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Görev Görünürlüğünün Zaman Tuzaklarına Etkisine Yönelik Bir Araştırma
Doç. Dr. H.Tezcan UYSAL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
ORCID: 0000-0002-8962-7824

Özet
Araştırmanın amacı, çalışanlar tarafından algılanan görev görünürlüğü ile çalışanların karşılaştığı zaman
tuzakları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını incelemek, eğer anlamlı bir ilişki var ise algılanan görev
görünürlüğünün zaman tuzaklarını ne yönde ve ne düzeyde etki ettiğini saptamaktır. Bu kapsamda,
organizasyon yapısı gereğince grup çalışmasına ve sosyal kaytarmaya yatkın bir örgüt iklimine sahip olanözel
bir işletme çalışanlarından yüz yüze anket yöntemiyle veri elde edilmiştir. Bu verilerin SPSS 20.0ve AMOS 24.0
programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen veri setlerine yönelik Doğrulayıcı Faktör
Analizi (DFA), güvenirlik analizi, normallik testi, korelâsyon analizi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Bu
analizlerin sonuçlarına göre; görev görünürlüğü ile zaman tuzakları arasında negatif yönde ve orta düzeyde
anlamlı bir ilişki saptanmıştır. İş kaynaklı zaman tuzakları ile görev görünürlüğü arasında negatif yönde ve
yüksek seviyede anlamlı düzeyde anlamlı bir ilişki belirlenmiş, ancak kişi kaynaklı zaman tuzakları ile görev
görünürlüğü arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Gerçekleştirilen regresyon
analizinden elde edilen formüle göre; görev görünürlüğündeki 1 birimlik artışın iş kaynaklı zaman tuzakları
üzerinde 0.734 birimlik bir azalışa neden olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Zaman Tuzakları, Görev Görünürlüğü, Kaytarma Davranışı, Grup Çalışması
A Research on the Effect of Task Visibility on Time Traps
Abstract
The purpose of the study is to examine whether there is a significant relationship between the task visibility
perceived by employees and the time traps employees encounter, and to determine the level and in what way
perceived task visibility affects time traps if there is a significant relationship. In this context, data were
obtained by face-to-face survey method from a private business employee who had a climate of organizations
prone to group work and social loafing in accordance with the organizational structure. This data was
evaluated using the SPSS 20.0 and AMOS 24.0 software. Confirmatory Factor Analysis (CFA), reliability analysis,
normality test, correlation analysis and regression analysis were applied for the data sets obtained in the
study. According to the results of these analyses; a negative and moderately significant relationship was found
between task visibility and time traps. A negative and highly significant relationship was determined between
work-based time traps and task visibility, but no statistically significant relationship was found between
person-based time traps and task visibility. According to the formula obtained from the regression analysis
performed; a 1-unit increase in task visibility was found to cause a decrease of 0.734 units on work-based time
traps.
Keywords: Time Traps, Task Visibility, Loafing Behavior, Group Work
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What Responsibility Was Carried in The Field of Development of Turkmen Language By The Responsible
(First) Secretary of The Central Committee of Communist (Bolsheviks) Party of Turkmenistan In 1928?
Akad. (Ord.) Prof. Dr. Muratgeldi SOYEGOV
Magtymguly Institute of Language, Literature and
National Manuscripts of Academy of Sciences of Turkmenistan,

Abstract
Those pages from life and activity of Shajmardan Nurimanovich Ibragimov (1899–1957) which have been
connected with its office activity in Turkmenistan in 1926–1928 when it supervised over the party organisation
of republic are short shined and directly dealt with with problems of national culture, namely questions of the
further development of Turkmen language. Great value in conscious regulation of language processes with
introduction in language practice of an adequate language policy had March (1928) Plenum of the Central
Committee of Communist party (Bolsheviks) of Turkmenistan, discussed question “About development of
national culture in Turkmenia”. With the report on the considered question on Plenum the First Secretary S. N.
Ibragimov who has noticed has acted that the question on national culture in the party organisation of
republic is brought for the first time on the agenda for an extensive discussion. The extensive decision
accepted at this party forum, has served as an original powerful push for expansion of use of Turkmen
language in different spheres of a society, and also stimulus of its intrastructural development for many
decades. Nevertheless, the Soviet period in the history of Turkmen language is characterised by neglect of its
huge internal resources and potential possibilities, preferring numerous lexical and structural loans, first of all
from Russian. Last decades functional interaction of Turkmen language not only with Russian, but also with
English and some other languages is observed.
Keywords: Turkmen Language, Culture in Turkmenia
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Kapanan Girişimlerin Başarısızlık Perspektifinden İncelenmesi
Metin İNCE
Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi
ORCID: 0000-0002-3464-7123
Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ
Karabük Üniversitesi, İ.İ.B.F.
ORCID: 0000-0003-2287-9709

Özet
Ülkemizde belirli bir risk alarak kendi işini kuran girişimciler, istihdama, katma değere ve üretime önemli
ölçüde katkı sağlamaktadırlar. Bu sebeple de günümüz ekonomilerinde yeni girişimcilerin önemi giderek
artmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde her yıl yeni girişim sayısının artmasına paralel olarak kapanan işletme
sayısı da azımsanmayacak ölçüde artmaktadır. Bu durum girişimcilerin hem ekonomik hem de sosyolojik olarak
zarar etmeleri ile sonuçlanmakta, aynı zamanda ülke ekonomisi için de büyük kayıplar olarak görülmektedir. Bu
çalışmada, kendi işini kurmuş, ancak herhangi bir sebeple işletmesini kapatmak durumunda kalmış
girişimcilerin durumu ele alınmıştır. Araştırma neticesinde girişimcilerin genellikle borç yükü ile işletmelerini
kurdukları, işletme kurmadan önce iyi bir fizibilite araştırması yapmadıkları ve özgür ve daha serbest yaşama
düşüncesi ile işini kuran girişimcilerin, başka bir iş fikri ile yeniden girişimde bulundukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Kapanan İşletme, Başarısızlık.
Examining the Closed Attempts from the Perspective of Failure
Abstract
In our country, by taking a certain risk, entrepreneurs make a significant contribution to employment, added
value and production. For this reason, the importance of new entrepreneurs is increasing in today's
economies. However, in parallel with the increase in the number of new enterprises every year in our country,
the number of businesses that are closed down is increasing substantially. This situation results in both
economic and sociological losses for entrepreneurs, and is also seen as great losses for the country's economy.
In this study, the situation of entrepreneurs who started their own business but had to close their businesses
for any reason was discussed. As a result of the research, it has been determined that entrepreneurs generally
set up their businesses with debt burden, they did not do a good feasibility study before starting a business,
and entrepreneurs who started their business with the idea of living freely and freer attempted to re-venture
with another business idea.
Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship, Closed Business, Failure
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Endüstri 5.0 ve Dünyada Akıllı Şehirlerin İnşası Üzerine Bir Çalışma
Necip Doruk AKBAKIN
Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Özet
Toplumlar günümüzdeki teknolojik seviyeye gelirken birçok aşamadan geçmişlerdir. Bu aşamaların içinde Avcı
Toplum, Tarım toplumu, Endüstri Toplumu, Bilgi Toplumu ve son olarak Akıllı Toplum bulunmaktadır. Toplum
5.0, Süper Akıllı Toplum olarak tanımlanmaktadır. Japon Ekonomik Organizasyonlar Federasyonu tarafından
hazırlanan çalışmada teknolojik, ekonomik ve sosyolojik anlamda yapılacak olan yenilikleri büyük kitlelere
anlatmak hedeflenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda hem siber alan hem de gerçeklik birleşecek ve akıllı şehirler
yaratılacaktır. Robot teknolojisi ve insan zekası gelecekteki yaşamı tasarlayacaktır. Bu ortaklık sonucunda akıllı
şehirler oluşturulacak ve bu şehirler teknoloji ile donatılacaktır. Bu altyapı kurulurken yapay zeka, büyük veri,
robotik ve nesnelerin interneti gibi kavramlar önem kazanacaktır. Ortaya koyulan planlama çerçevesinde nüfus
politikaları, sensörlü teknolojik aygıtlar, çevre kirliliği ve doğal afetler, hukuk sistemi gibi birçok sektörde
değişimlerin yaşanacağı öngörülmektedir. Bu çalışma, en yeni toplum biçimi olan Endüstri 5.0 ve yeni
teknolojik gelişmelerin getirdiği akıllı şehirlerin nasıl, nerede ve hangi amaçla inşa edildiğini, bu inşa
süreçleriyle hedeflerin neler olacağı ve ne gibi yenilikleri insan hayatına entegre edeceğini, akıllı şehir
örnekleriyle açıklamayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Toplum, Teknoloji, Akıllı Toplum, Akıllı Şehir
A Study on Industry 5.0 and the Building of Smart Cities in the World
Abstract
Societies have gone through many stages while reaching the technological level of today. These stages include
the Hunter Society, the Agricultural Society, the Industrial Society, the Information Society and finally the
Intelligent Society. Society 5.0 is defined as the Super Intelligent Society. In the study prepared by the
Federation of Japanese Economic Organizations, it is aimed to explain technological, economic and sociological
innovations to large masses. As a result of these studies, both cyber space and reality will unite and smart
cities will be created. Robot technology and human intelligence will design future life. As a result of this
partnership, smart cities will be created and these cities will be equipped with technology. While establishing
this infrastructure, concepts such as artificial intelligence, big data, robotics and the internet of things will gain
importance. It is predicted that changes will occur in many sectors such as population policies, technological
devices with sensors, environmental pollution and natural disasters, and the legal system within the
framework of the determined planning. This study aims to explain how, where and for what purpose smart
cities, which are the newest form of society, Industry 5.0 and new technological developments are built, what
the goals will be with these construction processes and what innovations will be integrated into human life
with examples of smart cities.
Keywords: Society, Technology, Smart Society, Smart City
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Türkiye’de Dindarlık Ölçümü İle Yapılan İlk Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme
Dr. Öğrt. Üyesi Beyazıt Yaşar SEYHAN
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-7404-3976

Özet
Din psikolojisinin ve din sosyolojisinin en temel konularından biri dindarlığın ölçümüdür. Türkiye’de dindarlığın
ölçümü ile ilgili yapılmış çalışmalar eskiden bu yana vardır. Türkiye’deki dindarlık ölçümü hakkında yapılan en
eski anketlerden biri de Mehmet Taplamacıoğlu’nun anketidir. Bu anket kendi dönemindeki bilim dünyasının
çizgisini yansıtması açısından ve ilerde yapılacak olan çalışmalara ışık tutması açısından önemlidir. Daha sonra
ölçek geliştirme açısından en önemli çalışmalardan biri de Veysel Uysal’ın yaptığı çalışmalardır. Dindarlık
konusunda ölçek geliştirmek Türkiye’de zorlu bir süreçtir. Çünkü Türkiye’deki dindarlık algısı ve inanç çeşitliliği
çok geniştir. Fakat bu tür çalışmalar kendi dönemlerindeki bilim dünyasına katkı sağladığı için önemlidir. Bu iki
çalışmayı tanıtıp dindarlık ölçümleri için gelecekte neler yapılabileceğine dair kısa bir düşünce sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dindarlık, Dindarlık Ölçekleri, Dindarlık Anketleri, Din Psikolojisi, Veysel Uysal, Mehmet
Taplamacıoğlu

Abstract
One of the most fundamental issues in the psychology of religion and sociology of religion is the measurement
of religiosity. Studies on the measurement of religiosity in Turkey have existed since the past. One of the
oldest surveys about religiosity measurement in Turkey is Mehmet Taplamacıoğlu's survey. This survey is
important in terms of reflecting the line of the scientific world in its period and shedding light on future
studies. Later, one of the most important studies in terms of scale development is the work of Veysel Uysal.
Developing a scale for religiosity is a difficult process in Turkey. Because the perception of religiosity and
diversity of beliefs in Turkey is very wide. However, such studies are important as they contribute to the
scientific world of their time. We introduce these two studies and provide a brief reflection on what can be
done in the future for measures of religiosity.
Keywords: Psychology of Religion, Religiosity, Religiosity Scales, Religiosity Surveys, Veysel Uysal, Mehmet
Taplamacıoğlu
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Türkiye’de Kesikli Seçim Yöntemine Dayalı Olarak Yürütülen Çalışmaların İncelenmesi
Dr. Elif İŞLEK
TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü
ORCID: 0000-0001-7963-4628

Özet
Kesikli seçim yöntemi (KSY) tüketicilerin bir hizmet veya ürün ile ilgili tercihlerinin belirlenmesinde; pazar
araştırmalarında, ulaşım problemlerinde ve sağlık ekonomisinde son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya
başlanan bir yöntemdir. KSY’nin teorik temeli; rasyonel seçim teorisi, rastgele fayda teorisi ve fayda
maksimizasyonu varsayımlarına dayanmaktadır. Bu yöntemde katılımcılara hipotetik bir dizi soru seti sunulur
ve bunlardan kendileri için en uygun olanı tercih etmeleri istenir. Bu soru setleri ilgili konunun özellikleri ve bu
özelliklerin alt seviyelerine göre değişiklik gösteren alternatifler içerir. Faydanın niteliğe dayalı bir ölçümü olan
KSY çalışmalarına uluslararası literatürde sıkça rastlanırken Türkiye’de kullanımının sınırlı düzeyde olduğu
görülmüştür. Bu bağlamda bu çalışmada KSY’nin uygulama basamaklarının açıklanması, Türkiye’de bu
yöntemle yürütülen çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. “Kesikli seçim”, “ayrık seçim”
anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan literatür taraması sonucu Türkiye’de tüm sektörlerde KSY’ye dayalı 13
çalışmaya rastlanmıştır. Ancak bu çalışmalar literatürde kabul gören KSY basamakları çerçevesince
değerlendirildiğinde uygulamada farklılıklar olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; Türkiye’de KSY ile
yürütülmüşçok az sayıda çalışma yer almakta ve var olan çalışmalar arasında metodolojik olarak farklılıklar
bulunmaktadır. KSY’nin Türkiye’deki araştırmacılara tanıtılması ve bu alandaki çalışmaların yaygınlaştırılması
politika yapıcıların ve karar vericilerin kanıta dayalı karar vermelerinde faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kesikli Seçim Yöntemi, Ayrık Seçim Modelleri, Bireysel Tercih, Seçim Davranışı.
Reviewing the Studies ConductedBased on the Discrete Choice Experimentsin Turkey
Abstract
Discrete choice experiments (DCEs) have been widely used in recent years to determine consumers'
preferences for a service or a product, market research, transportation problems, and health economics. The
theoretical basis of the DCE takes its roots from rational choice theory, random utility theory, and utility
maximization assumptions. In this method, participants are presented with a set of hypothetical questions and
asked to choose the most suitable one for them. These question sets include alternatives varying according to
the attributes of the subject and the levels of these attributes. Although DCE studies, which are an attributebased measure of value, are frequently encountered in the international literature, their use is very limited in
Turkey. This study aims to explain the application steps of DCE and review and evaluate the studies conducted
with this method in Turkey. As a result of the literature review using the keywords "discrete choice" and
choice models, there were 13 studies identified in all sectors in Turkey. When these studies were evaluated
within the framework of the DCE steps used in literature, differences in practice were ascertained. In sum,
there are very few studies conducted with DCE in Turkey, for which methodological differences exist.
Introducing DCE to researchers in Turkey and disseminating studies in this field will be beneficial for
policymakers and decision-makers for making evidence-based decisions.
Keywords: Discrete ChoiceExperiment, Choice Models, Personal Preferences, Selection Behavior.
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Kesikli Seçim Yönteminde Değişkenlerin Belirlenmesi: Hekim ve Hemşirelerin Çalışma Koşulu Tercihlerine
İlişkinKalitatif Bir Çalışma Örneği
Dr. Elif İŞLEK
TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü
ORCID: 0000-0001-7963-4628

