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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. 
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05. 06. 2021                                 9: 00 – 11:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 1                     SESSION : 1 

  MODERATOR: 
  DR. NADİRE KANTARCIOĞLU   

ZEYNEP FERİDE OLCAY  
AHMET EBRAR SAKALLI  

SERTAÇ TEMUR  
ANIL KARAMAN  

 

Çalışanların İş Doyumu Ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi; Bakırköy Adliyesi 
Örneği 

LÜTFİ SÜRÜCÜ  
 AHMET MASLAKÇI 

Kapsayıcı Liderliğin İşe Adanmışlığa Etkisi 

DR. ZEYNEP GİZER Dijitalleşmenin Muhasebe Mesleğine Etkisi 

DR. EMİN GİTMEZ Banka Ve Finans Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Süreci 

DR. EMİN GİTMEZ Tüketici Uyuşmazlıklarında Uzman Arabuluculuk Uygulaması 

DOÇ.DR.SEVGİ SEZER İthalat/İhracat Yapan Ülkeler Bağlamında Covıd-19 Pandemisinin Dünya Çapında Ticarete 
Etkileri 

DOÇ.DR.SEVGİ SEZER Covid-19 Pandemisinin Besin Tedarik Zinciri Kesintileri Üzerindeki Etkileri 
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05. 06. 2021                                 9: 00 – 11:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 2                     SESSION : 1 

  MODERATOR: 
  PROF. DR. ERGÜN KOCA 

ARŞ. GÖR. AMİNE REFİKA ZEDELİ  Kültür-Reklam Etkileşimi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, MÜCAHİT 
YILDIRIM 

Yeme İçme Mekânlarının Dil ve Lezzet Haritalarının Kültürel Koruma Zemininde 
Değerlendirilmesi: Atakum (Samsun) Örneği 

 

DR. NAZİF KUTAY ERDEN  
 YL. ÖĞRENCİSİ, MUSTAFA 

GÜNDOĞDU 

 
Dijital Dönüşümün Kurumlar Bağlamında İletişimsel Süreçlere Etkileri: Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı Örneği 

DR. NAZİF KUTAY ERDEN   
YL. ÖĞRENCİSİ, MUSTAFA 

GÜNDOĞDU 

 
Sosyal Medya Mecralarının Mesaj Değişkenleri Ve İkna Üzerine Çalışma 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ADEM ALİ İREN Post-Modern Küresel Tehditler: İklim Değişikliği Ve Çevre Sorunları Ekseninde Yeşil Teori 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ADEM ALİ İREN 
  SEDA TUNCA 

Pandemi (Covid-19) Sürecinin Sosyal Medya Kullanımına Etkisi 

MEHMET CEYHAN Görsel Tasarım Bağlamında “Vittorio Storaro”Nun Sinematografisi 

PROF. DR. ERGÜN KOCA Film Afişleri Tasarımında Göstergeler; “Bir Zamanlar Kıbrıs’da” Dizi Afişi Çözümleme Örneği 
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05. 06. 2021                                 9: 00 – 11:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 3                    SESSION : 1 

  MODERATOR: 
  DOÇ. DR. KENAN ERDAĞI 

MEHMET AKİF ÖZDAL Doğa Tarihi Müzelerinin Nitelikleri Ve Katkılarının İncelenmesi 

MEHMET AKİF ÖZDAL Müze Ve Sanat Eğitim Sürecini Etkileyen Sorunlar 

AYHAN YAVUZ ÖZDEMİR 2018 Yılında Uygulamaya Konulan Almanca Öğretmenliği Lisans Programının Değerlendirilmesi 

YL. ÖĞR. GÜZİDE AKYOL 
DOÇ. DR. SOMAYYEH SOYSAL 

Okul Öncesi Öğretmelerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Yönelik Öz Yeterlilik Ölçeği: 
Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 

 

HİLAL GÜNEŞ  
 DOÇ. DR. METİN KILIÇ 

Türkiye’de 2011 - 2020 Tarihleri Arasında Yazılmış Olan ‘Kadın Girişimciler’ Konulu Tezlerin 
Bibliyometrik Analizi 

 

DR. ARAŞ. GÖR. HALİT KIRIKTAŞ 
DR. ARAŞ. GÖR. TAYFUN AKIN 

Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Eğitim 4.0 Kavramına Yönelik Eğilimleri 

DOÇ. DR. KENAN ERDAĞI Erkek Halter Sporcularının Pectineus Kas Kesit Yüzey Alanlarının Araştırılması 

DOÇ. DR. KENAN ERDAĞI Kadın Halter Sporcularında Tensor Fascia Lata Kas Kesit Yüzey Alanının Araştırılması 
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05. 06. 2021                                 9: 00 – 11:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 4                     SESSION : 1 

  MODERATOR: 
  DOÇ. DR. AHU PAKDEMİRLİ 

UZM. DR. MELEK BÜYÜKEREN İnfantil Kolik Tanısı Alan Bebeklerde Sağlıklı Bebeklere Göre İdrar Bisfenol A Düzeyinin 
Kıyaslanması 

UZM. DR. MELEK BÜYÜKEREN 
FİKRİYE KARANFİL YAMAN 

Gebelikte Kullanılan Telefonların SAR Değerlerine göre Neonatal Sonuçların 
Değerlendirilmesi 

 
DOÇ. DR. AHU PAKDEMİRLİ  

DOÇ. DR. SERMET SEZİGEN 
Kimyasal Savaş Ajanlarının Sitotoksisite Çalışmalarında Hücre Modellerinin Kullanımı 

DR.ÖĞR.ÜYESİ.HATİCE KÜÇÜK Esansiyel Trombositoz Ve Polisitemia Vera Hastalıklarında Kemik İliği Biyopsilerinde Wnt Yolak 
Proteinlerinin (Wnt- 1/Β-katenin/E-kaderin) Değerlendirilmesi 

BAXIŞLI FƏRƏH QƏHRƏMAN QIZI 

 FƏTÜLLAYEVA SEVINC FƏTÜLLA 
QIZI 

 
Some Aspects Of Toxicant Content In Plants At A Certain Anthropogenic Load 

FƏTÜLLAYEVA SEVINC FƏTÜLLA 
QIZI 

BAXIŞLI FƏRƏH QƏHRƏMAN QIZI 

 
Sanitary - Bacteriological Examination Of The Skin Hands Of Students 

DİLEK AYGÜN KEŞİM 
MUSTAFA KELLE 

HACER KAYHAN KAYA 
FİGEN KOÇ DİREK 

 
Diyabetik Sıçanlarda Kemik Dokusundaki Değişiklikler 
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05. 06. 2021                                 12: 00 – 14:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 1                     SESSION : 2 

  MODERATOR: 
  PROF. DR.MEHMET C. MARIN 

ÖĞR. GÖR. ANIL ÇAĞLAR ERKAN  

ÖĞR. GÖR. DR. AHMET ATEŞ 
İdealist Değerlerde Realist Uygulamalar: 2021 Myanmar Darbesi Ve Çin 

ÖĞR. GÖR. ANIL ÇAĞLAR ERKAN  

ÖĞR. GÖR. DR. AHMET ATEŞ 
Enerji Siyasetinde Nüfuz Etkisi: Çin Ve Rusya Bağlamında Değerlendirme 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SÜLEYMAN TEMİZ  
 

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nde Güney Çin Denizi Meselesinin Asean’ın Bütünlüğüne Etkisi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SÜLEYMAN TEMİZ  
 

Asean’da Ortak Kimlik Meselesi Ve İnşasında Zorluklar 

PROF. DR.MEHMET C. MARIN Ordu-Mesudiye Köykent Projesi: Vatandaşın Gözüyle Faydaları ve Sıkıntıları 

PROF. DR.MEHMET C. MARIN Kırsal Kalkınma Ve Adalet: Ordu-Mesudiye Köykent Projesi Örneği 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHTAP DEMİR Sosyal Politika Aracı Olan Kısa Çalışma Uygulamasının Pandemi Dönemi Sorunlu Alanları 

DR. ENVER KAŞLI Meşru Savunma Halinde Polisin Zor Kullanma Yetkisi 

DR. ENVER KAŞLI Zor Kullanma Yetkisinin Farklı Kolluk Uygulamalarında Görünümü 

DOÇ. DR. MEHMET BULUT Presenteeism Olgusunun Türk Çalışma Hukukundaki Görünümü 
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05. 06. 2021                                 12: 00 – 14:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 2                     SESSION : 2 

  MODERATOR: 
  DOÇ. DR. PERVİN NEDİM BAL 

Mehmet Ali BADEM Yeni Normal Çalışma Hayatında Güvenlik Kültürü 

Mehmet Ali BADEM Fazla Çalışma Sürelerinin Çalışanların Yaşam Kalitesi Ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi 

MEHMET ERÇORUMLU Türkiye’nin 2000 Yılı Sonrası Uluslararası Göç Politikaları Analizi 

GAMZE ŞAHİN Yetişkinlerde İyimserlik-Kötümserlik, Ölüm Kaygısı Ve Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi 

MURAT GÜLGÖR  
CELALETTİN AKTAŞ 

Tersine Göç Mekânı Olan Sosyal Medyanın Hemşehri Ağlarında Sosyal Sermayenin Üretimi 

KAMAL KOOHI 
 JAMAL KARAMRAVAN 

A Study Of The Structural Determinants Of Nutritional Knowledge 

DOÇ. DR. PERVİN NEDİM BAL  

BEYZA YİĞİT 
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Stres Düzeyleri İle Özsaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 
DOÇ.DR. PERVİN NEDİM BAL  

DAMLA ŞEVVAL ERKENT 
Kadınlarda Mutluluk Korkusu İle Bilişsel Çarpıtmalar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

CAHİDE BÖLÜK 

DOÇ. DR. MUSTAFA YEŞİLYURT 
Hayat Bilgisi ve Değerler 

DR. ÖĞR. ÜYESİ UHAMMED ALİ 

YETGİN  
MUSTAFA CEM KOYUNCU 

 
Dörtlü Güvenlik Diyaloğu’nun Hint-Pasifik Bölgesinde Stratejik Etkisi 
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05. 06. 2021                                 12: 00 – 14:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 3                     SESSION : 2 

  MODERATOR: 
 DR. LEMAN KUZU  

YL. ÖĞRENCİSİ, MELEK 

KARAFAZLIOĞLU 
İlkokullarda Beden Eğitimi Ve Oyun Dersinin İşlevi İle Uygulama Düzeyinin Öğretmen 

Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 

SELÇUK GÖÇGEN  
 MEMET KUZEY 

Birinci Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre 
Değerlendirilmesi 

CANER GÜNEŞ  
 RECEP POLAT 

Okul Bahçesinde İşlenen Fen Bilimleri Dersinin Öğrencilerin Akademik Başarısına, Fen 
Öğrenmeye Yönelik Motivasyonuna Ve Fen Bilimleri Dersine Karşı Tutumuna Etkisi 

ŞABAN DİNCER 

PROF. DR. MEHMET FAİK YILMAZ 
Covid Döneminde Uzaktan Eğitim Veren Öğretmenlerin Tükenmişlik Durumları Ve 

Tükenmişliklerine Etki Eden Faktörler 

BUSE TUĞÇE TİFTİK Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları 

Zorluklar Ve Bu Zorluklarla Başa Çıkma Yöntemleri 

DOÇ. DR. BARIŞ KOYUNCU  

HAMİ ÖZER 
Okul Yöneticileri Açısından Okullarda Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 

SELİM ÖZTÜRK İlkokul Öğrencilerinin Beslenme Çantalarının İncelenmesi 

TUĞÇE AĞBULUT 

DOÇ.DR. MUSTAFA BAŞARAN 
Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyuna Bakış Açısı Ve Kullanımı 
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GÜLGÜN UZUN 
 MEHMET ENGİN DENİZ 

Çiftlerde Bilinçli Farkındalık Temelli Grupla Psikolojik Danışma Programının Etkililiğinin 
İncelenmesi 

DOÇ. DR. YAKUP ALPER VARIŞ  
ÖĞR. GÖR. CEREN UYGUN 

OĞHAN  
BLM UZM. MURAT KAPTAN 

ÖĞR. GÖR. MURAT BOZYİĞİT 

 
 

Türkiye’de Müzik Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Analizi 
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05. 06. 2021                                 12: 00 – 14:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 4                     SESSION : 2 

  MODERATOR: 
  DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZGÜR MASALCI 

SABRİ KAAN GÜRBÜZER Çizgelerde Maksimal Boru Sistemlerinin Bazı Özellikleri Üzerine 
 

AZİMOLLAH ALESHZADEH  
E. VURAL YAVUZ 

Heyelan Duyarlılık Haritalamada Veri Tabanlı İki Değişkenli İstatistiksel Yöntemin Kullanılması 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZGÜR 
MASALCI 

Investigation of the Polyvinyl Alcohol (PVA) on the Refractive Index of Lyotropic Hexagonal Phase 
 

ZAFER  MAŞLAKCI Aseton Ve Formik Asitin Amonyak İle Oluşturdukları Komplekslerin Teorik Olarak İncelenmesi 
 

TUBA TANYILDIZI AĞIR Extreme Learning Machine Kömür Rezervlerinin Tahmini 
 

TUBA TANYILDIZI AĞIR Extreme Learning Machine İle Jeotermal Enerji Tahmini 
 

AYŞE TURABİ Balıkesir Örneğinde Okullar Trafik Risk Araştırması 
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05. 06. 2021                                 15: 00 – 17:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 1                     SESSION : 3 

  MODERATOR: 
  DOÇ. DR. NİGÂR OTURAKÇI ORBAY 

DR. SAVAŞ YILMAZ Kanunî İle III. Murat Döneminde Akarsuların Tarım Alanlarında Sulanmasına Dair Bir 
Değerlendirme 

 
DR. SAVAŞ YILMAZ Kanunî İle III. Murat Dönemi Tarım Alanlarına Dair Bir Değerlendirme 

DR. ARŞ. GÖR. MUSTAFA DERE Faruk Nafiz Çamlıbel’in Şiirlerinde Savaş ve Kahramanlık 

DOÇ. DR. NİGÂR OTURAKÇI 
ORBAY 

Türkiye Türkçesinde Sosyal Medyada Görülen Yeni Ögeler: Dişil Sözlük Örneği 

HALİL İBRAHİM KOÇAK İbn Hazm’ın “ ف  األُلفَة   في الحمامة طوق واألَُّلا ” (Güvercin Gerdanlığı) Adlı Eseri İle Türçeye 

Çevirilerinin Çeviri Stratejileri Açısından İncelenmesi 
 

DOÇ.DR. YETERTORUN 
ÖĞRETMEN 

Orhan Kemal’in Eserlerinde İnançla İlgili Sözlerin Kalıplaşmalardaki Görünümleri 

DOÇ.DR. YETERTORUN 
ÖĞRETMEN 

Derleme Sözlüğü’nde Özel Adlarla Oluşturulan Birleşik Sözlerin Türleşme Bağlamında 
Görünümleri 
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  MODERATOR: 
  DR. ÖĞR. ÜYESİ SİBEL ULCAY 

TÜLAY TURGUT GENÇ  
MÜMIN SARGIN 

The Effects Of Mahaleb Kernel Extracts On The Growth Of Saccharomyces Cerevisiae Yeast Cells 

GÜRKAN KIR  
ÖĞR. GÖR. DR. UTKU 

ZEYBEKOĞLU  
DOÇ. DR. ASLI ÜLKE KESKİN 

 

İklim Parametrelerine Homojenlik ve Trend Analizleri: İnebolu Örneği 

GÜRKAN KIR  
ÖĞR. GÖR. DR. UTKU 

ZEYBEKOĞLU  

DOÇ. DR. ASLI ÜLKE KESKİN 

 
Mutlak Homojenlik Testleri ve Trend Analizi İçin Bir Uygulama: Sinop Örneği 

GÖKHAN GÜNEY  
PROF.DR. YUSUF ÇELİK 

Ankara İli Bala İlçesinde Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapısı 

FATMA GONCA KOCANCI  
SERAP NIGDELIOGLU DOLANBAY  

BELMA ASLIM 

Comparison Of Three Different Protocols Of Alkaloid Extraction From Glaucium corniculatum 
Plant 

AZIZE YASEMIN GOKSU EROL 
FATMA GONCA KOCANCI3 DEVRIM 

DEMIR DORA 
HAMIT ELLIDAG 

HILMI UYSAL 

 
Recombinant Interleukin-6 Displays Toxic Effects on Neuron-Like Cells That Is Reversed by 

Masitinib Treatment 
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SENEM FİLİZ DOKSÖZ  

 İ. ADEM BOZKURT 
Zeytin Dal Kanseri Etmeni Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi’nin Epifit ve Endofit Bakteriler 

İle Biyolojik Mücadelesi 
DR. ÖĞR. ÜYESİ SİBEL ULCAY Anatomical And Ecological Properties Of Natural Distributed Onosma Mollis Dc. Species 

Belonging To The Boraginaceae Family 
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05. 06. 2021                                 15: 00 – 17:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 3                     SESSION : 3 

  MODERATOR: 
  DR., RAMAZAN LEVENT 

YAREN SAĞUER Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Eserleriyle İslam Bilim Tarihi Değerlerimizin Keşfi 
 

MEHMET ALİ AKKALE 

 DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEK ÖZALP 
Türkçe Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasının Etkisine İlişkin Sınıf 

Öğretmenlerinin Tutumlarının İncelenmesi 
 

YAĞIZHAN AKSULAR  

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET FATİH 
ÖZCAN 

 
Kars Halk Masallarının Söz Varlığı Açısından Değerlendirilmesi 

DR., RAMAZAN LEVENT Alevi Dedelerinin Yargı Yetkilerinin Menşeine Dair Yeni Bir Yaklaşım 

DR., RAMAZAN LEVENT Ehlisünnet Ve Şia Teopolitiğinin Demokratik Elverişlilik Açısından Karşılaştırılması 
 

PROF. DR. İSMAİL ULUTAŞ  

YEŞİM ATAR 
Müşterek Orta Asya Türçe Eserlerinin Modern Kırgız Hikayesi Üzerindeki Etkisine Bir Bakış 
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05. 06. 2021                                 15: 00 – 17:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 4                     SESSION : 3        

  MODERATOR: 
 DOÇ. DR. LATİF ONUR UĞUR 

 
DOÇ. DR. LATİF ONUR UĞUR 

Covıd 19 Pandemisi Esnasında İnşaat Mühendisliği Eğitimi Dahilinde Verilen “İnşaat Sektöründe 
Risklerin Yönetimi” Dersi Uygulamaları Ve Edindirilen Kazanımların Değerlendirilmesi 

 
ION GRECU  

 KENAN YILDIZ 
 

 
Soğuk Haddelenmiş AA3105 Sacın Termal Analizle Yeniden Kristallenme Kinetiği 

ATAE RAOUGUI  
KENAN YILDIZ 

Diferansiyel Tarama Kalorimetrisi İle Soğuk Haddelenmiş AA5005 Levhada Yeniden Kristallenme 
Kinetiği 

 
GÖKHAN YAŞAR 
 SAMET ERDAL  
 PAKİZE EBİÇ 

 
Yeni Doğan Sarılığı İçin Foto Terapi İle Tedavisinde Kullanılmak Üzere Yatak Kumaşı Üretilmesi 

GÖKHAN YAŞAR 
 SAMET ERDAL  

ALPTEKİN SAYAL 

 
Yatak Yarası Oluşumunu Engelleyici Var Olan Yatak Yaralarının İyileşmesini Destekleyici Yatak 

Dr. MUHAMMET ZEKİ ÖZYURT 

 EMRE KUŞCU 
Bir Yönde İç Akslardaki Perdelerin Yer Değişiminin Betonarme Yapıların Davranışı Üzerindeki 

Etkisi 
Dr. MUHAMMET ZEKİ ÖZYURT 

 BÜŞRA BAYRAM 
Köşelerinde L Tipi Perde Bulunan Yapılarda Perde Yönü Değişiminin Yapısal Davranışa Etkisi 
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05. 06. 2021                                 12: 00 – 14:00  

Meeting ID: 839 0031 7362               Passcode: 052021 

HALL: 5                     SESSION : 1 

  MODERATOR: 
   ASSIS. PROF. DR. NAVDEEP KUMAR 

RESEARCH SCHOLAR ABHISHEK 
PANDEY  

 ASSISTANT PROFESSOR DR. V. 
RAMESH 

 
A Survey on Identification of Crop Disease Using Internet of Things (IoT) 

ASSIS. PROF. DR. NAVDEEP 
KUMAR 

State of India’s Rural Economy in Covid Crisis 

CONSTANTİN PLAMADEALA Batı Balkanlar’da AB’nin Siyasi Algısının Ampirik Analizi  
 

BOUKHEDIMI CHEMS EDDINE The Place Of Electric Vehicles In The Energy Transition Process International Experiences 

TINATIN MSHVIDOBADZE Innovations In E-Business and Security Challenges 
 

SOULICHANH LUANGSOMBATH 
KHOUNMY VINNALATH 
SILAVANH SIDAVONG 

AMMALIN PHOTHILADTH 
BOUNMEE KEOPASEUTH 
CHANSY PHOMPHITHAK 

 

 
 

Difficulties of Growing English Vocabulary Knowledge  
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 CONTENT     

CONGRESS ID     

SCIENTIFIC & REVIEW COMMITTEE    

PROGRAM  

CONTENT   

 

ABSTRACTS OF ORAL PRESENTED PAPERS  

Zeynep Feride OLCAY& ahmet Ebrar SAKALLI & Sertaç TEMUR & Anıl KARAMAN  

1 
ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ; BAKIRKÖY ADLİYESİ ÖRNEĞİ 

Lütfi SÜRÜCÜ & Ahmet MASLAKÇI  

2 
KAPSAYICI LİDERLİĞİN İŞE ADANMIŞLIĞA ETKİSİ 

Zeynep Gizer  

4 
DİJİTALLEŞMENİN MUHASEBE MESLEĞİNE ETKİSİ 

Emin GİTMEZ  

6 
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA UZMAN ARABULUCULUK UYGULAMASI 

Emin GİTMEZ  

7 
BANKA VE FİNANS UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK SÜRECİ 

Amine Refika ZEDELİ    

8 
KÜLTÜR-REKLAM ETKİLEŞİMİ 

Mücahit YILDIRIM  

9 
YEME İÇME MEKÂNLARININ DİL VE LEZZET HARİTALARININ KÜLTÜREL 

KORUMA ZEMİNİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: ATAKUM (SAMSUN) ÖRNEĞİ 

Nazif Kutay ERDEN & Mustafa GÜNDOĞDU    

10 
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN KURUMLAR BAĞLAMINDA İLETİŞİMSEL SÜREÇLERE 

ETKİLERİ: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖRNEĞİ 

Nazif Kutay ERDEN & Mustafa GÜNDOĞDU    

11 
SOSYAL MEDYA MECRALARININ MESAJ DEĞİŞKENLERİ VE İKNA ÜZERİNE 

ÇALIŞMA 

Adem Ali İREN & Seda TUNCA  

12 
PANDEMİ (COVİD-19) SÜRECİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA ETKİSİ 

Adem Ali İREN  

13 
POST-MODERN KÜRESEL TEHDİTLER: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE SORUNLARI 

EKSENİNDE YEŞİL TEORİ 

Mehmet CEYHAN  

14 
GÖRSEL TASARIM BAĞLAMINDA “VITTORIO STORARO”NUN SİNEMATOGRAFİSİ   

Mehmet Akif ÖZDAL  

15 
MÜZE VE SANAT EĞİTİM SÜRECİNİ ETKİLEYEN SORUNLAR 

Mehmet Akif ÖZDAL  

16 
DOĞA TARİHİ MÜZELERİNİN NİTELİKLERİ VE KATKILARININ İNCELENMESİ 

Ayhan Yavuz ÖZDEMİR  

17 
2018 YILINDA UYGULAMAYA KONULAN ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS 

PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Güzide AKYOL & Somayyeh SOYSAL  
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMELERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE YÖNELİK 

ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

18 

Hilal GÜNEŞ & Metin KILIÇ  

19 
TÜRKİYE’DE 2011 - 2020 TARİHLERİ ARASINDA YAZILMIŞ OLAN ‘KADIN 

GİRİŞİMCİLER’ KONULU TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

Halit KIRIKTAŞ &Tayfun AKIN  

20 
ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM 4.0 KAVRAMINA YÖNELİK 

EĞİLİMLERİ 

Kenan Erdağı  

21 
ERKEK HALTER SPORCULARININ PECTİNEUS KAS KESİT YÜZEY ALANLARININ 

ARAŞTIRILMASI 

Kenan Erdağı  

23 
KADIN HALTER SPORCULARINDA TENSOR FASCİA LATA KAS KESİT YÜZEY 

ALANININ ARAŞTIRILMASI 

Anıl Çağlar Erkan & Ahmet Ateş  

25 
ENERJİ SİYASETİNDE NÜFUZ ETKİSİ: ÇİN VE RUSYA BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDİRME 

Anıl Çağlar Erkan & Ahmet Ateş  

27 
İDEALİST DEĞERLERDE REALİST UYGULAMALAR: 2021 MYANMAR DARBESİ VE 

ÇİN 

Süleyman Temiz  

29 
GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ’NDE GÜNEY ÇİN DENİZİ MESELESİNİN 

ASEAN’IN BÜTÜNLÜĞÜNE ETKİSİ 

Süleyman Temiz  

30 
ASEAN’DA ORTAK KİMLİK MESELESİ VE İNŞASINDA ZORLUKLAR 

MEHMET C. MARIN    

31 
ORDU-MESUDİYE KÖYKENT PROJESİ: VATANDAŞIN GÖZÜYLE FAYDALARI VE 

SIKINTILARI 

MEHMET C. MARIN    

33 
KIRSAL KALKINMA VE ADALET: ORDU-MESUDİYE KÖYKENT PROJESİ ÖRNEĞİ 

Mehtap DEMİR  

35 
SOSYAL POLİTİKA ARACI OLAN KISA ÇALIŞMA UYGULAMASININ PANDEMİ 

DÖNEMİ SORUNLU ALANLARI 

Enver KAŞLI  

37 
MEŞRU SAVUNMA HALİNDE POLİSİN ZOR KULLANMA YETKİSİ 

Enver KAŞLI  

38 
ZOR KULLANMA YETKİSİNİN FARKLI KOLLUK UYGULAMALARINDA GÖRÜNÜMÜ 

Mehmet BULUT  

39 
PRESENTEEİSM OLGUSUNUN TÜRK ÇALIŞMA HUKUKUNDAKİ GÖRÜNÜMÜ 

Mehmet Ali BADEM  

41 
FAZLA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN YAŞAM KALİTESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Mehmet Ali BADEM  

42 
YENİ NORMAL ÇALIŞMA HAYATINDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ 
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Mehmet ERÇORUMLU    

44 
TÜRKİYE’NİN 2000 YILI SONRASI ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI ANALİZİ 

Gamze ŞAHİN  

45 
YETİŞKİNLERDE İYİMSERLİK-KÖTÜMSERLİK, ÖLÜM KAYGISI VE YAŞAM 

DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Murat GÜLGÖR & Celalettin AKTAŞ  

47 
TERSİNE GÖÇ MEKÂNI OLAN SOSYAL MEDYANIN HEMŞEHRİ AĞLARINDA  

SOSYAL SERMAYENİN ÜRETİMİ 

KAMAL KOOHI & JAMAL KARAMRAVAN  

49  
A STUDY OF THE STRUCTURAL DETERMNINANTS OF NUTRITIONAL KNOWLEDGE 

Pervin NEDİM BAL & Damla Şevval ERKENT  

50 
KADINLARDA MUTLULUK KORKUSU İLE BİLİŞSEL ÇARPITMALAR ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Pervin NEDİM BAL & Beyza YİĞİT  

51 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER STRES DÜZEYLERİ İLE ÖZSAYGI 

DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Muhammed Ali YETGİN & Mustafa Cem KOYUNCU  

52 
DÖRTLÜ GÜVENLİK DİYALOĞU’NUN HİNT-PASİFİK BÖLGESİNDE STRATEJİK 

ETKİSİ   

Melek KARAFAZLIOĞLU  

54 
İLKOKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİNİN İŞLEVİ İLE UYGULAMA 

DÜZEYİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Selçuk GÖÇGEN & Memet KUZEY  

56 
BİRİNCİ SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Caner GÜNEŞ & Recep POLAT  

57 
OKUL BAHÇESİNDE İŞLENEN FEN BİLİMLERİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN 

AKADEMİK BAŞARISINA, FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYONUNA VE FEN 

BİLİMLERİ DERSİNE KARŞI TUTUMUNA ETKİSİ 

Şaban DİNCER & Mehmet Faik YILMAZ  

59 
COVİD DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİM VEREN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK 

DURUMLARI VE TÜKENMİŞLİKLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Buse Tuğçe TİFTİK & Mustafa BAŞARAN  

61 
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ BULUNAN İLKOKUL SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF 

YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR VE BU ZORLUKLARLA BAŞA 

ÇIKMA YÖNTEMLERİ 

Barış Koyuncu &  Hami ÖZER    

63 
OKUL YÖNETİCİLERİ AÇISINDAN OKULLARDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

Selim ÖZTÜRK  

65 
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ÇANTALARININ İNCELENMESİ 

Tuğçe AĞBULUT & Mustafa Başaran  

66 
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTSEL OYUNA BAKIŞ AÇISI VE KULLANIMI 

Gülgün UZUN & Mehmet Engin DENİZ  

68 
ÇİFTLERDE BİLİNÇLİ FARKINDALIK TEMELLİ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA 

PROGRAMININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ 
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Yakup Alper VARIŞ &Ceren UYGUN OĞHAN & Murat KAPTAN & Murat BOZYİĞİT  

69 
TÜRKİYE’DE MÜZİK ALANINDA YAPILMIŞ DOKTORA TEZLERİNİN ANALİZİ 

Savaş YILMAZ  

70 
KANUNÎ İLE III. MURAT DÖNEMİ TARIM ALANLARINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME 

Savaş YILMAZ  

71  
KANUNÎ İLE III. MURAT DÖNEMİNDE AKARSULARIN TARIM ALANLARINDA 

SULANMASINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME 

Mustafa DERE  

72 
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN ŞİİRLERİNDE SAVAŞ VE KAHRAMANLIK 

Nigâr OTURAKÇI ORBAY  

74 
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SOSYAL MEDYADA GÖRÜLEN YENİ ÖGELER: DİŞİL 

SÖZLÜK ÖRNEĞİ 

Halil İbrahim KOÇAK  

75 
İBN HAZM’IN “ فطوق الحمامة في األُلفَِة  واألَُّلا ” (GÜVERCİN GERDANLIĞI) ADLI ESERİ İLE 

TÜRÇEYE ÇEVİRİLERİNİN ÇEVİRİ STRATEJİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

YeterTORUN ÖĞRETMEN  

76 
ORHAN KEMAL’İN ESERLERİNDE İNANÇLA İLGİLİ SÖZLERİN 

KALIPLAŞMALARDAKİ GÖRÜNÜMLERİ 

YeterTORUN ÖĞRETMEN  

77 
DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE ÖZEL ADLARLA OLUŞTURULAN BİRLEŞİK SÖZLERİN 

TÜRLEŞME BAĞLAMINDA GÖRÜNÜMLERİ 

Yaren SAĞUER  

78 
PROF. DR. FUAT SEZGİN’İN ESERLERİYLE İSLAM BİLİM TARİHİ DEĞERLERİMİZİN 

KEŞFİ 

Mehmet Ali AKKALE & Dilek ÖZALP  

79 
TÜRKÇE DERSİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ 

ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

Yağızhan Aksular & Mehmet Fatih Özcan  

80 
KARS HALK MASALLARININ SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ergün Koca  

81 
FİLM AFİŞLERİ TASARIMINDA GÖSTERGELER; BİR ZAMANLAR KIBRIS’DA” DİZİ   

AFİŞİ ÇÖZÜMLEME ÖRNEĞİ 

Abhishek Pandey & V. Ramesh  

84 
A SURVEY ON IDENTIFICATION OF CROP DISEASE USING INTERNET OF THINGS 

(IOT)            

Navdeep Kumar  

85 
STATE OF INDIA’S RURAL ECONOMY IN COVID CRISIS 

Constantin Plamadeala  

86 
BATI BALKANLAR'DA AB'NİN SİYASİ ALGISININ AMPİRİK ANALİZİ 

BOUKHEDIMI Chems Eddine  

87 
THE PLACE OF ELECTRIC VEHICLES IN THE ENERGY TRANSITION PROCESS 

“INTERNATIONAL EXPERIENCES’’ 

Tinatin Mshvidobadze  

88 
INNOVATIONS IN E-BUSINESS AND SEQURITY CHALENGES 
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Soulichanh Luangsombath &Khounmy Vinnalath & Silavanh Sidavong & Ammalin 
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ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
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ÖZET 

Bu çalışmada iş doyumunun adliye çalışanlarının iş performanslarına olan etkisinin incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Bunun için demografik özellikler, iş doyumu ölçeği ve iş performansı 

ölçeğinden oluşan soruları Bakırköy adliyesinde çalışan Zabıt Kâtibi, Mübaşir ve diğer 

yardımcı 154 personele uygulanmıştır. Araştırma sonucunda iş doyumu ve iş performansı 

arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Adliye çalışanlarının hizmet 

sürelerinin ve adliyedeki görevlerinin iş doyumu ve iş performansı üzerinde anlamlı bir etkisi 

görülmemiştir. 24-29 yaş grubundaki çalışanlarda, 36-41 yaş grubundaki çalışanlara göre dışsal 

doyum düzeyinin daha fazla olduğunu gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Adliye Çalışanları, İş Doyumu, İş Performansı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
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ÖZET 

Çalışanların pozitif psikolojilerinin örgütsel performansa olumlu katlılarının anlaşılmasıyla 

birlikte son yıllarda, pozitif psikoloji araştırmalarına olan ilgi artmış ve işe adanmışlık konusu, 

örgütsel davranış ve psikoloji alanında öne çıkan bir konu haline gelmiştir. Başlangıçta 

tükenmişliğin antitezi olarak tanımlanan işe adanmışlığın kavramsal yapısı genişletilerek, işe 

yönelik özveri, işi özümseme ve işe bağlılık ile karakterize edilen olumlu, tatmin edici ve işle 

ilgili bir zihin durumu olarak tanımlanmıştır.  