Özet
Sağlık insan gücü sağlık sisteminin kalbi olarak nitelendirilmekte ve sağlık hizmetlerinin sunulmasında kritik bir
önem taşımaktadır. Sağlık insan kaynağının çoğunluğunu oluşturan hekim ve hemşirelerin bölgeler arasında
dengeli ve adaletli bir şekilde dağılımının sağlanması politika yapıcılar için en zorlu konulardan biridir. Bu
bağlamda çalışanların kendi istekleri ile gönüllü olarak kırsal bölgelerde çalışmayı tercih etmelerini sağlayacak
çalışma koşulu özelliklerine ilişkin bilgiler, politika yapıcıların kanıta dayalı karar verebilmeleri için gereklidir.
Bireylerin tercihlerinin belirlenmesinde kullanılan Kesikli Seçim Yöntemi (KSY), son yıllarda sağlık ekonomisi ve
sağlık insan gücü politikalarının belirlenmesinde de sıkça tercih edilen etkin bir yöntemdir. KSY’ye dayalı
çalışmalarda değişkenlerin belirlenmesi için kalitatifyöntemlere başvurulur. Bu sebeple bu çalışmada,“Hekim
ve Hemşirelerin Çalışma Koşulları ile İlgili Tercihlerinin Kesikli Seçim Yöntemi ile İncelenmesi” başlıklı doktora
tezi araştırmasının en önemli aşamalarından biri olan araştırmaya dahil edilecek çalışma koşulu özelliklerinin
belirlenmesiamacıyla yürütülen odak grup görüşmesi ve yüz yüze görüşmelere ait yöntem, analiz ve bulgulara
yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hekimler için en önemli çalışma koşulu özellikleri sırasıyla; Ücret,
eğitim fırsatı, altyapı, bölge, kariyer fırsatı, iş yükü, lojman, kreş iken hemşirelerde; ücret, bölge, iş yükü,
altyapı, eğitim fırsatı, kreş, kariyer fırsatı, lojman şeklinde sıralanmıştır. Sonuç olarak hekim ve hemşirelerde en
çok önemsenen sekiz değişkenin önem sıraları farklı olmakla birlikte benzer olduğu bulunmuştur. Kalitatif
teknikler KSY’ye dayalı çalışmalarda araştırmaya dahil edilecek değişkenlerin belirlenmesinde faydalı ve
gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Kesikli Seçim Yöntemi, Sağlık İnsan Gücü, Çalışma Koşulları, Bireysel Tercih, Odak Grup, Yüz
Yüze Görüşme.
Identifying Variables in Discrete Choice Experiments: A Qualitative Study on Physicians' and Nurses'
Preferences of Working Conditions
Abstract
The health workforce is considered the heart of a health system and has critical importance in delivering
health services. Ensuring balanced and equitable distribution of physicians and nurses, who constitute the
majority of human resources in health, among regions is one of the most challenging issues for policymakers.
In this context, information on the attributes of working conditions that will enable employees to choose rural
areas for working voluntarily is necessary for policymakers to make evidence-based decisions. The Discrete
Choice Experiment (DCE), used to determine the preferences of individuals, is an effective method, which is
frequently preferred for determining health economics and health workforce-related policies in recent years.
Qualitative methods are used to identify variables in studies based on DCE. This study includes the methods,
analysis, and findings obtained from the focus groups and the face-to-face interviews conducted to identify
the attributes of working conditions. Determining these attributes was one of the most important parts of a
Ph.D. dissertation titled “A Discrete Choice Experiment on Nurses’ and Physicians’ Preferences for Working
Conditions”. The results showed that while wage, education opportunity, infrastructure, region, career
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opportunity, workload, housing, and nursery are the most important working conditions for physicians, wage,
region, workload, infrastructure, education opportunity, kindergarten, career opportunity, and housing were
the most important for nurses. As a result, it was found that eight variables are similarly important both for
physicians and nurses, although their ranking is varied. Qualitative techniques are convenient and necessary to
identify the variables to include in the studies based on DCEs.
Keywords: Discrete ChoiceExperiment, Health Workforce, Working Conditions, Personal Preferences, Focus
Group, Face-to-Face Interview.
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COVID-19 Pandemisi Döneminde Uzaktan Çalışmanın İş Motivasyonu ile İlişkisi Üzerine Nitel Bir Çalışma
İrem Nur KAYNARCI
Beykoz Üniversitesi
iremnurkaynarci@beykoz.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3905-0083
Dr. Öğr. Üyesi Petek Akman ÖZDEMİR
Beykoz Üniversitesi/Sosyal Bilimler Fakültesi
petekakmanozdemir@beykoz.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7797-0353
Özet
COVID-19 pandemisinin küresel anlamda fiziksel sağlık, sosyal yaşam, eğitim ve ekonomi üzerinde olumsuz
etkileri olmuştur. Pandemi, iş yaşamının kesintiye uğramasına ve sosyal mesafe uygulamaları kapsamında
uzaktan çalışma modeline geçilmesine neden olmuştur. Uzaktan çalışma nedeni ile çalışanlar, değişen çalışma
koşullarına uyum sağlama, aile ve iş sorumluluklarını aynı fiziksel ortamda yürütme gibi zorluklar ile
karşılaşmıştır. Bu bağlamda, uzaktan çalışmanın iş ve aile yaşamı üzerindeki etkilerinin incelenmesi önemli
görülmektedir. Bu araştırmada, pandemi süresince uzaktan çalışmanın iş motivasyonuna etkilerinin
belirlenmesi, değişen fiziksel ve sosyal koşullar ile ilişkili olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Araştırmanın çalışma grubu, Beykoz Üniversitesi’nde idari ve akademik görevlerdeki çalışanlardan
oluşmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler
gerçekleştirilmiş ve bu görüşmeler belirli temalar üzerinden değerlendirilmiştir. Görüşmelere dayanılarak iş
motivasyonunu etkileyen “olumlu etmenler” ve “olumsuz etmenler” olmak üzere iki ana tema ve bu ana
temalar ile ilişkili alt temalar oluşturulmuştur. “Olumlu etmenler” altında; zaman yönetimi, güvende hissetme,
fiziksel koşullar ve trafik yer almıştır. “Olumsuz etmenler” ise sosyalleşme, zaman yönetimi, iş yükü ve fiziksel
koşullar ile ilişkili etmenleri içermektedir. Araştırma bulguları motivasyon kuramları ile ilişkili olarak ve
pandeminin iş yaşamına uzun süreli etkileri açısından tartışılacaktır. Araştırmanın COVID-19 pandemisi
sırasındaki çalışma koşullarının, iş motivasyonu ve uzaktan çalışma ile ilişkili psikolojik ve sosyal sonuçların daha
iyi anlaşılması açısından psikoloji araştırmalarına ve uygulamalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19 Pandemisi, İş Motivasyonu, Uzaktan Çalışma, Çalışma Koşulları.
A Qualitative Study on The Relationship Between Work Motivation and Remote Working During
COVID-19 Pandemic
Abstract
COVID-19 pandemic had negative impact on physical health, social life, education and economy in a global
scale. The pandemic resulted in a disruption in work life and shift to remote working due to social-distancing
measures. Due to remote working, the workers were faced with challenges such as adapting to new working
conditions, carrying out both work-related and familial responsibilities in the same physical space. In this
regard, it is considered important to study the impact of remote working on work and family life. This study
aims to determine the effects of remote working during the pandemic on work motivation and to evaluate
these effects in relation to new physical and social conditions. The research group is composed of
management and academic personnel of Beykoz University. In this study, qualitative research method is used.
Semi-structured interviews were conducted and these interviews were evaluated by identifying themes. Based
on the interviews, two main themes, namely “positive effects” and “negative effects” on work motivation, and
related sub-themes were constructed. “Positive effects” were related to time management, feeling safe,
physical conditions and traffic. “Negative effects” included socialization, time management, work overload and

7th International Management and Social Research Conference
May 19-21 2021 İstanbul / Turkey
physical conditions. The study findings will be discussed with regard to motivation theories and long-term
effects of the pandemic on work life. Considering that this study allows better understanding of working
conditions during COVID-19 pandemic, psychological and social outcomes associated with work motivation
and remote working, it is expected that this study would contribute to psychological research and practice.
Keywords: COVID-19 Pandemic, Work Motivation, Remote Working, Working Conditions.
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Osmanlı’daki Tılsımlı Gömleklerde Bulunan Motif ve Desenlerden Hareketle Yapılan Yeni Kumaş Tasarımları

Firdevs Büşra AYDIN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Özet
Bu çalışmada Osmanlı padişahlarının kullandığı tılsımlı gömlekler, motif ve desen kompozisyonları bakımından
incelenerek yeni desenler tasarlanacaktır. Desen kompozisyonları; renk ilişkileri ile birlikte analize tabi
tutularak gerçekleştirilecektir. Bu anlamda, tılsımlı gömleklerden esinlenerek yapılacak yeni kumaş tasarımları
ve uygulamalarının renk paletinde tılsımlı gömleklerde kullanılmış renkler yer alacaktır. Araştırma, daha önce
tılsımlı gömleklerin motif ve desen bağlamında ele alınarak yeni bir tasarım gerçekleştirilmediği için önemlidir.
Çalışma gerçekleştirilirken tılsımlı gömlekler hakkında kapsamlı bir araştırma yapılacaktır. Araştırma konusu ile
alakalı tez, makale, Topkapı Sarayı Müze Koleksiyonu, internet sayfası, araştırma dosyası gibi yerli ve yabancı
çeşitli basılı ve dijital kaynaklar irdelenecektir. Ardından betimsel analiz tekniği kullanılarak bu içeriklerden
seçilen tılsımlı gömleklerde yer alan motif ve desenler yorumlanacaktır. Tasarlama süreci el çizimleri ile
gerçekleştirildikten sonra Photoshop, Illustrator gibi bilgisayar destekli programlarda dijitalleştirilecektir.
Ardından dijital baskı tekniği ile uygulama yapılacaktır. Gerçekleşecek yeni tasarımlarda keten, pamuk ve
sentetik kökenli kumaşlar kullanılması planlanmaktadır. Yapılan tasarımların giyimde kullanılması ve dört adet
kumaş tasarımı gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kumaş Tasarımı, Serbest Tasarım, Tasarım Uygulaması, Tılsımlı Gömlekler, Topkapı Sarayı
Müzesi
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Nisan 2020 – Eylül 2020 Arasında Yayımlanmış Olan Diyanet Çocuk Dergilerinin KOVİD’19 Salgını
Bağlamındaki İçeriklerinin İncelenmesi
Ayfer Şeyma ÜSTÜN
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özeti
Salgın öncesi online erişimi olmayan, ancak sonrasında dijital olarak da erişime açılan dergiler arasında Diyanet
Çocuk Dergisi de bulunmaktadır. Bu minvalde, salgın ile ilgili konuların çocuklara aktarılmasında Diyanet Çocuk
Dergisi de içerikleriyle rol oynamaktadır. Nitekim Diyanet Çocuk Dergisi Kovid'19 salgınının başlangıç sürecinde
dijitalleşerek, Ocak 2013’ten itibaren sayılarını online erişime açmıştır. Diyanet Çocuk’un Nisan 2020 sayısından
itibaren salgın ile ilgili içerikler derginin ve hedef kitlesini oluşturan çocukların gündemine dahil edilmiştir.
Nisan 2020 – Eylül 2020 döneminde online yayınlanan dergilerden; sürecin çocuklara, üç ayrı kategoride ve
çeşitli alt başlıklarda verildiği görülmektedir. Bunlar; duygusal ihtiyaçlar, sağlığın önemine yönelik ve virüsün
sosyal hayata etkileri üzerine içerikler olarak kategorize edilmiştir. Bu araştırmada yukarıda değinilen
kategoriler çerçevesinde Nisan – Eylül 2020 döneminde Diyanet Çocuk Dergisi’nin online içeriklerinde Kovid’19
sürecini ele alma şekli incelenecektir. Derginin içeriğinden toplanan veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak
çözümlenecektir. Gerçekleştirilen analiz ile içerikteki koronavirüs bağlamlı yayınların, “çocuk yayınlarındaki
temel kavramlara” (çocuk gerçekliği, çocuğa görelik, çocuk bakışı) uygunluğu sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Bakışı, Çocuk Gerçekliği, Çocuğa Görelik, Dijital Dergicilik, Diyanet Çocuk Dergisi,
Kovid’19
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1980–1990 Döneminde Çocuk Kitaplarındaki Çocuk Paradigmasını Fatih Erdoğan, Mustafa Ruhi Şirin ve
Yalvaç Ural Üzerinden Okumak
Ayfer Şeyma ÜSTÜN
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet
1980 yılı Türkiye için önemli toplumsal değişimlerin ortaya çıktığı bir yıldır. 1980 Darbesinin de etkisiyle sosyo –
kültürel, ekonomik ve politik birçok anlamda paradigma değişimine gidilen bir sürecin başlangıcı
hüviyetindedir. Tarım toplumundan kent ve tüketim toplumuna doğru geçilirken aile ve çocuk da tüm bu
bağlamlardan etkilenmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında toplumsal bir değer misyonunda, merkezde olan
“çocuk”, 1980’lerden sonra bundan farklı olarak “ailenin merkezine” girmeye başlamıştır. Kitle iletişim
araçlarının yaygınlaşması ve çeşitlenmesi ile birlikte çocuk bir “tüketim kitlesi” olmaya da başlamıştır. Çocuğun
tüketici olmaya başlamasıyla birlikte de ona yönelik kıyafetler, oyunlar, oyuncaklar gibi malzemeler
sunulmuştur. Çocuklara yönelik edebiyat ve çocuk kitapları da bu anlamda dikkat çekmeye başlamıştır. Çocuk
fuarları, okur – yazar buluşmaları, “çocuğa göre” ve “çocuğun kendini anlatan” metinlerle “çocuğa görelik”
kavramının görülmeye başlandığını söylemek mümkündür. Bu anlamda dönemde öne çıkan yazarlardan
Mustafa Ruhi Şirin’in ödüllü metni Masal Mektuplar (1982) ve masal türündeki manzum olarak kaleme alınmış
Kar Altında Bir Kelebek (1988) kitapları; Fatih Erdoğan’ın Sınıfta Kaldım Haberim Yok (1988) ve Fili Yuttu Bir
Yılan (1988) kitapları; Yalvaç Ural’ın Tekir Noktalama İşaretlerini Öğretiyor (1981) kitabı; nitel araştırma
yöntemi kullanılarak betimsel analiz tekniği ile mercek altına alınmıştır. İlgili kitaplardan alıntılarla çocuk
kitaplarında bulunması gereken temel unsurların ne derecede işlenip işlenmediği sorgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Çocuk Gerçekliği, Fatih Erdoğan, Mustafa Ruhi Şirin, Yalvaç Ural, 19801990 Dönemi
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Agricultural Interventions, Rural Women, and Sustainability
Saira AKHTAR, Assoc. Prof.
Department of RuralSociology, University of Agriculture,
Faisalabad, Punjab, Pakistan
Shabbir AHMAD, PhD. Scholar
College of Humanitiesand Development Studies,
ChinaAgriculturalUniversity,
Beijing P. R. China