İşe adanmışlığın öncülerine yönelik yapılan araştırmalarda incelendiğinde liderlik araştırmaları 

dikkat çekicidir. Bununla birlikte literatürde birçok liderlik tarzının (dönüştürücü, işlevsel vb.) 

işe adanmışlık üzerindeki etkisine yönelik araştırmalar sıklıkla yapılırken kapsayıcı liderin işe 

adanmışlık üzerindeki etkisine yönelik çok az araştırma yapılmıştır. Bu nedenle kapsayıcı 

liderliğin çalışanlarda işe adanmışlığı etkileyip etkilemediğine ve nasıl etkilediğine dair 

araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır. Literatürde oluşan bu boşluğu kapatmak ve kapsayıcı 

liderliğe yönelik literatürü genişletmek maksadıyla bu araştırmada kapsayıcı liderin, 

çalışanlarda işe adanmışlığa etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda 

hazırlanan kapalı uçlu anketler KKTC’deki kamu kurum/kuruluşlarına uygulanmıştır. 

Araştırmada 358 geçerli anket verisi elde edilmiştir. Elde edilen verileri SPSS ve AMOS 

programı yardımıyla analiz edilmiştir. Analiz sonuçları kapsayıcı liderlik davranışlarının 

(açıklık ulaşılabilirlik ve hazır olma) işe adanmışlık üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir 

etkisinin olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler : En az 3 anahtar kelime olmalıdır.  
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ABSTRACT 

With the understanding of the positive contributions of employees' positive psychologies to 

organizational performance, interest in positive psychology research has increased in recent 

years and the issue of work engagement has become a prominent topic in the field of 

organizational behavior and psychology. By expanding the conceptual structure of work 

engagement, which was initially defined as the antithesis of burnout, it has been defined as a 

positive, satisfying, and work-related state of mind characterized by job adoption and 

commitment.  

Having examined the studies on the pioneers of work engagement, leadership researches draw 

attention. However, while studies on the effect of several leadership styles (transformational, 

transactional, etc.) on work engagement are frequently conducted in the literature, very little 

research has been conducted on the effect of an inclusive leader on work engagement. 

Therefore, there is a need for research on whether and how inclusive leadership affects work 

engagement in employees. To fill this gap in the literature and to expand the literature on 

inclusive leadership, the effect of an inclusive leader on work engagement was examined in this 

study. The closed-ended questionnaires prepared in line with the aims of the research were 

applied to the public institutions/organizations in TRNC. In the research, 358 valid 

questionnaire data were obtained. The data were analyzed with SPSS and AMOS program. The 

results reveal that inclusive leadership behaviors (openness, accessibility, and availability) have 

a significant and positive effect on work engagement. 

Keywords: Inclusive Leader, Work Engagement, Public Employees 
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DİJİTALLEŞMENİN MUHASEBE MESLEĞİNE ETKİSİ 

 

Dr. Zeynep Gizer  

  https://orcid.org/0000-0001-5092-8913 

 

ÖZET 

Buhar makinelerinin icadı ile başlayan ve elektrik gücü ile birlikte bilgi teknolojilerinin üretim 

süreçlerine dâhil olması ile devam eden sanayi devrimleri teknolojinin hızla ilerlemesine neden 

olmuştur. Gelişen teknoloji ile birlikte yaşadığımız süreç içerisinde üretimde otonom kontrolün 

sağlandığı yeni bir sanayi devrimi olan Endüstri 4.0 (4.Sanayi Devrimi) hayatımıza girmiştir. 

Endüstri 4.0 süreci ile beraber hızla gelişen teknoloji bir takım değişiklikleri de beraberinde 

getirmiştir. Dijitalleşmenin ön planda olduğu bu sanayi devriminde birçok sektörün üretim 

süreçlerinden çalışma koşullarına kadar etkilendiği gibi muhasebe meslek alanı da etkilenmiş 

ve değişime uğramaya başlamıştır. İnsan yaşamını etkileyen bu teknolojik gelişmeler üretim 

süreçlerinde de radikal değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Üretim sürecinde otomasyonun 

kullanılması üretim maliyetlerinin yapısında değişikliklere neden olmuştur. Dijitalleşme ile 

birçok alanda olduğu gibi muhasebe meslek alanında da çalışma şekillerinde değişiklik 

meydana getirmiştir.  Elle yazılan defterlerden e-defter sistemine geçişin yaşanması ile 

muhasebe meslek mensuplarının görev tanımlarında da değişiklik olması beklenmektedir. 

Kayıt tutma görevinden ziyade stratejik karar almaya yardımcı olan ve analitik düşünebilen 

muhasebe meslek mensuplarına ihtiyaç duyulmaktadır.  Çünkü işletmeler “Teknoloji Çağı” adı 

verilen bu süreçte, varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet edebilmeleri için çağın gerektirdiği 

teknolojik yeniliklere uyum sağlamak zorundadır. Bu doğrultuda muhasebe meslek alanında da 

bazı yeniliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı Endüstri 4.0 ile 

hayatımıza dâhil olan dijitalleşmenin beraberinde getirdiği yeniliklerin muhasebe mesleği 

üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla, Endüstri 4.0’ın muhasebe mesleği üzerindeki 

etkileri konusunda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışmanın kapsamında Endüstri 4.0 ve 

temel kavramları ele alınmış ve hayatımıza getirdiği yeniliklere değinilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda teknolojik değişimlerin hızlı bir şekilde yaşandığı dijital çağın muhasebe mesleği 

açısından çeşitli fırsatlar yarattığı ve bazı zorlukları da beraberinde getirdiği ortaya çıkmıştır.  

Dijital çağa uyum sağlayarak bu zorlukların üstesinden gelebilmek ve daha etkin olabilmek 

adına muhasebe meslek mensupları için geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Dijitalleşme, Muhasebe Mesleği 

THE EFFECT OF DIGITALIZATION ON THE ACCOUNTING PROFESSION 

ABSTRACT 

Industrial revolutions, started by the invention of steam engines and continued as the 

information technologies were included in production processes along with electrical power, 

led to a rapid progress of technology. Within the process we live in conjunction with the 

developing technology, a new industrial revolution, Industry 4.0 (The Fourth Industrial 

Revolution), in which autonomous control in production is ensured, has entered our lives. 

Technologies rapidly developed in the Industry 4.0 process have brought about some changes. 

In this industrial revolution, where digitalization is at the forefront, the accounting profession 

was also affected and started to change as many sectors were affected from production 

https://orcid.org/0000-0001-5092-8913
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processes to working styles. These technological developments affecting human life have 

brought about radical changes in production processes. The use of automation in production 

process has led to changes in the structure of production costs. As a result of digitalization, it 

has been brought about changes in the working styles in the accounting profession, as in many 

other fields. With the transition from manual book keeping to the e-book system, it is expected 

that there will be changes in the job descriptions of accounting professionals. There is a need 

for professional accountants who can assist in strategic decision making and think analytically, 

rather than the sole task of book keeping. Because, enterprises have to adapt to the technological 

innovations required by the age in order to survive and compete in this process called ''Age of 

Technology”. Accordingly, some innovations are needed in the area of accounting profession. 

The purpose of this study is to examine the effects of the innovations brought by digitalization, 

which appeared in our lives by Industry 4.0, on the accounting profession. For this purpose, 

studies about the effects of Industry 4.0 on the accounting profession were examined. Within 

the scope of the study, Industry 4.0 and its basic concepts were discussed and the innovations 

it brought to our lives were mentioned. As a result of the study, it was revealed that the digital 

age, characterized by rapid changes in technology, creates various opportunities and some 

challenges for the accounting profession. Suggestions developed for accounting professionals 

were provided in order to cope with such challenges and to be more effective by adapting to the 

digital age. 

Keywords: Industry 4.0, Digitalization, Accounting Profession 
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TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA UZMAN ARABULUCULUK UYGULAMASI 

 

Dr. Emin GİTMEZ  

İnönü Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 0000-0002-6678-2506  

 

ÖZET 

Tüketici hukuku, ülkemizde, ilk doğrudan bu alanı düzenleyen yasa olan 1995 tarih ve 4077 

sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte hızlı bir şekilde 

gelişmeye başlamıştır. Tüketici hukuku bakımından önemli olan, tüketicinin yaşadığı 

uyuşmazlığın, en etkili, en kolay, en çabuk ve en ucuz yöntemle çözüme kavuşturulmasıdır. 

Alternatif çözüm yolları arasında yer alan arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunu ile düzenlenmiştir.  

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuk, esasında öteden beri var olan, 

özünde uzlaşma kültürünü barındıran ve geçmişimizde de uygulanan bir sistemdir. Ahilik 

teşkilatı 800 yıl öncesinden başlamak üzere esnaflarımız arasında barışa katkı sağlamıştır. 

Ülkemizde ise 2013 yılında ihtiyari olarak uygulanmaya başlanan ve uyuşmazlıkların daha az 

masrafla ve daha hızlı sürede çözümlenmesini sağlayan bir alternatif uyuşmazlık yöntemi olan 

arabuluculuğun son yıllarda farkındalığı artmış ve kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Arabulucu sadece belirli yöntem ve teknikler uygulayarak, tarafların arasındaki uyuşmazlığın 

dava yoluna gitmeden çözümüne yardımcı olmaktadır. 2018 yılında öncelikle iş 

uyuşmazlıklarında, 2019 yılında ticari uyuşmazlıklarda ve son olarak 2020 yılında tüketici 

uyuşmazlıklarında dava şartı sisteminin getirilmesiyle uyuşmazlıkların taraf iradelerine uygun 

olarak, kazan-kazan esasına dayalı bir biçimde çözülmesi ve mahkemelerdeki dosya yükünün 

azaltılmasının yanı sıra arabuluculuğun vatandaşlarımız ve iş dünyası nezdinde benimsenmesi 

sağlanarak ülkemizde uzlaşı kültürünün oluşturulmasına da önemli ölçüde katkı sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici, Arabuluculuk, Tüketici Uyuşmazlıkları  
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BANKA VE FİNANS UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK SÜRECİ 

 

Dr. Emin GİTMEZ  

İnönü Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 0000-0002-6678-2506  

 

ÖZET 

Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak 07.06.2012 tarihli ve 6325 sayılı 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemimize girmiştir. 06.12.2018 

tarih ve 7155 sayılı Kanun m.20 hükmüyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A 

maddesi uyarınca 01.01.2019 tarihinden itibaren bu Kanunun 4’üncü maddesinde ve diğer 

kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve 

tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı 

olmuştur.  

Banka ve finans uyuşmazlıklarına ilişkin sürece ilişkin ilk olarak, taraflar kendi iradeleriyle 

arabuluculuğa başvurmaya karar verdiklerinde; arabulucu seçimi, arabuluculuk görüşmesinin 

yapılacağı yer ve zaman üzerinde anlaşma sağlayıp, birden fazla oturuma gerek duyulacağını 

öngörüyorlarsa, oturum programını planlayabilirler. Arabulucunun UYAP’tan atanması 

hâlinde ise atanan arabulucu tüm bu düzenlemeleri tarafların uygunluklarını ve isteklerini 

dikkate alarak planlar. Daha sonra arabuluculuk süreci boyunca taraflar görüşmek istedikleri 

konulara ve sıralamasına karar verebilir ve buna göre bir program yapabilirler. Süre sınırlaması 

olmaksızın (dava şartı olarak arabuluculuk hariç) ve usul belgelerinin ibrazı gibi tarafları 

bağlayıcı katı kuralların uygulandığı mahkeme sürecinin aksine arabuluculuk işlemleri esnektir; 

duruma ve hatta tarafların karakterine göre bile düzenleme yapılmasına olanak sağlar. 

Arabuluculuğun iradi bir yöntem olduğu göz önüne alındığında, taraflar herhangi bir gerekçe 

göstermeksizin süreci istedikleri aşamada sonlandırmakta serbesttirler. Son olarak, tarafların 

özgür iradesinin bir ürünü olan arabuluculuk anlaşma belgesi, tarafların uyuşmazlığın 

giderilmesi konusundaki hak ve yükümlülüklerini ortaya koyar ve anlaşma sağlanan konular 

ile ilgili olarak hukuki ihtilafı sona erdirir. 

Anahtar Kelimeler: Banka ve Finans Uyuşmazlıkları, Arabuluculuk, Arabuluculuk Kanunu 
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KÜLTÜR-REKLAM ETKİLEŞİMİ 

 

Arş. Gör. Amine Refika ZEDELİ  1 

1 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 0000-0002-4636-9909 

 

 

ÖZET 

Reklamcılık, kişilerin istekleri, özlemleri, arayışları ve toplumdaki saygınlığının belirleyicisi 

olmaktan beslenir. Başarılı bir reklam marka satın alınırlığını artırır. Reklam, satın alınırlığı 

sağlayabilmek için marka ile tüketici arasında duygusal bir bağ oluşturmalıdır. Bu duygusal 

bağı oluşturmak için markanın niteliklerine vurgudan çok markanın kişilerle arasında bir 

iletişim bağı kurması amaçlanır. İletişimi oluşturmak için tüketici konumundaki bireylerin 

duygularına hitap edebilmelidir. Kültürler, bireylerin dünyayı ve hayatı algılayış biçimini 

belirlediği ve beslediği için duygusal bağ oluşturulurken önemli bir rol oynar. Her kültürün 

olaylar, durumlar, düşünceler karşısında gösterdiği tutum ve tepki farklılık gösterir. Marka 

sunumu yapılmadan önce kültürel özelliklere göre iyi bir araştırma yapılmalıdır. Araştırmanın 

sonucuna göre tüketiciyle marka arasında bağ oluşturulur. Marka ne kadar güçlü bir kimlik 

oluşturursa bağ da o kadar kuvvetli olacaktır. 

Bu çalışmadaki amaç, ürünü satın aldırmaya yönlendirmek için yapılan reklamların güçlü bir 

etki oluşturabilmesi için kültürel farkları gözetmesi gerektiğini ortaya koymaktır. Bu amaçla 

dünyadan farklı kültürlerden çeşitli reklam örnekleri incelenmiş, bu reklamların kültürlerdeki 

etkisi ortaya koyulmuştur. Son bölümde kültürlerin reklamların yöntemini belirlemekle beraber 

reklamların da kültürlerin değişiminde rol oynayarak etkileşimli bir sebep sonuç ilişkisi 

meydana getirdiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Reklam, Kültür, Etki  
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YEME İÇME MEKÂNLARININ DİL VE LEZZET HARİTALARININ KÜLTÜREL 

KORUMA ZEMİNİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: ATAKUM (SAMSUN) ÖRNEĞİ 

 

Mücahit YILDIRIM1 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Samsun Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,  

0000-0002-5781-449X, 0 553 652 66 97 

ÖZET 

Kültür, bilgiyi, sanatı, ahlâkı, örf ve âdetleri, insanın içinde yaşadığı toplumdan kazandığı bütün 

kabiliyet ve alışkanlıkları kapsayan, atalarından kendilerine miras bırakılan maddi/manevi 

değerler bütünüdür. Milletin varlığını devam ettirebilmesi, kültürüne sahip çıkması ve onu 

gelecek nesillere ulaştırma çabası ile doğru orantılıdır. Kültürün korunması ise yalnızca yazılı 

kaynaklara aktarmakla değil, onu genç nesillere yaşatmakla mümkündür. Günlük hayattaki tüm 

pratiklerin içerisinde var olması gereken kültürel korumanın şüphesiz ki kendini gösterdiği en 

önemli alanlardan ikisi de dil ve yemek kültürüdür. Dil, bir milletin en önemli hazinesidir. 

Yemek kültürü ise, yaşanılan coğrafyanın insanlara sunduğu olanaklar sonucunda ortaya 

çıkarılan lezzet havuzudur. Bu iki kültürel unsur, kültürün korunması ve yaşatılması 

bağlamında önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak genç neslin maruz bırakıldığı 

dilin yanlış kullanımı ve yemek tercihlerinin yabancılaşması önemli bir kültürel yozlaşma 

sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada özellikle üniversite öğrencilerinin büyük 

çoğunluğunun ikamet ettiği ve sosyalleşme mekânı olarak tercih ettiği Samsun ilinin Atakum 

ilçesindeki sahil kesiminde yeme içme faaliyetlerini sürdüren işletmelerin adları, yiyecek türleri 

ve fonksiyonlarının tespit edilerek kültürel koruma açısından içerik analizinin yapılması 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Atakum sahilindeki tüm işletme adları, fonksiyonları 

ve yiyecek sunumlarına ait veriler temin edilip, işlenerek analize tabi tutulacaktır. Saha 

çalışması yapılarak işletme sahipleri ile görüşmeler gerçekleştirilecek ve yerinde gözlem ve 

incelemelerle içerik analizi desteklenecektir. Elde edilen bulgular neticesinde bir durum tespiti 

yapılarak kültürel korumanın sağlanmasına yönelik önerilerde bulunulacaktır. Bu yönüyle 

çalışmanın, kültürel mirasın korunması ile ilgili, uygulamada durum tespiti ortaya çıkarması 

açısından önemli bir veri kaynağı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Kültürel Koruma, Kentlikadları, Yemek Kültürü, 

Samsun, Atakum. 
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DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN KURUMLAR BAĞLAMINDA İLETİŞİMSEL SÜREÇLERE 

ETKİLERİ: YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ÖRNEĞİ 

 

Dr. Nazif Kutay ERDEN  1,  Mustafa GÜNDOĞDU  2 
1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Araştırmalar Koordinatörlüğü, 0000-0002-2677-6953 

2 Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 0000-0001-6311-7159 

 

ÖZET 

İnsanoğlunun ilerleme güdüsü teknoloji ve dijitalleşmenin temelinde yer almaktadır. 

Dijitalleşmenin kurumlarda ve sosyal bir canlı olan insanoğlunda yarattığı birçok sonuç 

olabilmektedir.  

Herakleitos’un “Değişmeyen tek şey değişimdir” özdeyişiyle ifade edilen değişim, yüzyıllar 

boyunca değerini kaybetmemiş aksine günümüze yaklaştıkça daha da anlaşılır ve önemli bir 

hale gelmiştir. Günümüzde insanlar devamlı ilerleme eğilimindedirler. Bu ilerleme sağlanırken 

teknoloji oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Teknolojinin sonuçları ilermeyi ve değişimi 

ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda günümüze geldiğimizde pandemi döneminde yaşadığımız 

dijitalleşme ve buna uyum sağlayan işletmeler geçerliğini korurken, değişime ayak 

uyduramayan örgütler yok olmaya mahkûm oldular.  

Lawrence (2004) uyumu; bireyin ihtiyaçları, hedefleri, değerleri, tercihleri ve yetenekleri ile 

organizasyon kültürü, çevre, iş grupları ya da işin kendisi arasındaki uygunluk olarak 

tanımlamaktadır (Lawrence, 2004).  

Ülkemizde eğitimin son noktası olan ve gözde kurumlar arasında yer lan Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı’ nın (YÖK) pandemi döneminde dijital dönüşümü nasıl gerçekleştirdiği ve 

bu işleyişin kurumda çalışan personelin birbirleri ile olan iletişimini de nasıl etkilediği merak 

konusu olmuştur. 

Bu bağlamda alanında 3 adet uzman ile yapılan çalışma neticesinde ölçme aygıtı geliştirilmiş 

ve YÖK personelinin gönüllü katkıları ile ölçüm gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler 

incelendiğinde ise YÖK’ ün bu süreci başarı ile yürüttüğü, iletişimsel sürecin azaldığı ancak iş 

veriminin hız minvalinde arttığı kanaatine varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Dijital Dönüşüm, YÖK. 

         KAYNAKÇA 

Lawrence, A.D. (2004). Screening For Person-Job Fit: Incremental Validity of a Congruence 

Based Approach to Assessment, PhD Thesis, The Graduate Faculty of The University 

of Akron. 
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SOSYAL MEDYA MECRALARININ MESAJ DEĞİŞKENLERİ VE İKNA ÜZERİNE 

ÇALIŞMA 

 

Dr. Nazif Kutay ERDEN  1,  Mustafa GÜNDOĞDU  2 

1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Araştırmalar Koordinatörlüğü, 0000-0002-2677-6953 

2 Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 0000-0001-6311-7159 

 

Özet 

İkna alanında mesajların içeriği, mesajların arka planda nasıl organize olduğu, hangi mesajların 

etkili olduğu, korkunun mesajlardaki gücü, mizahın etkisi, mesajların sıralanmasının etkilerini 

incelemek iletişimsel bağlamda kritiktir.  

 İkna, (Arapça bir kavram olmakla beraber) Türk Dil Kurumu’na göre bir konuda birinin 

inanmasını sağlama, inandırma, kandırma anlamına gelmektedir (sozluk.gov.tr). Başka bir ikna 

tanımı ise; inançları, niyetleri, fikirleri, kanaatleri, tutum ve davranışları, değiştirmeye 

yöneliktir (Türkan, 2000). 

Mesajın gücünün dozajı ile ilgili olduğu varsayılmaktadır. Yüksek korku etkisini yitirdiği gibi, 

mizahi öğenin mesajın önüne geçmesi de olumsuz bir durumdur. Sosyal medya kullanımının 

ve sosyal medya kullanıcı sayısının her geçen gün arttığı günümüzde, sosyal medya 

kullanıcılarına kodlanmış/aşılanmış kültürel değerlerin ve çeşitli reklam kampanyalarının 

önüne geçen mesajları almamaya çalışmamızda üzerinde durulması gereken bir konudur. 

İknasız bir iletişim düşünülemeyeceğine göre etkili, doğru doz ile doğru zamanda yapılan ve 

doğru alıcılara verilen mesajların güçlü olacağı düşünülmektedir. Bu minvalde günümüzün en 

büyük güçlerinden biri olan medya, sosyal medya bağlamına indirgenerek incelenmiş ve alan 

uzmanları ile ölçüm aracı hazırlanmış ve  sosyal medya kullanıcılarına uygulanmıştır. 

Elde edilen genel sonuçlarda tablolar ile sunulmuş olup, sosyal medya mecralarının farklı 

kullanıcılara farklı mesajlar ile ulaşmaya çalıştığı ve başarılı olamadıkça da yeni yöntemler ile 

ikna yoluna gittiği kanaatine varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İkna, sosyal medya, iletişim 

 

KAYNAKÇA 

Türkan, Ö. (2000) İkna ve Uzlaşma Sanatı, Hayat Yayıncılık, İstanbul, s: 2 

https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 19.03.2021) 
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PANDEMİ (COVİD-19) SÜRECİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA ETKİSİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Adem Ali İREN1, Seda TUNCA2 

 

1 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 

Bölümü, https://orcid.org/0000-0003-2369-1177 

2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Avrupa Birliği Çalışmaları Anabilim Dalı, Doktora 

Öğrencisi 

 

ÖZET 

Modernleşen dünyada teknolojinin hayatımıza girmesi ile birlikte iletişim kurma yöntemleri 

farklı boyutlar kazanmış ve bunun neticesinde de iletişim kurma yöntemlerinde değişiklikler 

meydana gelmiştir. Günümüzde sözlü iletişimin yerine yazılı ve görsel iletişim almaya başlamış 

ve sosyal medya platformları dijital ekosistemin başlıca unsurları haline gelmiştir. Sosyal 

medyaya olan talep iletişim türlerinin gelişmesine katkı sağlayarak haberleşme araçlarının 

radikal bir biçimde gelişmesine neden olmuştur. Telefon, tablet, dizüstü bilgisayar gibi 

teknolojik araçların hayatımıza hızla girmesi ile beraber sosyal medya sitlerine erişilebilirlik 

daha da kolaylaşmış ve kullanıcı sayıları ve aktif kullanımda bir o kadar artmıştır. Sosyal 

medya; kişilerin kendilerini daha açık ifade edebildikleri, kimliklerini diledikleri zaman 

gizleyebildikleri, güncel, siyasi, medyatik her alanda görüşlerini, eleştirilerini ve önerilerini 

rahatça yazabildikleri bir platform olması nedeniyle kullanıcı sayısı da bu doğrultuda giderek 

artmaktadır. Sosyal medya platformları, dünya siyasetine, yaşanan ortak krizlere, diplomatik 

faaliyetlere yön vermektedir. Günümüzde yaşanan en büyük krizlerden biri olan ve etkisi tüm 

dünyaya yayılan Covid-19 salgınına karşı aşınan tedbirler, faaliyetler sosyal medya platformları 

tarafından da takibe alınmıştır. Sosyal medya kullanıcıları salgının hızla yayıldığı veya salgının 

sıkı tedbirlerle kontrol altına alındığı ülkelerdeki faaliyetlere şahit olmuştur. Sosyal medyanın 

bu denli hayatımızda yer alması ile dünyayı saran bu salgında alınan tedbirler ve kararları da 

etkilemiştir. Sosyal medya kullanımı özellikle salgının hızının artması ve alınan tedbirler ve 

kısıtlamalarla daha da artmıştır. Sokağa çıkma yasağı, kısıtlamalar ile kişiler bu tarz 

platformlara daha sık girmiş ve zamanlarını daha fazla harcamıştır. Bütün ortaya çıkan verilerin 

ışığında yapacağımız en genel çıkarım. kullanıcı alışkanlıklarının değişiyor olmasıdır. Salgın 

karşısında düşünce şeklimiz, davranışlarımız ve algılarımız değişkenlikler gösteriyor. Çalışma 

literatür taraması gerçekleştirilerek hazırlanmıştır ve kullanılan kaynakların yanı sıra sosyal 

medya analizlerine uygulamalı bir şekilde yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Covid-19, Dijital Dönüşüm 
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POST-MODERN KÜRESEL TEHDİTLER: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE 

SORUNLARI EKSENİNDE YEŞİL TEORİ 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Adem Ali İREN1 

 
1 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 

Bölümü, https://orcid.org/0000-0003-2369-1177 

 

ÖZET 

Uluslararası ilişkiler, teknoloji öncülüğünde yaşanan dönüşümün küreselleşmeye evirilmesiyle 

birçok yeni alanda etkin analiz ve açıklamalara ihtiyaç duyulan bir kavram haline gelmiştir. 