Abstract
The prime objective of this research article was to investigate the introduction of modern agricultural
interventions in the agriculture sector of Pakistan and its implications for the female labor force in the future.
Most of the rural women depend on their livelihood in the agriculture sector, but the introduction of modern
agricultural interventions has made them vulnerable, because of their replacement with a skilled labor force.
The suitability and adoption of interventions depend on a variety of biophysical and socioeconomic factors.
The present study was conducted in the rice cultivation sector of district Sialkot which is situated in the upper
Punjab region of Pakistan. A cross sectional quantitative research design was employed for the conduction of
the study. A sample of seven villages was drawn from district Sialkot for data collection. A well-structured
interview schedule was prepared, and it was administered on 200 female respondents. The data were
analysed with SPSS version 20. The present study revealed that due to technological interventions in the
agriculture sector women were losing their jobs because they did not know how to operate modern
agricultural machinery. It was found that age, educational level, and skill to operate modern agricultural
interventions had a positive impact on the adoption of the agricultural interventions in the rice cultivation
sector. The study concluded that the introduction of gender-friendly agricultural interventions in the rice
cultivation sector not only can reduce unemployment among rural women but also can contribute to the
enhancement of household income which can further implicate gender empowerment.
Keywords: Technology, Interventions, Women, Gender, Sustainability
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Rural Women’s Access and Control over Productıve Resources in Pakistan
Saira AKHTAR, Assoc. Prof.
Department of RuralSociology, University of Agriculture,
Faisalabad, Punjab, Pakistan
Shabbir AHMAD, PhD. Scholar
College of Humanitiesand Development Studies,
AgriculturalUniversity, Beijing P. R. China

Abstract
The prime objective of this paper is an exploration of women’s access to, control over, and effective utilization
of agricultural resources within a patriarchal context in rural Pakistan. Data were drawn from a qualitative
cross-sectional study involving women and men agricultural workers in the rural Upper Punjab province in
Pakistan. A structured guide was used to direct the course of focused group discussions and the data
discursively analysed. Our findings indicate that generally, men dominate systems and structures in Pakistan
and they manage land, agricultural tools, labour, and marketing of agricultural commodities. Irrespective of
the immense contribution of the rural women in the agriculture sector, they are forced to work without
proper recognition and acknowledgment, neither were they acknowledged or included in household decisionmaking. Lack of access to and control over the productive resources forced the rural women to approach noninstitutional sources of income, even though they are costly and harmful. Women’s absence from the
marketing of agricultural products was one of the major factors responsible for their weak position in their
respective households and society. The present study concluded that gender balance in the access and control
to productive resources is vital for the empowerment of rural women since it will further play its role in the
development of the diminishing Pakistani agricultural sector and improve the standards of living for working
women and their families.
Keywords: Women, Access, Control, Productive Resources, Effective Use
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Women Empowerment in Agriculture: Issues, Challenges and Policy Options in Pakistan
Saira AKHTAR, Assoc. Prof.
Department of RuralSociology, University of Agriculture,
Faisalabad, Punjab, Pakistan
Shabbir AHMAD, PhD. Scholar
College of Humanitiesand Development Studies,
ChinaAgriculturalUniversity, Beijing P. R. China

Abstract
Women empowerment helps stimulate the economic growth of the country, and no society in the world can
make progress without the active participation of women. This paper voices about different contexts of
women empowerment and their application in the agriculture sector and have also presented different
challenges confronting the promotion of women empowerment in the agriculture sector of Pakistan. The
present quantitative (cross-sectional) study was conducted in tehsil Muridke, district Sheikhupura of the
Punjab province, Pakistan. A sample of 120 respondents was drawn through simple random sampling from the
study area. Data were collected by administering a structured questionnaire. Results revealed that age,
educational level, family type, family size, and monthly income of the household have a significant impact on
the empowerment of women. The study concluded that women empowerment can be fostered by removing
misconceptions about the role of women in society. The study suggests that policies should be devised to
uplift the standard of living of women folk. Moreover, all kinds of discrimination against women should be
abolished to ensure women's empowerment not only in the agriculture sector but also in the other spheres of
life.
Keywords: Women Empowerment, Agriculture Sector, Issues, Challenges, Policy Options
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A Multi-diciplinaryStudy on ExportingIran's Natural Gas toTurkey
Fatemeh SHAYAN
University of Isfahan

Abstract
This article assesses the geographical, economic and political aspects of Iran’s gas export in Turkey. Iran has
gigantic gas resources which can elevates Iran’s economy. The applied methodology is descriptive-analytical by
benefitting from SWOT model and energy security of the supplied countries such as Iran as a theoretical
approach. The current reserved gas resources and production volume and assesses the opportunities and
constraints of Iran energy actors in the same market regarding to the interdisciplinary studies. The results
indicate that Iran possesses gigantic gas reserve volume and fields. The Tabriz-Ankara pipeline contributes to
exporting gas to Turkey. However, the sanctions on Iran’s economy have not allowed the development of gas
infrastructures. Increased demand in Turkey and high prices have contributed to rise of Iran’s revenues even
though the transit issues undermine it. Political competition is a part of Iran and Turkey relations although
there exists cooperation between them. The findings indicate that the long-term oil indexation price
mechanism and high gas prices have provided a chance to achieve energy revenues. Moreover, by reducing
the political disputes, Iran finds a suitable market to reduce the sanctions and international forces.
Keywords: Iran, Turkey, gas market, SWOT model, energy security, geographical, economic and political
dimensions
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Russia, Iran and Qatar’s Opportunities and Constraints on Energy and Gas
Fatemeh SHAYAN
University of Isfahan

Abstract
This paper assesses energy constraints and enables members of the Gas-Troika (Russia, Iran and Qatar) and
the European Union (EU) from the point of view of liquefied natural gas (LNG). A large amount of research,
particularly recent works by Pami Aalto have focused on energy relations between Russia and the EU.
However, Aalto has failed to mention that Russian resources are depleting, and the future of the EU demands
concentration on LNG, as Eurasian gas OPEC is emerging. In this paper, I build on the social structuration
theoretical framework of Aalto et al., by making an analytical distinction between LNG constraints and enables
members of Gas-Troika and the EU from geopolitical, financial, institutional, and ecological dimensions. One of
the findings is that sitting on the largest LNG reserves makes the members of Gas-Troika as an LNG
superpower, though they need more cooperation and coordination to establish a gas OPEC. On the other
hand, the EU needs to seek new policies beyond diversification of energy to overcome the LNG security issues
in the future.
Keywords: Russia, Iran and Qatar, Opportunities, Constraints, Energy, Natural Gas
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International Experience of Implementation - Public-PrivatePartnerships (PPPS)
Eric ROBINS
TarasShevchenkoNationalUniversity of Kyiv
Postgraduatestudent, Economics

Abstract
PPPs in transportation and infrastructure are not new. But in Ukraine, they are not common yet. An
examination of other countries’ experiences in PPP is needed. There is extensive experience in the United
States and the United Kingdom with PPPs related to transportation programs. In the US, there is no centralized
control or regulations governing PPPs. Though many Federal agencies engage in PPP projects, most PPP
projects in infrastructure are undertaken by individual states and municipalities. There is no uniformity across
states for these types of projects. In contrast, the United Kingdom’s implementation of PPPs projects stems
from a more centralized authority (from its Treasury Department) and could be considered more uniform. Two
notable PPP type programs in the US and the UK effectively raised revenue through traffic regulation and
usage. One is OReGo and the other is Transport for London’s Congestion Pricing. These unique programs could
offer guidance to port authorities on how to operate ports through a PPP structure.
In addition to the US and UK, there should be an examination of countries closer to Ukraine, such as Moldova
and Greece. The Republic of Moldova’s main PPP program focuses on the development of technology parks,
concession agreements, promotion of venture investment, and the formation of financial development
institutions. Moldova’s Ministry of Economy oversees PPPs through its Public Property Agency (PPA). One
notable PPP in Moldova is Giurgiulesti International Free Port, an economic free zone located near Moldova’s
border with Romania and Ukraine. The Moldovan port is a major logistics hub, consisting of land that was
swapped in a territorial exchange with Ukraine along the Danube River. In contrast, in Greece, there is a
centralized law on PPPs. Since 2005, there has been a clear approval process for PPPs. There is a specified
contractual framework, with provisions that include implementation of projects for payments and user fees.
Though the private sector is generally responsible for financing, the government may partially cover this.
The implementation of PPPs ensures the realization of “socially significant projects in the most non-attractive
areas for traditional forms of private financing”; “improv[ing] the efficiency of projects through the
participation of private business”; and “reduc[ing] the burden on the budget by attracting private funds and
shifting part of the costs to users… as well as helping to reduce risks by distributing them between private
partners and the authorities.”
Experiences from these countries should guide Ukraine as it aims to utilize the PPP model in transportation
and infrastructure (especially in the development of ports). Ports, in Ukraine have been a challenge to develop
due to entrenched interests. The use of a different business model through a PPP could help change the future
of port development.
Keywords: PPPs, Ports, Ukraine
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Three views of Hospitality Management Hospitality and hotel management trainings-Comparing Diversity of
Management Attitudes- Collaboration paradigms of Community, Hospitality and potential Urban
Farmsmanagement
Hitesh GAUTAM
Executive Chef Amber India Restaurant San Francisco,
Member of Artship Foundation Associate Scholars Core Group
San Francisco

Introduction
Explores diversity of hospitality ways and its social sustenance and celebratory functions based on
IndianSubcontinent traditions and contemporary hospitality management practices.
1. Hospitality and hotel management trainings
The example of Hospitality and Hotel Management Training thought at theInstitute of Hotel Management,
Guwahati, Assam, India. First two years thecollegetrains studentin all aspect of the profession offering
specialization in the third year and directindustrial exposure to thehotel operations and administration.
2. Comparing Diversity of Management Attitudes
An example of actualized small-scale family producer in 1985 operating in the outskirts of Delhi. Offering
comparisons to the mass production. It isbecoming more obvious and understood by greater number of
people than in the previous century. Exploredare the current complexitiesand management ofsmall-scale food
producers and predesigned mass-production procedures.
3. Collaboration paradigms of Community, Hospitality and potentialUrban Farms management
Approaching tentative methodologies for understanding the values of small-scale producers. Envisioning an
engagement with both necessary staples and the community can offer managementparadigms for fiscally
balanced production that integrates and proliferates small-scale producers as important aspect of general
economy.
Conclusion
The contemporary and traditional examples were based on Indian Subcontinent. Paper also reflected
onpossible future paradigms on hospitality management practices as part of socially collaborative and
community centered procedures aware and contributing to the people at hand and general economy.
Keywords: Hospitality Management, Traditional hospitality, Small-scale Producers, Future Paradigms
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Suriyeli Mülteciler İçin Dil ve Kültür Farklılığının İstatistiksel Olarak İncelenmesi
Prof. Dr. Arzu ALTIN YAVUZ
Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Arş. Gör. Barış ERGÜL
Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Şenay KIZILKUM
Eskişehir Valiliği, Eskişehir

Özet
Son yıllarda, milyonlarca insan, vatanlarını terk etmek suretiyle ve çeşitli nedenlerden dolayı yabancı ülkelere
sığınmak zorunda kalmaktadır. Bireysel veya kitlesel yer değiştirme hareketi olarak tanımlanan göç, toplumları
büyük ölçüde etkilemektedir. Göç sonucunun doğal bir uzantısı olarak, mülteci vakaları veya sığınmacılar göçün
kendisi kadar etkili olmaktadır. Konumu nedeniyle Türkiye, uzun süredir devam eden mülteci krizinin neden
olduğu Suriye'deki devam eden savaştan etkilenmiştir. Türkiye'ye yerleşen Suriye halkının kendi kültürüne
sahip çıkmasıyla birlikte, Türk kültürü ve halkı ile arasında gerginlikler olmaktadır. Bu nedenle, göç ve mülteci
meselesi küresel sonuçlara yol açmaktadır. Ek olarak, sürekli bir tartışma konusu haline gelmektedir. Bu
çalışmada, geçici koruma altında bulunan Suriyeli mültecilerin dil ve kültürel farklılıkları hakkında bir anket
tasarlanmıştır. Bu çalışmada, Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerinden kaynaklanan problemleri araştırılmak
istenmiştir. Suriyeli mültecilerin dil ve kültür farklılıklarını ortaya koymak amacıyla oluşturulan bu anket
çalışması, çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden bir tanesi olan faktör ve sağlam faktör analizleri yardımı ile
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dil ve Kültür Farklılığı, Mülteci, Suriye, Çok Değişkenli İstatistik Çözümleme.
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Mülteciler ve Sağlık Personeli ile Olan Sorunlarının İstatistiksel Açıdan İncelenmesi
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Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Arş. Gör. Barış ERGÜL
Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Şenay KIZILKUM
Eskişehir Valiliği, Eskişehir

Özet
Ekonomik, siyasi, çevresel veya kişisel sebeplerden dolayı, bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan
kısa/orta/uzun vadeli bireysel veya kitlesel yer değiştirme hareketine göç adı verilmektedir. Son yıllarda
milyonlarca insan, savaşlar başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı vatanlarından ayrılarak yabancı
ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Göçün etkisi sadece, insanların coğrafi konum değişikliği ile sınırlı
kalmamaktadır. Göç neticesinin doğal bir uzantısı olarak mülteci veya sığınmacı olguları da en az göçün kendisi
kadar önemli etkiler yaratmıştır. Türkiye, konumundan dolayı Suriye’de devam eden savaş nedeni ile mülteci
krizinden uzun soluklu olarak etkilenmiştir. Suriyelilerin Türkiye’ye gelmeye başlaması sayesinde Türkiye’deki
halkın kültürü ile kendi kültürleri arasında bir gerilimin yaşanmasına neden olmuştur. Bu araştırmada, Suriyeli
geçici koruma kapsamındaki mültecilerin sağlık hizmetlerinden faydalandıkları sırada etkileşim içinde oldukları
sağlık personeli ile olan sorunları için tasarlanan dil ve kültür farklılıkları üzerine bir anket çalışması
düzenlenmiştir. Klasik faktör analizi sonuçlarına göre, 5 faktörden oluşan bir yapının varlığından bahsedilebilir.
Demografik özellikler bakımından (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, v.b.) faktör skorları
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dil ve Kültür Farklılığı, Mülteci, Sağlık Personeli, Faktör Analizi.
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Adli Muhasebe ve Sürdürülebilir Kalkınma
Dr. Engin Boztepe
Ardahan Üniversitesi