Sanayi Devrimi, bilişim endüstrisinin gelişmesi ve hızlı nüfus artışının etkileri uluslararası 

politikanın gerçekleştiği geleneksel zeminin temelden tehdit edildiği yeni bir sorunun ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Uluslararası ilişkilerin konvansiyonel sorunlarının dışında gelişen 

bu problem alanı doğal hayat üzerinde insan kaynaklı meydana gelen değişimlerin küresel 

etkilerini politize etmeye çalışan yeşil teori ekseninde tartışılmaktadır. Herhangi bir aktörün 

politikalarına yönelik güvenlikleştirmeyi veya güç dengesi siyasetinin gerekliliklerini ikincil 

plana atacak kadar önemli hale gelen iklim değişikliği, küresel ısınma ve sürdürülebilir doğal 

hayat gibi konular uluslararası politikanın tüm unsurlarının dikkatini çeken risk faktörleri 

olmaktadır. Sanayileşme oranlarındaki artışın getirdiği ekonomik kazanımlar ekolojik 

kaynakların bilinçsizce tahrip edilmesine paralel bir seyir izlemektedir. Doğanın kendini 

yenileme hızından daha süratli bir şekilde kaynakların genelinde yaşanan bozulma dünya eko 

sisteminde zincirleme bir etki doğurmaktadır. Çevre sorunlarının uluslararası siyasetin 

gündemine girmeden düzenlenebilmesi ve yaptırımların geliştirilmesi imkânı 

bulunmamaktadır. Doğal dengelerin bozulması uluslararası güç dengelerinin bozulmasından 

daha kuvvetli sonuçlar doğuracağından çevre politikaları son dönemde devletlerin dahili 

meseleleri olmaktan ziyade uluslararası politikanın ana argümanları arasında yerini almıştır. 

Uluslararası ilişkilerin mekânı olan dünyanın doğal yaşamı devam ettiremeyecek hale gelmesi 

riskine karşın uluslararası aktörlerin bu tehdide yönelik bilinç düzeyleri ve politikalarının ele 

alınacağı çalışmada yeşil teorinin ana konuları uluslararası güç dengesi, güvenlik ve ekonomi-

politik perspektifinden tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Teori, Sanayi Devrimi, Küresel Tehditler 
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GÖRSEL TASARIM BAĞLAMINDA “VITTORIO STORARO”NUN 

SİNEMATOGRAFİSİ   

 

Mehmet CEYHAN 

Düzce Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, ORCID ID: 0000-0001-9718-3189 

 

ÖZET 

Görüntü yönetmeni, bir filmin aktardığı görsel mesajıyla seyircinin algılama şeklini doğrudan 

etkileyebilen, yaratıcı derinliğe sahip yönetmenden sonra en önemli karar verici kişidir.  

Görüntü yönetmeninin birincil görevi filmin görsel atmosferini yaratmaktır. Bu görevin 

temelinde ışık kullanımının yanı sıra kamera kullanımı, kadrajlama, kompozisyon, renk 

kullanımı gibi tercihler bulunmaktadır. Bu nedenle Vittorio Storaro görüntü yönetmenliği 

mesleğini filmin başından sonuna kadar sürekli tasarımı ilkesini içermesi nedeniyle “ışık 

yazarlığı” olarak tanımlamıştır.1 Mesleğine 1961 yıllında İtalya’nın en genç kamera operatörü 

olarak başlayan V. Storaro, kariyeri boyunca B. Bertolucci, F.Ford Coppola ve C. Saura gibi 

yönetmenlerin filmlerinde görüntü yönetmeni olarak çalışmıştır. Bu çalışmaları neticesinde en 

iyi görüntü yönetmenliği dalında üç Oscar ödülü sahibi olmuştur. Yöntem olarak mizansen 

eleştirisinin kullanıldığı bu çalışmada, V. Storaro’nun üç farklı filmde görüntü yönetmeni 

olarak yer aldığı Konformist (yön: B. Bertolucci, Il conformista 1970), Kıyamet (yön: F.Ford 

Coppola, Apocalypse Now 1979) ve Famenko, Flamenko (yön: C. Saura, Flamenco, Flamenco, 

2010) gibi yapımları örneklem olarak seçilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde V. Storaro’nun 

kadraj, kompozisyon, renk ve ışık-gölge kullanımı açısından filmlerin görsel yaratımında 

kendine has sinematografik bir etkisinin olduğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Vittorio Storaro, Görüntü Yönetmenliği, Tasarım, Sinematografi, Işık 

yazarlığı.     

 

 

 

 

 

 

 
1 Mike Goodridge – Tim Grierson, Sinematografi görüntü yönetmenliği, (Çev. Müge Yalçın), Remzi 
Kitapevi, İstanbul, 2013, S.78. 
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MÜZE VE SANAT EĞİTİM SÜRECİNİ ETKİLEYEN SORUNLAR 

 

Mehmet Akif ÖZDAL 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 0000-0003-3148-8988  

 

ÖZET 

Müzeler ve eğitim müesseseleri toplumda sanatın ve kültürün, insan hayatının vazgeçilmez 

öğeleri arasında bulunmaktadır. Son senelerde müzeler sanat eğitimi odaklı ziyaretçi 

eğitimlerini arttırmışlardır. Müzelerde okul öncesi, ortaöğretim, lise, üniversite ve yetişkin 

düzeyinde değişik yaş gruplarına yönelik değişik modüllerde sanat eğitimi çalışmaları 

gerçekleştirilmektedir. Müzelerde sanat eğitimi konusunda görevlerin yüksek öğretim 

düzeyinde yürütülebilmesi için mevcut çeşitli meseleler iyi tahlil edilip, yarar odaklı 

çalışmalara dönüştürmelidir. Bu yazının emeli bu meseleleri tespit etmek ve çözüm yollarına 

dikkat çekmektir. Sanat çalışmalarının gelişmesinde emin gelir kaynakları ehemmiyetlidir. 

Müzelerin sanat çalışmalarında karşılaşılan pek çok meseleleri vardır. Şehir Ulusal Eğitim ve 

Kültür Müdürlüğünün müzelerle işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar eğitim etkinliklerinin 

yapısını belirlemektedir. Nitelikli eğitim eğitimi vermekte olan eğitimci ve eğitilen arasındaki 

uyumuna bağlıdır. 

Uygulamalı eğitim veren sanat eğitmenlerinin, eğitim maharetlerinin yüksek olması talebelerin 

eğitim düzeyini pozitif istikamette etkilemektedir. Müzelerde sanat eğitimi üzerine verilmekte 

olan eğitimlerin kalitesi müze ve okul iş birliğinde arttırılmalıdır. 

Müzelerde sanat eğitimi çalışmaları; birbirinin tekrarı olan, emele hizmet etmeyen, yarar 

sağlamayan etkinliklere dönüşmemelidir.  

Anahtar Kelimeler: Sanat, Eğitim, Müze, Sektör, Kültür 
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DOĞA TARİHİ MÜZELERİNİN NİTELİKLERİ VE KATKILARININ  

İNCELENMESİ 

 

Mehmet Akif ÖZDAL 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 0000-0003-3148-8988  

 

ÖZET 

Doğa tarihi müzeleri tarih, bilim ve bilimin kesiştiği eşsiz mekânlar olmaktadır. Müzenin 

temelini, bilim insanları tarafından keşfedilen  daha önceki dönemlere dair keşfedilmiş 

kayaçlardan yeni türlere kadar dünyanın geniş tarihi ve değerler kapsamını tabiki ve kültürel 

tarihi koleksiyonları oluşturmaktadır. Tabiat tarihi müzelerinde geçmiş dönemlerde yaşamış 

Hayvan, bitki kısaca canlı kalıntı fosilleri gibi tarihsel süreçte oluşmuş unsurlar sergilenir. 

Müze olguları insanların içsel kalıtını ve kültürlerini araştıran, ve bu araştırmalar sonucunda 

elde etmiş olduğu verileri savunarak halka açık bir biçimde topluma sunarak sergileyen kar 

emeli ve kaygısı olmadan sunan eğitim odaklı kullanılabilen sürekli müesseseler olmaktadır. 

Farklı bir deyişle aktif öğretim ve eğitim kapsamındaki olgu ve süreçlerin alanı olmaktadır. Bir 

tabiat tarihi müzesi her yaşta bulunan ziyaretçilerin alakasını çekme niteliğine sahiptir. Doğa 

tarihi müzelerini ziyaret eden bireylere ve topluluklara türlü etkinliklerle tabiat konusunda her 

türlü materyali tanıtmaktadır. Bir parçası oldukları tabiat olgusunu küçük yaştan itibaren 

bireylere anlatmak ve yaşamakta oldukları ülkenin biyolojik olanaklarını ve tabiat tarihine dair 

zenginliklerini tanımalarını sağlamak tabiat tarihi müzelerinin temel hedeflerinden birisi 

olmakla birlikte Tabiat tarihi müzeleri toplumsal açıdan sıhhatli bir etraf şuuru kazanmış 

bireylerin toplumda yer almasında da katkısı vardır. 

Yapılmakta olan araştırmanın amacı Doğa tarihi müzelerinin sunmakta olduğu katkılarının 

incelenmesi ve değerlendirilmesidir.  

Anahtar Kelimeler: Doğa Tarihi, Müze, Nitelik, Doğa, Bilim 
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2018 YILINDA UYGULAMAYA KONULAN ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS 

PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Ayhan Yavuz ÖZDEMİR 1 

1 Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ORCID ID: 0000-0002-2601-2486 

 

ÖZET  

Almanca öğretmeni yetiştirim sürecini şekillendiren temel etkenler arasında yer alan Almanca 

öğretmenliği lisans programının uygulanmasında birtakım sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 

Bunun yanında alanda gerek teoriye gerekse uygulamaya yönelik gelişmeler 

yaşanabilmektedir. Bu durumlar Almanca öğretmenliği lisans programının güncellenmesini ve 

revize edilmesini zorunlu hale getirmektedir. Çünkü Almanca öğretmeni adaylarının beklenen 

nitelikte yetiştirilebilmesinin koşullarından birisi uygulanan eğitim programının çağın 

gereklerine göre tasarlanmış olmasıdır. Bu çalışmada 2018 yılında uygulamaya konulan 

Almanca öğretmenliği lisans programı üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı 2018 yılında 

Almanca öğretmenliği lisans programında yapılan değişiklikleri ortaya koymaktır. Elde edilen 

veriler inceleme konusu yapılan programın eleştirel değerlendirmesine ve ilerleyen süreçte 

hazırlanacak programların şekillendirilmesine katkıda bulunabilecektir. Nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada 2018 yılında uygulamaya 

konulan Almanca öğretmenliği lisans programında yer alan derslerin neler olduğu, hangi 

derslerin eklendiği, çıkarıldığı ve adlarının değiştirildiği üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu 

programda alan eğitimi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerinin ağırlıkları, bunun yanında 

alan eğitimi derslerinin alt disiplinlere göre ağırlıkları ele alınmıştır. Programda yapılan 

değişiklerin daha iyi görülebilmesi için 2006 ve 2018 yıllarında uygulamaya konulan 

programlar birbiri ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Almanca Öğretmenliği Lisans Programı, Almanca Öğretmeni Yetiştirimi, 

Program Değerlendirme 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMELERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE 

YÖNELİK ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

 

YL. Öğr. Güzide AKYOL¹, Doç. Dr. Somayyeh SOYSAL² 

¹Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, ORCID ID: 0000 0002 3654 489X 

²Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ORCID ID: 0000 0002 9431 8081 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın temel amacı okul öncesi öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerilerine yönelik 

öz yeterlilik ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin belirlenmesidir. Bu nedenle 

çalışmanın deseni betimsel tarama olarak belirlenmiştir. Çalışma çeşitli devlet okulları ve özel 

okullarda öğretmenlik yapan 463 okul öncesi öğretmeni ile yürütülmüştür. 50 maddeden oluşan 

bir madde havuzu hazırlanmıştır. Hazırlanan maddeler dil yapısına ve teorik çerçeveye uygun 

ve anlaşılır olması açısından uzman görüşünden geçerek 50 maddelik uygulama formu 

oluşturulmuştur. Ölçek 5’li likert tipi şeklinde 1 ‘’kesinlikle katılmıyorum’’ ve 5 ‘’kesinlikle 

katılıyorum’’ olarak derecelendirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi, 

daha önce tanımlanan yapıyı doğrulamak için doğrulayıcı faktör analizi, güvenirliği ve iç 

tutarlılığı için cronbach alfa kat sayıları değerlendirilmiştir. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi 

ile toplam varyansın %58,37’si açıklanmıştır. Öz değeri 1.0 olarak belirlenerek 50 maddeden 

oluşan tek boyutlu bir ölçek geliştirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizine göre kurulan 

kavramsal teorik modelin χ2 = 2579,87, N= 463, df= 998, p = 0.00000 ki -kare değerinin 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik kat sayısı ,956 olarak 

belirlenmiştir. Bu bağlamda geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olacak şekilde okul öncesi 

öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerilerine yönelik öz yeterlilik ölçeği geliştirildiği 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme, Okul öncesi Öğretmeni, Ölçek Geliştirme 
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TÜRKİYE’DE 2011 - 2020 TARİHLERİ ARASINDA YAZILMIŞ OLAN ‘KADIN 

GİRİŞİMCİLER’ KONULU TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

Hilal GÜNEŞ1, Doç. Dr. Metin KILIÇ2 

1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, S.B.E., ORCID ID: 0000-0003-0080-591X 

2Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F., ORCID ID: 0000-0002-5025-6384 

 

ÖZET 

Kadınların sektörel çalışma hayatına dahil olması yakın tarihlere dayanmaktadır.  Son yıllarda 

kadınların girişimci olarak kendi işlerini kurmaları yönündeki desteklerin artmasıyla da 

Türkiye’nin birçok bölgesindeki kadınların bu sisteme dahil olması mümkün hale gelmiştir. Bu 

gelişmelerin bilimsel olarak incelenmesi; yeni projeleri ve kadın istihdamını desteklemesi 

açısından büyük önem taşıdığı için birçok akademik çalışma yapılmıştır. Yapılan bu tür 

akademik çalışmaların temel araştırma soruları çerçevesinde analizlerinin yapılıp istatistik elde 

edilmesini sağlayan yönteme bibliyometrik analiz yöntemi denir.  Bu çalışmada bibliyometrik 

analiz yöntemi kullanılarak YÖKTEZ üzerinden ‘kadın girişimciler’ anahtar kelimesi ile 2011-

2020 yılları arasında yazılmış tezler gerekli araştırma soruları çerçevesinde analiz edilmiştir. 

Bu araştırma soruları; ilgili tezlerin sayısı, tezlerin türlerine göre dağılımı, tezlerin yıllara göre 

dağılımı, tezlerin üniversitelere göre dağılımı, tezlerin yayınlandığı dillere göre dağılımı, 

tezlerin enstitülere göre dağılımı, tezlerin danışman unvanlarına göre dağılımı, tezlerde 

kullanılan anahtar kelimeler gibi konuları kapsamaktadır. Yapılan analizler sayesinde ilgili 

alandaki çalışmaların verilerini sayısal sonuçlara dönüştürerek görünür kılmak ve bu alanda 

çalışma yapmak isteyen araştırmacılara katkı sağlamak, ayrıca gelecekteki bilimsel 

çalışmaların verimliliğini arttırmak hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kadın Girişimciler, Bibliyometrik Analiz, YÖKTEZ, Tezlerin Analizi 
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ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM 4.0 KAVRAMINA 

YÖNELİK EĞİLİMLERİ 

 

Dr. Araş. Gör. Halit KIRIKTAŞ 

Siirt üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ABD.  

Orcid No: 0000-0002-5230-3041,  

 

Dr. Araş. Gör. Tayfun AKIN 

Siirt üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Teknolojileri ABD.  

Orcid No: 0000-0001-5364-6102,  

 

 

ÖZET  

Eğitim 4.0 uygulamaları alanyazında Endüstri 4.0’ın eğitim ortamlarına yansıması 

olarak ortaya çıkmıştır. Yapay zekâ temelli uygulamalar ve ileri teknoloji ürünlerinin öğrenme 

ortamlarında sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Özellikle fen eğitimi gibi temel içeriklerin soyut 

olduğu ve öğrenciler tarafından yapılandırılmasının zor olduğu öğrenme alanlarında eğitim 4.0 

uygulamaları sıkça kullanılmaktadır. Bu bağlamda öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim 

4.0 uygulamalarını nasıl algıladıkları ve bu kavrama yönelik eğilimlerinin belirlenmesi oldukça 

önemlidir.  

Bu çalışmada öğretmen ve öğretmen adaylarının Eğitim 4.0 kavramına, uygulamalarına 

ve kapsamına yönelik bilgi ve eğilimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

tasarlanan çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bu 

kapsamda Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenim 

görmekte olan öğretmen adayları ve aynı bölgede çalışan öğretmenlerin görüşlerine 

başvurulmuştur.  Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Ölçme aracında katılımcıların Eğitim 4.0 

kavramına yönelik bilgilerini ve eğilimlerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Elde 

edilen veriler üzerinde nitel içerik analizi, betimleyici istatistikler ve t-Testleri kullanılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim 4.0 kavramına 

yönelik yeterli düzeyde bilgi ve  farkındalıklarının olmadığı anlaşılmaktadır. Ulaşılan sonuçlara 

dayanarak bu durumun altında yatan olası nedenlerin araştırılmasının önemli olduğu 

söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim 4.0, Öğretmen ve Öğretmen Adayı, Fen ve Teknoloji Eğitimi 
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ERKEK HALTER SPORCULARININ PECTİNEUS KAS KESİT YÜZEY 

ALANLARININ ARAŞTIRILMASI 

Kenan Erdağı1 

1 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

Konya, Türkiye 

kenanerdal@hotmail.com - https://orcid.org/0000-0002-2338-6546 

Telefon: 5056249794 

 

 

ÖZET 

Pectineus kası, uyluğun anterior bölümünün medial kısmında yer alan düz, dörtgen şeklinde bir 

kastır. Kas pecton ossis pubis’ten başlar, femur’da linea pectinea’da sonlanır. M. pectineus 

uyluğa adduksiyon, fleksiyon ve birazda iç rotasyon yaptırır. Bu çalışma; manyetik rezonans 

görüntüleri üzerinden erkek halter sporcuları ile sedanter bireylerin pectineus kas kesit yüzey 

alanlarının belirlenmesini hedeflemiştir. Araştırma, halter şampiyonalarına katılan erkek halter 

sporcusu (n=8; yaş: 19±2.92; boy: 1.71±0.67 m; vücut ağırlığı: 76.93±14.48 kg; VKI: 

26.04±4.57 kg/m2; koparma: 84.87±4.01 kg; silkme: 108.62±2.77 kg) ile bu sporcularla benzer 

demografik özelliklere sahip sedanter erkek bireyler (n=8; yaş: 19±2.56; boy: 1.72±0.65 m; 

vücut ağırlığı: 77.21±14.18 kg; VKI: 25.79±4.17 kg/m2) üzerinde gerçekleştirildi. Sporcu ve 

sedanter bireylerin axial görüntülemelerinde 1.5 tesla’lık manyetik rezonans görüntüleme 

cihazı kullanıldı. ImageJ programında açılan axial görüntüler (acetabulum’un inferior sınırı 

düzeyinde) üzerinde gerekli senkronizasyon yapıldıktan sonra point counting metodu 

kullanılarak pectineus kas kesit yüzey alan hesaplamaları gerçekleştirildi. Halter sporcularının 

sağ-sol pectineus kas kesit yüzey alanları (11.52±2.24, 11.88±2.53 cm2) ile sedanter bireylerin 

sağ-sol pectineus kas kesit yüzey alanları (9±2.38, 9,9±2.27 cm2) arasında herhangi bir farklılık 

gözlenmedi (p>.05). Sporcu grupların sağ-sol pectineus kas kesit yüzey alanları arasında simetri 

gözlendi (p>.05). Ancak sedanter grupların sağ-sol pectineus kas kesit yüzey alanları arasında 

asimetri belirlendi (z(7)= -2.035, p < .05). Sporcu grupların hem demografik hem de halter 

performansları ile sağ-sol pectineus kas kesit yüzey alanları arasında herhangi bir korelasyon 

gözlenmedi (p>.05). Uyluk bölgesine aşırı yüklerin bindiği halter sporunda, erkek halter 

sporcularına uygulanan teknik hareketler ve bu tekniklerin gelişimi için uygulanan egzersizlerin 

pectineus kas kesit yüzey alanları üzerine hipertrofik bir etkisinin olmadığı söylenebilir.   

Anahtar Kelimeler: M. pectineus, CSA, Halter 
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THE STUDY OF THE CROSS SECTIONAL AREA OF THE PECTINEUS MUSCLE 

IN MALE WEIGHTLIFTING ATHLETES  

 

 

ABSTRACT  

The pectineus, a muscle in the medial compartment of the thigh, is a flat, quadrangular muscle 

situated at the anterior part of the thigh. The muscle originates from pecton ossis pubis and 

inserts into linea pectinea on thigh. M. pectineus provides adduction, flexion and internal 

rotation of thigh. The study aims to find out the cross-sectional area (CSA) of the pectineus 

muscle on magnetic resonance images (MRI) of male weightlifting athletes and sedentary 

individuals. The study included male weightlifting athletes participating in weightlifting 

championships (n=8; age: 19±2.92; height: 1.71±0.67 m; body weight: 76.93±14.48 kg; BMI: 

26.04±4.57 kg/m2; snatch: 84.87±4.01 kg; clean-and-jerk: 108.62±2.77 kg) and sedentary 

individuals possessing similar demographic characteristics (n=8; age: 19±2.56; height: 

1.72±0.65 m; body weight: 77.21±14.18 kg; BMI: 25.79±4.17 kg/m2). A 1.5 tesla MRI device 

was used to analyse axial images of the groups. The axial images were displayed on ImageJ 

software and the CSA calculation of the pectineus muscle was conducted using counting 

method after the required synchronization on inferior border of the acetabulum. No difference 

between the CSA of right-left pectineus muscle of weightlifting athletes (11.52±2.24, 

11.88±2.53 cm2) and the sedentary individuals (9±2.38, 9,9±2.27 cm2) was observed (p>.05). 

We observed symmetry in the right-left pectineus muscle of the athletes (p>.05), whereas we 

observed asymmetry in the right-left pectineus muscle of the sedentary individuals (z(7)= -

2.035, p<.05). No correlation was observed between the CSA of right-left pectineus muscle and 

demographic characteristics along with weightlifting performance of the weightlifting athletes 

(p>.05). As a result of extreme loads on thigh while weightlifting, it might be stated that 

technical movements, implemented by the athletes, and exercises to develop these techniques 

do not cause any hypertrophic effect on the CSA of the pectineus muscle.  

Keywords: M. pectineus, CSA, Weightlifting  
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ALANININ ARAŞTIRILMASI 
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ÖZET 

M. tensor fascia lata uyluk ön yüzünün dış kısımında yer alan uzun bir kastır. Kas, cristailiaca 

ön kısmı, spina iliaca anterior superior’dan başlar, tendon’u tractus iliotbialis aracılığı ile tibia 

dış kondiline yapışır. Tensor fascia lata kası kalça eklemine abduksiyon ve fleksiyon yaptırır. 

Ayakta dik duruşta iliotibial traktus’u gererek dizin ekstansiyon’da durmasına yardım eder. Bu 

çalışma; manyetik rezonans görüntüleri (MRG) üzerinden kadın halter sporcuları ile sedanter 

bireylerin tensor fascia lata kas kesit yüzey alanlarının (CSA) belirlenmesini hedeflemiştir. 

Araştırma, halter şampiyonalarına katılan kadın halter sporcusu (n=8; yaş:19.50±1.77; 

boy:1.61±.06 m; vücut ağırlığı:63.43±6.63 kg; VKI:24.33±1.07 kg/m2; sağ-m. tensor fascia 

lata CSA:5.82±.99 cm2; sol-m.tensor fascia lata CSA:5.95±.80 cm2; koparma:90.87±5.08 kg; 

silkme:111.75±6.06 kg) ile bu sporcularla benzer demografik özelliklere sahip sedanter kadın 

bireylerden (n=8; yaş:19.75±1.28; boy:1.62±.05 m; vücut ağırlığı: 62.22±6.58 kg; VKI: 

23.62±1.54 kg/m2; sağ-m.tensor fascia lata CSA: 3.30±.78 cm2; sol- m. tensor fascia lata 

CSA:3.38±.79 cm2) oluşturulan iki grup üzerinde gerçekleştirildi. Sporcu ve sedanter bireylerin 

fiziki muayeneleri yapıldıktan sonra axial görüntülemelerinde 1.5 tesla’lık MRG cihazı 

kullanıldı. ImageJ programında açılan axial görüntüler (acetabulum’un inferior sınırı düzeyinde 

üzerinde gerekli senkronizasyon yapıldıktan sonra görüntüler üzerine her bir noktanın temsil 

etiği alan 25 mm2 olan alan ölçüm cetvelleri rastgele olarak atıldı. Tensor fascia lata kaslarına 

isabet eden noktalar sayıldı. Bu sayı noktaların temsil ettiği alan ile çarpılarak kasların CSA’ları 

hesaplandı. Sporcuların sağ-sol tensor fascia lata kas CSA’ları sıra ortalamasının sedanter 

bireylerin sağ-sol tensor fascia lata kas CSA’ları sıra ortalamasından yüksek olduğu tespit 

edildi, sırasıyla (z(14)=-3.37, p<.001; z(14)=-3.37, p< .001). Grupların sağ-sol tensor fascia lata 

kas CSA’larında asimetri gözlenmedi (p>.05). Sporcu grupların hem demografik hem de halter 

performansları ile sağ-sol tensor fascia lata kas CSA’ları arasında herhangi bir korelasyon 

gözlenmedi (p>.05). Halter antrenmanlarının sporcuların tensor fascia lata kas CSA’ları üzerine 

hipertrofik bir etkisinin olduğu söylenebilir.   

Anahtar Kelimeler: Halter, m. tensor fascia lata, CSA  

 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-2338-6546


BLACK SEA SUMMIT   6th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           

                     

 

ABSTRACT  BOOK        ISBN: 978-625-7341-37-0         www.karadenizkongresi.org        Page | 24 

 

THE STUDY OF THE CROSS SECTIONAL AREA OF THE TENSOR FASCIAE 

LATAE MUSCLE IN FEMALE WEIGHTLIFTING ATHLETES  

 

 

ABSTRACT  

M. tensor fasciae latae is a long muscle located on anterolateral aspect of the thigh. This muscle 

originates from anterior portion of iliac crest and from anterior superior iliac spine and its 

tendon inserts onto lateral condyle of the tibia through iliotibial tract. M. tensor fasciae latae 

enables the abduction and flexion of the hip joint. It stretches iliotibial tract while standing and 

thus helps the extension of the knee. This study aims to find out the cross-sectional area (CSA) 

of the tensor fasciae latae muscle on magnetic resonance images (MRI) of female weightlifting 

athletes and sedentary individuals. The study included two groups: a group of female 

weightlifting athletes participating in weightlifting championships (n=8; age:19.50±1.77; 

height:1.61±.06m; body weight:63.43±6.63kg; BMI:24.33±1.07kg/m2; right-m.tensor fasciae 

latae CSA:5.82±.99cm2; left-m.tensor fasciae latae CSA:5.95±.80cm2; snatch:90.87±5.08kg; 

clean-jerk:111.75±6.06kg) and a group of sedentary female individuals having similar 

demographic characteristics (n=8; age:19.75±1.28; height:1.62±.05m; body 

weight:62.22±6.58kg; BMI:23.62±1.54kg/m2; right-m.tensor fasciae latae CSA:3.30±.78cm2; 

left-m.tensor fasciae latae CSA:3.38±.79cm2). After physical examination of both athletes and 

sedentary individuals, a 1.5 tesla magnetic resonance imaging device was used for axial 

imaging. All axial images, taken from inferior border of the acetabulum, were displayed on 

ImageJ software and after the required synchronization, area measurement point gridding was 

randomly set in which each point corresponds to 25mm2. The points on the tensor fasciae latae 

muscle were counted. Then, the number was multiplied by the corresponding area to measure 

the CSA. It was found that the mean rank CSA of right-left tensor fasciae latae of the athletes 

is higher than that of sedentary individuals (z(14)=-3.37, p<.001; z(14)=-3.37, p<.001, 

respectively). In the CSA of right-left tensor fascia latae of the groups, no asymmetry was found 

(p>.05). We did not observe any correlation between the CSA of right-left tensor fasciae latae 

muscle and demographic characteristics along with athletic performance of the athletes (p>.05). 

Consequently, it might be stated that weightlifting trainings have hypertrophic effect on the 

CSA of tensor fascia latae muscle in weightlifting athletes.  