Özet
Günümüz ihtiyaçlarının, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından fedakârlık yapılmaksızın
karşılanabilmesi olarak tanımlanan sürdürülebilir kalkınma kavramı, 1970’li yıllarla başlayıp bugüne kadar gelen
ve gelişen ekonomik, toplumsal ve çevre arasında bir denge unsuru olarak kullanılabilecek bir araç olarak
ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir kalkınma kavramı etrafında inşa edilen sürdürülebilirlik araştırmaları, son
yıllarda gelişen ve uluslararası literatür ve siyasette önem kazanan bir araştırma alanı haline gelmiştir. Tüm bu
araştırmaların temel amacı hem bugün hem de gelecekte daha iyi toplumlar yaratmaktır. Birleşmiş Milletler ‘in
2030 için yeni sürdürülebilir kalkınma gündemi, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini içermektedir. Bu amaçlar,
Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmekte; bir yandan da diğer önceliklerin yanı sıra iklim
değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içermektedir.
Amaçlar birbiriyle bağlantılıdır ve başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele
almaktır. Bireysel ve toplumsal gelişimin planlı ve amaçlı bir şekilde gerçekleştirilmesini hedefleyen
sürdürülebilir kalkınma, ülke ve toplumların gelişim ve değişimini programlama amacını da barındırmaktadır.
Bu çalışma kapsamında, adli muhasebe ve sürdürülebilir kalkınma kavramları derinlemesine incelenerek
Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmede adli muhasebenin rolü tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Adli Muhasebe, Birleşmiş Milletler
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Özet
COVİD-19 pandemisinin küresel anlamda fiziksel sağlık, sosyal yaşam, eğitim ve ekonomi üzerinde olumsuz
etkileri olmuştur. Pandemi, iş yaşamının kesintiye uğramasına ve sosyal mesafe uygulamaları
kapsamındauzaktan çalışma modeline geçilmesine neden olmuştur. Uzaktan çalışma nedeni ileçalışanlar,
değişen çalışma koşullarına uyum sağlama, aile ve iş sorumluluklarını aynı fiziksel ortamda yürütme gibi
zorluklar ile karşılaşmıştır. Bu bağlamda, uzaktan çalışmanın iş ve aile yaşamı üzerindeki etkilerininincelenmesi
önemli görülmektedir. Bu araştırmada, pandemi süresinceuzaktan çalışmanın işmotivasyonuna etkilerinin
belirlenmesi, değişen fiziksel ve sosyal koşullar ile ilişkili olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Araştırmanın çalışma grubu, Beykoz Üniversitesi’nde idari ve akademik görevlerdeki çalışanlardan
oluşmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler
gerçekleştirilmiş ve bu görüşmeler belirli temalar üzerinden değerlendirilmiştir. Görüşmelere dayanılarak iş
motivasyonunu etkileyen “olumlu etmenler” ve “olumsuz etmenler” olmak üzere iki ana tema ve bu ana
temalar ile ilişkili alt temalaroluşturulmuştur. “Olumlu etmenler”altında; zaman yönetimi, güvende hissetme,
fiziksel koşullar ve trafik yer almıştır. “Olumsuz etmenler” ise sosyalleşme, zaman yönetimi, iş yükü ve fiziksel
koşullar ile ilişkili etmenleri içermektedir. Araştırma bulguları motivasyon kuramları ile ilişkili olarak ve
pandeminin iş yaşamına uzun süreli etkileri açısından tartışılacaktır. Araştırmanın COVİD-19 pandemisi
sırasındaki çalışma koşullarının, iş motivasyonu ve uzaktan çalışma ile ilişkili psikolojik ve sosyal sonuçlarındaha
iyi anlaşılması açısından psikoloji araştırmalarına ve uygulamalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVİD-19Pandemisi, İş Motivasyonu, Uzaktan Çalışma, Çalışma Koşulları.
A Qualitative Study on The Relationship Between Work Motivation and Remote Working During COVID-19
Pandemic
Abstract
COVID-19 pandemichad negative impact on physical health, social life, education and economyin a global
scale. The pandemic resulted in a disruption in work life and shift to remote working due to social-distancing
measures. Due to remote working, the workers were faced with challenges such as adapting to new working
conditions, carrying out both work-related and familial responsibilities in the same physical space. In this
regard, it is considered important to study the impact of remote working on work and family life.This study
aims to determine the effects of remote working during the pandemic on work motivation and to evaluate
these effects in relation to new physical and social conditions. The research group is composed of
management and academic personnel of Beykoz University. In this study, qualitative research method is used.
Semi-structured interviews were conducted and these interviews were evaluated by identifying themes. Based
on the interviews, two main themes, namely “positive effects” and “negative effects” on work motivation, and
related sub-themes were constructed. “Positive effects” were related to time management, feeling safe,
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physical conditions and traffic. “Negative effects” included socialization, time management, work overload and
physical conditions. The study findings will be discussed with regard to motivation theories and long-term
effects of the pandemic on work life. Considering that this study allows better understanding of working
conditions during COVID-19 pandemic, psychological and social outcomes associated with work motivation
and remote working, it is expected that this study would contribute to psychological researchand practice.
Keywords: COVID-19 Pandemic, Work Motivation, Remote Working, Working Conditions.
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Yüksek Seçim Kurulu-YSK Tarafından İdare Edilen Genel Seçimlerde Elektronik ya da Mobil İmza Kullanarak
Seçim Sandıklarına Gitmeden Elektronik Ortamda Oy Kullanmanın Teknik, Hukuki ve Sosyolojik Açılardan
Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILDIRIM
Antalya AKEV Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-5959-2691

Özet
Yüksek Seçim Kurulu-YSK; 1961 Anayasasının “Cumhuriyetin Temel Kuruluşu” bölümü ile 1982 Anayasasının
“Cumhuriyetin Temel Organları” bölümünde “Seçimlerin genel yönetim ve denetimi” başlığı altında anayasal
bir kurum olarak yer almış olup, 1961 Anayasasının 75. maddesi ile 1982 Anayasasının 79. maddesinde
düzenlenmiştir. Yani yürürlükteki anayasamız Mahalli, Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sevk ve
idaresini Yüksek Seçim Kuruluna vermiştir.
Ülkemizde her 5 yılda bir mahalli, her 4 yılda bir ise aynı anda olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento
seçimleri yapılmaktadır. Erken ve ara seçimler ile referandumlar ayrıca daha önce olduğu halde şimdi olmayan
senato seçimleri de düşünüldüğünde ülkemizde cumhuriyet tarihi boyunca ortalama olarak YSK kontrolünde
yapılan seçimlerin ortalama icra edilme süresi iki yıldan azdır.
Anayasamıza göre oy kullanma hem bir vatandaşlık hakkı hem de vatandaşlık görevi olup 18 yaşını dolduran
her türk vatandaşı oy kullanmak zorundadır. kullanmayanlar hakkında idari para cezası düzenlenmektedir.
Üstelik seçim sandıkları aylar öncesinden belirlenmekte olup bu süre içinde meydana gelebilecek adres
değişikliklerine uygun güncelleme imkanı da bulunmamaktadır. Yaşlı ve engelliler için ise sandıkların engelsiz ve
kolay erişimi konusunda sorunlar gözlenmektedir.
Elektronik ve mobil imzanın yaygınlaştığı ve ucuzladığı günümüzde bu güvenli araçlar vasıtasıyla oy kullanmak
teknik olarak mümkün görünmektedir. Öte yandan e-devlet hizmetleri de yaygınlaşmış ve ciddi bir kullanıcı
sayısına da ulaşmıştır. E-devlet hizmetlerinden yararlanmak için elektronik ve mobil imza araçlarının yanı sıra
bankaların internet şubeleri üzerinden veya e-şifre aracılığıyla da giriş yapılabilmektedir.
Şu halde kişiye özel bu elektronik güvenlik araçlarından veya benzerlerinden veya da e-devlet hizmetleri
platformlarından yararlanılarak hiç değilse bu hizmetleri kullanan kullanıcıların oylarını vermeleri mümkün mü?
Bu konunun sosyolojik tarafları ve mevzuat boyutu nedir? Bu yazıda güvenli araçlarla elektronik oy kullanmanın
teknolojik, hukuki ve sosyolojik boyutları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Elektronik Seçim, Genel Seçim, Yüksek Seçim Kurulu.
Analysıs of Votıng In Technıcal, Legal And Socıologıcal Aspects of Electronıc Envıronment wıth Electronıc or
Mobıle Sıgnature In The General Electıons Managed by the Hıgh Electıon Board
Abstract
Supreme Election Council-YSK; It was included in the "Basic Establishment of the Republic" section of the 1961
Constitution and the "Basic Establishment of the Republic" section of the 1982 Constitution under the heading
of "Election, the administration and control of the generals". In other words, our current constitution has given
the Supreme Election Board the administration and administration of the Local, General and Presidential
elections.
In our country, Presidential and Parliamentary elections are held once every 5 years, and every 4 years at the
same time. Considering the early and midterm elections and referendums, as well as the senate elections that
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existed before, but not now, the average execution time of the elections held under the control of the YSK in
our country throughout the history of the republic is less than two.
According to our Constitution, voting is both a citizenship right and a citizenship duty, and to vote as a Turkish
citizen over the age of 18. Administrative fines are issued for those who do not use it. Moreover, ballot boxes
are determined in advance and there is no update suitable for address changes that may come within this
period. For the elderly and disabled people, unhindered and easy access problems of ballot boxes are
observed.
It seems technically possible to vote for electronic and mobile signature through this secure tool today. On the
other hand, e-government services have also become widespread and a serious user has also reached. In order
to benefit from e-government services, access can be made via electronic and mobile signature tools, as well
as through the internet branches of banks or with e-encryption.
So, by using these personal electronic security tools or similar or e-government services platforms, do they
give their votes to those who use these services? What are the sociological aspects and legislative aspects of
this issue? In this article, technological, legal and sociological knowledge of electronic engraving with secure
tools is discussed.
Keywords: Electronic Election, General Election, Supreme Election Council.
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Türkiye’de Sıcak Paradaki Değişimlerin Modellenmesi
Dr. Alibey KUDAR
Turkish Aerospace Industries, Inc.
ORCID: 0000-0001-7224-2891

Özet
Sıcak para, kısa vadeli ve yüksek getiri elde etmek amacıyla ülkeye gelen spekülatifsermayeyi ifade etmektedir.
Büyük miktarda gerçekleşen sıcak para girişleri, ekonomilerin kırılganlığının artmasına sebep olabileceği için,
ekonomisi sıcak paraya bağlı olan ülkeler sermaye çıkışları nedeniyle krizle karşılaşabilmektedir. Bu nedenle
sıcak para akışının modellenmesi, özellikle dış kaynak ihtiyacı fazla olan gelişmekte olan ülkelerin, sıcak
paradaki değişim oranlarını tahmin edebilmesi için önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki
hisse senetleri ve devlet içi borçlanma senetlerine gelen sıcak paradaki değişimler incelenmiştir. Bu amaçla,
2005 Ocak – 2021Mart arasındaki dönem analiz edilmiştir. Çalışmada; tahmin modelleri olarak AR (otoregresif
model), MA (hareketli ortalamalar modeli) ve ARIMA(otoregresifentegre hareketli ortalama modeli)
kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; AR ve MA modellerinin sıcak paradaki değişimi açıklamada uygun bir
model olmadığına;ARIMA modelinin ise yüzde 1 seviyesinde söz konusu değişimi açıklamada anlamlı olduğuna
ulaşılmıştır. Bu sonuç, sıcak paradaki değişimlerinhem geçmiş değerlerle hem de regresyon analizinden elde
edilen kalıntılarla ilişkili olduğunu işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sıcak para, AR, MA, ARIMA
Modelling of ChangesIn Hot Money InTurkey
Abstract
Hot money is speculative capital which enters to a country to earn high profit in short term. As large hot
money inflows may increase the vulnerability of economies, countries economy of which depends on hot
money may experience financial crisis due to capital outflows. For this reason, modelling hot money flows is
important in order for emerging economies in particular, which need foreign capital, to be able to forecast
changes in hot money. In the scope of this study, changes in hot money related to net equity and government
domestic debt securities transactions in Turkey are investigated. For this purpose, the period between 2005
January and 2021 March is analyzed. In the study, as forecasting models, AR (autoregressive model), MA
(moving average model) and ARIMA (autoregressive integrated moving average model) are used. As per the
results, It is reached that AR and MA models are not appropriate in explaining the changes, while ARIMA
model is significant at %1 level. This result implies that changes in hot money are related to both previous
changes and error terms obtained from regression analysis.
Keywords: Hot money, AR, MA, ARIMA
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Ülkemizde Yaşayan Bireylerin, Kamu Kurumları ve Kamu Hizmeti Veren Kuruluşlardan İstek, Dilek, Şikâyet ve
İhbarları Üzerine Bir İnceleme
Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILDIRIM
Antalya AKEV Üniversitesi
ORCID ID: 0000-0002-5959-2691

Özet
İnternet hizmetlerinin yaygınlaşmasının ardından, tüm kamu hizmetlerinin elektronik yol ve usullerle verilmesi
de gündeme gelmiştir. Resmi bir internet sitesi açan kamu kurumlarının verdiği en iyi hizmet ilgili kamu kurumu
hakkında verilen bilgilendirme olmuştur. İlgili kurumun iş ve işleyişi ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında verilen
derli toplu bilgiler oldukça faydalı olmuş ve bilgiye erişimi kolaylaştırmıştır. Ancak kuşkusuz bu yeterli
olmamıştır.
Bireyler giderek artan şekilde kamu kurumları ile aralarındaki bilgi alışverişini kişisel düzeyde de sağlamaya
çalışmak istemiştir. Bu defa bilgi güvenliği sorunları ile karşılaşılmıştır. Çözüm yöntemi olarak ise ilk akla gelen
Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yapılan müracaatların internet üzerinden ilgili kuruma elektronik ve mobil
imza veya da güvenli şifre yöntemleriyle müracaatları gündeme gelmiştir. Elektronik yollarla yapılan
müracaatları düzenleyici mevzuatın gelişmesi sonucu konu daha sistematik bir hale gelmiştir. Ayrıca Kişisel
Verilerin Korunması Hakkındaki kanun da bireyler açısından önemli bir veri koruması sağlamıştır. Kamu
kurumları ile bireylerin ilişkileri açısından başlarda en çok ihtiyaç duyulan şey, bireylerin kendi haklarındaki adli
sicil, vergi borcu, askerlik hizmeti gibi bilgilerin güvenilir bir evrak şeklinde sunulmasıdır ve günümüzde bu
büyük ölçüde başarılmıştır.
İkinci husus ise bireylerin kamu kurumlarından dilek ve şikayetlerinin de elektronik usullerle yapılmasıdır. Bu da
gerek kurumların kendi kurdukları sistemler üzerinden ve gerekse de Cimer(Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)
üzerinden büyük ölçüde başarılmıştır. Kamu kurumların verdiği hizmetlerin bir bölümü ise kamu
hizmetlerinden bazılarının vergi, resim harç gibi ödemeler gerektirmesi dolayısı ile güvenilir bir ödeme sistemi
gerektirmektedir ve bu konu da mevcut güvenilir ödeme araçları vasıtasıyla çözümlenmiştir.
Kamu hizmeti niteliğinde görülen bir kısım hizmetler de aboneliğe dayalı olarak verilen elektrik, su, doğalgaz,
internet hizmetleridir. Bunlardan bir kısmı özelleşmiş olsa dahi hizmetin niteliği halen kamu hizmeti olma
niteliğini kaybetmemiştir. Bu ve benzer nitelikteki hizmet sunucuları ise kamu kurumu değilse bile kamu
hizmeti veriyor olmalarından dolayı gerektiğinde elektronik araçlarla dilek ve şikayetlerin iletilmesi önem
taşımaktadır.
Günümüzde Cimer olarak bilinen elektronik yolla kamu kurum ve kuruluşlarına dilekçe verme aracının çok
yaygın ve etkin bir işleyişinden bahsetmek mümkündür. Neredeyse her kuruma bu usulle başvuru
yapılabilmektedir. Ancak sistemin işleyişine dair, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan, 50
soruda Cimer isimli dokümandan başka bir araştırmaya rastlanmamıştır. 2017-2021 yılları arasında yapılan üç
yüzden fazla müracaatın incelenmesi sonucunda elde edilen bilgilere dayalı olarak hazırlanan bu yazıda bu
alanda görülen boşluğun doldurulması için çalışma yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cimer, Elektronik Müracaat, Elektronik İmza.
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An Investıgatıon on the Applıcatıons of Indıvıduals Lıvıng ın Our Country, wıthın the Framework of Petıtıon
Laws, by Electronıc Ways ın Theır Wıshes, Complaınts and Notıces From Publıc Instıtutıons
Abstract
Following the widespread use of internet services, the provision of all public services through electronic means
and procedures has also come to the fore. The best service provided by public institutions that opened an
official website was the information provided about the relevant public institution. The tidy information given
about the legislation provisions related to the work and operation of the relevant institution was very useful
and facilitated access to information. But undoubtedly this was not enough.
Individuals increasingly wanted to try to exchange information with public institutions on a personal level. This
time, information security problems have been encountered. As a solution method, the first thing that comes
to mind is the applications made within the framework of the Law on Information Acquisition, to the relevant
institution over the internet using electronic and mobile signature or secure password methods. As a result of
the development of the legislation regulating the applications made by electronic means, the issue has
become more systematic. In addition, the law on the Protection of Personal Data has provided an important
data protection for individuals.
In terms of the relationship between public institutions and individuals, the most needed thing at first is the
presentation of information such as criminal records, tax debt, military service on individuals' rights in the
form of reliable documents, and this has been achieved to a large extent today.The second issue is that
individuals' requests and complaints from public institutions are also made through electronic methods. This
has largely been achieved through the systems established by the institutions themselves and through Cimer
(Presidential Communication Center).
Some of the services provided by public institutions require a reliable payment system, as some of the public
services require payments such as taxes and fees, and this issue has been resolved through the available
reliable payment tools. Some services considered as public services are electricity, water, natural gas and
internet services provided based on subscription. Even though some of them have been privatized, the quality
of the service has not lost its quality of being a public service. Since these and similar service providers provide
public services, even if they are not public institutions, it is important to convey requests and complaints via
electronic means when necessary.
It is possible to talk about the widespread and effective functioning of the electronic application tool known as
Cimer today to public institutions and organizations. Almost every institution can apply with this method.
However, no other research was found other than the document named Cimer in 50 questions published by
the Presidency's Directorate of Communications regarding the operation of the system. In this article, which
was prepared based on the information obtained as a result of the examination of more than three hundred
applications made between 2017-2021, a study was carried out to fill the gap in this field.
Keywords: CIMER, Electronic Petition, Electronic Signature.
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Arts Management – What And Why? Cultural Needs Assessments and Methodologies of Managing
İpek Çankaya, Ph.D
Initiating Director and Principal Researcher halka sanat projesi
Istanbul/Bodrum, TR
Member of Artship Foundation Associate Scholars Core Group,
San Francisco, USA