Keywords: Weightlifting, m. tensor fascia lata, CSA 
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ENERJİ SİYASETİNDE NÜFUZ ETKİSİ: ÇİN VE RUSYA BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDİRME 

 

Öğr. Gör. Anıl Çağlar Erkan 1, Öğr. Gör. Dr. Ahmet Ateş 2  

1 Öğretim Görevlisi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Tefenni MYO, Yönetim ve 

Organizasyon Bölümü, ORCID ID: 0000-0001-9693-6556  

2 Öğretim Görevlisi Dr., Iğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası İlişkiler Bölümü - ORCID: 0000-0001-5184-7701  

 

ÖZET 

Uluslararası ilişkiler literatüründe sistemin aktörleri arasındaki etkileşimler değişik 

perspektiflerden ele alınmış ve alınmaktadır. Disiplinin literatür geçmişine baktığımızda söz 

konusu perspektiflerden bir kısmının konjonktürle ilişkili olarak geçerliliğini yitirdiğine, bir 

kısmının da tekrar gündeme getirilerek yeniden canlandırıldığına tanıklık edilmektedir. 1945 

yılında Albert Hirschman tarafından kaleme alınan “National Power and the Structure of 

Foreign Trade” başlıklı çalışması bunun örneklerindendir. Bu bağlamda söz konusu eseriyle 

yayımlandığı zamanlarda önemli ölçüde ses getiren ve kendisinden sonraki çalışmalarını da 

etkileyen Hirschman’ın görüşlerinin farklı zamanlarda tekrardan gündeme geldiği 

görülmektedir. Örneğin Abdelal ve Kirshner tarafından (1999/2000) tekrar gündeme getirilen 

ve “Hirschmanesque Etkisi” olarak nitelendirilen konsepti bununla ilişkili olarak ele almak 

mümkündür. Bununla birlikte Hirschman’ın düşünceleri, 2021 yılı itibariyle tekrar gündeme 

getirilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı Çin-Rusya enerji ilişkileri bağlamında Hirschman 

tarafından ele alınan “etki” konseptlerinin geçerliliği test edilecektir. Çalışmanın özgün değeri 

de bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Çünkü teorik perspektiflerle birlikte uluslararası ilişkiler 

disiplini de günümüzde konjonktürden nasibini almıştır. Öyle ki uluslararası ilişkiler disiplini 

hızla değişen ve gelişen bir yapıya bürünmüştür. Bununla ilişkili olarak disiplinde bir takım 

konular da “sui generis” bir niteliğe kavuşmuştur. Stratejik enerji kaynaklarıyla ilişkili konular 

bunun örneklerindendir. Dolayısıyla bir takım teorik yaklaşımlar stratejik enerji kaynaklarıyla 

ilişkili siyaseti açıklamakta yetersiz kalabilmekte ya da konunun sınırlı bir bölümüne ışık 

tutabilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde 1945 yılında Albert Hirschman 

tarafından kaleme alınan “National Power and the Structure of Foreign Trade” başlıklı 
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çalışması ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Bununla birlikte Hirschman’ın savları Çin-Rusya 

enerji ilişkileri bağlamında analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hirschmanesque Etkisi, Çin, Rusya, Asimetrik Bağımlılık, Enerji 

Diplomasisi 
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İDEALİST DEĞERLERDE REALİST UYGULAMALAR: 2021 MYANMAR 

DARBESİ VE ÇİN 

 

Öğr. Gör. Anıl Çağlar Erkan 1, Öğr. Gör. Dr. Ahmet Ateş 2  

1 Öğretim Görevlisi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Tefenni MYO, Yönetim ve 

Organizasyon Bölümü, ORCID ID: 0000-0001-9693-6556  
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ve Uluslararası İlişkiler Bölümü , ORCID: 0000-0001-5184-7701  

 

ÖZET 

Bu çalışmada uluslararası ilişkiler disiplinin iki ayrı uçlarda konumlandırdığı idealist ve realist 

yaklaşımların pratikteki kesişmesi enerji güvenliği bağlamında incelenecektir. Teorik 

bağlamda birbirlerini “ötekileştiren” iki perspektifin, pratikte kendi değerlerini görmezden 

gelecek yöntemleri meşru hale getirmesi dikkat çekici bir unsurdur. Bu çalışma, bahsi geçen 

etkileşimin literatürde hiç çalışılmadığı iddiasında da değildir. Dolayısıyla çalışmada literatürde 

kendisine önemli bir yer edinen “pragmatizm” konsepti yok sayılmamaktadır. Çalışmada asıl 

dikkat çekici olan ise “Yükselen Güç (Rising Power)” olarak literatürde kendisine yer edinen 

Çin enerji güvenliği yaklaşımının ana sütunlarından birisi olan “siyasi açıdan istikrarsız 

tedarikçi ve bölgelerden enerji kaynakları ithalatından kaçınılması” prensibine ilişkindir. 

Çeşitlendirme stratejisinin en önemli saç ayaklarından birisi olarak güvenlikleştirdiği ve genel 

olarak “tedarikçilerin siyasi istikrarsızlığı” şeklinde ifade edebileceğimiz bir problemin 

çözümünde Pekin’in yeni bir istikrarsızlığa neden olabilecek ya da tetikleyebilecek 

potansiyeldeki demokratik olmayan yöntemleri desteklemesi gerçekten de dikkat çekicidir. 

Yakın tarihte Myanmar’da yaşanan askeri darbe karşısındaki Çin’in duruşu bunun 

örneklerindendir. Myanmar’da demokratik sivil iktidar idaresinin anti-demokratik niteliği 

tartışmasız “cunta” yönetiminin eylemlerine Çin’in karşıt reaksiyon vermediği 

gözlemlenmektedir. Myanmar’la ilişkili olarak Çin’in yaklaşımı ilk kez karşılaşılan bir durum 

değildir. Tüm bunlar ışığında çalışmanın amacı Çin’in Myanmar örneğinde karşılaşıldığı gibi 

genel olarak benzeri hadiselere kayıtsız kalmasının altında yatan nedenlerin gün yüzüne 

çıkarılmasıdır. Bu bağlamda öncelikle teorik tartışmaların aslında birbiriyle tam anlamıyla ayrı 

noktalarda yer almadığı ve dolayısıyla sürekli etkileşim içerisinde olduklarına idealizm-realizm 

bağlamında açıklık getirilecektir. Sonraki aşamada bu durum Myanmar’da son dönemde 
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yaşanan gelişmeler ışığında değerlendirilerek ve Çin örneğinden hareketle, teorik yaklaşımların 

pratikteki etkileşimleri ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çin, Myanmar, Enerji Güvenliği, Cunta, İdealizm, Realizm. 
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GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ’NDE GÜNEY ÇİN DENİZİ 

MESELESİNİN ASEAN’IN BÜTÜNLÜĞÜNE ETKİSİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Temiz1 

1Iğdır Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 05538824357  

ORCID ID: 0000-0002-4439-4035 

ÖZET  

Kurulduğu 1967 tarihinden itibaren ASEAN1, gerek Myanmar, gerek Endonezya ve gerekse 

Timor Leste problemleri ile yüzleşmek zorunda kalmış, bununla birlikte bölgesel ahengi 

koruma ve devam ettirme konusunda katılımcı bir şekilde üyelerini belirli bir oranda memnun 

edebilmiştir. Bununla birlikte Çin’in Güney Çin Denizi bölgesinde kendisine ait hâkimiyet 

işaretleri koymaya başlaması, zaten bölge devletleri arasında bir çekişme alanı olan Güney Çin 

Denizi’nin bir çatışma alanı haline dönüşmesine yol açmıştır. Vietnam, Filipinler, Malezya, 

Endonezya, Brune-i Darusselam, bu konu ile alakalı taraf olan ASEAN ülkeleridir. Ancak genel 

itibariyle bölgenin özgür ve açık deniz ulaşımı statüsünün devam etmesi, ASEAN için hayati 

bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. ASEAN güç kullanmama ve egemenliklere saygı 

politikaları kapsamında bu meseleye karşı ASEAN üyeleri ile birlikte genel bir duruş sergilemiş 

ve bunun meyvelerini de almıştır. 2000’li yıllara kadar Güney Çin Denizi meselesini 

uluslararası platformlarda tartışmayı reddeden ve meselenin ikili ilişkiler çerçevesinde taraf 

devletler arasında çözülebileceğini öne süren Çin, ASEAN’ın duruşu karşısında belirli bir 

esneklik göstermiştir. ASEAN’ın karşısında Çin, 2002 yılında Güney Çin Denizi’nde tarafların 

davranışlarını düzenleyen bir anlaşmaya imza atmıştır. Bununla birlikte ASEAN’ın birlik 

olarak hareket etmesi, Çin’in bölge ülkelerine karşı politikaları nedeniyle zaafa da 

uğramaktadır. Tayland’ın, Myanmar’ın, Kamboçya ve Laos’un Çin ile olan derin ve büyük 

ilişkileri, meseleye karşı ASEAN’ın ortak hareket edebilmesini de engellemektedir. Bu çalışma 

ASEAN’ın Çüney Çin Denizi meselesine karşı politikalarını ve bu politikaların üye ülkeler 

içinde nasıl farklılık gösterdiğini ve Çin’in bu politikaya etkisini proaktif dış politika 

perspektifinden analiz edecektir.  

Anahtar Kelimeler: ASEAN, Çin, Güney Çin Denizi.     

 

 

 

 

 

 

 
1 Association of Southeast Asian Nations. 



BLACK SEA SUMMIT   6th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           

                     

 

ABSTRACT  BOOK        ISBN: 978-625-7341-37-0         www.karadenizkongresi.org        Page | 30 

 

ASEAN’DA ORTAK KİMLİK MESELESİ VE İNŞASINDA ZORLUKLAR 

 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Temiz1 

1Iğdır Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  

ORCID ID: 0000-0002-4439-4035 

ÖZET  

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği-ASEAN*, birbiri ile ciddi farklılıklar gösteren 10 ülke 

tarafından hali hazırda faaliyetlerine devam etmektedir. Birliğin devamı amacıyla da birlik 

içerisindeki farklılıklar ve çatışmalar mümkün olduğu oranda en aza indirilmeye çalışılmış ve 

bir “ASEAN Topluğu” oluşturulması hedeflenmiştir. Bu farklılıkların ortadan kaldırılması 

yolunda ASEAN, özellikle ortak bir güneydoğu Asya kimliği meselesine önem göstermiştir. 

ASEAN’ın bu politikası esasında temelsiz değildir. Zira bölgede başlayan batı sömürgeciliği 

öncesinde, güneydoğu Asya’da sınırlar genel itibariyle son derece geçirgen bir durumdaydı. 

Ancak sömürge döneminin bölge dışı güçleri, işgal bölgelerini kendi münhasır alanları olarak 

ilan etmeleriyle birlikte -örneğin hindiçini işgal eden Fransızlar, bu bölgenin Fransız 

hâkimiyetinde olmasından dolayı güneydoğu Asya’nın bütünlüğünden ayırmışlar ve aynı 

şekilde İngilizler Malezya ve Singapur’da, Hondalılar da Endonezya’da aynı politikayı takip 

etmişlerdi- bu şekilde daha önceleri bölgede var olan bir “biz” hissi ve sınırsız bir yaşam alanı 

değişime uğramış, yavaş yavaş sömürgeci güçlerin kontrolü altında gelişen ve onlara aidiyet 

hisseden toplulukların ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Bununla mücadele etmek ve bir ASEAN ortak kimliği ve algısı oluşturabilmek amacıyla 

ASEAN üyesi ülkelerin elit bürokrasileri genel itibariyle yoğun bir çaba sarf etmektedirler. 

Buna karşın başarı hedeflenen ölçüde gerçekleşememektedir. Bölgedeki her ülkenin ulus devlet 

yapısı, esas itibariyle bu birliktelik karşısındaki en temel karşı öğelerden bir tanesidir. Zira 

sömürge öncesi ortak sınırlar, kültür ve tarih, yeni kurulan bölgesel ulus devletler tarafından 

sadece kendi bulundukları coğrafi alan ve ait oldukları soyun tarihi olarak, güneydoğu Asya 

ortak tarihinden ayrıştırılmak istenmektedir. Bu ise birlikteliğe değil, ülkeler arasındaki ayrımın 

daha da derinleşmesine neden olmaktadır. Bu çalışma, sömürgeciliğin güneydoğu Asya’da 

görülmeye başladığı dönemden itibaren ASEAN bölgesindeki bölgesel kimlik meselesin 

dönüşümünü ele almakta ve bölgesel bir kimlik oluşturma konusundaki ASEAN çabalarını 

analitik bir perspektiften değerlendirmektedir.  

Anahtar kelimeler: ASEAN, Kimlik, Sömürgecilik.  

 

 

 

 

 

 
* Association of Southeast Asian Nations. 
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ORDU-MESUDİYE KÖYKENT PROJESİ: VATANDAŞIN GÖZÜYLE FAYDALARI 

VE SIKINTILARI 

 

MEHMET C. MARIN   

Hakkâri Üniversitesi, İİBF, 0000-0002-2022-3952 

 

ÖZET 

Kırsal kalkınma anlamında Türkiye’de fikir olarak oldukça eskiye giden ve farklı ideolojileri 

temsil eden partilerce kırsal kalkınmanın farklı modelleri olarak sunulan, hayata geçirilen ya da 

geçirilemeyen Köykent projeleri konusundaki akademik çalışmalar az sayıda olmasa da 

bunlardan arasındaki ampirik çalışmaların sayısı oldukça sınırlı kalmıştır. Bu çalışmayı diğer 

uygulamalı çalışmalardan ayırt eden yönü, ülkemizdeki köykent projelerinin fikir ve uygulama 

olarak en iyi temsilcisi sayılan Mesudiye Köykent projesi alanındaki dokuz köyde yaşayan hane 

halkı temsilcilerinin tümünü temsil etme kapasitesine sahip bir örneklemden toplanan verilere 

dayanmasıdır. Çalışmada proje kapsamında kırsal kalkınma amacıyla sağlanan fiziksel altyapı 

ve sosyal üstyapıların proje sınırları içindeki dokuz köyde oturan insanların nasıl 

değerlendirildiği incelenmektedir. Daha önceki benzer değerlendirmelerin alandaki tarımsal 

işletmeler ya da muhtar ve kamu yönetimini temsil eden kişilerle yapılan görüşmelere 

dayanmaları ve dolayısıyla sadece belirli kesimleri temsil edebilmeleri. projenin asıl hedef 

kitlesini meydana getiren tüm vatandaşların projeyi nasıl değerlendirdiklerine dair genel 

çıkarımlar yapmaya olanak vermemektedirler. Ayrıca bu çalışmada proje çerçevesinde 

sağlanan fiziksel altyapı yatırımları, vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirme amacı taşıyan 

programlar, damızlık ve diğer destekler ve son olarak yerel kaynakları harekete geçirme 

anlamındaki örgütleneme ve kooperatifleşme gibi sosyal üstyapıyı vatandaşın kendi bakış 

açısından değerlendirmektedir. Çalışmanın bulguları, genel olarak proje alanında yaşayan 

katılımcıların yol, su ve elektrik gibi bir dizi fiziksel altyapılarda iyileşmeler olduğuna ilişkin 

görüşe katıldıklarını göstermektedir. Buna karşılık, vatandaşların genel olarak  proje sonrası 

kırsal kalkınmanın devam etmesi ya da sürdürülebilirliği açısından da önemli olan sosyal 

üstyapıya ilişkin ciddi bir iyileşme sağlanmadığına inandıkları belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Mesudiye Köykent Projesi, Kırsal Kalkınma, Altyapı  
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ORDU-MESUDİYE VILLAGETOWN PROJECT: CITIZENS PERCEPTIONS OF 

BENEFITS AND COSTS 

 

ABSTRACT  

The academic studies on Villagetown (Köykent) project, a quite old idea of rural development 

in Turkey as presented by different models and by political parties with very different 

ideologies, are numerous, but those of empirical in their nature has remained quite limited. This 

study is different from the previous ones in that it is based on data collected from a sample of 

households capable of representing all households living in nine villages in the Mesudiye 

Villagetow project area. This rural development project is considered to be the best example of 

the village town projects so far in terms of both its ideas and practices. This study investigates 

how citizens perceive and assess the physical and social superstructures provided for rural 

development. While some previous studies have evaluated various aspects of farming in the 

project area based on interviews with farms owners or investigated individuals’ perceptions of 

the general outcomes of the project based on interview with mukhtars and public officers within 

the public administration, they do not allow to make generalizations or inferences about how 

all citizens, who happens to constitute the main target audience of the project, perceive various 

outcomes of the project. Hence, this study evaluates citizens’ perceptions of the physical 

infrastructure investments, programs aiming to improve the knowledge and skills, other types 

of supports as well as social superstructure such as organization and cooperatives in terms of 

mobilizing local resources. The findings show that, in general, participants living in the project 

area agree with the view that there are improvements in a number of physical infrastructures 

such as roads, water and electricity. On the other hand, it has been determined that citizens 

generally believe that no serious improvement has been made with regard to building of the 

social superstructure, which is also important for the sustainability of post-project rural 

development efforts. 

Keywords: Mesudiye Villagetown, Rural Development, Infrastructure 
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KIRSAL KALKINMA VE ADALET: ORDU-MESUDİYE KÖYKENT PROJESİ 

ÖRNEĞİ 

 

MEHMET C. MARIN   

Hakkâri Üniversitesi, İİBF, 0000-0002-2022-3952 

 

ÖZET 

Yerel topluluklar yekpare bir bütünlük oluşturmazlar. Tam aksine her biri homojenlikten uzak 

ve çoğu zaman çelişkili ve hatta zaman zaman birbirleriyle çatışabilen farklı çıkarlara sahip 

çeşitli kesimlerden meydana gelir. Her topluluk özellik ve çıkarlarıyla farklı birey ve 

kesimlerden meydana geldiği ölçüde, Mesudiye Köykent projesi sınırlar içindeki bulunan 

dokuz köyün her birinin projeye ilişkin farklı beklenti ve çıkarlara sahip olmaları gayet 

muhtemeldir. Bu bağlamda her köy topluluğunun proje kapsamında yürütülen kalkınma 

faaliyetleri, bunlara ilişkin kararlar ve uygulanma biçimleri ile sonuçlarına ilişkin beklenti ve 

memnuniyetleri de değişecektir. Bireylerin ya da genel olarak toplulukların kalkınmaya ilişkin 

beklentileri ile gerçekte ortaya çıkan sonuçlar arasında algıladıkları farklılık, doğrudan adalet 

duygusuyla ilgilidir. Kendilerine adil davranılmadığına inanan kişi ya da köy topluluğu ne bir 

programın uygulanması sürecine gönüllü katılır, ne beklentilerini karşılamayan program 

sonuçları benimser ne de proje ya da programın tamamlanmasından sonra kırsal kalkınma adına 

yapılacak faaliyetlere katkı sağlamak için çaba gösterir.  Böyle durumlara kırsal kalkınmanın 

sürdürülebilirliği de riske girer. Bu bildirinin öncelikli amacı, kırsal kalkınma ve genel olarak 

kalkınma ile adalet arasındaki ilişkiyi konuya dair literatür ve özellikle tartışılan kuramlar 

ışığında incelemek ve yukarıda özetlenen iddiaların ne ölçüde geçerli olduğunu Ordu-Mesudiye 

Köykent Projesi örneği üzerinden değerlendirmektir. Bu amaçla TÜBİTAK’ ın da desteklediği 

ve Ordu-Mesudiye Köykent Projesi alanında 2005’te yürütülen bir çalışma kapsamında 149 

hane halkı temsilcisinden oluşan olasılığa dayalı bir örneklemden elde edilen veriler 

kullanılmaktadır. Bildiride dokuz köy topluluğunun çıkar ve beklentileri açısından ne ölçüde 

benzer ya da farklı olduklarını projenin bir dizi çıktı ya da sonuçlarına ilişkin yaptıkları 

değerlendirmelerle göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, Adalet, Mesudiye Köykent Projesi 
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RURAL DEVELOPMENT AND JUSTICE; THE CASE OF ORDU-MESUDİYE 

VILLAGETOWN PROJECT 

 

ABSTRACT  

Local communities do not form a monolithic integrity. On the contrary, they are made up by 

various individuals with quite heterogenous and different interests that are often contradictory 

and even may be in conflict with each other from time to time. To the extent that each 

community consists of different individuals and social segments with its characteristics and 

interests, it is very likely that each of the nine villages within the borders of the Mesudiye 

Villagetown project will have different expectations and interests with regard to the project. In 

this context, the expectations and satisfaction of each village community regarding the 

development activities carried out during the Project, relevant decisions, and the ways of their 

implementation as well as their outcomes will also change. The difference individuals or 

communities perceive between their expectations for development and the results that actually 

occur is directly related to a sense of fairness. A person or village community that believes that 

they are not treated fairly neither will voluntarily participate in the implementation of the 

program, nor accept program results that do not meet their expectations, or strive to contribute 

to post-project activities that are needed to be carried out for a really sustained rural 

development. In such situations, the sustainability of rural development is also at risk. Hence, 

the purpose of this paper is to examine the relationship of rural development and of the 

development in general with justice in the light of relevant theoretical literature of justice, and 

as well as to evaluate the claims summarized above based on the Ordu-Mesudiye Villagetown 

Project. For this purpose, the data comes from a probability sampling of 149 persons 

representing all households living within the project area. This data is a part of a larger research 

on the Ordu-Mesudiye Villagetown Project, which was also supported by The Scientific and 

Technological Research Council of Turkey and carried out within the area in 2005. The paper 

shows how similar or different the nine village communities are in terms of their interests and 

expectations by evaluating a series of outputs or results of the project. 

Keywords: Rural Development, Justice, Mesudiye Villagetown Project 
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SOSYAL POLİTİKA ARACI OLAN KISA ÇALIŞMA UYGULAMASININ PANDEMİ 

DÖNEMİ SORUNLU ALANLARI  

 

Mehtap DEMİR1  

1 Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 0000-0002-7009-0385 

 

ÖZET  

 Çalışma koşulları dinamiktir, politik, teknolojik ve benzeri birçok değişken bu 

koşulların bir işyerinden diğerine benzersiz olmasını sağlar. Sosyal devlet, işyerinde 

karşılaşılabilecek durumlar karşısında çoğu zaman yasal düzenlemeler aracılığı ile kendisini 

göstererek gerek işyerini gerekse işçileri koruma rolü üstlenir. Özellikle işverenin üretimini 

devam ettirtemeyeceği düzeyde bir ekonomik kriz ile yüz yüze gelmesi ve bu nedenle işyeri 

özelinde ekonominin etkilenmesini önleme araçlarından biri de kısa çalışmadır. 

 Bu çalışma, Covid-19 Dönemi karşı karşıya kalınan ekonomik durum içerisinde, kısa 

çalışmanın bir sosyal politika aracı olarak kullanılmasına odaklanmaktadır. İlk defa 4857 sayılı 

İş Kanunu aracılığı ile Türk endüstri ilişkileri sistemine dahil edilen ve yasal çerçeveye kavuşan 

kısa çalışmanın pandemi dönemi yeri, önceki dönemden oldukça farklıdır. Bu ara dönemde kısa 

çalışma özelinde pek çok düzenleme yapılmış ve uygulama alanı genişletilmiştir. Bu çalışmada 

sosyal politika aracı haline gelen kısa çalışmanın önemi ve pandemi dönemi konumuna 

değinilmiştir. Amaçlanan Kısa çalışma uygulamasının sorunlu alanlarının gün yüzüne 

çıkarılarak, sorunlara yönelik çözümler üretilmesini sağlamaktır.  

Anahtar Kelime: Kısa Çalışma, Pandemi, Sosyal Politika  
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ABSTRAC 

Working conditions are dynamic, political, technological and many other variables 

make these conditions unique from one workplace to another. The social state assumes the role 

of protecting both the workplace and the workers by showing itself through legal regulations in 

the face of situations that may be encountered in the workplace. Short-time working is one of 

the tools to prevent the employer from facing an economic crisis at a level that it cannot continue 

its production and thus preventing the economy from being affected. 

This study focuses on the use of short-time working as a social policy tool in the 

economic situation encountered in the Covid-19 Era. The place of short-time working in the 

pandemic period, which was first included in the Turkish industrial relations system through 

the Labor Law No. 4857 and became a legal framework, is quite different from the previous 

period. In this interim period, many arrangements were made for short-time working and the 

field of application was expanded. In this study, the importance of short-time working, which 

has become a social policy tool, and its position in the pandemic period, are mentioned. The 

aim is to bring out the problematic areas of the short-time working practice and to produce 

solutions for the problems. 

Keyword: Short-time Working, Pandemic, Social Policy 
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MEŞRU SAVUNMA HALİNDE POLİSİN ZOR KULLANMA YETKİSİ 

Dr. Enver KAŞLI 

ORCID ID: 0000-0001-7738-1223 

 

ÖZET 

Polisin temel görevi, suç işlenmesini önlemek ve işlenmiş suçlarla ilgili işlemleri yapmaktır. 

Polis, kanun tarafından verilen görevleri ifa ederken bazı durumlarda zor kullanmak zorunda 

kalabilmektedir. Polise zor kullanma yetkisi birçok kanunda tanınmış olmakla birlikte yetkinin 

kullanım usulüne ilişkin temel düzenlemeler, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda(PVSK) yer 

almaktadır. Zor kullanma yetkisini düzenleyen PVSK m.16’ya göre iki tür zor kullanma hali 

mevcuttur. Birinci tür zor kullanma, polis görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, 

orantılı ve kademeli olarak kullanılan yetkiyken ikinci tür zor kullanmaya, meşru savunma 

koşullarının varlığı halinde başvurulmaktadır. Bu çalışmada meşru savunma halinde polisin zor 

kullanması; yasal dayanak, yetkinin kullanılmasına karar verme, zor kullanma araçları, yetkinin 

kapsamı, yetki kullanılırken uyulması gereken kurallar, silah kullanılabilecek durumlar, hukuka 

uygunluk nedeni, yetkide sınırın aşılması yönünden incelenmiş olup meşru savunma halinde 

zor kullanma, direnişi kırmak amacıyla zor kullanmayla kıyaslandığında polise daha fazla 

hukuki güvence sağladığı sonucuna varılmıştır.   

   

Anahtar Kelimeler: Polis, Zor Kullanma, Meşru Savunma, Silah. 
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ZOR KULLANMA YETKİSİNİN FARKLI KOLLUK UYGULAMALARINDA 

GÖRÜNÜMÜ 

 

Dr. Enver KAŞLI 

ORCID ID: 0000-0001-7738-1223 

ÖZET 

Adli kolluk ve idari kolluk faaliyetleri esnasında kolluk; hukuka uygun taleplerine riayet 

etmeyen, kendisine mukavemet eden insanlarla karşılaştığında direnen kişileri uymaya 

zorlamak için zor kullanabilmektedir. Kolluk, zor kullanma yetkisine kanun tarafından verilen 

görevleri yerine getirirken başvurabildiğinden dolayı zor kullanma yetkisi, yardımcı nitelikli 

bir yetkidir. Kolluğa verilen zor kullanma yetkisine ilişkin temel düzenleme Polis Vazife ve 

Salahiyet Kanunu(PVSK) m.16 olsa da kolluğun zor kullanma yetkisine ilişkin farklı mevzuat 

hükümlerinde özel düzenlemeler mevcuttur. Bu çalışmada; durdurma, zorla getirme, yakalama, 

gözaltı, arama, elkoyma, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin dağıtılması, terörle 

mücadele, kaçakçılıkla mücadele, icra işlemleri gibi farklı uygulamalarda kolluğun zor 

kullanmak zorunda kaldığı ve ifade alma işlemi gibi zor kullanmanın kesinlikle yasaklandığı 

durumlar incelenmiş olup zor kullanma yetkisinin kolluk uygulamalarına göre değişimi 

açıklanmıştır.      

   

Anahtar Kelimeler: Kolluk, Adli Kolluk, İdari Kolluk, Zor Kullanma. 
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PRESENTEEİSM OLGUSUNUN TÜRK ÇALIŞMA HUKUKUNDAKİ GÖRÜNÜMÜ 

 

Doç. Dr. Mehmet BULUT 

Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ORCID: 0000-0003-0157-49060  

 

ÖZET 

Presenteeism, çalışanların bedensel veya ruhsal nitelikteki hastalıkları sebebiyle verimli bir 

biçimde çalışamamalarına karşın işyerinde bulunmalarını/çalışmalarını ifade eden bir 

kavramdır. Genel olarak hastalık nedeniyle fiziken işyerinde bulunulmasına rağmen ruhen ve 

verimlilik açısından işyerinde bulunmama şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Çalışanlar 

tarafından sergilenen bu tür davranışlar işverenin bilgisi dahilinde olabileceği gibi genellikle 

işverenin veya yöneticinin bilgisi veya onayı dışında ortaya çıkmaktadır. İşkoliklik, iş 

ortamındaki stres, belirsizlikler, işi kaybetme korkusu, evdeki ve sosyal hayattaki 

bunalımlardan kurtulmak için işe sığınmak, örgütsel adalet algısı gibi hususlar presenteeismin 

ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Ayrıca işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve 

verimlilik açısından presenteeism ele alınması gereken bir konudur. Türkiye’de presenteeism, 

kavramsal, nedensel ve sonuçları açısından birçok akademik ve ampirik çalışmaya konu 

edilmiştir. Ancak Türk çalışma hukukundaki görünümü açısından ele alınmamıştır. Bu açıdan 

çalışmamız özgün bir niteliğe sahiptir. Zaman içerisinde birçok farklı anlamda ele alınmış olsa 

da presenteeism kavramı günümüzde daha çok çalışanların bedensel veya ruhsal nitelikteki 

hastalıkları sebebiyle verimli bir biçimde çalışamamalarına karşın işyerinde bulunmalarını 

ve/veya çalışmalarını ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte 

presenteeismin sebeplerinin ekonomik koşullara ve işyeri ortamına göre çeşitlenebileceğini 

söyleyebiliriz. Presenteeism olgusu sadece işyeri uygulamaları ve işveren tavırları ile 

önlenebilecek bir yapıya sahip değildir. Bu nedenle çalışma mevzuatında da bu hususlarda 

düzenlemelerin yer alması gerekmektedir. Türk çalışma mevzuatı incelendiğinde doğrudan 

presenteeismin hedef alındığı düzenlemelerin varlığının yetersiz olduğu görülmektedir. 

Çalışmamızda presenteeismin fazla çalışma sürelerinde ortaya çıkması ve iş sözleşmesine olası 

etkileri incelenecektir. Ayrıca sosyal güvenlik mevzuatı açısından geçici iş göremezlik gelirinin 

ödenmesi ile işveren ve sigortalı sorumlulukları üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Presenteeism, Çalışma hukuku, Sosyal güvenlik, Hastalık, İşkoliklik 
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VIEW OF THE PRESENTEEISM CASE IN TURKISH LABOR LAW 

 

ABSTRACT 

Presenteeism is that employees are in the workplace although they cannot work efficiently due 

to physical or mental illnesses. Presenteeism appears in the form of being absent from the 

workplace in terms of spiritual and productivity, despite being physically in the workplace due 

to illness. Such behaviors displayed by the employees may be the knowledge of the employer 

or may occur without the knowledge of the employer or the manager. Issues such as 

workaholicism, stress in the workplace, uncertainty in the workplace, fear of losing a job, 

coming to work to get rid of the crises in the home and social life, and the perception of 

organizational justice are effective in the emergence of presenteeism. In addition, presenteeism 

is an issue that needs to be addressed in terms of protection of occupational health and safety 

and productivity in the workplace. In Turkey, presenteeism has been the subject of many 

academic and empirical studies in terms of conceptual, causal and consequences. However, it 

has not been considered in terms of its appearance in Turkish labor law. In this respect, our 

work has a different quality. Although it has been handled in many different ways over time, 

the concept of presenteeism today mostly refers to the presence and/or work of employees in 

the workplace despite their inability to work efficiently due to their physical or mental illnesses. 

In addition, we can say that the causes of presenteeism may vary according to economic 

conditions and workplace environment. The phenomenon of presenteeism does not have a 

structure that can only be prevented by workplace practices and employer attitudes. For this 

reason, it is necessary to include regulations on these issues in the labor legislation. When the 

Turkish labor legislation is examined, it is seen that the existence of regulations that directly 

target presenteeism is insufficient. The following issues are examined in our article: The 

emergence of presenteeism during overtime and its possible effects on the employment 

contract. In addition, in terms of social security legislation, it has been tried to focus on the 

payment of temporary incapacity income and the responsibilities of the employer and the 

insured. 

Key Words: Presenteeism, Labor law, Social security, Illness, Workaholicism  
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FAZLA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN YAŞAM KALİTESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ*

 

Mehmet Ali BADEM1 

1 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koıruma ve Güvenlik Bölümü, 0000-0001-

6205-925X 

ÖZET 

 4857 sayılı İş Kanunu’nda haftalık 45 saatlik çalışma süresinin üzerinde yapılan 

çalışmalar olarak tanımlanan fazla çalışma, işçiye ek kazanç sağlarken, işçinin sağlığı ve sosyal 

yaşamı üzerinde ise, bir takım olumsuzluklara neden olabilmektedir. Bu çalışmada Antalya İli 

Alanya İlçesinde yer alan turizm işletmelerindeki çalışanların fazla çalışma ile ilgili 

görüşlerinin örgütsel bağlılık ve yaşam kaliteleri arasındaki ilişki incelenmiş ve çalışma 416 

çalışana uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak fazla çalışma bilgi düzeyi, fazla 

çalışmaya isteklilik ve fazla çalışma ile ilgili olumsuz düşüncelere boyutlarından oluşan fazla 

çalışma ölçeği, duygusal, devam ve normatif bağlılık düzeylerinin araştırıldığı örgütsel bağlılık 

ölçeği ve tükenmişlik, mesleki tatmin ve eşduyum yorgunluğu boyutlarının araştırıldığı yaşam 

kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Araştırma neticesinde Fazla çalışma ile ilgili görüşler, örgütsel 

bağlılık ve yaşam kalitesi düzeyleri ve alt boyutlarının anlamlı olarak ilişkili olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fazla Çalışma, Yaşam Kalitesi, Örgütsel Bağlılık 

ABSTRACT 

In the Labor Law No. 4857, overwork, defined as work done over a period of 45 hours per 

week, provides additional winnings for the worker, but may cause some negativity on the health 

and social life of the worker. A study on the relationship between organizational commitment 

and quality of life, of the opinions of the employees in the tourism enterprises located in Alanya  

province was applied to 416 employees. As a means of data collection in the survey, overwork 

knowledge level, willingness to work harder and overwork corresponding with overworked 

negative thoughts, emotional, continuity and normative commitment levels are investigated in 

organizational commitment scale and burnout, job satisfaction the quality of life scale that was 

sought was used. As a result of the research, it was found that opinions on overwork, 

organizational commitment and quality of life levels and sub-dimensions have significantly 

related. 

Key words: Overwork, Quality of Life, Organizational Commitment 

 
* Bu çalışma, T.C. Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında 

Mehmet Ali BADEM tarafından Prof. Dr. Nursel TELMAN danışmanlığında hazırlanan yüksek lisans tezinden 

oluşturulmuştur. 
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YENİ NORMAL ÇALIŞMA HAYATINDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ 

 

Mehmet Ali BADEM1 

1 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koıruma ve Güvenlik Bölümü,  

0000-0001-6205-925X 

Özet  

2019 yılının son günlerinde Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan 

koronavirüs salgını, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi 

ilan edilmesi ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Bu gelişme günlük yaşam üzerinde 

olduğu gibi iş yaşamında da büyük etkiler ortaya çıkarmıştır. İş sağlığı ve güvenliği bağlamında 

biyolojik etkenler arasında yer alan koronavirüs, biyolojik risklerin kabul edilebilir seviyelerde 

olduğu işyerlerinde de önemli önlemler alınmasını gerektirmektedir. Koronavirüs salgınından 

önce iş yerlerinde çalışan bireylerin sağlık ve güvenlik algısında sektörel ve bölgesel faktörler 

önemli rol oynarken tüm dünyada etkisi hissedilen bu salgın döneminde sağlık ve güvenlik 

algısının değişiklik gösterdiği söylenebilir. İşyerlerini tehlike gruplarına göre 

sınıflandırdığımızda çok tehlikeli iş yerleri ile az tehlikeli iş yerlerinde alınması gereken sağlık 

ve güvenlik önlemleri farklılık gösterirken salgın döneminde aradaki farklılıkların en azından 

biyolojik risklerle mücadele kapsamında azaldığını söyleyebiliriz.  

Koronavirüs salgını doğrudan insandan insana bulaş riskinin yüksek olduğu bir salgın türü 

olarak karşımıza çıkmış ve bu bağlamda bireysel önlemlerin toplum sağlığının korunması adına 

önemli rol oynadığı görülmüştür. Bu çalışmada bireysel önlemlerin hayata geçirilmesinde 

önemli bir etken olan güvenlik kültürü kavramı ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel 

çalışmalar incelenerek güvenlik kültürünün yeni normal çalışma hayatı içerisindeki yeri ve 

önemi belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Güvenlik Kültürü, Koronavirüs 

 

Abstract 

The coronavirus epidemic, which occurred in Wuhan, China's Hubei province in the last days 

of 2019, affected the whole world with the announcement of a pandemic by the World Health 

Organization (WHO) on March 11, 2020. This development has had great effects on business 

life as well as in daily life. Coronavirus, which is included in biological factors in the context 

of Occupational Health and safety, also requires important measures to be taken in workplaces 

where biological risks are at acceptable levels. While sectoral and regional factors played an 

important role in the health and safety perception of individuals working in the workplaces 

before the coronavirus epidemic, it can be said that the perception of health and safety changed 

during this epidemic period, which was felt all over the world. When we classify workplaces 

according to hazard groups, we can say that while the health and safety measures to be taken in 
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very dangerous workplaces and less dangerous workplaces differ, the differences between them 

are reduced, at least in the scope of combating biological risks during the epidemic period. 

The coronavirus epidemic has emerged as an epidemic with a high risk of direct human-to-

human transmission, and in this context, it has been observed that individual measures play an 

important role in protecting public health. In this study, national and international scientific 

studies on the concept of safety culture, which is an important factor in the implementation of 

individual precautions were examined and the place and importance of safety culture in the new 

normal working life was tried to be determined. 

Keywords: Occupational Health and Safety, Safety Culture, Coronavirus 
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TÜRKİYE’NİN 2000 YILI SONRASI ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI 

ANALİZİ 

 

Mehmet ERÇORUMLU   

Yalova Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, YÖK 100/2000 Doktora Bursiyeri  

0000-0003-1609-3742                                           

 

ÖZET 

Tarihsel süreçte toplumsal değişimin temelini oluşturan göçler, bir ülkenin toplumsal yapısını 

anlamak için üzerinde durulması gereken evrensel bir konu olmuştur. Dünyada yaşanan 

savaşlar, ekonomik krizler, adaletsiz gelir dağılımı, yoksulluk, işsizlik ve insanların daha rahat 

bir yerde yaşama arzusu devam ettiği sürece göç hareketleri, evrensel bir konu olarak önemini 

koruyacaktır. 

Türkiye, tarihi boyunca birçok göç hareketine tanıklık etmiş, Osmanlı Devleti’nden başlayarak, 

günümüze kadar birçok kitlesel göç hareketi yaşamıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıldan 

itibaren, yeni kurulan bir ülke olması sebebiyle zorunlu göçler yaşamış ve 1980 yılına kadar 

ikili anlaşmalar yaparak genellikle göç veren bir ülke olmuştur. 1923 yılından 1980 yılına kadar 

çoğunlukla yurt dışında yaşayan Türk ve Türk soyundan gelen göçmenlere kapılarını açan 

Türkiye Cumhuriyeti, aynı zamanda yurtdışına da milyonlarca göçmen göndermiştir.  

Türkiye’de yaşanan göç hareketleri hem göç eden kişileri hem de toplumu birçok yönden 

etkilemiştir. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren yurtdışında yaşayan yabancıların Türkiye’ye 

doğru göçü artmış ve bu durum Türkiye’nin uluslararası bir göç politikası oluşturmasını zorunlu 

hale getirmiştir. 

Çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası göç hareketleri incelenerek, Türkiye’nin 2000 

yılı sonrası uluslararası göç politikaları ele alınmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de yapılan göç 

düzenlemeleri ve 2000 sonrası oluşturulan Beş Yıllık Kalkınma Planları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Türkiye, Göç Politikaları. 
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YETİŞKİNLERDE İYİMSERLİK-KÖTÜMSERLİK, ÖLÜM KAYGISI VE YAŞAM 

DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Gamze ŞAHİN 

Lefke Avrupa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 0000-0002-6985-5678 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı yetişkin bireylerde iyimserlik-kötümserlik, ölüm kaygısı ve yaşam 

doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve bunları etkileyen değişkenleri belirlemektir. 

Araştırmanın giriş kısmında bu kavramlarla ilgili açıklama yapılmıştır. İyimserliğin ve yaşam 

doyumunun insan psikolojisi üzerinde olumlu etkilerinin olabileceği gibi kötümserliğin ve 

ölüm kaygısının psikolojiyi olumsuz yönde etkileyebileceğine dair görüşler ile ilgili bilgiler 

giriş kısmında verilmiştir. Araştırmaya katılanların sayısı 60’ı kadın 45’i erkek olmak üzere 

105 kişidir. Örneklemi oluşturan bu 105 kişi 30 ila 61 yaş arasındaki yetişkin bireylerdir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak bireylerin cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, eğitim düzeyi, 

çocuk sahibi olup olmadıkları gibi bilgileri elde edebilmek amacıyla sorulan soruların yer aldığı 

demografik bilgi formuyla beraber İyimserlik-Kötümserlik Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve 

Templer’in Ölüm Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için yüzde, frekans, pearson 

momentler çarpım korelasyon katsayısı, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA), çoklu 

regresyon analizi ve bağımsız grup t-testi tekniklerinden faydalanılmıştır. Korelasyon 

katsayıları incelendiğinde kötümserliğin yaşam doyumu ile negatif yönde, ölüm kaygısı ile 

pozitif yönde anlamlı bir ilişkisinin olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte iyimserliğin yaşam 

doyumu ile pozitif yönde anlamlı ilişkisinin olduğu saptanmıştır. Ancak yaşam doyumu ile 

ölüm kaygısı arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre 

yaşam doyumu, kötümserlik  ve iyimserlik değişkenleri arasında yalnızca kötümserlik 

değişkeninin ölüm kaygısı üzerinde yordayıcı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. T-testi 

ve ANOVA sonuçlarına göre ise demografik bilgi formundaki değişkenlerden “medeni durum” 

değişkeninin yaşam doyumu düzeyini etkilediğine ve “eğitim düzeyi” değişkeninin ölüm 

kaygısı düzeyini etkilediğine dair anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlar araştırmanın 

bulgular kısmında tablolar halinde verilmiş ve detaylı olarak açıklanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İyimserlik, Kötümserlik, Yaşam Doyumu, Ölüm Kaygısı, Yetişkinler 
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ADULTS OF 

OPTIMISIM-PESİMİSM, DEATH ANXIETY AND LIFE SATISFACTION LEVELS 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the relationship between optimism-pessimism, death anxiety 

and life satisfaction levels in adult individuals and determine the variables that affect them. In 

the introduction part of the research, explanations about these concepts are made. Information 

about the opinions that optimism and life satisfaction may have positive effects on human 

psychology, as well as pessimism and death anxiety may affect psychology negatively are given 

in the introduction. The number of participants in the study is 105 people, 60 of whom are 

women and 45 of them are men. These 105 people that make up the sample are adults between 

the ages of 30 and 61. The demographic information form, which includes questions such as 

gender, age, marital status, education level, and whether or not they have children, were used 

as data collection tools in the study, along with the Optimism-Pessimism Scale, Life 

Satisfaction Scale, and Templer's Death Anxiety Scale. Percentage, frequency, Pearson 

moments multiplication correlation coefficient, one-way anova, multiple regression analysis 

and independent samples t-test techniques were used to analyze the data. When the correlation 

coefficients were examined, it was found that pessimism was negatively correlated with life 

satisfaction and positively associated with death anxiety. However, it was found that optimism 

was positively associated with life satisfaction. However, there was no significant relationship 

between life satisfaction and death anxiety. According to the results of the regression analysis, 

only the pessimism variable among the variables of life satisfaction, pessimism and optimism 

was found to have a predictive effect on death anxiety. According to the results of the T-test 

and ANOVA, significant results were obtained indicating that the "marital status" variable, 

which is one of the variables in the demographic information form, affects the level of 

satisfaction with life and that the "education level" variable affects the level of death anxiety. 

These results were given in tables in the findings section of the research and explained in detail.  

Keywords: Optimism, Pessimism, Life Satisfaction, Death Anxiety, Adults 
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TERSİNE GÖÇ MEKÂNI OLAN SOSYAL MEDYANIN HEMŞEHRİ AĞLARINDA  

SOSYAL SERMAYENİN ÜRETİMİ* 
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ÖZET 

Göç olgusu ile şekillenen ve nihayetinde önemli bir dayanışma yöntemi haline gelen 

hemşehrilik ağları, bekar odalarından gecekondulara, kahvehanelerden hemşehri derneklerine 

uzanan bir süreç içinde gelişmiş ve farklılaşmıştır. Göçmenin, çok kimlikli kentin içinde hayata 

tutunmak için kullandığı bir araç haline gelen bu yapı, zamanın ruhuna uygun olarak tüm sosyal 

ihtiyaçların giderildiği bir kurum görünümünü almıştır. Ancak tüm bu değişiklikler, 

hemşehrilik fenomeni vasıtasıyla elde edilen geleneksel sosyal sermaye talebini ortadan 

kaldırmamıştır. Zamanla büyüyen kentlerde, yüz yüze ilişkilerin gün geçtikçe zorlaşması, 

hemşehri ağlarını da olumsuz şekilde etkilemiştir. Oluşan iletişim ihtiyacı, web 1.0 

uygulamalarıyla beraber “memleket mektupları” şeklinde sürdürülen tek yönlü bir yapı 

vasıtasıyla giderilmeye çalışılırken, web 2.0 ile birlikte, grup üyelerinin tamamının katılımının 

sağlandığı bir hal almıştır. Çalışmada, sosyal medya uygulamalarında yer alan hemşehri 

sayfalarının genel özellikleri ile birlikte, bu ağlarda oluşan sosyal sermayenin hangi kimlik 

örüntülerinin üzerine inşa edildiğinin belirlenmesi amaçlanmış ve bu amaca erişebilmek için 

kullanıcıların, Facebook hemşehri ağları ile ilgili düşüncelerinin neler olduğu, bu ağlarda 

meydana gelen sosyal sermayenin hangi koşullarda oluştuğu ve ayrıca hemşehri ağlarında elde 

edilen sosyal sermayenin söz konusu hemşehri ağının sürekliliği üzerine etki edip etmediği 

sorularına cevap aranmıştır. Nitel araştırma yönetmelerinden olgu bilimsel bir desen ile 

gerçekleşen çalışmanın katılımcılarıyla yapılan görüşmelerde, yarı yapılandırılmış görüşme 

formundan yararlanılmış ve elde edilen verilerin analizi MAXQDA programı ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu veriler çerçevesinde ortaya konan bulgulara göre, Facebook hemşehri 

ağlarında bulunan bireylerin grup içi bağlılıklarının güçlenmesiyle orantılı olarak, sosyal 

sermayeye yönelik beklentilerinin de arttığı gözlemlenmiş ve sosyal ağların sosyal sermaye 

üzerine doğrusal ve güçlü bir etkisinin olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Göç, Hemşehri Ağları, Sosyal Sermaye, Sosyal Medya, Facebook  
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THE PRODUCTION OF SOCIAL CAPITAL IN SOCIAL MEDIA’S TOWNSMANS’ 

NETWORKS BEING A PLACE OF REVERSE MIGRATION  

  

 

ABSTRACT 

The townsmans’ networks are shaped by the phenomenon of migration and eventually became 

an important way of solidarity. The townsmans’ associations had evolved with time to become 

a coping mechanism of the immigrants with different identities; a place where social needs are 

met. However, there was still a need for a social capital since face to face relationships were 

being deteroriated with the improving urbanism. The ways to satisfy this need evolved with the 

web 1.0 becoming widespread. Then “homeland letters” was taken to a broader extent with 

social media brought by web 2.0. Encouraged to participate, users exchanged stories and shared 

cultural myths; enabling further communication. This study aims to determine the general 

characteristics of the townsmans’ social media networks as well as to identify which identity 

patterns is the social capital formed in those networks built upon. The answers to the questions 

of what the thoughts of the Facebook groups users are, what conditions are the social capital 

formed in and whether this social capital affect the sustainabilty of those networks of the fellow 

townsmans. This study is a qualitative research; semi-structures interview forms were utilized 

and the data was analysed by MAXQDA. It is revealed that the expectations for the social 

capital have been increasing with the strengthening loyalties of individuals in the Facebook 

townmanship networks and that those networks have linear and strong effects on social capital 

and been observed that there is a strong correlation between mutual trust and social capital. 

Key Words: Migration, Citizenship Networks, Townsmanship Network, Social Media, 

Facebook  
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ABSTRACT 

Lack of nutritional knowledge is one of the social factors in consumption of low quality food. 

So, being aware of poor dietary habits and their impacts on health is a key step in the formation 

of correct food pattern. According to the role of nutritional awareness in food choices and 

accepting the assumption that nutritional knowledge affects the eating attitudes and behavior, 

an appropriate diet pattern can be obtained. The aim of this study was evaluation the nutritional 

knowledge and its impact on the food behavior.  

This was a cross-sectional study conducted in 2013- 2014. The statistical population includes 

adults aged 18 years and over of Tabriz. Information about the nutritional awareness and other 

components has been collected based on the people 's self - report by using the questionnaire.  

In this survey, significant relationship was observed between age, gender, marital status, 

education level, employment status, income and social class with nutritional knowledge. Also, 

an inverse correlation was obtained between the number of family members and level of 

nutritional knowledge. However, there was any relation between nutritional awareness and 

body mass index (BMI). 

Given the high level of nutritional knowledge among the subjects and inappropriate body mass 

index, it is concluded that people had not  proper eating behavior. Since individuals are 

significantly influenced by outer factors, for growing nutritional awareness, the environmental 

conditions should be favorable and in the same direction.  

Key words : Nutritional aknowledge, Eating behavior, body mass index, Structural 

determinants 
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Özet     

Bu araştırmada, kadınların mutluluk korkusu ile bilişsel çarpıtmaları arasındaki ilişki 

incelenmiş ve aynı zamanda bu değişkenlerin bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, nicel araştırma modellerinden 

betimsel ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, Türkiye’de yaşayan kadın 

bireyleri kapsamakta, örneklemi ise, sadece 25-44 yaş arasındaki genç yetişkin kadın 

bireylerden oluşmuştur. Çalışmaya 25-44 yaş arasında 401 genç yetişkin birey katılmış, 

bunlardan 16’sının yanlışlıkla katılan erkek bireyler olduğu anlaşıldığından, bunlar 

örneklemden çıkarılmış ve sonuç olarak örneklem büyüklüğü n = 384 olarak hesaplanmıştır. 

Veri toplama araçları olarak Demografik Bilgi Formu, Mutluluk Korkusu Ölçeği ve Bilişsel 

Çarpıtma Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerin gönderilmesi ve toplanması Google form üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan verilerin analizinde SPSS 26.0 istatistik programı 

kullanılmıştır. Örneklemin normal dağılım gösterip göstermediğini test etmek için normal 

dağılım analizleri yapılmıştır. Yapılan normallik testleri sonucunda basıklık, çarpıklık değerleri 

ve histogram eğrilerinin incelenmesi ile birlikte verilerin normal dağılım gösterdiği tespit 

edilmiş olup çalışmanın geri kalan analizlerinde parametrik testlerin kullanılmasına karar 

verilmiştir. Çalışmanın temel hipotezi olan ilişkisel hipotezi test etmek için Pearson korelasyon 

analizi kullanılmıştır. Demografik değişkenlerle ilgili analizler için bağımsız gruplar t-testi ve 

tek yönlü ANOVA kullanılmıştır.  Yapılan analiz sonuçlarına göre, kadınlarda mutluluk 

korkusu ile bilişsel çarpıtmalar arasında anlamlı ve orta düzeyde pozitif yönde bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. Buna göre, genç yetişkin kadınların bilişsel çarpıtma düzeylerinin artmasının 

mutluluk korkusu düzeylerini arttıracağı söylenebilir. Demografik değişkenlere göre yapılan 

fark analizlerinde, bazı değişkenlere göre farklılık bulunurken bazılarına göre de farklılık 

bulunamamıştır. Bu araştırmanın erkek örneklemler üzerinde de yapılarak cinsiyet farklarına 

bakılması, araştırma verileri ışığında bilişsel çarpıtmaları azaltmaya ve mutluluk korkusunu 

yenmeye yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi temelinde geliştirilen psikoterapi hizmetleri 

verilmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Mutluluk Korkusu, Bilişsel Çarpıtmalar, Kadınlar 
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Özet 

Bu araştırmanın yapılmasına temel teşkil eden problem, üniversite öğrencilerinin kariyer 

planlarını gerçekleştirememe endişelerinin kariyer stresine yol açması, bunun da öğrencilerin 

kendileri hakkında öz değerlendirme yaparken olumsuz olarak düşünebilmelerine de yol 

açması, aynı zamanda, öz saygı düzeyleri düştüğünde kişilerin hedeflerine ulaşmakta zorluk 

çekmeleridir. Bu doğrultuda, araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kariyer stresleri ile 

özsaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada örneklemin kariyer stres 

düzeyleri ve öz saygı düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiş olup nicel araştırma yöntemlerinden 

ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye genelindeki üniversite 

öğrencileri oluşturmakta, örneklemini ise, gönüllü olarak çalışmaya katılan 18-34 yaş arası 202 

üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak, Demografik Bilgi 

Formu, Kariyer Stresi Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Örneklemden 

elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Kariyer stres düzeyleri ile 

özsaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi için Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. 

Bununla beraber, örneklemin kariyer stres düzeyleri ve özsaygı düzeylerinin demografik 

özelliklere göre farklılaşması bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü Anova yöntemleri 

kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin kariyer stres 

düzeyleri ile özsaygı düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

Kariyer stres düzeylerinin 18-24 yaş (genç) ve 25-34 yaş (genç yetişkin) gruplarında anlamlı 

şekilde farklılık gösterdiği, gelir düzeyi düşük öğrencilerin kariyer stres düzeylerinin, gelir 

düzeyi orta ve yüksek öğrencilere göre daha fazla olduğu, çalışmayan öğrencilerin kariyer stres 

düzeylerinin çalışanlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, 

üniversite öğrencilerinin kariyer streslerinin azaltılmasına yönelik olarak stres yönetimi ve 

kariyer eğitimi programları geliştirilmesi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kariyer Stresi, Özsaygı, Üniversite Öğrencileri 
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DÖRTLÜ GÜVENLİK DİYALOĞU’NUN HİNT-PASİFİK BÖLGESİNDE 

STRATEJİK ETKİSİ   
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ÖZET 

Soğuk Savaşın sona ermesiyle, ortaya çıkan tek kutuplu Atlantik düzeni, Çin’in yükselişine 

paralel olarak güç kaybetmektedir. Atlantik merkezli uluslararası düzen Hint-Pasifik bölgesine 

kayarken, beraberinde yeni stratejilerin, güvenlik algılamalarının ve birliklerin doğmasına yol 

açmıştır. Güç merkezinin tek kutupluluktan bölgesel dağılımına Amerika Birleşik Devletleri 

kayıtsız kalmak istememekte ve Hint-Pasifikteki dengede de rol almayı hedeflemektedir. Bu 

bağlamda, 2007 yılında Hint- Pasifik bölgesinde yeni bir denge oluşumu sağlanması amacı ile 

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Avustralya ve Hindistan’ın birlikte yer aldığı Dörtlü 

Güvenlik Diyaloğu (Quadrilateral Security Dialogue, QUAD) oluşturulmuştur. QUAD, henüz 

uluslararası bir örgüt seviyesinde değildir ancak askeri ve diplomatik bir diyalog oluşumu ile 

bölgede stratejik bir öneme sahiptir. QUAD üyeleri, 2021 yılında "The Spirit of the Quad" 

isimli ortak bir bildiri açıklamıştır. Bildiriye göre Hint-Pasifik bölgesi için ortak bir vizyon 

belirlenmiş, Doğu ve Güney Çin denizlerinde uluslararası hukuka dayalı düzeninin sağlanması 

deklare edilmiştir. Bu bildiri, Çin Halk Cumhuriyeti’nin tepkisine yol açmıştır. Çin’in artan 

askeri kapasitesi bölge ülkelerini tedirgin ederken, QUAD oluşumu altında bölge ülkelerinin 

bir araya gelmesi ve denizlerde askeri tatbikatlar düzenlemesi, QUAD’ın yeni bir güvenlik 

aktörü olacağı izlenimi sağlamakta, aynı zamanda Pekin ile bölge ülkeleri arasında oluşan 

donanma gücü farkının dengeleneceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Hint-

Pasifik bölgesinde temelleri atılan ve Hindistan, Avustralya, Japonya ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nin oluşturduğu QUAD oluşumunun bölgesel denklemlerdeki yerinin araştırılması 

olmuştur. Araştırmada SWOT analiz yöntemi uygulanmış ve elde edilen bulgular ile QUAD 

açısından güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: QUAD, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu, Hint-Pasifik Bölgesi  
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ABSTRACT 

By the end of the Cold War, Atlantic Order which is a unipolar has been losing power in parallel 

with the rising of China. While Atlantic-based international order shifts to Indo-Pacific Region, 

it opens a road to the emergence of new strategies, security perceptions and unions. The United 

States does not want to be indifferent to shifting power center from unipolar to multipolarity 

and It tends to take a role in the balance of Indo-Pacific. In this context, with the aim of ensuring 

a new equilibrium formation in the Indo-Pacific region, Quadrilateral Security Dialogue 

(QUAD) was established by the United States, Japan, Australia and India in 2007. The QUAD 

is not yet at the level of an international organization, however it has a strategic importance in 

the region with the constitution of a military and diplomatic dialogue. QUAD members have 

announced a joint statement which is called "The Spirit of the Quad" in 2021. According to this 

declaration, a common vision was determined for the Indo-Pacific region, and it was declared 

to ensure the international law-based order in the East and South China seas. On the other side, 

this declaration was caused revulsion of Republic of China. While China's increasing military 

capacity disquiets to the region countries, the gathering of them under the formation of the 

QUAD and the military exercises in the seas gives the impression of becoming QUAD as a new 

security actor and it is thought that the difference in naval power between Beijing and the 

countries in the region will be balanced. The main purpose of this study was to investigate the 

place of QUAD formation in the regional equations, which was founded by India, Australia, 

Japan and the United States of America in the Indo-Pacific Region. The SWOT analysis method 

was applied for QUAD in the research and the strengths, weaknesses, opportunities and threats 

was presented in consideration of findings. 

Key Words: QUAD, The Quadrilateral Security Dialogue, Indian-Pacific Region  
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İLKOKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİNİN İŞLEVİ İLE 

UYGULAMA DÜZEYİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Melek KARAFAZLIOĞLU 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Sınıf 

Öğretmenliği Programı, Yüksek Lisans Öğrencisi, ORCİD 0000-0003-3047-2060 

 

ÖZET 

Oyun, çocuğun kendini tanımasını, kuralları öğrenmesini, sosyalleşmesini kısaca hayatta ona 

lazım olacak yeterlilikleri kazandırır. Beden eğitimi ve oyun dersinin amacı, çocukların 

hayatları boyunca kullanacakları temel hareketleri, aktif ve sağlıklı hayat becerilerini kazanarak 

bir sonraki eğitim düzeyine hazırlamaktır. Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğretmenlerinin Beden 

eğitimi ve oyun dersinin işlevi ile uygulama düzeyi konusundaki görüşlerini belirlemek ve 

dersin uygulamasında karşılaşılan problemleri tespit etmektir. Bu çalışmada nitel araştırma 

desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, 

araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Kapsam 

geçerliliğini sağlamak amacıyla, geliştirilen görüşme formu için uzman görüşleri alınmış ve 

form son hali verilerek araştırmada kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmada dersin uygulama düzeyini incelemenin yanında öğretmenlerin 

hizmet içi eğitim ihtiyacı ve derse branş öğretmenlerinin girmesi konusundaki düşünceleri de 

değerlendirilmiştir. Beden eğitimi ve oyun dersinin amacından uzak, sadece dinlenme işlevi 

görmesi, okullarda akademik başarıya önem verilmesi, sınıf sayılarının fazla olması, fiziki 

ortamın yetersizliğinin yanında sağlıksız olması ve araç-gereç eksikliğinin kazanımların 

işlenmesine engel olduğu bulgular arasındadır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında; bu 

ders konusunda okul politikalarının değişmesi, öğleden sonra boş olan okulların Milli Eğitim 

gözetiminde spor etkinlikleriyle değerlendirilmesi, 2019 yılında ilkokullarda yapılan yetenek 

taramalarına  devam edilmesi, fiziki ortamın düzeltilmesi ve araç-gereç temini, branş 

öğretmenlerinin bu dersin amaçlarına ulaşma noktasında daha faydalı olacağı önerilmektedir. 
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EVALUATION OF THE FUNCTION AND APPLICATION LEVEL OF PHYSICAL 

EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS AND PLAYING COURSE ACCORDING TO 

TEACHER'S OPINIONS 

 

                                                          ABSTRACT 

The game gives the child the ability to know himself, learn the rules, socialize, and in short, the 

skills he will need in life. The aim of the physical education and game lesson is to prepare the 

basic movements, active and healthy life skills that children will use throughout their lives, for 

the next level of education. The aim of this study is to determine primary school teachers' 

opinions on the function and application level of the physical education and game lesson and 

to identify the problems encountered in the implementation of the lesson. In this study, the 

phenomenology design, one of the qualitative research designs, was used. As a data collection 

tool, a semi-structured interview form developed by the researcher was used. Expert opinions 

were taken for the interview form developed in order to ensure the content validity and the form 

was finalized and used in the research. Content analysis method was used in the analysis of the 

data. In the study, besides examining the application level of the lesson, teachers' opinions about 

the need for in-service training and the inclusion of branch teachers in the lesson were also 

evaluated. It is among the findings that physical education and games are far from the purpose 

of the lesson, it only functions as a recreation, the emphasis on academic success in schools, 

the high number of classes, the unhealthy environment as well as the inadequacy of the physical 

environment, and the lack of equipment and equipment are among the findings that prevent the 

processing of the achievements. In the light of the findings obtained from the research; It is 

suggested that school policies will change for this lesson, evaluate the schools that are empty 

in the afternoon with sports activities under the supervision of National Education, continue the 

talent screenings in primary schools in 2019, improve the physical environment and provide 

equipment, branch teachers will be more beneficial in achieving the goals of this lesson. 