Abstract
Origins - Intentions
The paper is based on the courses given by the author in the Arts Management Department at Yeditepe
University, Istanbul between 2009 and 2016 and also on the Arts Management Internship Programme in
Istanbul at halka sanat projesi between 2011 and 2020. The paper consists of three parts: A brief overview of
the arts management as a field, assessments on the human cultural needs and reflections on the
methodologies of managing in the art sector with the experienced derived from directing an independent art
initiative in Turkey.
Scale - Human Resources
The focus of the paper leads towards rethinking the particular nature and widely shared elements of the
cultural work regardless of its scale, popularity or connections. Human element is one of the most crucial
assets in this dynamic. Management teams from senior members to fresh interns standing at diverse points of
the cultural work take their place at the core of the discussion.
Expertise - Apprenticeship - Continued Learning
The paper centres around questions of what a good arts management is and why it is needed. The aim is to
emphasize the importance of individual as well as collective practice, significance of the critical approach in
management and the influence of continued learning in the work environment to build upon the theoretical
basis received at university level arts management education. The value of apprenticeship and the
manifestations of diverse teaching methods will be highlighted.
Keywords: Arts Management, Cultural Needs, Methodologies of Managing, Continued Learning,
Apprenticeship
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Ontolojik Temsilden Epistemik İnşaya Rasyonalizmin Dönüşümü
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Özet
Akla yapılan vurguyla temsilen açığa çıkan rasyonalizm kavramı, her çağın başat felsefi tartışmaları arasında
gösterilmiştir. Doğa filozoflarından çağdaş filozoflara gelinceye değin, rasyonalizm kavramı aklın doğru
kullanılmasının zorunluluğuna işaret etmiştir. Descartes’le ise aklın kullanılmasının tek başına yeterli olmadığı,
aklın doğru yöntemler kullanarak açık-seçik bilgiye ulaşması gerektiği inancı “cogitoergosum” savıyla
somutlaşmıştır. Öte yandan Descartes’in metodik şüphe yöntemiyle aklın, doğru araçlarla, doğru bilgiye
ulaşılabileceğine olan inancı, bir dönemin -Akıl Çağı, Aydınlanma Dönemi ya da Modern Dönem- başlatıcısı
kabul edilmiştir. Mutlak, zorunlu ve doğru bilginin varlığı ise ontolojik var oluşun, sorgulanmasına da kapı
aralamıştır. Hatta Descartes’in özne merkezli felsefesi zamanla özne tarafından inşa edilen gerçeklik
düşüncesinin güçlenmesine sebep olmuştur. Özellikle ampirist filozofların ideaların nasıl oluştuklarına dair
görüşleri ve bununla birlikte Kant’ın zaman ve mekan kategorilerinden hareketle elde edilen deneyimlerin,
zihinsel kategorilerden geçerek bilgiye dönüştüğüne dair görüşleri, ontolojik dönemde düşünce ile var olanlar
arasında kurulan temsil ilişkisiyle kendinde gerçekliğe ulaşmaya dair inancın zayıflamasına ve hatta
Nietzsche’nin “olgu yoktur yorum vardır” sözleriyle ifade etmeye çalıştığı gerçekliğin öznenin inşası olduğu
görüşünün gittikçe yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Tüm bu açıklamalardan hareketle bu araştırmanın birincil
amacı, Descartes’le başlayanKant’la zirveye ulaşan inşacı bakış açısının, kendisinden sonraki dönemleri de
büyük oranda etkilediği inancına dikkat çekmektir. İkincil amaç ise, bu dönüşümün varlığın düşünceyle
upuygun bir yapıda olduğunu iddia eden temsilci görüşler aracılığıyla öznenin epistemik inşasına geçiş sürecine
vurgu yapmaktır. Çalışmada yöntem olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu yöntemle, Aristoteles başta
olmak üzere, Descartes, Kant ve bazı çağdaş düşünürlerin eserleri veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Söz konusu
veri kaynakları, makalenin amaçları doğrultusunda felsefi bir sorgulamadan geçirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rasyonalizm, Episteme, Descartes, Kant, Ontolojik Temsil, Özne.
The Transformation Of Rationalism From Ontological Representation To Epystemic Construction
Abstract
The concept of rationalism, which is revealed by the emphasis on reason, has been shown among the
dominant philosophical debates of every age. From nature philosophers to contemporary philosophers, the
concept of rationalism pointed to the necessity of the correct use of reason. With Descartes, the belief that the
use of reason alone is not enough and that the mind should reach clear knowledge by using correct methods
has become concrete with the argument of "cogito ergo sum". On the other hand, Descartes' belief that
reason, with the method of doubt, that correct information can be reached with the right means, was
accepted as the initiator of an era - the Intellectual Age, the Enlightenment Era or the Modern Era. The
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existence of absolute, necessary and correct knowledge has opened the door to the questioning of ontological
existence. In fact, Descartes' subject-centered philosophy has led to the strengthening of the idea of reality
built by the subject over time. Especially, empiricist philosophers 'views on how ideas are formed, and Kant's
views that the experiences obtained from the categories of time and space are transformed into knowledge by
passing through mental categories, the weakening of the belief in reaching reality in itself with the
representation relationship established between thought and those existing in the ontological period, and
even Nietzsche' has caused the view that reality is the construction of the subject, which he tries to express
with the words “there is no phenomenon but there is interpretation”. Based on all these explanations, the
primary purpose of this research is to draw attention to the belief that the constructivist perspective, which
started with Descartes and reached its peak with Kant, also greatly influenced the periods after him. The
secondary aim, on the other hand, is to emphasize the transition process of the subject to the epistemic
construction of this transformation through representative views claiming that the entity is in an adequate
structure with the thought. Document analysis was used as a method in the study. With this method, the
works of Descartes, Kant and some contemporary thinkers, especially Aristotle, were used as a source of data.
The sources of data in question are used without philosophical inquiry for the purposes of the article.
Keywords: Rationalism, Episteme, Descartes, Kant, Ontological Representation, Subject.
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Pandemi ve Yaş Ayrımcılığı: Türkiye’deki İnternet Haber Siteleri Üzerine Bir İnceleme
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Özet
Türkiye’de 2020 Mart ayında başlayan Covid-19 Pandemisi toplumsal alanda birçok değişimi beraberinde
getirmiştir. Önlem amaçlı sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte toplum içerisinde yaşlara bağlı sınıflandırmalar
daha belirgin hale gelmiştir. Özellikle çocuk (0-18) ve yaşlı (65 ve üzeri) bireylerin aktif çalışma çağındaki
bireylere göre daha fazla evde kalması ve izole olması beklenmiştir. Bu çerçevede yasak, kısıtlama ve
önlemlerin medyaya yansıma biçimi ve sıklığı ayrımcı bir dil oluşturmuş ve toplumsal kategorileri özellikle yaş
ekseninde belirginleştirmiştir. Yaş ayrımcılığı (ageism) Türkiye sosyal bilimler literatüründe çok sık karşılaşılan
bir kavram değildir. Ne var ki 2020 itibariyle yaşanan süreçte özellikle yaşlı bireylere dönük ayrımcı söylem ve
ifadeler medyada sıklıkla gözlenir hale gelmiştir. Bu çalışmanın temel hedefi öncelikle yaş ayrımcılığını
tanımlayarak Türkiye’deki bilimsel literatürdeki yerine bakmaktır. Devamında medyanın pandemi dönemindeki
ayrımcı ifadelerini gösterebilmek amacıyla internet haber siteleri içerik analizi yöntemi kullanılarak
incelenecektir. Bu çerçeveden haber diline yerleşen ve yaşanan kriz çerçevesinde derinleşen ayrımcı ifadeler
ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yaş Ayrımcılığı, İnternet haberi, İçerik analizi, Pandemi.
Pandemic and Ageism: A Study of Internet News Websites in Turkey
Abstract
Thestart of Covid-19 Pandemicin March 2020 broughttogethermanychanges in thesocialsphere in Turkey.
Withthepreventivecurfews, age-relatedclassificationshavebecomemorepronounced in thesociety. Especially
children (0-18) and elderly (65 and over) individuals were expected to stay at home and be isolated more than
individuals of active working age. In this context, the way and frequency of the prohibitions, restrictions and
measures reflected on the media created a discriminatory language and made social categories prominent,
especially on the age axis. Age discrimination (ageism) is not a common concept in social science literature in
Turkey. However, as of 2020, discriminatory discourses and expressions, especially against elderly people,
have become frequently observed in the media. The main objective of this study is to define ageism and to
look at the scientific literature. Afterwards, internet news sites will be analyzed using content analysis method
in order to show the discriminatory expressions of the media during the pandemic period. Within this
framework, discriminatory expressions that have settled in the language of the news and deepened in the
context of the crisis will be revealed.
Keywords: Ageism, Internet News, Content Analysis, Pandemic.
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Özet
Kamusal yolsuzluğun bir ölçütü olarak kabul edilen Yolsuzluk Algısı Endeksi, ülkelerin kamu yönetimi işleyişinin
etik ve hesapverebilirlik standartları çerçevesinde ne düzeyde olduğunun en önemli göstergelerinden biridir.
Yolsuzluk ya da genel anlamıyla yozlaşma olarak ifade edilen bürokratik patolojiler, ülkeden ülkeye farklılık
gösterebilmekte ve çeşitli sosyal faktörlerden etkilenebilmektedir. Özellikle kamu harcamalarının, demokratik
yönetim anlayışının, toplumdaki gelir eşitsizliğinin ve son olarak dindarlık düzeyinin yolsuzluk seviyesi üzerinde
etkili olabilecek dinamikler olarak göze çarpmaktadır. Bu çalışmadakesitsel araştırma yöntemi ile söz konusu
dinamiklerin yolsuzluk algısı endeksi üzerindeki olası etkisi incelenmektedir. Yüzden fazla ülkenin örneklem
grubu olarak seçildiği, her bir dinamiğin ayrı ayrı modellendiği bu çalışmada kamu harcamalarının, demokrasi
düzeyinin, gelir adaletsizliği ve dindarlığın kamusal yolsuzluk üzerinde anlamlı etkileri olabileceği tespit
edilmiştir. Kesitsel model sonuçlarına göre yolsuzluk algısı, ülkelerin eşitsizlik (GİNİ) katsayısı ve dindarlık düzeyi
ile doğrusal; kamu harcamaları düzeyi ve demokrasi sıralaması ile ters orantılıdır. Veri analizinde anlamlı
etkileri tespit edilen söz konusu dinamiklerin kamusal yolsuzluk üzerinde ne türden bir tesiri olabileceği teorik
çerçeveden de tartışılması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: kamusal yolsuzluk, kamu harcamaları, demokrasi düzeyi, eşitsizlik, dindarlık
ThePossibleEffects of GovernmentSpending, Democracy, InequalityandReligiosity on Public Corruption
Abstract
Corruption Perception Index, which is accepted as a measure of public corruption, is one of the most
important indicators of countries’ level of public administration functioning within the framework of ethical
and accountability standards. Corruption as a bureaucratic pathology can differ from country to country and
could be affected by various social factors. Especially, public spending, democratic management, income
inequality and finally the level of religiosity in a society stand out as the dynamics that can have an impact on
the level of corruption. In this study, the possible effect of these dynamics on the corruption perception index
is examined within the cross-sectional research method. This study, in which more than a hundred countries
were selected as the sample group and each dynamic was modeled separately, shows that public
expenditures, democracy level, income injustice and religiosity can have significant effects on public
corruption. According to the cross-sectional model results, the perception of corruption seems to be the
function of countries' inequality (GINI) coefficient and religiousness level in a positive direction; and of public
expenditure and democracy ranking in a negative direction. It is crucial to discuss theoratically such dynamics’
possible effect on public corruption as study findings indicate significant results.
Keywords: public corruption, public spendings, democracy ranking, inequality, religiosity
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e-Nabız Uygulamasının Sağlık İşletmeleri Açısından Sürekli Denetime Uygun Hale Getirilmesi Hakkında Bir
Öneri
Dr. Öğr. Üyesi Cenk KIRITOĞLU
Bağımsız Denetçi
Tarsus Üniversitesi, MYO, Muhasebe ve Vergi Bölümü
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr.
ORCID:0000-0001-6394-5413
Özet
Bilgi teknolojilerinin gelişimi ile birlikte, muhasebe bilgi sistemlerinde tamamiyle yazılım kullanımı başlamıştır.
Bu dijitalleşme kağıt belgeleri ortadan kaldırdığı için yeni denetim teknikleri oluşturulmuştur. Sürekli denetim
kavramı, dijital ortamda denetim yazılımları ile fiziksel ortamda kayıt olmadan, işletme verilerinin elektronik
ortamda oluşturulması ile gerekli denetimin anlık veya kısa süre içinde yapılmasını sağlamaktadır. Sürekli
denetim işlemsel verilerin tamamını denetleyerek güvenilirlik ve doğruluk seviyesini en üst düzeye
çıkarmaktadır. Hastane işletmeleri de ticaret kanuna tabi şirketler olmakla beraber kamu hizmeti veren bir
kurumdur. Bu açıdan hastaların aldığı hizmetler ve ödemeleri Sayıştay kanunu ile birlikte SUT(Sağlık Uygulama
Tebliği) ve dolayısıyla 5018 Sayılı KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’nu ve uygulamasını yakından
ilgilendirmektedir.
Dijitalleşen sağlık uygulamalarının da getirdiği kabiliyetler sayesinde yeni nesil hassas maliyet muhasebesine
dayalı denetim öne çıkmaya başlamıştır. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen ve bireylerin tüm
sağlık verilerinin kayıtlı olduğu e-Nabız sistemi ve uygulaması sürekli denetim ve diğer muhasebe ilkelerinin
uygulamasından yararlanma fikri doğmaya başlamıştır. Mesela e-Nabız uygulaması üzerinden, birey gittiği
sağlık işletmesinde (sağlık hizmet sunucusunda) kendisini muayene eden hekim ve uzmanlığını, kendisine
konulan teşhisi ve yapılan işlemleri, laboratuvar tetkik ve tahlillerini, radyolojik görüntülemeleri
görebilmektedir. Ancak bunlara ait hesap dökümünü ve SUT tebliğine uygun olarak yapılan ödemeleri
görememektedir. (Yıldırım, 2021)
Oysa buna yönelik hiçbir engel olmadığı gibi basit ilavelerle bu bilgiler bireylere de sunulabilir ve ilk denetim
bizzat bireyler tarafından yapılabilir. Bu çalışmadaki öneriler hayata geçirilirse denetimin ilk aşaması bireylerin
kendisi tarafından yapılacak ve onaylanacak öz denetim olacaktır. Benzer denetimlerin ilaç sisteminde olduğu
görülmektedir. İlaçların adedi, fiyatı, katkı payı ve kesintilerden sonra ödenmesi gereken kısmı bireylere
sunulmaktadır ve isim, telefon kayıtları bizzat birey tarafından yazılarak imza altına alınmaktadır.
Tıpkı bunun gibi e-Nabız sisteminde yapılacak ilavelerle zaten var olan verilerin bireylere sunulması sağlanacak
ve muhtemel hile ve yolsuzlukların kontrolünü birey bizzat ve ilk elde kendisi yapabilecektir. Bu durum diğer
mekanizmaların çalışmasına engel olmadığı gibi o mekanizmaların ve otoritelerin işlerliğini de artıracaktır. Bu
kadarla da kalmayacak iç ve dış denetçiye zaman ve maliyet avantajı kazandıracak ve birçok mükerrer ödeme,
hata ve hile önlendiği için kamu zararı önlenmiş olacaktır. e-Nabız üzerinden elde edilecek ücretler ve
ödemelere elektronik yollarla ulaşılması ve de mali verilerin açık ve şeffaf hale gelmesiyle birlikte makine
öğrenmesi ve derin öğrenme teknikleri de kullanıma açılmış olacaktır. Bu ise çok büyük verilerin işlenmesi ile
mümkün olacak ancak bir o kadar da kontrole ve denetime yönelik faydalı veriler verecektir. e-Nabız sistemi
üzerinde yapılacak küçük ayarlamalar bu çalışmada önerilen sistemin hayata geçirilmesi için yeterli olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık İşletmeleri, Sürekli Denetim, Hassas Muhasebe Denetimi, Hastane Bilgi Yönetim
Sistemleri.
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A Suggestion on Makingthe e-Nabız Application SuitableforContinuousMonitoringbyRegarding Healthcare
Enterprises
With the development of information technologies, the use of software in accounting information systems has
started completely. Since this digitization eliminates paper documents, new inspection techniques have been
created. The concept of continuous auditing ensures that the necessary audits are carried out instantly or in a
short time by creating business data in an electronic environment without physical recording with the control
software in a digital environment. Continuous inspection maximizes the level of reliability and accuracy by
inspecting all operational data.
Hospital enterprises are also companies subject to commercial law, but they are an institution that provides
public services. In this respect, the services and payments received by the patients are closely related to the
SUT (Sağlık Uygulama Tebliği-Health Application Communiqué) and therefore the PUBLIC FINANCIAL
MANAGEMENT AND CONTROL LAW and its implementation together with the Court of Accounts Law. Thanks
to the capabilities of digitized healthcare applications, new generation sensitive cost accounting-based
auditing has come to the fore. In addition, the idea of using the e-Nabız system and its application, which is
operated by the Ministry of Health and where all the health data of individuals are registered, has started to
benefit from the application of continuous auditing and other accounting principles. For example, through the
e-Nabız application, the individual can see the physician who examines him and his expertise, the diagnosis
and procedures made, laboratory tests and analyzes, and radiological imaging in the healthcare facility (health
service provider) he goes to. However, they cannot see their account breakdown and payments made in
accordance with the SUT communiqué. (Yıldırım, 2021)
However, there is no obstacle to this, and this information can be presented to individuals with simple
additions and the first inspection can be done by individuals themselves. If the recommendations in this study
are implemented, the first stage of the audit will be self-control, which will be carried out and approved by the
individuals themselves. It is seen that similar controls are in the pharmaceutical system. The number, price,
contribution and part of the medicines to be paid after deductions are presented to individuals and their
names and telephone records are written and signed by the individual.
Just like this, with the additions to the e-Nabız system, existing data will be presented to individuals and the
individual will be able to control possible frauds and corruption on his own and first hand. This will not prevent
other mechanisms from working, and will also increase the functionality of those mechanisms and authorities.
Not only that, it will save time and cost advantages to internal and external auditors and public damage will be
prevented since many duplicate payments, errors and frauds are prevented. Machine learning and deep
learning techniques will be put into use as the fees and payments to be obtained through e-Nabız are accessed
electronically and financial data becomes open and transparent. This will be possible with the processing of
very large data, but it will also provide useful data for control and control. Small adjustments to be made on
the e-Nabız system will be sufficient to implement the system proposed in this study.
Keywords: Health Enterprises, Continuous Audit, Sensitive Accounting Audit, Hospital Information
Management Systems.
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Durumsallık Yaklaşımı Bağlamında Uzaktan Çalışan ÖrgütlerdeYönetimsel Değişim ve Yeni Nesil Sanal
Yönetim: Bilişim Sektöründe Nitel Bir Araştırma
Mehmet ÇİFTCİ
Başkent Üniversitesi
Ünsal SIĞRI
Ostim Teknik Üniversitesi