 

Keywords: Physical education, game, primary school, teachers' opinions. 
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BİRİNCİ SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ  
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ÖZET 

Günümüz dünyasında sosyo-kültürel, bilimsel, teknolojik ve eğitim alanındaki değişimler 

toplumların daha nitelikli insan gücünün yetiştirmesini gerekli kılmaktadır. Bu değişimler 

sonucunda birey ve toplumunun değişen ihtiyaçlarını ve bireyden beklenen rolleri 

gerçekleştirebilmek için eğitimden faydalanılır. Eğitim programları bu ihtiyaçlar doğrultusunda 

tasarlanır, pilot uygulaması yapılır ve dönütler değerlendirildikten sonra uygulanır. Bu 

bağlamda Birinci Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı 2017-2018 eğitim-öğretim 

yılında uygulamaya konulmuştur. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının güçlü ve güçsüz 

yanlarını belirlemede sınıf öğretmenlerinin eğitimsel deneyimleri önemli görülmüştür. Bu 

araştırmanın amacı Birinci Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programına yönelik sınıf 

öğretmenlerinin görüşlerini tespit etmektir. Araştırma tarama modelinde planlanmış ve 

yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Erzurum merkez ilçelerinde 2017-2018 Eğitim-

Öğretim yılında 1. sınıfta görev yapan 128 sınıf öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın 

verileri kapalı uçlu sorulardan oluşan “beşli likert tipi” anket ile toplanmıştır. Anket verilerin 

analizinde frekans (f) ve yüzdelerden (%) yararlanılmıştır. Bu analizler neticesinde 

öğretmenlerin katılım sayıları ve oranları tespit edilmiş olup, yüzdelik oranlarına göre öğretmen 

görüşleri yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlarına göre sınıf 

öğretmenleri programın, amaçlarının, ölçme ve değerlendirme yaklaşımının, değer ve bireysel 

gelişim yaklaşımlarının okullarda uygulanabilir olduğunu ve tüm bunların Türkiye Yeterlilikler 

Çerçevesi kapsamına göre hazırlandığını belirtmişlerdir.   

Anahtar Kelimeler: Hayat Bilgisi, Öğretim programı, Öğretmen görüşleri, Değer.  
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OKUL BAHÇESİNDE İŞLENEN FEN BİLİMLERİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN 

AKADEMİK BAŞARISINA, FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYONUNA VE 

FEN BİLİMLERİ DERSİNE KARŞI TUTUMUNA ETKİSİ 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı fen bilimleri dersinde sınıf dışı öğrenme ortamının öğrencilerin 

akademik başarılarına, fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına ve fen bilimleri dersine karşı 

tutumlarına etkisini incelemektir. Araştırmanın sınıf dışı öğrenme ortamı olarak okul 

bahçelerine odaklanması ve uygulamaların sınıfta öğretime ek ve tamamlayıcı olmaktan ziyade 

başlı başına dışarda öğretime yönelik tasarlanmış olması açısından literatüre katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden öntest – sontest kontrol gruplu yarı 

deneysel araştırma desenine göre dizayn edilmiştir. Çalışmanın örneklemini 32 ilköğretim 8. 

sınıf öğrencisi (16 öğrenci deney grubu ve 16 öğrenci kontrol grubu)  oluşturmaktadır. 8. Sınıf 

fen bilimleri dersi basınç ünitesi kazanımları üzerine tasarlanan öğretim etkinlikleri kontrol 

grubuna sınıfta, deney grubuna sınıf dışı ortam olarak okul bahçesinde uygulanmıştır. 

Uygulama 10 ders saatinde gerçekleştirilmiştir. Sınıf dışı öğrenme ortamının öğrencilerin 

akademik başarılarına, fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına ve fen bilimleri dersine karşı 

tutumlarına etkisini incelemek amacıyla Basınç Başarı Testi, Fen Öğrenmeye Yönelik 

Motivasyon Ölçeği ve Fen Bilimleri Dersine Karşı Tutum Ölçeği ön test ve son test olarak 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. Uygulama öncesi 

ve sonrası grupların normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için çarpıklık - basıklık 

katsayıları ve Shapiro-Wilk testi kullanılmıştır. Sınıf dışı öğrenme ortamının öğrencilerin 

başarı, motivasyon ve tutum üzerine etkisini belirlemek için bağımsız örneklem t testi sonuçları 

incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizleri doğrultusunda sınıf dışında yapılan öğretimin 

öğrencilerin akademik başarıları ve fen dersine karşı tutumları açısından istatiksel olarak 

anlamalı bir fark oluşturmadığı ancak fen öğrenmeye yönelik motivasyonları açısından deney 

grubunun lehine anlamlı bir fark oluşturduğu görülmektedir. Benzeri çalışmaların daha uzun 

süreli yapılması ve okul bahçesinde gerçekleştirilen sınıf dışı öğretim faaliyetlerinin arttırılması 

yönünde önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf dışı öğrenme, Okul bahçesi, Başarı, Motivasyon, Tutum  
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ATTITUDES OF STUDENTS TO SCIENCE LESSONS TEACHED IN THE SCHOOL 

GARDEN AND THE IMPACTS OF THESE LESSONS TO THEIR ACADEMIC 

SUCCESS, MOTIVATION OF LEARNING SCIENCE 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the effect of outdoor learning environment  in science 

courses, on students’ academic achievement, motivation for science learning and attitudes 

towards science course. This study makes contribution to literature in terms of that it is intended 

only as out-of-class learning in the school garden independently, not a complementary learning 

way. A quasi-experimental research design with pretest - posttest control and experimental 

group from quantitative research was used in this study. A total of 32 8th grade students (16 

experimental and 16 control groups) constituted the study group. Activities for Pressure subject 

were designed according to curriculum, and they were applied to control group in the class and 

applied to experimental group in the school garden. The activities were put into practice for 10 

course hours. Pressure Achievement Test, Motivation Scale for Science Learning and Attitude 

Scale Towards Science were used for data obtaining. Data collected after pre-test and post-test 

were analysed with SPSS program. Before and after application, the coefficient of skewness – 

kurtosis and Shapiro-Wilk test were used to test normality. Independent samples t-test was used 

to determine whether outside classroom learning in the school garden has an effect on 

achievement, motivation and attitude. The data obtained show that there was not a statistically 

significant difference on students’ academic achievement and attitude for learning science, but 

on students’ motivation for science learning. As a result, it is advised if out-of-class activities 

in the school garden are applied for a long time, they can be more successful. Moreover, the 

school garden should be used more often for the out-of-class learning. 

 

Key Words: Outdoor learning, School garden, Achievement, Motivation, Attitude 
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COVİD DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİM VEREN ÖĞRETMENLERİN 

TÜKENMİŞLİK DURUMLARI VE TÜKENMİŞLİKLERİNE ETKİ EDEN 

FAKTÖRLER 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Covid-19 pandemi uzaktan eğitim döneminde farklı branşlarda görev yapan 

öğretmenlerin tükenmişlik düzeyini ve tükenmişlik düzeylerine etki eden sosyo-demografik 

özellikleri belirlemek amacı ile yapılmıştır. Tükenmişliğin özellikle insanlara hizmet sunan ve 

onlarla doğrudan iletişim gerektiren mesleklerde ortaya çıktığı ileri sürülmüştür. İletişimin çok 

yüksek olduğu öğretmenlik mesleğinde de görülebilen duygusal tükenme, duyarsızlaşma, 

düşük başarı hissi şeklinde üç boyutludur.  

Covid-19 salgınından dolayı ülkemizde uzaktan öğretim yoluyla eğitime devam edilmiştir. 

Araştırmaya İstanbul ilinde görev yapan toplam 183 öğretmen katılmıştır. Araştırmada 

öğretmenlerin demografik özelliklerini tespit etmek için kişisel bilgi formu ile öğretmenlerin 

tükenmişlik durumlarını belirlemek amacıyla “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır. 

Elektronik anket ile öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma problemi 

belirlendikten sonra literatür taraması yapılmış, tükenmişlik kavramı irdelenmiş, tükenmişlik 

kuramlarına değinilmiş, öğretmenlerin tükenmişlik durumları analiz edilmiş, pandeminin 

eğitime etkisi değerlendirilmiştir. 

 Araştırmada elde edilen veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken 

tanımlayıcı istatistiksel metotları kullanılmıştır. Normal dağılım uygunluk normallik testleri ve 

basıklık çarpıklık değerleri ile kontrol edilmiştir. Yapılan testlerin ve sonuçların güvenilir 

olabilmesi için ölçeğe ilişkin güvenirlikler Cronbach Alpha ile incelenmiştir. Çalışmadan elde 

edilen bulgular incelendiğinde öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerine cinsiyetinin, görev 

yaptığı okul düzeyinin ve görev yaptığı okul türünün istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 

olmadığı tespit edilmiştir. Ancak öğretmenlerin yaşının ve kıdem yılının öğretmenlerin 

duyarsızlaşma düzeylerini etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin diğer demografik 

özelliklerinin tükenmişlik düzeyini ciddi anlamda etkilemedikleri tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak, öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları tükenmişlik, iş gücü azalımı, 

sağlık sorunları, kişisel hayata yansıyan olumsuzluklar olarak anlamlı bir fark olup olmadığı 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Öğretmenlerin tükenmişlik duygusunun önüne geçilmesi bu 

duruma çözüm bulunması kaliteli bir eğitim olanağı sağlamak için çok önemli olduğu 

tavsiyesinde bunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Uzaktan Eğitim, Öğretmenlerin Tükenmişlikleri  
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EXTINCTION OF DISTANCE EDUCATION TEACHERS DURING THE COVID 

PERIOD AND FACTORS AFFECTING ITS BURNOUT 

 

ABSTRACT 

In this study, Teachers working in different branches during the Covid-19 pandemic distance 

education period, ıt was conducted to determine the level of burnout and socio-demographic 

characteristics that affect the levels of burnout. It has been suggested that burnout occurs 

especially in professions that provide services to people and require direct communication with 

them. It is three-dimensional in the form of emotional exhaustion, depersonalization, and low 

achievement, which can also be seen in the teaching profession where communication is very 

high. 

Due to the Covid-19 epidemic, distance education continued in our country. A total of 183 

teachers working in the city of Istanbul participated in the study. In the study, a personal 

information form was used to determine the demographic characteristics of teachers and the 

"Maslach Burnout Scale" was used to determine teachers' burnout status. Teachers' opinions 

were consulted with an electronic questionnaire. After the research problem was determined, 

the literature was searched, the concept of burnout is scrutinized, burnout theories are 

mentioned, teachers' burnout status was analyzed, The effect of the pandemic on education has 

been evaluated. 

The data obtained in the research were analyzed with the SPSS program. Descriptive statistical 

methods were used while evaluating the data. Normal distribution was checked with 

congruence normality tests and kurtosis skewness values. In order for the tests and results to be 

reliable, the reliability of the scale was examined with Cronbach Alpha. When the findings 

obtained from the study are examined, teachers' burnout levels the gender of the teachers, the 

level of the school where teachers work, the type of school where teachers work it has been 

found that there is no statistically significant effect. But the age of the teachers and year of 

seniority of teachers it has been determined that it affects the depersonalization levels of 

teachers. In addition, it was determined that other demographic characteristics of the teachers 

did not seriously affect the level of burnout. 

As a result, teachers' burnout in the distance education process, workforce reduction, health 

problems, negativities reflected in personal life it has been tried to reveal whether there is a 

meaningful difference or not. Preventing teachers' feeling of burnout a solution to this situation 

it has been advised that it is very important in providing a quality education opportunity. 

 

 

Keywords: Covid-19, Distance Learning, Teachers' Burnout 
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KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ BULUNAN İLKOKUL SINIF ÖĞRETMENLERİNİN 

SINIF YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR VE BU 

ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ 

 

Buse Tuğçe TİFTİK1 , Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN2 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin kaynaştırma öğrencileri hakkındaki görüşlerini 

belirlemek ve öğretmenlerin kendi davranışlarına ne kadar yansıtabildiğini saptamaktır. Ayrıca 

öğretmenlerin kaynaştırma öğrencisi bulunması durumunda sınıf içindeki davranışlarını 

incelemektir. Ayrıca öğretmenlerin kaynaştırma öğrencileri hakkında yeterli bilgiye ve görüşe 

sahip olduğunu düşünme durumları ve davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi de 

amaçlanmıştır.  

Bu çalışmada 22 Mart 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında kartopu örnekleme 

yöntemi kullanılarak örneklem toplanmıştır. Toplamda 189 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırmacı 

tarafından oluşturulan 22 soruluk anket formu öğretmenlerin demografik özelliklerini ve 

öğretmenlerin kaynaştırma öğrencisi hakkındaki düşüncelerini içermektedir. Verilerin cevaplar 

kategorik olarak ele alınmış uygun istatistiksel yöntemler kategorilere göre seçilmiştir. 

Araştırmacı tarafından oluşturulan formda literatürden yararlanılmıştır.  

Araştırmanın temel amacı öğretmenlerin kaynaştırma öğrencisine yönelik görüşlerini 

belirlemektir. Örneğin; öğretmenlerin sınıf içi düzenlemelerinin kaynaştırma öğrencisine göre 

şekillenip şekillenmediği saptanmaya çalışılmıştır.  

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for 

Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı 

istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Çalışmaya katılan 

bireylerin demografik özelliklerinin gruplara göre dağılımları incelenmiş ve Ki kare analizi ile 

kategorik veriler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır.  

Çalışmadan elde edilen bulgular incelendiğinde Kaynaştırma uygulamaları ve BEP 

hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünme ve öğretmenlerin kaynaştırma öğrencisi 

bulunma durumu arasındaki ilişki incelendiğinde kaynaştırma öğrencisi bulunan ve 

bulunmayan öğretmenlerin yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünme durumları benzerlik 

göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: kaynaştırma eğitimi, yaşanılan zorluklar, öneriler 
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THE CHALLENGES FACED BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS WITH 

INCLUSIVE STUDENT IN CLASSROOM MANAGEMENT AND THE METHODS 

OF COLLECTING THESE CHALLENGES 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to determine the views of teachers about inclusive students and 

to determine how much teachers can reflect on their own behaviors. In addition, it is to examine 

the behaviors of teachers in the classroom when there are inclusive students. In addition, it is 

aimed to examine the relationship between teachers' thinking that they have sufficient 

knowledge and opinions about inclusion students and their behaviors. 

 

In this study, samples were collected using the snowball sampling method between 22 

March 2021 and 17 May 2021. A total of 189 teachers were reached. The 22-question survey 

form created by the researcher includes the demographic characteristics of the teachers and their 

thoughts about the inclusion student. The answers of the data were handled categorically and 

the appropriate statistical methods were selected according to the categories. Literature was 

used in the form created by the researcher. 

 

The main purpose of the study is to determine the views of teachers towards the 

inclusion student. For example; It was tried to determine whether the classroom arrangements 

of the teachers were shaped according to the inclusion student. 

 

The data obtained in the research were analyzed using the SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) for Windows 25.0 program. Descriptive statistical methods (number, 

percentage, mean, standard deviation) were used while evaluating the data. The distribution of 

the demographic characteristics of the individuals participating in the study according to the 

groups was examined and the relations between the Chi-square analysis and categorical data 

were investigated. 

 

When the findings obtained from the study are examined, when the relationship between 

thinking that they have sufficient knowledge about inclusive practices and BEP and the 

situation of teachers having inclusive students, the situations of thinking that teachers with and 

without inclusive students have sufficient knowledge are similar. 

 

Key words: inclusive education, difficulties experienced, recommendations 
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ÖZET 

Çalışmanın amacı, okullarda yaşanan sorunların yöneticiler tarafından değerlendirilerek çözüm 

önerilerinin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Aydın ili Köşk ilçesinde MEB’e 

bağlı devlet okulunda görev yapan 7 ortaokul yöneticsi ile çalışma öznel-yorumlayıcı bir 

yöntem olan nitel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Çalışmaya dahil olan 7 katılımcının tümü 

erkek, 4’ü okul müdürü ve 3’ü de okul müdürü yardımcısıdır.  3 katılımcı 1-15 yıl ve 4 katılımcı 

16 yıl ve üstü hizmet yılına sahiptir. Aynı okulda hizmet yılı değerlendirmesinde 4 kişi 1-5 yıl, 

2 kişi 6-10 yıl ve 1 kişi 11 yıl ve üstüdür. Okulda hizmet veren öğretmen sayısı 

değerlendirmesinde ise 2 öğretmen 1-15 öğretmen ve 5 kişide 16 ve üstü öğretmen olduğu 

belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda katılımcıların hepsi okulda öğretmen, öğrenci, veli, 

eğitim dışı çalışan yada MEB ile ilgili en az birinden sorunları olduğu ve bunlara çözümler 

sunduğu görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda okul yöneticilerinin işleyiş, 

iletişim, yönetim gibi temel konularda sorunlar yaşadığı ve yaşanan bu sorunlara her birinin 

neredeyse ortak çözümler önerdiği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Ortaokul Yöneticisi, Sorunlar, Öneriler. 
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ABSTRACT 

The aim of the study is to evaluate and resolve properly. This aim was carried out as a qualitative 

study, which is a study-interpretive method, with 7 secondary school administrators working in 

a public school affiliated to the Ministry of National Education in the Köşk district of Aydın 

province. 7 are male general, 4 are school principals and 3 are vice principals of the study. 

There are 3 readings 1-15 years and 4 users 16 years and above. 4 people are 1-5 years, 2 6-10 

years and 1 person is 11 years and above in the same school anniversary. In the selection of 

teachers serving at the school, 2 teachers are 1-15 teachers and 16 people are teachers. It has 

been shown that the study is from the most educated, student, and educated employee or 

someone related to the Ministry of National Education and is little explained. Based on these 

results, the school administrators' operational plan, some basic problems in general, and the 

general result of this event are suggested. 

Keywords: Secondary School Administrator, Problems, Suggestions. 
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ÇANTALARININ İNCELENMESİ 

 

Selim ÖZTÜRK1 

1 Yıldız Teknik Üniversitesi, 0000-0001-6120-710X 

ÖZET 

Beslenme bütün canlıların hayatı boyunca önemli bir yere sahiptir. Doğumdan önce başlayıp 

ölüme kadar devam eden önemli alışkanlıklarımızdan biridir. Beslenme alışkanlığını, küçük 

yaşlarda doğru bir şekilde kazandırmak için ailelere büyük görevler düşmektedir. Yanlış 

beslenme alışkanlığı zamanla birçok rahatsızlığın ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. İlkokul 

öğrencileri okulda geçirdikleri zaman içerisinde en az bir öğünü okulda yemektedirler. Okulda 

geçirdikleri zaman içerisinde çoğunlukla ailelerin hazırladıkları beslenme çantasındaki 

yiyecekleri tüketmektedirler. 

Bu çalışma öğrencilerin belenme çantalarındaki gıdaları farklı değişkenler açısından incelemeyi 

amaçlamaktadır. Öğrencilerin vücut kitle endeksi hesaplanmış, beslenme çantasındaki gıdalar 

puanlanmış ve öğretmenlerin beslenme saati ile ilgili düşüncelerine yer verilmiştir. 

Çalışmanın örneklemi; İstanbul ili Bağcılar ilçesindeki bir ilkokulda öğrenim gören 4. Sınıf 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Ayrıca aynı okuldaki 4. Sınıf öğretmenlerinin beslenme 

çantasının içeriği ile görüşleri çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın veri toplamı aracına 

ilişkin; öğrencilerin beslenme çantasındaki içeriklerle ilgili gözlem formu tutulmuştur. 

Öğretmenlerle de beslenme saati ile ilgili düşüncelerini almak için görüşme yapılmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler sonucunda beslenme çantalarının gelişigüzel hazırlandığı, 

velilerin beslenme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca 

öğrencilerin beslenme çantalarının içerik puanı da oldukça düşük çıkmıştır. Öğretmenlerin 

verdiği yanıtlardan çalışmanın sonucunun desteklendiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Öğrenci, besin, beslenme çantası  
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ÖZET 

  Günümüz eğitim sisteminin görevi sadece öğrenciye bilgi vermek ve öğrencinin derslerden 

geçmesini sağlanması değildir. Öğrencileri geleceğe hazırlamak, onların insan ilişkilerinde 

saygı, sevgi çerçevesinde iletişim kurmasını sağlamaktadır. Bu yüzden sürekli gelişen ve 

değişen dünyada eğitim sitemi de değişim göstermektedir. Zamanla değişen eğitim sitemleri 

için öğretim yöntemleri, eğitimde kullanılan araç ve gereçler gibi pek çok şey değişmektedir. 

Diğer taraftan eğitimin temelleri günümüze ait olmamakla birlikte çok eski zamanlara 

dayanmaktadır. Bir çocuğun eğitimi önce ailede başlar sonra okulda devam eder. Bir çocuk 

okula başladığında daha oyun çağında olduğundan tamamen derslerine odaklanması zor 

olabilmektedir. Bu bağlamda çocuğu okula alıştırmak okulda verilen eğitimin nasıl yapılması 

gerektiği hakkında düşünmeye neden olmuştur. Bu yüzden çocuk için hem hak hem de ihtiyaç 

olan oyunun eğitim hayatına girmesi de değişen eğişim sisteminin bir getirisi olmuştur. Oyunlar 

çocuklarda sadece boş vakit doldurmak için yapılan aktivite olarak kullanılmamakta okullarda 

eğitim içinde bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

  Bu araştırmada oyun kavramı, eğitsel oyunlar üzerinde durulmuştur. Araştırmacı tarafından 

hazırlanan veri toplama formu ile açık uçlu sorular sorulmuş ve sınıf öğretmenlerinin eğitsel 

oyunlar hakkındaki düşünceleri incelenmiştir. Nitel bir araştırma olan çalışmanın sonucuna 

göre öğretmenlerin eğitsel oyunlara bakış açısı olumlu bulunmuş olsa da eğitsel oyunların sınıf 

mevcudunun kalabalık olması ve materyal eksiğinden dolayı sınıf için öğretiminde yeteri kadar 

kullanılamadığı ve eğitsel oyun hakkında eğitim almak istedikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Oyun, Eğitsel Oyunlar, Eğitimde Eğitsel Oyun 
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CLASS TEACHERS' PERSPECTIVE AND USE OF EDUCATIONAL GAME 

ABSTRACT 

 The task of today's education system is not only to inform the student and to ensure that the 

student passes the lessons. Preparing students for the future enables them to communicate 

within the framework of respect and love in human relations. Therefore, the education system 

also changes in the constantly developing and changing world. Many things change over time, 

such as teaching methods, tools and equipment used in education for educational systems that 

change over time. On the other hand, the foundations of education do not belong to the present 

day, but date back to ancient times. A child's education begins first in the family and then 

continues at school. When a child starts school, it can be difficult for him to focus completely 

on his lessons since he is still in the playing age. In this context, getting the child used to school 

led to thinking about how the education given at school should be done. For this reason, the 

introduction of play, which is both a right and a need for children, into education life has been 

a result of the changing education system. Games are not only used as an activity for children 

to fill their spare time, but also as a tool in education in schools. 

   In this research, the concept of game and educational games are emphasized. With the data 

collection form prepared by the researcher, open-ended questions were asked and the thoughts 

of the classroom teachers about educational games were examined. According to the result of 

the study, which is a qualitative research, although the teachers' perspective on educational 

games was found to be positive, it was concluded that educational games could not be used 

enough in teaching for the classroom due to the overcrowding of the class size and the lack of 

materials and they wanted to receive training about educational games. 

  

Keywords: Game, Educational Games, Educational Game in Education 
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ÖZET 

Bu araştırmada, bilinçli farkındalık temelli grupla psikolojik danışma programını evli çiftlerin 

“evlilikte bilinçli farkındalık” düzeylerine etkisi incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, 

deney ve kontrol grubu bulunmaktadır. Araştırma, ön test, son test ve izleme testi modelinde 

deneysel bir çalışmadır (Büyüköztürk ve diğ., 2017). Araştırmanın bağımsız değişkeni; ön test 

ve son test arasında sadece deney grubuna uygulanan bilinçli farkındalık temelli grupla 

psikolojik danışma programıdır. Araştırmanın bağımlı değişkeni ise, evli çiftlerin evlilikte 

bilinçli farkındalık ölçeğinden aldıkları puanlardır. Araştırma, İstanbul ilinde yaşayan en az 1 

yıllık evli ve en az ortaöğretim mezunu çiftlerden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri “Evlilikte 

Bilinçli Farkındalık ölçeği” ile elde edilmiştir. Deney grubuna araştırmacı tarafından 10 haftalık 

bilinçli farkındalık temelli grupla psikolojik danışma programı uygulanmıştır. Kontrol grubuna 

herhangi bir program uygulanmamıştır İzleme ölçümleri, son test uygulamasından iki ay sonra 

yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde Mann Whitney U 

Wilcoxon İşaretli Sıralar testi ve Friedman Testi kullanılmıştır (Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 

2013). Elde edilen araştırma bulgularının sonucunda, uygulanan grupla psikolojik danışma 

programı, uygulamaya katılan çiftlerin (deney grubu) evlilikte bilinçli farkındalık puanlarını 

artırmıştır.  Deney grubunda yer alan evli çiftlerin bilinçli farkındalık ön test-son test (z=-3.522, 

p<.05) ve ön test-izleme testi (z=-3.521, p<.05) puanları arasından anlamlı farklılık olduğu 

görülmektedir.  Ancak kontrol grubunda yer alan evli çiftlerin bilinçli farkındalık ön test ve son 

test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (z= .816 , 

p>0,05). Bunda sonraki çalışmalarda aynı program, bireyle psikolojik danışma formatında tek 

bir çift ile yürütebilir ve sonuçlar karşılaştırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Evlilikte Bilinçli Farkındalık, Evlilik, Grupla Psikolojik Danışma 

Programı 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de 2018 ve 2020 yılları arasında müzik alanında yapılmış 

doktora tezlerini yıl, üniversite, enstitü, çalışma alanı, model, yöntem, veri toplama araçları, 

veri çözümleme yöntemleri, örneklem türleri değişkenleri doğrultusunda analiz edip alandaki 

araştırma eğilimlerini ortaya koymak, gelecekte yapılacak araştırmalara ışık tutarak 

araştırmacılara katkı sağlamaktır. Tarama modelinde ele alınan betimsel nitelikli bu çalışmada 

nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmış, toplanan veriler içerik analizine 

tabi tutulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Dokümantasyon Merkezi resmi internet 

sitesinde; ‘aranacak alan’ bölümünde ‘konu’ seçeneği işaretlenip, “müzik” anahtar sözcüğü ile 

yapılan tarama sonucunda kayıtlı ve erişim izinli olan 90 doktora tezine ulaşılmış, yapılan analiz 

sonucunda; 61 sayısıyla en çok tezin Eğitim Bilimleri Enstitülerinde gerçekleştirildiği, toplam 

50 tezle en yüksek tez sayısının Mesleki Müzik Eğitimi alanında olduğu, toplamda 29 tezle en 

çok Gerçek Deneysel Modelin ve ikinci sırada 26 tezle Betimsel Tarama Modelinin kullanıldığı 

belirlenmiştir. Bunun yanısıra veri çözümleme yöntemleri arasında birinci sırada toplamda 33 

tezde içerik analizinin, daha sonra sırasıyla 31 tezde öntest-sontest, 23’er tezde Wilcoxon 

işaretli sıralar testi ve Mann-Whitney-U testi, 17 tezde frekans/yüzde, 14 tezde T-testinin  

kullanıldığı, örneklem grubunda toplamda 51 tezde çeşitli düzeylerden öğrencilerin, 13 tezde 

eserler ve yazılı kaynakların, 6’sında ise halk şarkılarının ele alındığı  saptanmıştır. Genel 

olarak yazılan tez özetlerinde araştırma aşamalarının doğru bir şekilde betimlenmesi, çalışma 

alanları, veri toplama araçları, örneklemler ve özellikle veri analizinde kullanılan yöntemler 

konusunda net ve belirgin ifadeler kullanılması gerektiği anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Müzik alanı, doktora tezi, tez analizi.
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KANUNÎ İle III. MURAT DÖNEMİ TARIM ALANLARINA DAİR BİR 

DEĞERLENDİRME 

 

Dr. Savaş YILMAZ 

  Milli Eğitim Bakanlığı, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6979-6495   

 

ÖZET 

 Osmanlı’da yükselme döneminin iki padişahı: Kanunî Sultan Süleyman ile III. Murat’ın 

saltanat yıllarında, devletin kurumsal yapısı ile halkın sosyo-ekonomik durumu farklılık 

göstermekteydi. Devletin gelirleri arasında tarım alanlarında elde edilen doğrudan ya da dolaylı 

hâsılatın payı oldukça önemliydi. Bu nedenle tarım alanlarının işlenmesinde emeğiyle var olan 

köylünün, üretim sürecinde yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulmasında ne gibi tedbirlerin 

alındığının, üretimin kesintiye uğramaması için köylülere ne gibi kolaylıkların sağlandığının 

araştırılması gerekmiştir. Kanunî döneminde; toprak kazanımları hızla devam etmiş ancak 

köylüler tarım alanları ile akarsuların kullanımından doğan bazı sorunlarla karşılaşmışlardı. 