Özet
Başta Amerika ve Avrupa olmak üzere dünyada hızla gelişen uzaktan çalışma yöntemi ülkemizde de hızla
gelişmektedir. Özellikle 2020 yılında yaşanan pandemi sürecinde bu yöntem zorunlu olarak kullanılması ile
beklentilerin çok ötesinde yaygınlaşmıştır. Bunun yanında uzaktan çalışma yöntemlerinin ortaya çıkması ile
yöneticiler ve çalışanların ilişkileri yeniden tanımlanarak yeni nesil sanal yönetimi gerektirmektedir. Bu yüzden
durumsallık yönetim yaklaşımı bağlamında yönetim fonksiyonları tartışılmakta ve uzaktan çalışma
yöntemlerinde uygulanacak yeni nesil sanal yönetim teknikleri incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan yönetim, uzaktan çalışma, yeni nesil sanal yönetim
Abstract
Remote working method, which is rapidly developing in the world, especially in America and Europe, is also
developing rapidly in our country. Especially during the pandemic process in 2020, with the mandatory use of
this method it has become widespread beyond expectations. In addition, with the emergence of remote
working methods, the relationships of managers and employees are redefined and a new generation of virtual
management is required. Therefore, management functions are discussed in the context of contingency
management approach and new generation virtual management techniques to be applied in remote working
methods are examined.
Keywords: Remote management, remote working, next generation virtual management
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Ulusal Güvenlik Problemi Olarak Madde Bağımlılığı ve 1982 Anayasasından Günümüze Madde Bağımlılığına
İlişkin Ulusal Mevzuatın Analizi 1
İlayda DEMİREL
Yalova Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi-Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
ORCID ID: 0000-0003-0485-900X
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÇÖLGEÇEN
Yalova Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ORCID ID:0000-0002-8989-9360

Özet
Güvenlik, sözlük anlamıyla toplumsal yaşam içerisinde yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin
tehlikelerden ve korkulardan uzak bir şekilde, bir tehdit olmadan yaşayabilmesi, emniyet olarak
tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, ulusal güvenlik ulus halinde yapılanan devletlerin güvenliklerini oluşturmaya
yönelik endişeleri anlamında kullanılabilmektedir. Bu kapsamda, bağımlılık toplumların bugününü ve yarınını
tehdit eden, bilhassa genç kuşakları esir alan çok kapsamlı bir sorun olması dolayısı ile önemli bir halk sağlığı
sorunu ve ulusal güvenlik problemidir. Araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Ulusal bir
güvenlik problemi olan madde bağımlılığı ile mücadele süreçlerinde 1982 Anayasa’sından günümüze değin
konuya ilişkin mevzuatın analizi yapılmıştır. Bu çalışma ile yeni politika süreci önerilerinin geliştirilmesi ve buna
ek olarak madde bağımlılığına yönelik talebin azaltılması ve arzın önlenmesi konularında öneriler getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Mevzuat, Bağımlılık, Uyuşturucu.
Substance Addiction As A National Security Problem and Analysis of National Legislatıon on Substance
Dependency Since 1982 Constitution
Abstract
Security, literally, is defined as the execution of the legal order in social life without interruption, the ability of
people to live without dangers and fears, without any threat. In this context, national security can be used to
mean the concerns of states that are structured as a nation, about creating their security. In this context,
addiction is an important public health problem and a national security problem, as it is a very comprehensive
problem that threatens the present and future of societies, especially young generations. Document analysis
method was used in the research. In the processes of combating drug addiction, which is a national security
problem, the legislation on the subject has been analyzed since the 1982 Constitution. With this study,
recommendations will be made on the development of new policy process proposals, as well as on reducing
the demand for substance addiction and preventing supply.
Keywords: Security, Legislation, Addiction, Drugs.

1

Bu Çalışma “İlçede Yaşayan Halkın Uyuşturucu Madde Bağımlılığına Yönelik Tutumunun Belirlenmesi Bursa/
Osmangazi İlçesi Örneği” Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.
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Yazma Eğitimiyle İlgili Lisansüstü Çalışmaların Yöntem Bölümlerinin Çeşitli Açılardan Değerlendirilmesi
Öğr. Gör. Öznur YILDIRIM
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Prof. Dr. Mehmet TEMİZKAN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Özet
Bu araştırmanın amacı yazma eğitimiyle ilgili lisansüstü çalışmaların yöntem bölümlerini çeşitli yönlerden
değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak çalışmaların yöntem bölümlerindeki başlıklar
belirlenmiştir. Daha sonra çalışmalarda kullanılan model ve yöntemler, çalışmaların gerçekleştirildiği evren ve
örneklem (çalışma grubu), ölçme araçları, geçerlik ve güvenirlik analizleri başlıkları ayrıntılı olarak
değerlendirilmiştir. Araştırmada araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analiz edilmesini sağlayan nitel araştırma yöntem ve tekniklerinden doküman incelemesi
kullanılmıştır. Çalışmanın veri setini yazma eğitimiyle ilgili lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tezler
oluşturmaktadır. Veri seti, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tez veri tabanından “yazma, yazma eğitimi,
yazma becerisi, yazılı anlatım” anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan tarama sonucunda belirlenmiştir. Elde
edilen tezler “yayın dili Türkçe olmak” ile “Türkçenin eğitimi ve öğretimine yönelik olmak” ölçütlerine göre
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda 257 yüksek lisans, 72 doktora tezi olmak üzere toplam 329
tez, araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre çalışmaların yöntem bölümlerinde
modelleme ile ilgili en fazla yer alan başlık “Araştırmanın Yöntemi”; hedef kitle ile ilgili en fazla yer alan başlık
“Evren ve Örneklem”; veriler ile ilgili en fazla yer alan başlık “Veri Toplama Araçları”; araştırma süreci ile ilgili
en fazla yer alan başlık “Uygulama Süreci” olmuştur. Evren ve örneklemle ilgili olarak ilkokul düzeyinde en fazla
4. sınıf, ortaokul düzeyinde en fazla 5. sınıf, ortaöğretim düzeyinde en fazla 9. sınıf, lisans düzeyinde en fazla 1.
sınıfa yönelik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yüksek lisans çalışmalarında en fazla betimsel, doktora
çalışmalarında ise en fazla deneysel modelin kullanıldığı belirlenmiştir. Çalışmalarda nitel veri toplama
araçlarından en fazla dereceli puanlama anahtarı, nicel veri toplama araçlarından ise en fazla yazılı anlatım
değerlendirme ölçeği ile tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerin geliştirilme şekline bakıldığında çalışmalarda en
fazla araştırmacı tarafından geliştirilen ölçeklerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Ölçme araçlarının geçerliliğini
sağlamak amacıyla en fazla uzman görüşü, güvenilirliğini sağlamak amacıyla da en fazla cronbach alfa katsayısı
kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yazma eğitimi, yöntem, doküman incelemesi.
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Evaluatıon of MethodsDepartments of Graduate Studies Related to Wrıtıng Education from Various
Aspects
Abstract
The aim of this research is to evaluate the method parts of postgraduate studies related to writing education
from various aspects. In line with this purpose, firstly, the titles in the method sections of the studies were
determined. Later, the models and methods used in the studies, the population and sample (study group) in
which the studies were carried out, measurement tools, validity and reliability analyzes were evaluated in
detail. Document analysis, which is one of the qualitative research methods and techniques that enables the
analysis of written materials containing information about the phenomenon or phenomena aimed to be
investigated, was used. The data set of the study consists of graduate (master's and doctoral) theses related to
writing education. The data set was determined as a result of scanning using the keywords "writing, writing
education, writing skill, written expression" from the thesis database of the Council of Higher Education. The
obtained theses were evaluated according to the criteria of "being the language of publication in Turkish" and
"being oriented towards the education and teaching of Turkish". As a result of this evaluation, a total of 329
theses, including 257 master's and 72 doctoral dissertations, were included in the research. According to the
results obtained in the research, the most frequently mentioned title in the method sections of the studies
about modeling is "Research Method"; The most common title related to the target audience is “Universe and
Sample”; The most common title related to data is "Data Collection Tools"; The most frequently quoted title
related to the research process has been "Implementation Process". Regarding the population and the sample,
studies were conducted for at most 4th grade at primary school level, at most for 5th grade at secondary
school level, at most for 9th grade at secondary education level, and at most for 1st grade at undergraduate
level. In addition, it was determined that the descriptive model was used the most in master's studies, and the
experimental model was used the most in doctoral studies. Among the qualitative data collection tools, the
most graded scoring key, and among the quantitative data collection tools, the written expression evaluation
scale and attitude scale were used the most in the studies. Considering the way the scales were developed, it
was found that the scales developed by the researcher were used the most in the studies. In order to ensure
the validity of the measurement tools, the most expert opinion is used, and the cronbach alpha coefficient is
used the most to ensure its reliability.
Keywords: Writing education, method, document review.
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How To Increase Input And Output in Online Listening/Speaking Classrooms By Using Different Web 2.0
Tools
Hafize KARAKOÇ
Selçuk Üniversitesi -Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi
krkc.hf@gmail.com
ORCHID ID: 0000-0003-1628-2156

Abstract
This study aims to examine various ways to increase input and output in online listening & speaking classrooms
by using different web 2.0 tools. Due to Covid-19, it has become inevitable for numerous schools throughout
the world to give online courses thanks to developing technology. However, the duration of the courses is not
adequate both for receptive language (input) and expressive language (output). Another problem is that
students do not feel comfortable expressing their opinions in online listening & speaking courses, lacking
concentration and not knowing other students. Besides textbooks, using authentic materials that are generally
diverse web 2.0 tools has an important role to increase students’ attention and participation and creating a
more encouraging and communicative learning environment in online listening & speaking classrooms. For
instance, some web 2.0 tools are used to create classroom groups for students to share their homework
including presentations or posters, pushing students to demonstrate their work, comment on it and interact
with each other. Additionally, other web 2.0 tools are used for interactive authentic videos that students
watch before or after class time, so students are more exposed to the language, and teachers see their
progress through these web 2.0 tools. Therefore, using web 2.0 tools enables teachers to create a studentcentered environment, leading students to be more motivated and confident while participating in their
listening & speaking courses. Briefly, the use of web 2.0 tools is significant to boost input and output in online
listening & speaking classrooms.
Keywords: Online Education, Web 2.0 tools, Input, Output, English Language Teaching
Farklı Web 2.0 Araçları Kullanarak Çevrimiçi Dinleme / Konuşma Sınıflarında Girdi ve Çıktı
Nasıl Artırılır
Özet
Bu çalışma, farklı web 2.0 araçlarını kullanarak çevrimiçi dinleme ve konuşma sınıflarında girdi ve çıktıyı
artırmanın çeşitli yollarını incelemeyi amaçlamaktadır. Covid-19 nedeniyle dünya genelinde birçok okulun
gelişen teknoloji sayesinde çevrimiçi dersler vermesi kaçınılmaz hale geldi. Ancak, derslerin süresi hem alıcı dil
(girdi) hem de ifade edici dil (çıktı) için yeterli değildir. Diğer bir sorun, öğrencilerin çevrimiçi dinleme ve
konuşma kurslarında düşüncelerini ifade etmekte rahat hissetmemeleri, konsantrasyon eksikliği ve diğer
öğrencileri tanımamalarıdır. Ders kitaplarının yanı sıra, genellikle çeşitli web 2.0 araçları olan özgün
materyallerin kullanılması, öğrencilerin dikkatini ve katılımını artırmak ve çevrimiçi dinleme ve konuşma
sınıflarında daha cesaret verici ve iletişimsel bir öğrenme ortamı yaratmak için önemli bir role sahiptir.
Örneğin, sunumlar veya posterler dâhil olmak üzere öğrencilerin ödevlerini paylaşmaları için sınıf grupları
oluşturmak için bazı web 2.0 araçları kullanılır, bu da öğrencileri çalışmalarını göstermeye, üzerinde yorum
yapmaya ve birbirleriyle etkileşime girmeye zorlar. Ek olarak, öğrencilerin ders saatinden önce veya sonra
etkileşimli otantik videolar izlemeleri için diğer web 2.0 araçları kullanılır, böylece öğrenciler dile daha fazla
maruz kalır ve öğretmenler bu web 2.0 araçları aracılığıyla ilerlemelerini görür. Bu nedenle, web 2.0 araçlarını
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kullanmak, öğretmenlerin öğrenci merkezli bir ortam oluşturmasına olanak tanıyarak, öğrencilerin dinleme ve
konuşma derslerine katılırken daha motive ve özgüvenli olmalarına yol açar. Kısaca, web 2.0 araçlarının
kullanımı, çevrimiçi dinleme ve konuşma sınıflarında girdi ve çıktıyı artırmak için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Eğitim, Web 2.0 Araçları, Girdi, Çıktı, İngiliz Dili Eğitimi
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19. Yüzyıldan 20. Yüzyılın İlk Yıllarına Osmanlı Makedonya’sında Depremler
Özlem Makbule TAŞKIRAN
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Doktora Öğrencisi
ORCID: 0000-0002-7642-717X