Yükselme döneminin son padişahı III. Murat’ın saltanat yıllarında ise devlet doğal sınırlarına 

ulaşmış, kanun-ı kadîmin bozulmasına bağlı olarak kurumsal yapıda çözülmeler başlamıştı. 

Tarım alanlarının kullanımı ile korunmasına dair köylüler özellikle sipahilerin yanı sıra konar-

göçerlerle de karşı karşıya gelmişlerdi. Köylülerin tarım alanlarının kullanımı ile mirî 

toprakların ekip biçmeleri hakkında daha Osman Bey döneminde kanun vaz’ edilmişti. Ancak 

işgüzar bazı memurlar özellikle sipahiler kanunların işletilmesinde bazı keyfî davranışlar da 

bulunarak reâyâyı/köylüyü mağdur etmişlerdi. Bu mağduriyet genellikle toprağın kullanım 

hakkının devri konusunda yaşanmıştı. Şöyle ki ölen köylünün toprağının varisleri yerine başka 

birilerine verip kendilerine gelir sağlamaları en çok rastlanan suistimalleri arasında yer almıştı. 

Köylüler sadece devlet memurlarıyla sorunlar yaşamamışlar aynı zaman da konar-göçerlerle de 

sorunları olmuştu. Köylünün, konar-göçerlerle sorunu daha çok toprağın tasarrufu şeklinde 

olmayıp tarım alanlarının kullanımında kaynaklanmıştı. Konar-göçerler sürülerini arazilere 

salıvererek otlatmaları bazen de aralarında kavganın şiddetlenmesine bağlı olarak ekin 

alanlarının ateşe vermeleri köylüleri oldukça zora sokmuştu. Konar-göçerler ile sorunların 

ekserisi taşra mahkemelerinde karar bağlanmış iken sipahi-köylü sorunları taşrada tam olarak 

çözülememişti. Kanunsuzluklar karşısında Osmanlı köylüsü hak aramada silsile yoluyla 

hareket etmiş, kaza mahkemelerinde alınan kararların suistimale dayalı olduğunu düşünerek 

yasama, yürütme ve yargı erkinin en son mercii olan Divân-ı hümâyûna arz-i hallerini 

sunmuşlardı. Osmanlı köylüsü; emeği ile işlediği, geçim kapısı olan tarım alanlarını taşrada ki 

bazı görevlilere bırakmayarak kanunun vermiş olduğu dilekçe ve şikâyet hakkını kullanarak 

toprağına sahip çıkmaya gayret etmişti. 

 

Anahtar Kelimeler: Divân-ı hümâyûn, Sipahi, Köylü, Konar-göçerler, Tarım alanları.  
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KANUNÎ İle III. MURAT DÖNEMİNDE AKARSULARIN TARIM ALANLARINDA 

SULANMASINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME 

 

Dr. Savaş YILMAZ 

  Milli Eğitim Bakanlığı, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6979-6495   

 

ÖZET 

 Toprak ve su tarih boyunca üretimin değişmez aslî unsurlarının başında yer almış, 

rekoltenin değişmez etkileyici gücünü oluşturmuştu. Toprağın verimini artırmada; suyun 

kullanımı bir ölçüt olarak kabul edilmiş, vergilendirmeler ile tarım alanlarının, dönümünün 

hesaplanmasında verimlilik kıstas alınmıştı. Bu bağlamda Osmanlı köylüsü; tarım alanlarında 

verimliliğin artırılmasından elde edilen hâsılat üzerine kadar doğrudan etkisi olan akarsuların 

kullanımına dair ne gibi yöntem ve teknikleri kullanmıştı? İklim koşullarına bağlı olarak 

yapılan tarım da kurak dönemlerde sulamanın yeterince yapılamayışı, ciddi sorunlara yol 

açmıştı. Köylüler, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle tarım alanlarının sulanmasında, 

nehirlerin suyunun taşınmasında harkların bakım ve onarımının yapılmasını taşra yöneticilerine 

iletmişlerdi. Nehir suyunun taşınmasında kullanılan harkların bakımının yapılması ile tamir 

masraflarının masraflı olması, taşra idarecilerinin bunu karşılayacak bütçelerinin olmayışı 

nedeniyle sorun Divân-ı hümâyûna arz edilmişti. Kuraklık nedeniyle tarım alanlarında elde 

edilen gelirin düşmesi, hazine için gelir kaybı demekti. Merkezî yönetim; rekolte kaybının 

yaşanmaması, köylülerin sulama sorunlarının çözülmesi için taşra yöneticilere hükümler 

göndermişti. Harkların bakım ve onarımının yerel kaynaklarla sağlanmasına bu konu da hizmeti 

olanlara vergi hususunda muafiyetlerin verilmesine, ekilip biçilemeyen yerler nedeniyle kır 

yerleşkelerinde göçün yaşanmaması gibi hususlar hakkında taşra idarecilerin gerekli tedbirleri 

alması hususlarında uyarılmışlardı. Ayrıca köylüler arasında nehir sularının kullanımına bağlı 

olarak bazen sorunlar da yaşanmıştı. Tarım alanlarını, bağ ve bahçelerini sulamak için nehir 

yataklarının değiştirilmesi en çok karşılaşılan sorunlar arasında yer almıştı. Merkezî yönetim 

bu sorunların çözümüne dair; nehrin eski yatağını bilenler arasında güvenilir kişilerden bilirkişi 

heyetinin kurulmasını, suyun eski yatağına çevrilmesini, kabahati olanlar hakkında da gereğinin 

yapılmasını emretmişti. 

 

Anahtar Kelimeler: Divân-ı hümâyûn, Köylü, Tarım alanları, Akarsular, Hark 
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FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN ŞİİRLERİNDE SAVAŞ VE KAHRAMANLIK 

 

Dr. Arş. Gör. Mustafa DERE 

  Ordu Üniversitesi , https://orcid.org/0000-0002-3326-2678  

 

 

ÖZET 

Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973) Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı içerisinde gelişim 

gösteren Memleket edebiyatının en önemli temsilcilerinden biridir. Bununla birlikte “hecenin 

beş şairi” veya “beş hececiler” olarak adlandırılan şairler grubunun da ön planda gelen ismidir. 

İlk dönem şiirlerinde aşk, ölüm, tabiat, gurbet, mazi, ızdırap, yalnızlık ve ayrılık gibi ferdî 

konuları ele alan Faruk Nafiz, Çoban Çeşmesi (1926) kitabından sonra memleket konulu şiirler 

yazmaya başlamıştır. Fakat bu süreçten sonraki şiirlerinde yalnızca memleket konusu ile sınırlı 

kalmamış ve hem şairliğinin ilk dönemindeki konuları işlemeye devam etmiş hem de güçlü bir 

lirizme yer vermiştir. Bu eğilimde Millî Mücadele yıllarının getirdiği bir hassasiyetin de 

etkisinin olduğu söylenebilir. 

Faruk Nafiz Çamlıbel’in memleket, Anadolu, kahramanlık ve yurt sevgisi konusunu işlediği 

şiirlerinde “savaş ve kahramanlık” meselesi -bu kategorideki şiirlerin çokluğu sebebiyle- ayrı 

bir başlık altında incelemeye imkân vermektedir. Faruk Nafiz’in şiirleri içerisinde bu konuyu 

bazen şiirin herhangi bir unsuru/öğesi olarak bazen de şiirin ana teması/esas meselesi olarak 

görebilmek mümkündür. Bu başlığa dâhil edilebilecek şiirler ise “Konusunu Tarihten Alan 

Savaş ve Kahramanlık Şiirleri”, “Türk Askerinin ve Türk Milletinin Kahramanlığının 

Vurgulandığı Şiirler”, “Bir Kurtuluş Savaşı Kahramanı Olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün ve 

İsmet İnönü’nün Söz Konusu Edildiği Şiirler” ve son olarak “Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı 

ve Türk Kurtuluş Savaşı Konulu Şiirler” şeklinde başlıklandırılabilir. 

Bu incelemede, Faruk Nafiz Çamlıbel’in “savaş ve kahramanlık” konulu şiirleri yukarıda sözü 

edilen başlıklar çerçevesinde sınıflandırılmaya çalışılmış ve her bir şiir tematik olarak bahis 

konusu edilmiştir. Ayrıca yer yer şiirlerin yazılmasındaki arka plan ortaya konulmuştur. Son 

olarak ele alınan şiirlerle ilgili tespitleri somutlaştırmak için incelenen şiirlerden bazı alıntılara 

yer verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Faruk Nafiz Çamlıbel, Türk Şiiri, Savaş, Kahramanlık 

 

 

 

WAR AND HEROISM IN FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’S POEMS 

 

ABSTRACT 

Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973) is one of the most important representatives of Memleket 

(Homeland) literature, which has developed within the Turkish Literature of the Republican 

period. He was also a prominent figure in the group of poets called “hecenin beş şairi” (five 

poets of the syllable) or “beş hececiler” (five poets of the syllabic verse). Faruk Nafiz, who 

dealt with personal subjects such as love, death, nature, expatriate, past, anguish, loneliness, 

and separation in his early poems,  started to write poems about the homeland after his book 
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called Çoban Çeşmesi (The Shepherd’s Fountain) (1926). However, after this period, his poems 

were not limited to the theme of the homeland and he continued to handle the subjects of the 

first period of his poetry, including a strong lyricism. It can be said that the sensitivity brought 

by the War of Independence period may be a reason for this trend. 

The subject of “war and heroism” in Faruk Nafiz Çamlıbel’s poems about the homeland, 

Anatolia, heroism, and patriotism can be examined under a separate title due to the abundance 

of poems in this category. It is possible to see this subject sometimes as an element/component 

of the poem and sometimes as the main theme/issue of the poem in Faruk Nafiz’s poems. Poems 

that can be included in this title are “War Poetry and Epic Poems Based on History”, “Poems 

Emphasizing the Heroism of Turkish Soldiers and the Turkish Nation”, “Poems Referring to 

Mustafa Kemal Atatürk and İsmet İnönü as a Hero of the War of Independence”, and finally 

“Poems on the Balkan Wars, World War I, and Turkish War of Independence”. 

In this study, Faruk Nafiz Çamlıbel’s poems on “war and heroism” were attempted to be 

classified under the above-mentioned titles and each poem was examined thematically. In 

addition, the background in the writing of poems has been revealed. Finally, some quotations 

from the poems were included to exemplify the findings about the poems discussed. 

 

Keywords: Faruk Nafiz Çamlıbel, Turkish Poetry, War, Heroism 
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TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SOSYAL MEDYADA GÖRÜLEN YENİ ÖGELER: 

DİŞİL SÖZLÜK ÖRNEĞİ 

 

Doç. Dr. Nigâr OTURAKÇI ORBAY 

Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

ORCID ID: 0000-0002-8360-6758  

ÖZET 

Bir toplumun kadına ve erkeğe bakışı, cinsiyetlere biçilen roller, dilde gözlemlenebilir izler 

bırakır. Türkiye Türkçesine de bu açıdan bakıldığında eril gücün etkisi altında biçimlenen 

birtakım kullanımların olduğu görülmektedir. Toplumsal bellek niteliğindeki atasözlerinde ve 

deyimlerde  karşılaşılan “saçı uzun aklı kısa”, “avradı eri saklar peyniri deri”, “tarlayı düz al 

kadını kız al”, “kocaya vermek”, “kız almak” gibi çoğaltılabilir örneklerle Türkiye Türkçesinin 

eril bakışın etkisiyle biçimlendiği düşünülmektedir. Kadını erkeğin ardında gören, 

tamamlanmaya muhtaç, edilgen, bağımlı bireyler olarak gören anlayışın dildeki tezahürleri olan 

bu ve benzeri örnekler, yalnızca atasözlerinde ya da deyimlerde değil günlük konuşmalarda, 

siyaset dilinde, basın dilinde, sosyal medya dilinde, argoda da gözlenmektedir. Bu örneklerin 

etkisini yitirip daha eşitlikçi, cinsiyetçilikten uzak bir  bakışın yaygınlaşması gerekmektedir. 

Bu amaçla Dişil Sözlük adıyla “cinsiyet eşitliği için özgür kelimeler” sloganıyla yola çıkan bir 

sosyal medya sayfası oluşturulmuştur. Sözlük’te “cinsiyetsiz” sözcükler üretilmesi ve bu 

sözcüklerin yaygınlaşması hedeflenmektedir. Dilbilgisel olarak bakıldığında Sözlük’teki bu 

üretimlerin birer yeni öge özelliği taşıdığı görülmektedir. Bu çalışmada da Dişil Sözlük’te 

üretilen yeni ögelere odaklanılmış ve üretilen yeni ögelerin biçimbilgisel düzeyde hangi sözcük 

yapımı süreçleriyle kurulduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda yeni ögelerin büyük oranda türetme, 

kırpma, birleştirme, karma, kayma, uydurma yoluyla oluşturulduğu görülmüştür. Bunun 

yanında herhangi bir yeni gösterenin üretilmediği, Türkçe Sözlük’te var olan sözcüklere yeni 

anlamların yüklenerek  oluşturulduğu “anlamsal yeni ögeler” ile birden fazla sözcük yapımı 

sürecinden geçerek oluşan yeni ögelere tanık olunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yeni öge, sosyal medya, Türkiye Türkçesi, Dişil Sözlük.  
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İBN HAZM’IN “ف  ADLI ESERİ (GÜVERCİN GERDANLIĞI) ”طوق الحمامة في األُلفَِة واألَُّلا

İLE TÜRÇEYE ÇEVİRİLERİNİN ÇEVİRİ STRATEJİLERİ AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

 

Halil İbrahim KOÇAK 

 

Kırıkkale Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, ORCID ID: 0000-0002-0697-9921,  

 

 

ÖZET 

 

Bu çalışma, “ف واألَُّلا األُلفَِة  في  الحمامة   adlı eserin çevirilerini çeviri (Güvercin Gerdanlığı) ”طوق 

eleştirisi bağlamında incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada asırlar önce yaşamış İbn 

Hazm’ın “ف األُلفَِة واألَُّلا في  الحمامة   adındaki ünlü eseri ve bu eserin (Güvercin Gerdanlığı) ”طوق 

Türkçeye aktarılmış dört farklı çevirisi incelenmiştir. “ف واألَُّلا األُلفَِة  في  الحمامة   Güvercin) ”طوق 

Gerdanlığı) adlı eser, 31 bölümden oluşmaktadır. Çalışmada çevrilmiş eserlerin sayfaları ve 

bölümleri de ele alınmıştır. Çevirmenlerin çeviri sürecinde kullandıkları çeviri stratejileri 

incelenmiş kaynak metinden çeşitli cümleler seçilip seçilen cümlelerin dört farklı çevirisinin 

karşılıkları tespit edilmiştir. Aynı zamanda, kaynak metindeki cümlelerin çevirileri de çeviri 

stratejileri açısından değerlendirilmiştir.  

 

Çalışmada çeviri süreci normları, çeviri stratejileri ve “ف األُلفَِة واألَُّلا في  الحمامة   Güvercin) ”طوق 

Gerdanlığı) adlı eserin çeviri stratejileri açısından incelenmesi ele alınmış, dört farklı 

çevirmenin çeviri sürecinde; yer değiştirme, genelleştirme, uyarlama, çıkarma, ekleme, 

değiştirme, özelleştirme, birebir, bölme ve bölünme, tarihselleştirme, standartlaştırma, ödünç 

alma, çıkarım, iletişimsel ve açıklamalı çeviri stratejisinden faydalandıkları ve bir ifadenin 

çevirisinde iki çeviri stratejisi uyguladıkları tespit edilmiştir.  

 

Araştırmanın, çeviri eleştirisi alanında yapılacak diğer araştırmalar için de faydalı olması 

amaçlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler:  Çeviri Stratejileri, Kaynak Metin, Hedef Dil, Çeviri,  Çeviri Eleştirisi. 
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ORHAN KEMAL’İN ESERLERİNDE İNANÇLA İLGİLİ SÖZLERİN 

KALIPLAŞMALARDAKİ GÖRÜNÜMLERİ 

 

Doç.Dr. YeterTORUN ÖĞRETMEN 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 ORCID ID: 0000-0003-3665-2775 

 

 

ÖZET 

Kültürel kodlar bağlamında inançla ilgili sözlerin Türkçenin söz varlığında önemli bir yeri 

vardır. Türkiye Türkçesinin genel sözvarlığında özellikle kalıplaşmalarla ortaya çıkan 

atasözlerinde, deyimlerde, ilişki sözlerinde inanç kavram alanıyla ilgili sözlere rastlanır. Türk 

edebiyatında kimi yazarların eserlerinde atasözü, deyim ve kalıp söz kullanımı, yazarların üslup 

özelliklerinin en temel belirleyici unsurları arasında yer alır. Türk edebiyatında Türkçedeki 

kalıplaşmalardan sıkça yararlanan ve eserlerinde atasözü, deyim ve kalıp sözlere yer veren 

yazarlardan biri de Orhan Kemal’dir. Türk edebiyatında roman, öykü türünde birçok eser veren 

Orhan Kemal’in eserlerinde Adana şehri ayrı bir yer tutar. Orhan Kemal’in eserlerinde ayrı bir 

yeri olan Adana’ya özgü sözlerin de yazarın eserlerindeki sözvarlığına yansıması, yazarın 

eserleri üzerine yapılan sözvarlığı çalışmalarında ortaya konmuş ve konmaktadır. Bu çalışmada 

ise Orhan Kemal’in eserlerinde inançla ilgili sözlerin kalıplaşmalar çerçevesinde atasözü, 

deyim ve kalıp sözlerdeki görünümleri üzerinde durmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

Orhan Kemal’in 21 eserindeki sözvarlığını ortaya koyan ve 2021 yılı içinde yayınlanan “Bir 

Şehir Sözlüğü Orhan Kemal’in Adana’sı” adlı çalışmadaki inançla ilgili sözlerin 

kalıplaşmalardaki kullanımları üzerinde durulmuştur. Öncelikle ilgili çalışmada inanç kavram 

alanıyla ilgili sözlerin kullanıldığı atasözü, deyim ve kalıp sözler belirlenmiştir. Elde edilen 

veriler doğrultusunda inançla ilgili olarak “Allah” sözünün kalıplaşmalarda en çok kullanılan 

söz olduğu görülmüştür. Deyimleşmiş yapılarda “Allah” sözü sıkça kullanılmıştır. Deyimler 

dışında, özellikle dua / dilek / yakarış, beddua, yemin ifade eden kalıp sözlerde de “Allah” sözü 

yer almıştır. Atasözlerinde “Allah” sözünün kullanımına çok az rastlanmıştır. “Allah” sözü 

dışında, inançla ilgili olarak din, cennet, cehennem, öte dünya, ahiret, cin, cami, minare, şeytan, 

şer, bela, günah vb. sözlerin de kalıplaşmalarda kullanımına rastlanmıştır.  

 

Anahtar sözcükler: Orhan Kemal, sözvarlığı, kalıplaşma 
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DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE ÖZEL ADLARLA OLUŞTURULAN BİRLEŞİK 

SÖZLERİN TÜRLEŞME BAĞLAMINDA GÖRÜNÜMLERİ 

 

Doç.Dr. YeterTORUN ÖĞRETMEN 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 ORCID ID: 0000-0003-3665-2775 

 

ÖZET  

Dil çalışmalarında adlarla ilgili olarak özel ad ve tür adı ayrımı yapılır. Adbilimde tür adının 

özel ada dönüşmesi “özelleşme”; özel adın tür adına dönüşmesi “türleşme” şeklinde 

adlandırılmaktadır. Türkiye Türkçesinin genel söz varlığında türleşmeye dayalı olarak “kaşmir, 

kangal, istanbulin; Acem lalesi, Arap sabunu, İstanbul kekiği” gibi tek veya birleşik sözcükten 

oluşan birçok sözlük birimi yer almaktadır. Gerek adbilim gerekse sözlükbilim çalışmaları 

çerçevesinde Türkiye Türkçesinin söz varlığında türleşmeye dayalı sözlük birimler üzerinde 

çalışmalar yapılmıştır. Türkiye Türkçesinin genel sözvarlığı dışında halk ağzında özel adların 

türleşme bağlamındaki kullanım özellikleri nasıl bir görünüm sergilemektedir? Bu soru, 

çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu sorunun karşılığını bulmak için Türkiye Türkçesi 

ağızlarının sözvarlığını ortaya koyan Derleme Sözlüğü’ndeki verilerden yararlanılmıştır. Bu 

çalışmanın kapsamı Derleme Sözlüğü’nde özel adlarla oluşturulan birleşik sözlerle 

sınırlandırılmıştır. Öncelikle Derleme Sözlüğü’nde özel adlarla oluşturulan birleşik sözler 

belirlenmiştir. İlgili veriler özel adın türüne göre yer adıyla oluşan birleşik sözler, millet / halk 

/ boy/ topluluk adıyla oluşan birleşik sözler ve kişi adıyla oluşan birleşik sözler olmak üzere üç 

başlık altında ele alınmıştır. Yer adıyla oluşan birleşiklerde “Antep, Bayburt, Halep, İstanbul, 

Mekke, Mut, Şam” gibi yer adlarıyla birleşikler oluşturulduğu görülmüştür. Millet / halk / boy 

vb. adlarla oluşan birleşiklerde “Acem, Alaman, Arap, Çerkez, Firenk, Macar” gibi özel adlarla 

birleşik oluşturulduğu gözlenmiştir. Kişi adlarıyla oluşan birleşiklerde ise “Ayşe, Fatma, Ali” 

özel adları sıkça kullanılmıştır. İnceleme sonucunda Derleme Sözlüğü’nde özel adlarla 

oluşturulan birleşiklerin çok azının genel sözvarlığına yansıdığı tespit edilmiştir. İncelenen 

birleşik sözlerin kavram alanları açısından sıklıkla hayvan veya bitki adı oluşturduğu 

görülmüştür.  

 

Anahtar Sözcükler: Sözvarlığı, türleşme, sözlük birim, Derleme Sözlüğü 
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PROF. DR. FUAT SEZGİN’İN ESERLERİYLE İSLAM BİLİM TARİHİ 

DEĞERLERİMİZİN KEŞFİ 

Yaren SAĞUER 1  

1 Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi, Proje Öğrencisi,  

 

ÖZET 

İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edilmesi ile İbn-i Vakt olarak anılan ilmi 

değerimizi merak ettik. Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam bilim tarihi değerlerimiz hakkında ne 

biliyoruz diye düşündük, keşfedip tanıtmayı amaçladık. Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam bilim 

tarihi hakkında ilgili kaynaklar inceledik ve akademisyenler ile görüştük. Ulaştığımız bilgiler 

içerik yönünden sınıflandırıldı, tenkit edildi ve dokümanlar analiz edilerek nitel bir çalışma 

yapıldı. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilim tarihine katkısı olan beş keşfini öğrendik. Halife 

Memun’un dünya haritası, Buhari’nin hadis kitabının kaynağının yazılı bir kaynağa dayandığını 

ispatlanması, matematiksel coğrafyanın Müslümanlara ait olduğunu kanıtlanması, Amerika 

kıtasının Müslümanlar tarafından keşfedildiğini ispatlanması, El Cezeri’nin mekanik eserini 

bilim tarihine kazandırmasıdır. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in eserleri, Almanya ve Türkiye’de 

kurduğu müzeler ve kütüphaneler ile İslam bilim ve teknoloji tarihinin büyük değerlerini 

yeniden keşfettik.  

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilim farkındalığını yeniden canlandırmak, İslam bilimlerinin 

gerçeğini tanıtmak ve benlik duyguları olumsuz etkileyen yargılardan Müslüman toplumları 

arındırmak için ömrünü İslam bilim tarihine adadı. Bizler bu amaç doğrultusunda değerlerimizi 

tanımalı, tanıtmalıyız. Geçmişimizdeki değerlerimizle gurur duymalı, onlar gibi çalışmalı ve 

üretmeliyiz. Projemiz kapsamında İslam bilim tarihindeki değerlerimiz ve Prof. Dr. Fuat Sezgin 

konulu araştırma, sunum ve resim çalışması yapıldı. Resim çalışmasında otuz beş ürünün resmi 

yapıldı. Resimler kurumumuzda sergilenerek İslam bilim tarihi ve değerleri farkındalığı 

oluşturuldu. Yaptığımız İslam bilim tarihi değerleri resimleri ve sunumları, oluşturduğumuz 

internet bloğunda ve tablet/telefon uygulamasında paylaşıldı. Bu bloğa 

https://islambilimtarihieserleri.home.blog/ adresinden ulaşılmaktadır. Bu çalışmalarımıza ek 

olarak İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde etkinlikler yapmak İslam bilim 

tarihi değerlerimizi tanımamıza katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Fuat Sezgin, Bilim Tarihi, Değerlerimiz.  
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TÜRKÇE DERSİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ 

ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TUTUMLARININ 

İNCELENMESİ 

Mehmet Ali AKKALE1, Dilek ÖZALP2 

1 İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0000-0001-8485-2259 

2 İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0000-0002-7817-4866 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, Türkçe dersinde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasının etkisi ile ilgili sınıf 

öğretmenlerinin tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma tarama modellerinden biri 

olan kesitsel tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim-

öğretim yılında, İstanbul ilindeki devlet okullarında ve özel okullarda çalışan 416 sınıf 

öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri ‘‘Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisine İlişkin 

Tutum Ölçeği’’ kullanılarak elde edilmiştir. Yapılan çıkarımsal analizler sonucunda, Türkçe 

dersinde yaratıcı drama yöntemi kullanılmasının etkileri ile ilgili sınıf öğretmenlerinin çok 

yüksek düzeyde tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin cinsiyet, yaş, 

mesleki kıdem, görev yaptığı kurum, eğitim düzeyi, okuttuğu sınıf düzeyi, yaratıcı drama 

eğitimi aldıkları kurum, yaratıcı drama eğitimi kur çalışmalarına ya da diğer düzeyde eğitimlere 

katılmaları değişkenlerine göre tutum puanları arasında anlamlı farklılık olmadığı 

belirlenmiştir. Okuttuğu sınıf mevcudu ve yaratıcı drama eğitimine katılma-katılmama 

değişkenine göre sınıf öğretmenlerinin tutum puanları arasında anlamlı farklılık olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı drama, Türkçe dersi, tutum, sınıf öğretmenleri 
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KARS HALK MASALLARININ SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Yağızhan Aksular1, Mehmet Fatih Özcan2 

1Yağızhan Aksular, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Türkçe 

Eğitimi Yüksek Lisans öğrencisi, Orcid İd: 0000-0002-6782-2661  

 2 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Özcan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ 

Türkçe Eğitimi Bölümü , Orcid İd: 0000-0002-0721-9422  

 

Özet 

    Çocukların büyük bir heyecanla okuduğu masalların çocuklar için sadece eğlence aracı 

olmadığı aynı zamanda eğitim aracı olduğu bilinmektedir. Masallarda yer alan söz varlığı bu 

açıdan büyük önem taşımaktadır. Anne ve babaların daha çocuklarına küçük yaşlarda okuma 

başladığı masalların çocukların dilsel gelişine katkı sağlamaktadır. 

   Çocuk kütüphanelerine bakıldığında masallar önemli bir yer tutmaktadır. Bu masallar 

çocukların çok yönlü gelişimine olumlu katkı sağlayacak niteliğe sahip olmalıdır. Masalda yer 

alan bu söz varlığının çocukların dilsel gelişimine olumlu katkı sağlayacak düzeyde olmalıdır. 

Masalların okunması için çocuklara tavsiye edilirken bu etkene dikkat edilmesi gerekmektedir.  

     Çalışmada bu hassasiyet dikkate alınarak Ahmet Ali Arslan’ın derlemiş olduğu Kars Halk 

Masalları’nın söz varlığı açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmak için belirlenen iki 

masal kullanılmış ve masalların söz varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bu iki masalın söz varlığı 

açısından incelenmesi yapılmıştır.  

   Bu çalışmada Aksan (2004: 26-38)’ın kitabında belirtmiş olduğu söz varlığı temel öğeleri 

bakımından değerlendirilmiştir. Bunlar: “temel sözvarlığı, yabancı sözcükler, deyimler, 

atasözleri, ilişki sözleri (kalıp sözler), kalıplaşmış sözler, terimler, çeviri sözcükler” şeklindedir. 

Bunlara ek olarak ikilemeler de ele alınmıştır. Ayrıca çeviri sözcükler yabancı sözcükler içinde 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Söz varlığı, dilsel gelişim, Kars Halk Masalları 
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FİLM AFİŞLERİ TASARIMINDA GÖSTERGELER; BİR ZAMANLAR KIBRIS’DA” 

DİZİ   AFİŞİ ÇÖZÜMLEME ÖRNEĞİ  

 

Prof. Dr. Ergün Koca 

Girne Amerikan Üniversitesi 

Orcid ID E. Koca:  https://orcid.org/0000-0002-4003-1851 

 

Özet: 

 

 Sosyal yaşantımızın her alanında iletişim büyük bir rol oynamaktadır. Günümüz gelişen 

teknolojisiyle beraber kitle iletişim araçlarının kullanımı da giderek artmaktadır. İletişim 

sağlamada en etkin ve kısa yol, görseller kullanarak yapılmasıdır. Afiş, bu noktada görselliği 

sayesinde iletişimin en önemli aracı haline gelmektedir.  

Dilbilimsel ve görsel  yapılarıyla iletişimde etkin rol oynayan afişler günümüzde sık sık 

karşılaştığımız bir kitle iletişim aracıdır. Afişte kullanılan tüm göstergeler, verilmek istenen 

mesajı kısa, öz, akılda kalıcı ve etkili bir şekilde kullanarak iletir. Bu sebeple afişin 

göstergebilim ile olan ilişkisi önem arz etmektedir. Göstergebilim bu anlamda, dilsel ve görsel 

göstergelerin incelenerek bir bütünlük oluşturması ile ortaya çıkan anlamların 

çözümlenmesinde etkin rol oynayan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkar.  