Özet
Depremler, tarihin ilk dönemlerinden itibaren, toplumları olumsuz yönde etkileyen doğal afetlerden biri
olmuştur. Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ve yanardağların püskürme durumuna
geçmesi gibi nedenlerden ötürü oluşmaktadır. Sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele gibi kelimelerle ifade
edilir. Meydana geldiği bölgede var olan devletin ya da yerleşim yerinin ekonomik ve toplumsal dinamizmini
her dönem de etkilemiştir. Depremden sosyo-ekonomik açıdan etkilenen bölgelerden biri de Balkan
Yarımadası’dır. Yarımada da tarih boyunca dönemsel olarak çeşitli depremler yaşanmış, bu depremlerden
Balkan yarımadasında yer alan Makedonya’da nasibini almıştır. Antik Çağdan, 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar
geçen süreçte bölgede çok sayıda deprem meydana gelmiştir. Depremlerin merkez üslerinin genel olarak
Selanik ve civarı, Kavala-Drama arası ve Ohri olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle Selanik vilayeti şiddetli
depremlere maruz kalırken, bu vilayet dışında belli başlı kazalarda ve küçük yerleşim yerlerinde deprem
yaşandığı görülmektedir. Makedonya’da ağırlıklı olarak, yüksek şiddetli depremlerin 19. yüzyıl başlarından, 20.
yüzyılın ilk yıllarına doğru giden süreçte yaşandığı gerçeği deprem bilimciler tarafından tespit edilmiştir. İki
yüzyıl arasında dönemsel olarak ardı ardına yaşanan bu depremlerde Makedonya ve halkı maddi manevi
kayıplara uğramıştır. Çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Bununla birlikte birçok bina hasar görmüş ya da
tamamen yıkılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Makedonya, Selanik, Deprem

Earthquakesin OttomanMacedoniafromthe 19th Century tothe FirstYears of the 20th Century
Abstract
Earthquakes have been one of the natural disasters that have negatively affected societies since the first
periods of history. It is formed due to the breaking and displacement of the deep layers of the earth's crust
and the eruption of volcanoes. It is expressedwithwordssuch as shaking, groundshaking, movement,
earthquake. It has affected the economic and social dynamism of the state or settlement in the region where it
occurred in every period. One of the regions affected by the earthquake in socio-economic terms is the Balkan
Peninsula. There have been various earthquakes on the peninsula periodically throughout history. Macedonia,
located in the Balkan Peninsula, has had its share from these earthquakes. Many earthquakes occurred in the
region during the period from Antiquity to the early years of the 20th century. It has been observed that the
epicenters of earthquakes were in general Thessalonikianditsvicinity, between Kavala-Drama andOhrid.
Especially the province of Thessaloniki was exposed to severe earthquakes. Earthquakes were observed in
major accidents and small settlements outside of this province. The fact that high-intensity earthquakes were
experienced mainly in Macedonia in the period from the beginning of the 19th century to the first years of the
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20th century has been determined by earthquake scientists. Macedonia and its people suffered material and
moral losses in these earthquakes that occurred consecutively between two centuries. Many people have
died. However, manybuildingsweredamagedorcompletelydestroyed.
Keyword: OttomanEmpire, Macedonia, Thessaloniki, Earthquake
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XIX. Yüzyılın İkinci Yarısından XX. Yüzyılın Başlarına Kadar Osmanlı Devleti’nde Islah ve Üretim Aracı Olarak
At Yarışları

Fatma EMEK
Dokuz Eylül Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Doktora Öğrencisi
Orcid: 0000-0002-3492-9753
Özet
At, Türklerin göçebe yaşamında önemli bir yere sahip olup, sosyal hayatlarında düğün ve şenliklerde
eğlenceamaçlı düzenlenen yarışların vazgeçilmezi, ordularının da askerden sonra en önemli parçası olmuştur.
Osmanlı Devleti’nde de at, bu popülerliğini devam ettirmiştir. Bununla birlikte atın yetiştirilmesi ise devlet
kurumlarının yerel üreticilerle yaptığı işbirliği ile gerçekleşmiştir. Ancak Osmanlı Devleti’nin Kırım Savaşı
sonunda dışarıdan at satın alma yoluna gitmesi yerel üreticileri zor durumda bırakmıştır. Üreticiler, besledikleri
atları Osmanlı ordusuna satamayınca da kendilerine para getirmeyen bu işten ellerini çekmeye başlamışlardır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nin girdiği savaşlarda at temininde zorluklar yaşamasına yol açmıştır. 1877-78
Osmanlı-Rus Savaşı ise bu sorunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serecektir. Devlet yöneticileri ise olumsuz
gidişatı durdurabilmek için yerel at üreticilerini tekrar üretime katmanın yollarını aramıştır. Bu maksatla da
ülkede at yetiştiriciliğini teşvik etmek, atın gücünü, hızını ve vasfını arttırabilmek için at yarışları
düzenlenmesine karar verilmiştir. XX. yüzyılın ilk yıllarından itibaren Osmanlı Devleti’nin birçok vilayetinde
yerel yönetimlerinde destekleriyle at yarışları organize edilmeye başlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Islah, Üretim, At, At Yarışları, Osmanlı.
Abstract
XIX. Fromthe Second Half of the Century XX. UntiltheEarly Century in theOttomanEmpire
Horse Racing as a BreedingandProductionTool
The horse has an important place in the lives of the Turks and has become an indispensable part of the races
held for entertainment purposes in weddings and festivities in their social lives and the most important part of
their armies after the military. The horse continued its popularity in the Ottoman Empire as well. However, the
breeding of the horse was carried out with the cooperation of government agencies with local producers.
However, at the end of the Crimean War, the Ottoman Empire opted to buy horses from abroad, leaving local
producers in a difficult situation. When the producers could not sell their horses to the Ottoman army, they
started to withdraw from this business that did not bring them money. This situation caused difficulties in
obtaining horses during the wars of the Ottoman Empire. The Ottoman-Russian War of 1877-78 will reveal this
problem with all its nakedness. State managers, on the other hand, sought ways to include local horse
breeders in production to stop the negative trend. For this purpose, it was decided to organize horse races to
encourage horse breeding in the country and to increase the strength, speed, and qualification of the horse.
XX. From the first years of the century, horse races started to be organized in many provinces of the Ottoman
Empire with the support of local governments.
Keywords: Breeding, Production, Horse, Horse Racing, Ottoman.
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Bağımlılık Türleri ve Sosyal Hizmet
Dr. Öğr. Üyesi Beyza ERKOÇ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
ORCID: 0000-0002-0035-6782
Özet
Bağımlılık ve türleri bireylerin özgür iradelerini kullanabilme yetisini kaybettirmesi ve tüm toplumu ilgilendiren
yapısı gereği günümüz dünyasında farklı disiplinlerce sıkça tartışılan kavramlar arasındadır. Bağımlılık, farklı
maddeleri sürekli kullanmaya veya farklı davranışları sürekli gerçekleştirmeye karşı aşırı hassasiyete bağlı
olarak ortaya çıkan, bireylerin kendisine ya da başka kişilere fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden zarar
vermesine karşın bu davranışları ve maddeleri bırakamamasıyla karakterize, biyolojik, psikolojik ve sosyal bir
bozukluk şeklinde tanımlanabilir. Bağımlılık kimyasal bağımlıklar ve davranışsal bağımlılıklar olmak üzere iki
gruba ayrılır. Kimyasal bağımlılıkların içerisinde sigara, alkol, uyuşturucu maddeler yer alırken, davranışsal
bağımlılıkların içerisinde teknoloji bağımlılığı, kumar bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, yeme bağımlılığı, egzersiz
bağımlılığı, seks bağımlılığı, ilişki bağımlılığı yer almaktadır. Öncesinde alkol ve uyuşturucu ile özdeşleştirilen
bağımlılık kavramı artık çok farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Günümüzde yaşanan hızlı değişimler
bağımlılığa ilişkin yeni başlıkların da oluşabileceği konusunda endişe vericidir. Farklı meslek ve disiplinlerin
bağımlılıklar konusunda çalışmaları devam etmektedir. Bu meslek ve disiplinlerden bir tanesi de sosyal
hizmettir. Sosyal hizmet, sosyal değişmeyi, gelişmeyi, uyumu, bireylerin güçlendirilmesini, özgürleştirilmesini
teşvik eden uygulamaya dayalı meslek ve akademik bir disiplindir. Sosyal hizmetin esaslarını; sosyal adalet,
insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı oluşturur. Sosyal hizmetin temeli; sosyal hizmet, sosyal
bilimler, beşerî bilimler ve yerel bilgi kuramlarından meydana gelir. Sosyal hizmet, hayatın sorunlarına
odaklanma ve refahın arttırılması konusunda bireyleri ve kuruluşları yönlendirir. Sosyal hizmetin hedef kitlesi
tüm bireyler olmak üzere hizmet sunumunda öncelik verilmesi gereken gruplar vardır. Çocuklar, kadınlar,
yoksullar, yaşlılar, engelliler, göçmen-sığınmacı-mülteci-insan ticareti mağdurları, afetzedeler, eski hükümlüler
bu gruplara örnektir. Bağımlılar da sosyal hizmetin öncelikli grupları arasında yer alır. Dünya genelinde olduğu
gibi ülkemizde de bağımlı sayısı her geçen gün artmakta, bağımlılık yaşı her geçen gün düşmektedir. Özellikle
çocuklar, ergenler ve gençler bağımlılık konusunda en hassas gruplarda yer alır. Böylesi hassas gruplar başta
olmak üzere bağımlılık tüm toplumun sorunudur. Sosyal hizmet uzmanları bağımlılık konusunda bireysel
(mikro), grupsal (mezzo) ve toplumsal (makro) düzlemde hizmet vermektedir. Bağımlılıklar değişmez olgular
değildir. Önemli olan bağımlı bireylerin doğru motive edilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesidir. Sosyal
hizmet uzmanları multidisipliner bakış açısı ile bu değişim sürecine olumlu katkı vermek için çalışır.
Anahtar Kelimler: Bağımlılık, Bağımlı, Bağımlılık Türleri, Sosyal Hizmet.
Types OfAddictionandSocialWork
Summary
Addiction and its types are among the concepts that are frequently discussed by different disciplines in today's
world due to the loss of the ability of individuals to use their free will and its nature that concerns the whole
society. Addiction can be defined as a biological, psychological, and social disorder characterized by the
inability of individuals to quit these behaviors and substances, although they cause physical, psychological, and
social harm to themselves or other people, which occurs due to excessive sensitivity to using different
substances continuously or performing different behaviors continuously. Addictions are divided into two
groups as chemical addictions and behavioral addictions. While chemical addictions include cigarettes, alcohol,
and drugs, behavioral addictions include technology addiction, gambling addiction, shopping addiction, food
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addiction, exercise addiction, sex addiction, and relationship addiction. The concept of addiction, which was
previously identified with alcohol and drugs, can now be used in many different areas. The rapid changes
experienced today are worrying about the emergence of new topics related to addiction. Studies of different
professions and disciplines on addiction continue. One of these professions and disciplines is social work.
Social work is a practice-based professional and academic discipline that promotes social change,
development, adaptation, empowerment, and emancipation of individuals. Social justice, human rights,
mutual responsibility, and respect for differences form the principles of social work. The foundation of social
work consists of, social work, social sciences, humanities, and local theories of knowledge. Social work guides
individuals and organizations to focus on life's problems and increase well-being. Some groups should be given
priority in work provision, with the target audience of social work being all individuals. Children, women, the
poor, the elderly, the disabled, immigrant asylum seeker-refugee-human trafficking victims, disaster victims,
ex-convicts are examples of these groups. Addicts are also among the priority groups of social work. As in the
world, the number of addicts in our country is increasing and the age of addiction is decreasing day by day.
Children, adolescents, and young people are particularly vulnerable to addiction. Addiction, is a problem for
the whole society, especially for such vulnerable groups. Social workers serve on addiction at the individual
(micro), group (mezzo), and social (macro) level. Addictions are not fixed phenomena. The important thing is
to motivate, support, and direct the addicted individuals. Social workers work to contribute positively to this
change process with a multidisciplinary perspective.
Keywords: Addiction, Addicted, Types of Addiction, Social Work
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Taşoz Adası’nın İdaresine Dair Osmanlı Devleti İle Mısır İdaresi Arasında 19. Yüzyıl Sonuna Doğru Yaşanan
Gelişmeler
Dr. Arş. Gör. Fatih ÖZÇELİK
Fırat Üniversitesi, Tarih Bölümü
ORCID: 0000-0003-2627-3376