Göstergebilim, F. De Saussure ile şekillenen geçmişiyle bugün itibariyle disiplinlerüstü 

özellikleriyle birçok bilim dalının başvurduğu önemli bir referans olarak öne çıkmaktadır. 

Saussure’ün dilsel göstergelerle ilgilendiği başta gösterge, gösteren ve gösterilen terimleri 

olmak üzere dili bir dizge olarak ele alıp sistemleştirmesi de göstergebilimin ilgi alanı oluşturur; 

Ch. S. Peirce, U. Eco, R. Barthes, R. Jakobson, C. Metz, N. Chomsky, P. Wolen, J. Derrida’ya 

başta olmak üzere   birçok bilim adamının dilden-edebiyata, felsefeden-psikolojiye, mimariden-

matematiğe, iletişimden-sinemaya, reklama, fotoğrafa, beden diline, görsel tasarımlara kadar 

birçok alanda anlam aktarımını, görsel mesaj vermeyi, iletişim gerçekleştirmeyi, estetik zevk 

paylaşımını, bilgi alış-verişi sağlamayı vb. çeşitli göstergeler yoluyla yapmanın mümkün 

olduğunu öne çıkarmaları da. Yani dilsel bir öge olan sözcükler de, doğal bir olay olan güneşin 

doğup batması, ateşi belirten duman da, yağmur bulutlarının karartısı da, bir ülkenin bayrağı 

da, bir futbol takımının amblemi de, bir ülkenin somut ve soyut kültürünün ürünleri olan mimari 

de, sanat da, folklorik birçok unsur da, dini ve milli göstergeler de, bir tiyatro sahnesindeki 

kostüm ve tasarımlar da, kısa ya da uzun metrajlı bir filmin mekanı ve karakterleri de 

göstergebilim açısından anlamlandırmanın bir yoludur.  

Kıbrıs, stratejik ve coğrafi konumu dolayısıyla yüzyıllardır hep egemen güçlerin ilgisini 

çekmiş, birçok uygarlığa ve medeniyete ev sahipliği yapmış; bu gün de konuşulan, tartışılan, 

halen iki etkin halkın geleceklerini belirlemeye çalıştıkları bir adadır. An itiberiyle Türk ve 

Rumların yaşadıkları bölgeler olarak sınırları kan ve gözyaşıyla çizilmiş iki devletli  bu ada, 

İngilizlerin karmaşa ve kargaşayı miras bırakmasından beri savaş rüzgarlarının estiği, halkların 

gelecekleriyle alakalı soru işaretleriyle hayatlarını idame ettirdikleri bir çoğrafyadır. Kıbrıs  

Türk Halkının kanla, gözyaşıyla ve  Türkiye’nin desteğiyle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Türk 

Cumhuriyetinin 1974 öncesi durumunu konu edinen  “ Bir Zamanlar Kıbrıs’da” dizisi TRT’nin 

dönem dizisi serilerinden biridir. Dönem itibariyle fragmanların afişleri gölgede bıraktığı 

gerçeği alenen ortada olsa da  hala filmlerin, dizilerin tanıtım afişleri etkinliğini devam 
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ettirmektedir. TRT dizinin tanıtımını resmi olarak sitesinde yayınlamış, KKTC’de  çeşitli basın 

-yayın kuruluşlarında, şehirlerin sokakalarında dizinin tanıtımında yine aynı afişi kullanmıştır. 

Bu çalışmada  “Bir Zamanlar Kıbrıs’da” dizisinin resmi afişinin tasarımında kullanılan 

tüm dilsel ve görsel anlamlandırma öğelerinin  anlamlandırma ve çağrışım başarısı, tanıtım 

ve temsil gücü, muhatapta uyandırdığı etki alanı, verilmek istenen mesajın aktarımı ve 

iletişim boyutu  vb. göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle ortaya konacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Afiş, göstergebilim, Kıbrıs, göstergebilimsel çözümleme vb. 

 

INDICATORS IN THE DESIGN OF MOVIE POSTERS; "ONCE UPON A 

TİME İN CYPRUS" SERIES POSTER SOLUTION EXAMPLE 

 

Abstract: 

Communication plays a big role in every aspect of our social life. With today's 

developing technology, the use of mass media is also increasing. The most effective and shortest 

way to communicate is to use visuals. At this point, the poster becomes the most important tool 

of communication thanks to its visuality. 

Posters, which play an active role in communication with their linguistic and visual 

structures, are a mass communication tool that we frequently encounter today. All indicators 

used in the poster convey the desired message in a short, concise, catchy and effective way. For 

this reason, the relationship of the poster with semiotics is important. In this sense, semiotics 

emerges as a branch of science that plays an active role in the analysis of the meanings that 

emerge by examining linguistic and visual signs and forming a unity. 

Semiotics, with its past shaped by F. De Saussure, stands out as an important reference 

to which many disciplines apply, with its supradisciplinary features as of today. Saussure's 

systematization of language as a system, especially the terms sign, signifier and signified, in 

which he deals with linguistic signs, is also an area of interest for semiotics; ch. S. Peirce, U. 

Eco, R. Barthes, R. Jakobson, C. Metz, N. Chomsky, P. Wolen, J. Derrida, and many scientists 

from language to literature, philosophy to psychology, architecture to mathematics. It aims to 

convey meaning, give visual messages, communicate, share aesthetic pleasure, exchange 

information, etc. in many fields from communication to cinema, advertising, photography, body 

language, visual designs. they also emphasize that it is possible to do it through various 

indicators. In other words, words as a linguistic element, the rising and setting of the sun as a 

natural phenomenon, the smoke indicating fire, the darkening of rain clouds, the flag of a 

country, the emblem of a football team, the architecture and art, which are the products of a 

country's concrete and abstract culture. It is a way of making sense of many folkloric elements, 

religious and national signs, costumes and designs on a theater stage, the place and characters 

of a short or feature film in terms of semiotics. 

Due to its strategic and geographical location, Cyprus has always attracted the attention 

of sovereign powers for centuries and has hosted many civilizations and civilizations; It is an 

island that is still spoken and discussed today, and where two active peoples are trying to 

determine their future. This two-state island, whose borders were drawn with blood and tears, 

as the regions where Turks and Greeks lived, is a geography where the winds of war have blown 

since the British left the mess and turmoil inherited, and where the peoples continued their lives 
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with question marks about their future. The TV series "Once Upon a Time in Cyprus", which 

deals with the pre-1974 situation of the Turkish Republic of Northern Cyprus, founded by the 

Turkish Cypriot people with blood, tears and the support of Turkey, is one of the period series 

of TRT. Although the fact that the trailers overshadowed the posters as of the period is obvious, 

the promotional posters of the movies and TV series still continue their effectiveness. TRT has 

officially published the promotion of the series on its website, and has used the same poster to 

promote the series in various press-broadcasting organizations in the TRNC and on the streets 

of cities. 

In this study, the success of all linguistic and visual interpretation elements used in the 

design of the official poster of the TV series "Once Upon a Time in Cyprus", the success of 

meaning and association, the power of promotion and representation, the area of influence it 

evokes in the addressee, the transfer of the message to be given and the communication 

dimension etc. will be revealed by the semiotic analysis method. 

Keywords: Poster, semiotics, Cyprus, semiotic analysis etc. 
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A SURVEY ON IDENTIFICATION OF CROP DISEASE USING INTERNET OF 

THINGS (IOT)            

     
Abhishek Pandey1 , Dr. V. Ramesh2 

1Research Scholar, SCSVMV University, Kanchipuram, Tamil Nadu, India 

2Assistant Professor, SCSVMV University, Kanchipuram, Tamil Nadu, India 

 

 

Abstract: 

Internet of things is a system consists of actuators or sensors or both that provides connectivity 

to the internet. The Internet of Things (IoT) is a system of interrelated computing devices, 

mechanical and digital machines, objects, animals or people that are provided with unique 

identifiers and the ability to transfer data over a network without requiring human-to-human or 

human-to-computer interaction. Internet of Things (IoT) advances can be used in smart farming 

to enhance quality of agriculture. Agriculture is the primary occupation of Indian villagers. 

From the advent of agriculture, there has been much mechanical and chemical advancement 

that has occurred to improve the yield and help farmers tackle issues like agriculture and crop 

diseases. But there has been little to less digitization done in this field. With the boom of IOT, 

there is a hope for creating a digital system for agriculture which will help the farmer make 

informed decisions about his farm and help him tackle some undesired situations in advance. 

So, it will help to improve the quality of crops and also it will be beneficial for farmers. 

Identification of diseases in the plant is most extreme requirement for farmers and agriculture 

specialists. The principle point of present study is to recognize plant diseases with the help of 

IoT (Internet of Things). This paper performed a survey on the concept of internet of things 

(IoT) technology to percept information, and discusses the role of the IoT technology in plant 

disease identification. This includes various features like detection of leaf disease, measurement 

of humidity, temperature and color identification etc. by using Digital Image Processing, 

humidity sensor, temperature sensor and color sensor respectively. 

Keyword: Internet of things (IoT), Sensors, Crop disease. 
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ABSTRACT 

Majority population of India lives in rural areas. A large number of populations heavily rely 

directly or directly on rural resources specifically in the area of agriculture and labour 

requirements. Covid-19 pandemic has severely affected the rural India due to the poor 

population and labour class workers. Moreover, inadequate healthcare infrastructure added 

further shock to the rural population. Poverty and unemployment in the rural areas are the two 

most important challenges India faces. In spite of all the industrial development in the country, 

agriculture still maintains about seventy percent of the population of the country. It is in the 

rural areas again where seventy percent of the population of the country lives and they will 

continue to constitute at least two-thirds of labour force. In the given scenario, the present paper 

presents the challenges arising due to the covid-19 crisis as well as policy imperatives to revive 

the rural economy. 

Keywords: Covidm-19, Rural Economy, Policy Imperatives. 
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BATI BALKANLAR'DA AB'NİN SİYASİ ALGISININ AMPİRİK ANALİZİ 

 

Constantin Plamadeala 

Debrecen Üniversitesi (Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi, Doktora Öğrencisi) 

Macaristan 

 

ÖZET 

Soğuk Savaşından sonra  Yugoslav çatışmaların meselesi «Batı Balkanlar » bir kavram olarak    

dünya politikasında yer almıştır.Farklı  Dış aktörlerle siyaset ve iktisat açısından tüm 

dönüşümlerin bağlamsallaştırılmasıyla ilgili gerilime önceden tanıklık ettiklerini düşünmek adil 

görünebilir. 

Dönüşümler, etnik ve dini çatışmalar, sınırlardaki değişiklikler, yeni devletlerin ve yeni 

kurumların ortaya çıkmasının yanı sıra kalıcı yolsuzluk sorunları, zayıf yönetişim ve siyasi 

istikrarsızlık gibi son derece sert koşullar altında gerçekleşti. 

AB, dünyadaki en gelişmiş ve kendine has özellikleri olan bir yapıya sahiptir. Bu anlamda AB’nin 

Batı Balkanlar’a yönelik politikası da, günümüzde bölge ülkelerinin AB ile bütünleşmesini 

öngören iddialı bir gündemle ilerlemektedir.  

AB, eski Yugoslavya’daki çatışmalara en iyi çözümleri bulup önerebilir görünüyor; duruma dikkat 

eden ilk aktörler arasında oldu. 

Batı Balkanlar'daki AB genişlemesinin mantığı son birkaç yıldır değişiyor. İstikrarın pekiştirilmesi 

ve liberal siyasi ve ekonomik reformların tam olarak uygulanması, artık bölgenin AB üyeliğini 

savunmak için öne sürülen temel argümanlar değildir. Avrupalı karar alıcılar, AB'nin Batı 

Balkanlar'daki diğer dış aktörlerin, yani Rusya'nın , Çin'nin ve Türkiye'nin etkisini kontrol altına 

almaya devam etmesi gerektiğini giderek daha fazla iddia ediyorlar. 

İlk olarak, bu makale hem Rusya, Çin,Türkiye hem de AB'nin bölgedeki dış politikalarının 

geçmişini ve geleceğini incelemektedir. Aynı zamanda, bu bölgede stratejiler  görülüp 

görülmediğini incelemek için her aktörün de dış politikalarındaki uyumluluk analizi yapılacaktır. 

Batı Balkanlar'daki siyasi seçeneklerin analiziyle sona erecektir. 

 

Anahtar Kelimeler : AB, Entegrasyon, Dış Politikası 
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THE PLACE OF ELECTRIC VEHICLES IN THE ENERGY TRANSITION 

PROCESS “INTERNATIONAL EXPERIENCES’’ 

 

BOUKHEDIMI Chems Eddine* 

University of Tizi Ouzou, Cezayir , 0000-0003-1728-1809 

 

Abstract: 

The aim of this paper research is to show the importance of renewable energies in the 

perspective of energy transition and sustainable development by adding renewable electricity 

to the process of generation of electric vehicles in developed countries. The results of our 

research show that some countries such as China and the United States of America began in  

few last years the use of renewable resources in green electricity and electric batteries 

generation to substitute vehicles that are supported by fossil fuels. 

Keywords: electric vehicles - electrical batteries - renewable energies - sustainable 

development, green electricity- Energy Transition. 
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INNOVATIONS IN E-BUSINESS AND SEQURITY CHALENGES  

 

Tinatin Mshvidobadze 
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ABSTRACT  

    Today, when large corporations are constantly considering their business in terms of the 

Internet, in particular, given its availability, scale, and ever-changing capabilities, they are 

running e-businesses to purchase parts and materials from other companies, collaborate on sales 

promotions, and joint ventures. the security and digital certificates embedded in today’s 

browsers now available for individuals and companies, the issuer of certificates, early concerns 

about the security of online business transactions, and e-business, whatever the name may be  

Acceleration. 

    The growth of e-commerce is fantastic for customers, who benefit from the convenience of 

being able to shop from anywhere at any time - and even better for entrepreneurs, who can 

launch an online business for minimal capital and risk. 

       Numerous innovations are helping to drive this growth and ease the process of setting up 

shop and selling online, and in turn, building a successful e-commerce business 

    This paper presents a framework for the analysis of security requirements of business 

processes in electronic commerce. 

    The problem of information security in today’s networked world is presented together with 

current common solutions applied to solve it. It is argued that the purely technological approach 

is not sufficient to produce trust or minimize risk so as to cause companies and their clients to 

conduct e-business with confidence. 

 

Key words: E-Business, e-commerce, business processes, system security, companies. 
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Abstract 

          Vocabulary knowledge is essential to support the students in improving their language 

skills. However, learning English vocabulary would not be easy for some students. The 

objectives of this study was to find out students’ English vocabulary learning, difficulties of 

growing English vocabulary and find out the ways to grow English vocabulary.  This study took 

place at Pathomphone Upper Secondary School. The number of students are selected in this 

study comprised of 60 who are studying in year 6th.  The study found that a good memory was 

very important for learning a foreign language. Individual student had different mental ability 

to remember words. Repetition and revision enabled to retain their memory and helped them to 

use language correctly. However, they always misspelled words that have the same sound but 

different meaning (homophone). This happened when a word had many syllables. They could 

not pronounce correctly because Lao teachers who teach English likely focused on grammar 

rather than pronunciation. Strategy applied to remember vocabulary. They made their own 

personal dictionary to assist them to remember words. They took note important words in order 

alphabet and review them to increase their word recognition. They went through my vocabulary 

list several times until they were sure they know all of the words on the list. They read a wide 

range of topics to gain more vocabulary knowledge. Also, they translated their difficult in their 

notebook and looked up in their definition.  

 

Keywords: Vocabulary recognition, learning vocabulary strategy, English as foreign language 
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ÖZET 

Araştırmada, Hayat Bilgisi ders kitaplarında ve Hayat Bilgisi Öğretim Programlarında bulunan 

değerlerin üzerine yapılan 2007-2018 yıllarında hazırlanan beş makalelerin içerik analizi 

yapılmıştır. Araştırılan çalışmaları saptamak ve yorumlamak amacıyla içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. İçerik analizi bir gözlem yöntemi olarak sayılmayıp bir çözümleme yöntemi 

olarak adlandırılır.  

Bu çalışmada incelenen araştırmaların bulunabilmesi için, Dergipark ve Google Akademik veri 

tabanları kullanılmıştır. Bu veri tabanlarının arama bölümlerine “hayat bilgisi, hayat bilgisi ders 

kitabı, değerler, öğretim programı” anahtar kelimeleri yazılarak belirli sayıda akademik 

çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; hayat bilgisi ders kitaplarındaki metin ve 

görsellerdeki değerlerin frekanslarının anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür. Sevgi değeri 

lehine sonuçlanmış. Sevgi değerinin tüm değerleri kapsayıcı niteliğinin olması ve sevgi 

değerinin her zaman önemli ve anlamlı nitelikte olması temel faktör olarak gösterilebilir. Hayat 

Bilgisi dersindeki değerlerin birbiri ile ilişkili olması yönünden ve değerlerin kazanımı 

açısından değerler arasında anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür.  

Ele alınan bu çalışmalar içerik analizi için temele oturtulmuş ve bu temelde 5 adet çalışma 

incelenmiştir. İncelenen çalışmalar Ç1,Ç2,Ç3,Ç4,Ç5,şeklinde isimlendirilip listeye eklenmiştir. 

İncelenen çalışmaların içerikleri “amaç”, “gerekçe”, “yöntem”, “bulgular”, “sonuç”, “veri 

toplama araçları” ve  “örneklem” başlıkları altında sınıflandırılarak sunulmuştur. Tablolarla 

sınıflandırmalar gösterilmiştir. Çizelgelerde de kendi içerisinde çalışmaların toplandığı genel 

başlıkları, çalışmanın kodları ve frekansları yer almaktadır.  İncelenen çalışmalarda frekansı en 

yüksek çıkan sonuç Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında ve Hayat Bilgisi Öğretim Programında 

bulunan genel geçer değerlerle spesifik değerler arasında anlamlı bir farklılaşma olduğunu 

göstermektedir. Buna göre genel geçer değerlerin Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında ve Hayat 

Bilgisi Öğretim Programında daha fazla yer aldığını bulunmuştur. Çalışma sonuçlarıyla bu 

alanda yapılan çalışmalara genel bakış sağlaması, elde edilen bulgularla kıyaslama yapılmasına, 

sonuçların tartışılmasına ve eksiklerin belirlenmesine yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için oluşturulan çizelge, inceleme ve analizler konusunda 

uzman kişilere inceletilerek onay alınmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Hayat Bilgisi, Hayat Bilgisi Ders Kitabı, Değerler, Öğretim Programı 
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SCIENCE OF LIFE AND VALUES 

 

ABSTRACT 

In this study, content analysis prepared in 2007-2018 on the values found in science of life 

textbooks and science of life curriculums, were used. Content   analysis method isn’t accepted 

as an observational method, it is named as an analysis method. 

In order to find the studies analyzed in this study, Dergipark and Google Academic databases 

were used. A certain number of academic studies have been reached by writing science of life, 

science of life textbook, values, curriculum   keywords, in the search sections of these databases. 

According to findings of the research; it has been observed that frequencies of values in the 

science of life textbooks texts and images showed a meaningful difference. The love value has 

resulted in favor. The fact that the value of love is inclusive of all values and that the value of 

love is always important and meaningful are shown as the basic factor. 

It has been observed that there was no significant difference between values in terms of the 

interrelation of values in the science of life course and the acquisition of valves. 

These presented studies have been grounded for content analysis and 5 studies have been 

analyzed. Analyzed studies have been named shaped like  S1,S2,S3,S4,S5 and have been added 

to the list.  

The contents of the examined studies have been presented by classifyning them under the titles 

of “purpose”, “reason”, “method”, “finding”, “result”, “data collection tools” and “sample” 

classifications have been demonstrated with tables. In the charts ,there are the general titles in 

which the studies are collected the code are frequencies the study. 

The result with the highest frequency in the studies examined shows that there is a meaningful 

difference between the general values and specific values found in the science of life textbooks 

and science of life curriculum. 

According to this, it has been found that general values take place in science of life textbooks 

and science of life curriculum more ıt has been thought that providing an overview to studies 

conducted in this field with the results of the study will be beneficial in making a comparison 

with the findings, discussing  the results and determining the deficiencies. 

The chart which constituted to provide the realiability of the study has been analyzed and 

received approval by experts in  the  field of examinations and analyzes. 
 

 

Keywords: Science Of Life, Science Of Life Textbooks, Values,  Curriculum 
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ALEVİ DEDELERİNİN YARGI YETKİLERİNİN MENŞEİNE DAİR YENİ BİR 

YAKLAŞIM 

 

Ramazan Levent* 

 

ÖZET 

 

Anadolu Alevi toplumunun içinde yaşadıkları siyasal düzenlerde resmi hukuk düzenine 

mesafeli durdukları bilinmektedir. Alevi toplumunun hukuki ihtiyaçları dedeler tarafından 

karşılanmıştır. Alevilerin dinsel önderleri olan dedeler cem törenleri öncesinde ‘dara çekme’ 

denilen yargılama ile bu toplumun hukuksal düzenini sağlamaktaydı. ‘Dedelerin Alevi toplumu 

arasında sahip oldukları yargılama yetkisinin kaynağı’ konusunda neredeyse hiç çalışma 

yapılmamıştır. Alevilik ‘Türk topluluklarının İslam’a şekli olarak bağlanmakla birlikte kültürel 

özelliklerini sürdürmesi’ olarak değerlendirilmiştir. Resmi ideoloji bağlamında benimsenen 

milliyetçilik, Aleviliği ‘İslam öncesi Türk kültür ve dinsel yaşamı’ olarak görmektedir. 

Dedelerin yargı yetkisi de bu çerçevede ele alınmaktadır. İslam öncesi Türk topluluklarının 

dinsel ya da siyasal önderlerinin sahip oldukları yetkiler, İslamlaşma sonrasında dedelik 

kurumu olarak devam etmiştir. Dedelerin ‘yargı yetkisinin menşei’ bu teoriye göre; İslam 

öncesi Türklerin dinsel ve toplumsal önderlerin konumu üzerinden ele alınmalıdır. Bu 

çalışmada dedelerin ‘yargı yetkisinin menşei’ ile ilgili yeni bir değerlendirme yapılmaktadır. 

Alevi toplumu arasında yaygın olarak bulunan ‘mehdinin geleceği beklentisi’ ile ‘dedelerin 

yargı yetkisi’ arasında bir ilişkisellik kurulmaktadır. Çalışmanın amacı dedelerin yargı yetkisi 

ile ilgili önceden dile getirilmemiş yeni bir yaklaşımı ele almaktır. Yöntem olarak, literatür 

taramasıyla araştırıcıların konuyu ele alma şekilleri incelenmiştir. Daha sonra Aleviliğin temel 

inanışları ile siyasal ve toplumsal yaşamları arasında bir ilişki kurulmuştur. Ele alınan bağlamın 

yeni olması, literatür birikiminin sınırlı bir çerçevede kalmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan 

bulgularda on iki imam inancının Alevi toplumunun siyasal ve toplumsal ilişkilerinde çok 

önemli bir etken olduğu görülmüştür. Ek olarak mehdi beklentisi, Alevi toplumunun içinde 

bulundukları siyasal sistemlerden bağımsız bir iç hukuk sistemini işletmesini gerekli kılmıştır. 

Alevi dedeleri bu süreçte mehdi adına vekaleten hukuksal yetki kullanan bir misyon 

üstlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dedelerin Yargı Yetkisi, Dara Çekme, Mehdi, Cem, Safeviler 

 

 

A NEW APPROACH TO THE ORİGİN OF THE JURİSDİCTİON OF ALEVİ 

'DEDE'S 

  

ABSTRACT 

 

İn the past, It is known that the Anatolian Alevi community keeps a distance from the official 

legal order in the political orders they live in. The legal needs of the Alevi community were met 

by the dedes. Dedes, who were the religious leaders of Alevis, maintained the legal order of 

this society with the trial called "dara çekme" before the cem ceremonies. Almost no studies 

have been conducted on "the source of the jurisdiction that dedes have among the Alevi 

community". Alevism has been evaluated as "the ancient cultures of Turkish communities, 

although connected to Islam in form, they maintain". Nationalism adopted in the context of 

official ideology sees Alevism as 'pre-Islamic Turkish culture and religious life'. The 

jurisdiction of dedes is also considered within this framework. 'The powers possessed by the 

religious or political leaders of pre-Islamic Turkish communities' continued as 'dedelik' 
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institution after Islamization. According to this theory, the 'origin of jurisdiction' of the 'dede's; 

It should be addressed through the position of pre-Islamic Turks' religious and social leaders. 

In this study, a new evaluation is made regarding the "origin of jurisdiction" of 'dede's. A 

relation is established between "expectation of the future of Mahdi" and "jurisdiction of 'dede's", 

which is common among the Alevi community. The aim of the study is to evaulate the 

jurisdiction of 'dede's with a new approach. As a method, the way the researchers dealt with the 

subject was examined with the literature review. Later, a relationship was established between 

"the basic beliefs of Alevism" and their "political and social life". The fact that the context 

under consideration is new has caused the literature accumulation to remain in a limited 

framework. The findings revealed that the 'belief of twelve imams' was a very important factor 

in the 'political and social relations' of the Alevi community. 

 

Keywords: Jurisdiction of the dedes, 'Dara Çekme', Mahdi, Cem, Safavids 
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ALEVİ DEDELERİNİN YARGI YETKİLERİNİN MENŞEİNE DAİR YENİ BİR 

YAKLAŞIM 

 

Ramazan Levent* 

 

ÖZET 

 

Anadolu Alevi toplumunun içinde yaşadıkları siyasal düzenlerde resmi hukuk düzenine 

mesafeli durdukları bilinmektedir. Alevi toplumunun hukuki ihtiyaçları dedeler tarafından 

karşılanmıştır. Alevilerin dinsel önderleri olan dedeler cem törenleri öncesinde ‘dara çekme’ 

denilen yargılama ile bu toplumun hukuksal düzenini sağlamaktaydı. ‘Dedelerin Alevi toplumu 

arasında sahip oldukları yargılama yetkisinin kaynağı’ konusunda neredeyse hiç çalışma 

yapılmamıştır. Alevilik ‘Türk topluluklarının İslam’a şekli olarak bağlanmakla birlikte kültürel 

özelliklerini sürdürmesi’ olarak değerlendirilmiştir. Resmi ideoloji bağlamında benimsenen 

milliyetçilik, Aleviliği ‘İslam öncesi Türk kültür ve dinsel yaşamı’ olarak görmektedir. 

Dedelerin yargı yetkisi de bu çerçevede ele alınmaktadır. İslam öncesi Türk topluluklarının 

dinsel ya da siyasal önderlerinin sahip oldukları yetkiler, İslamlaşma sonrasında dedelik 

kurumu olarak devam etmiştir. Dedelerin ‘yargı yetkisinin menşei’ bu teoriye göre; İslam 

öncesi Türklerin dinsel ve toplumsal önderlerin konumu üzerinden ele alınmalıdır. Bu 

çalışmada dedelerin ‘yargı yetkisinin menşei’ ile ilgili yeni bir değerlendirme yapılmaktadır. 

Alevi toplumu arasında yaygın olarak bulunan ‘mehdinin geleceği beklentisi’ ile ‘dedelerin 

yargı yetkisi’ arasında bir ilişkisellik kurulmaktadır. Çalışmanın amacı dedelerin yargı yetkisi 

ile ilgili önceden dile getirilmemiş yeni bir yaklaşımı ele almaktır. Yöntem olarak, literatür 

taramasıyla araştırıcıların konuyu ele alma şekilleri incelenmiştir. Daha sonra Aleviliğin temel 

inanışları ile siyasal ve toplumsal yaşamları arasında bir ilişki kurulmuştur. Ele alınan bağlamın 

yeni olması, literatür birikiminin sınırlı bir çerçevede kalmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan 

bulgularda on iki imam inancının Alevi toplumunun siyasal ve toplumsal ilişkilerinde çok 

önemli bir etken olduğu görülmüştür. Ek olarak mehdi beklentisi, Alevi toplumunun içinde 

bulundukları siyasal sistemlerden bağımsız bir iç hukuk sistemini işletmesini gerekli kılmıştır. 

Alevi dedeleri bu süreçte mehdi adına vekaleten hukuksal yetki kullanan bir misyon 

üstlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dedelerin Yargı Yetkisi, Dara Çekme, Mehdi, Cem, Safeviler 

 

 

A NEW APPROACH TO THE ORİGİN OF THE JURİSDİCTİON OF ALEVİ 

'DEDE'S 

  

ABSTRACT 

 

İn the past, It is known that the Anatolian Alevi community keeps a distance from the official 

legal order in the political orders they live in. The legal needs of the Alevi community were met 

by the dedes. Dedes, who were the religious leaders of Alevis, maintained the legal order of 

this society with the trial called "dara çekme" before the cem ceremonies. Almost no studies 

have been conducted on "the source of the jurisdiction that dedes have among the Alevi 

community". Alevism has been evaluated as "the ancient cultures of Turkish communities, 

although connected to Islam in form, they maintain". Nationalism adopted in the context of 

official ideology sees Alevism as 'pre-Islamic Turkish culture and religious life'. The 

jurisdiction of dedes is also considered within this framework. 'The powers possessed by the 
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religious or political leaders of pre-Islamic Turkish communities' continued as 'dedelik' 

institution after Islamization. According to this theory, the 'origin of jurisdiction' of the 'dede's; 

It should be addressed through the position of pre-Islamic Turks' religious and social leaders. 

In this study, a new evaluation is made regarding the "origin of jurisdiction" of 'dede's. A 

relation is established between "expectation of the future of Mahdi" and "jurisdiction of 'dede's", 

which is common among the Alevi community. The aim of the study is to evaulate the 

jurisdiction of 'dede's with a new approach. As a method, the way the researchers dealt with the 

subject was examined with the literature review. Later, a relationship was established between 

"the basic beliefs of Alevism" and their "political and social life". The fact that the context 

under consideration is new has caused the literature accumulation to remain in a limited 

framework. The findings revealed that the 'belief of twelve imams' was a very important factor 

in the 'political and social relations' of the Alevi community. 

Keywords: Jurisdiction of the dedes, 'Dara Çekme', Mahdi, Cem, Safavids 

 