Özet
1456 yılında Türk hakimiyetine giren Taşoz Adası, I. Balkan Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından işgal edilmiş
ve ada üzerindeki Türk hakimiyeti 1923 yılında hukuken sona erene kadar yaklaşık 5 asır devam etmiştir. Taşoz
Adası, Çanakkale Boğazı’na yakın olması itibariyle stratejik bir öneme haiz olmuştur. Fakat bir donanma
barındıracak kadar gelişmiş imkanlara sahip olmadığından Ege’deki büyük adalar kadar Osmanlı Devleti’nin son
dönemine kadar bir sorun teşkil etmemiştir. Taşoz Adası 31 Mart 1813 yılında Mehmet Ali Paşa’ya vakıf olarak
verilmiş ve Paşa’da bu adanın gelirlerini Kavala’daki vakıfları için değerlendirmiştir. Fakat 19. yy Osmanlı
idaresindeki gelişmelere bağlı olarak ada Mısır tarafından idare edilmeye başlanmıştır. İngilizlerin 1882’de
Mısır’ı işgal etmeleri ve Mısır idaresinde söz sahibi olmaları sonrasında Mısır ile Osmanlı Devleti arasındaki
meselelerde İngilizler de artık dikkate alınan bir unsur olarak yerini almıştır. Bu bağlamda Taşoz Adası’nın
idaresine dair 19. yy sonlarında yaşanan tartışmalar İngilizlerin adayı işgal edebileceği şüphesine yol açmıştır.
Bu bildiride Taşoz Adası’na yönelik İngiliz şüphelerinin de etkili olduğu bir takım gelişmeler karşısında
Osmanlıların adanın idaresine yönelik aldıkları kararlar incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Taşoz Adası, Osmanlı Devleti, Mısır, İngilizler.
DevelopmentsBetweentheOttomanEmpireandEgyptRegardingthe Administration of Thasos Island
towardstheEnd of the 19th Century
Abstract
Thassos Island, which came under Turkish domination in 1456, was occupied by the Greeks during the Balkan
War I and the Turkish domination over the island continued for about 5 centuries until it legally ended in 1923.
Thassos Island has a strategic importance as it is close to the Dardanelles. However, it did not pose a problem
until the last period of the Ottoman Empire as much as the large islands in the Aegean, as it did not have the
advanced facilities to accommodate a navy. Thasos Island was given to Mehmet Ali Pasha as a foundation on
March 31, 1813 and Pasha used the income of this island for his foundations in Kavala. However, depending on
the developments in the Ottoman administration in the 19th century, the island began to be administered by
Egypt. After the British invaded Egypt in 1882 and had a say in the Egyptian administration, the British took
their place as an element of consideration in the issues between Egypt and the Ottoman Empire. In this
context, the discussions about the administration of Thasos Island at the end of the 19th century caused
suspicion that the British could invade the island. This paper will examine the decisions taken by the Ottomans
regarding the administration of the island in the face of some developments in which British doubts about
Thasos Island were also effective.
Keywords: Thasos Island, Ottoman Empire, Egypt, British.
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Covıd-19 Pandemisinde Özel Hastanelerin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep
Örneği
Arş. Gör. Merve AKIŞ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0002-0796-2494
Dr. Öğr. Üyesi Fatih BUDAK
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0002-6873-6204

Özet
İlk olarak 2019 yılının Aralık ayında, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıktığı var sayılan ve 11
Mart 2020 tarihinde, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVID-19 hastalığı; bu
çalışmanın yapıldığı 2021 yılının Nisan ayı itibariyle, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini sürdürmeye
devam etmektedir. Pandemiyle mücadele sürecinde, özellikle tedavi edici sağlık hizmetleri sunumunun en
önemli ayağını, kamu ya da özel fark etmeksizin, hastanelerin oluşturduğu bilinmektedir. Hastanelerin, bu
süreçte yalnızca sunmuş oldukları tedavi edici sağlık hizmetleriyle değil; aynı zamanda, kullanmış oldukları
sosyal medya uygulamaları üzerinden gerek pandemiye yönelik sunmuş oldukları sağlık hizmetlerini duyurmak
ve gerekse takipçilerinin (halkın) bilinçlenerek sağlık okuryazarlık düzeylerini artırmak amacıyla yapmış
oldukları paylaşımlarla da ön plana çıkmaları beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin Gaziantep
ilinde bulunan toplam 19 özel hastanenin, özellikle COVID-19 vaka ve ölüm sayılarının artış gösterdiği 1 Ocak17 Nisan 2021 tarihleri arasındaki sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube)
kullanımlarını inceleyerek, yapmış oldukları paylaşımların COVID-19 ile ilişkisini analiz etmektir. Çalışma
neticesinde elde edilen bulgulara göre; araştırmaya dâhil edilen tüm sosyal medya uygulamalarında hesabı
bulunan yalnızca 1 hastane bulunurken, yine hiçbir sosyal medya uygulamasında hesabı bulunmayan 1 hastane
bulunmaktadır. Bu hastanelerin sosyal medya paylaşımlarının %16’sı COVID-19 ile ilişkiliyken, COVID-19 ile
alakalı paylaşımların %48’inin sağlık hizmetleri sunumuyla, %5’inin ise pandemi süreciyle ilgili bilgilendirme
amacı taşıdığı belirlenmiştir. Buna göre; çalışma kapsamına alınan hastanelerin, sosyal medya kullanımına
gerekli önemi vermediğini ve yine bu hastanelerin, pandemiyle mücadele sürecinde, sosyal medya
uygulamalarını yeterince kullanmadığını ifade etmek mümkündür. Sonuç olarak, hastanelerin sosyal medya
uygulamalarını aktif ve bilinçli bir şekilde kullanımlarının; hizmet pazarlamasının yanı sıra pandemiyle mücadele
sürecinde toplumun bilinçlendirilmesi adına son derece önemli olduğu ve paylaşımların da bu doğrultuda
olması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Özel hastane, Sağlık hizmetleri, Sosyal medya

A Research on Social Media Uses of Private Hospitals in Covid-19 Pandemic: Case of Gaziantep Province
Abstract
COVID-19 disease first appeared in Wuhan, China's Hubei province in December 2019 and was recognized as a
pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. COVID-19, as well as in Turkey, where this
study was conducted as of April of 2021 in the whole world continues to maintain its influence. It is known
that hospitals, regardless of whether they are public or private, constitute the most important part of the
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curative healthcare provision in the process of combating the pandemic. Not only with the curative health
services that hospitals offer in this process; at the same time, it the expected that they will come the forefront
with the posts they have made with the aim of both announcing the health services they offer for the
pandemic and increasing the health literacy level of their followers. The aim of this study is to examine the use
of social media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube) of 19 private hospitals in Gaziantep, and to
analyze the relationship between their posts and COVID-19. The study examined the posts between January 1
and April 17, 2021, when the number of COVID-19 cases and deaths increased. According to the findings
obtained as a result of the study, while there is only 1 hospital with an account in all social media applications
included in the study, there is also 1 hospital that does not have an account in any social media application. It
has been determined that 16% of the social media posts of these hospitals are related to COVID-19, while 48%
of the posts related to COVID-19 are for the purpose of providing health services and 5% for the purpose of
informing about the pandemic process. Accordingly, it is possible to state that the hospitals included in the
study do not give the necessary importance to the use of social media and that these hospitals do not use
social media applications sufficiently in the process of combating the pandemic. As a result, it is thought that
active and conscious use of social media applications by hospitals is extremely important in terms of raising
awareness of the society in the process of combating the pandemic as well as in service marketing, and the
sharing should be in this direction
Keywords: COVID-19, Private hospital, Healthcare, Social media
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Marketing Communication Management Beyond the Sky: An Overview of Space Advertising
Dr. Öğr. Üyesi Bengü BAŞBUĞ
İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim Bölümü
ORCID: 0000-0002-6393-0884

Abstract
In the field of advertising,the increasing global competition has caused major changes in the way companies
communicate with consumers.Being one of the most important components of marketing communication,
advertisingincreasingly moves from traditional media to the new media environment due to the rapid
development of communication technologies.In a time where all possible forms and contentsare tested when
it comes to advertising, companies are pushing the limitsof the realand virtual world as they are always in
search of something newwith the result of having finally discovered space advertising.Taking advertisingto a
galactic and thus very extraordinary dimension, space advertising is a marketing communication tool that
includes ideas, products and services that span the space industry and provides different formats.In its
simplest form, a brand product photographed or filmed by NASA astronauts can be promoted in a space
capsule.Amore extreme form, which is planned to be implemented in the near future,is the orbital display
technology through which the sky can be used as a big screen to publish logos and advertisements like bright
stars reaching up to 7 billion people.In line with these striking developments, companies will be able to create
and manage their marketing communication activities not only on earth but also beyond the sky.In this study,
space advertising will be examined in terms of its conceptual aspect, form and potential by conducting a
literature research.Finally, the future importance of space advertising and the problems it brings will be
discussed.
Keywords: Marketing Communication, Advertising, Space, Technology

Gökyüzünün Ötesinden Pazarlama İletişimi Yönetimi: Uzay Reklamcılığına Genel Bir Bakış
Özet
Reklamcılık alanında global çapta rekabetin artması, şirketlerin tü keticilerle iletişim kurma biçimlerinde bü yü k
değişikliklere gitmesine neden olmuştur. Pazarlama iletişiminin en önemli bileşenlerinden biri olan reklam,
iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte giderekgeleneksel medyadan yeni medya ortamına doğru
yönelmektedir. Reklam söz konusu olduğunda mümkün olan her türlü şeklin ve içeriğin denendiği bir zamanda,
gerçek ve sanal alemdeki sınırları zorlayan şirketler yeni arayışlar içine girmiş vesonuç olarak uzay reklamcılığını
keşfetmiştir.Reklamcılığı galaktik bir boyuta taşıyan uzay reklamcılık, uzay endüstrisini kapsayan fikirleri,
ürünleri ve hizmetleri içeren bir pazarlama iletişimi aracıdır ve farklı formatlarda gerçekleşebilir. En basit haliyle
bir uzay kapsülünde NASA astronotları tarafından fotoğrafı veya filmi çekilen bir marka ürününün tanıtımı
yapılabilmektedir. Daha ekstrem olmakla beraber yakın gelecekte uygulanması plananan orbital display
teknolojisiyle gökzüyü devasabir ekran olarak kullanılabilecek ve böylece parlak yıldızlar gibi yayınlanan logo ve
reklamlarla 7 milyar kadar kişiye ulaşmak mümkün olabilecektir.Bu çarpıcı gelişmeler doğrultusunda şirketler
artık sadece dünyada değil, gökyüzünün ötesinden de pazarlama iletişim faaliyetlerini oluşturup

7th International Management and Social Research Conference
May 19-21 2021 İstanbul / Turkey
yönetebilecektir.Bu çalışmada, uzay reklamcılığınınliteratür araştırması yapılacak vebu doğrultuda kavram,
form ve potansiyeli incelenecektir. Çalışmanın sonundauzay reklamcılığın gelecekteki önemi ve beraberinde
getirdiği problemler tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama İletişimi, Reklamcılık, Uzay, Teknoloji
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Kapitalizmin Değişen Üretim Biçiminin Eğitimi Şekillendirmesi
Öğr. Gör. Dr. Songül DEMİREL DEĞİRMENCİ
Hitit Üniversitesi, Sungurlu MYO
ORCHID:0000-0003-0982-0796

Özet
Kapitalist üretim ve tüketim biçiminin birçok yönüyle tüm dünyayı sararak, yönlendirmeye çalıştığı bir
dönemden geçmekteyiz. Üretim biçiminin değişerek bu güne gelmesinde kapitalizmin krizlerinin etkisi büyük
olmuştur. Fordist dönemin yığın üretim biçiminin terk edilmesiyle, postfordist üretim biçiminde çalışanlardan
beklentiler farklılaşmıştır. Küreselleşme ve neoliberal politikaların da etkisiyle kapitalizmin kırılganlaşan
yapısının, esnek üretim sistemlerini zorunlu hale getirdiği bir süreç yaşanmıştır. İlk defa çalışacakların işin
gerektirdiği nitelikleri edinecekleri eğitimi almaları veya işini kaybedenlerin tekrar iş bulabilmeleri için
kendilerine yeni eğitimler eklemeleri gereği doğmuştur. Böylelikle eğitim kurumlarının, eğitim anlayışları başta
olmak üzere; eğitim aracı olan kişi, kurum, materyal vb. yeni duruma ayak uydurması beklenmiştir. Yeni çalışan
tipinin tüm yaşamı boyunca aynı ya da benzer işleri yapması istenmemektedir. Bundan ziyade piyasada
satılabilecek yeni bir şeyler üretmesi beklenmektedir. Bu beklentiyi karşılayabilecek insanın nitelikleri de haliyle
farklı olmalı ve bunun için de farklı bir eğitimden geçmeliydi. Çalışmada, kapitalizmin üretim biçiminin
dönüşmesinin dinamikleri üzerinde durulacaktır. Ardından, günümüz postfordist üretim biçiminin
özelliklerinden dolayı eğitimden beklenilenlerin nasıl ve ne yönde değiştiğine yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, kapitalizm, postfordist üretim biçimi
Shaping of the Education by the Changing Mode of Production of Capitalism
Abstract
We are going through a period in which the capitalist mode of production and consumption is striving to shape
and surround the whole world in many aspects. The effects of capitalism's crises had a great effect on the fact
that mode of production came down the present day by undergoing change. The expectations from the
workers in the Post-Fordist mode of production changed with the abandonment of the mass production form
of the Fordist era. A process was experienced in which the fragile structure of capitalism made flexible
production systems obligatory along with the effect of globalization and neoliberal policies. It became
necessary for first-time employees to receive the training in order to acquire the qualifications required by the
job or to add new trainings for those who lost their job with the aim of finding a job again. Thus, educational
institutions were expected to adapt to the new situation especially with the understanding of education,
people as education instrument, institutions, materials, etc. The new type of employee is not asked to do the
same or similar jobs throughout his/her working life. But rather, they are expected to produce something new
that can be sold in the market. The qualities of the employee who could meet this expectation must also
naturally be different, thus, the employee has to undergo a different education. In the study, the dynamics of
the transformation of capitalism's mode of production will be emphasized. Then, how and in what direction
the expectations from education changed due to the characteristics of today's Post-Fordist mode of
production will be covered.
Keywords: Education, Capitalism, Post-Fordist mode of production
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Eşcinsel ve Biseksüel Kadın Sporcuların İçselleştirilmiş Homofobi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından
İncelenmesi
Melis ORTATEPE
Kastamonu Üniversitesi, Spor Bilimleri FakültesiLisans Öğrencisi
ORCID: 0000-0002-7106-0057
Dr. Öğr. Üyesi Senem ÇEYİZ
Kastamonu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0002-1000-0309

Özet
İçselleştirilmiş homofobi eşcinsel ve biseksüel bireylerin, eşcinselliğe yönelik olumsuz tutumları ve yargıları
içselleştirmeleri sonucunda, eşcinselliğe ve kendi içindeki eşcinsel özelliklere yönelik bir dizi olumsuz tutum
geliştirmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada, cinsel yönelimlerini eşcinsel ve biseksüel olarak
belirten kadın sporcuların içselleştirilmiş homofobi düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir.
Araştırmabetimsel tarama modelinde, nicel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın örneklemini, kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak araştırmaya dahil edilen, cinsel yönelimini
eşcinsel (n=69) ve biseksüel (n=51)olarak belirten 120 kadın sporcuoluşturmuştur. Araştırma verilerinin
toplanmasında İçselleştirilmiş Homofobi Ölçeği (İHÖ) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Toplam 10 maddeden
oluşan ve her bir maddesi beşli likert tipte olan ölçek maddelerinden en az birine “katılıyorum” ya da
“kesinlikle katılıyorum” yanıtını veren katılımcıların, içselleştirilmiş homofobi düzeyleri yüksek, diğer
katılımcılarınki ise düşük olarak kabul edilir. Araştırma verilerinin analizi SPSS 20.0 programı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Normal dağılım gösterdiği tespit edilen araştırma verilerinin analizinde, değişkenler
arasındaki farklılıkların tespit edilebilmesi için Bağımsız Örneklemler t Testi ve Tek Yönlü ANOVA testi
kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgular doğrultusunda, düşük içselleştirilmiş homofobi grubunda
yer alan katılımcıların (n=59) içselleştirilmiş homofobi puan ortalamaları13.67± 3.93, yüksek içselleştirilmiş
homofobi grubunda yer alan katılımcıların (n=61) puan ortalamaları ise 19.72± 6.93olarak bulunmuştur.
Katılımcıların içselleştirilmiş homofobi düzeyleri arasında; yaş, aktif spor yaşı, eğitim durumu, aylık gelir
değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık saptanmamış olup, cinsel yönelim, aileden birine açılma, takım
arkadaşlarına açılma, antrenöre açılma değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Biseksüel
katılımcıların eşcinsel katılımcılara göre, aile bireylerine açılmamış katılımcıların aile bireylerine açılmış
katılımcılara göre, takım arkadaşlarına açılmamış katılımcıların açılmış katılımcılara göre, antrenörlerine
açılmamış katılımcıların açılmış katılımcılara göre içselleştirilmiş homofobidüzeylerinin daha yüksek olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İçselleştirilmiş homofobi, eşcinsel kadın, biseksüel kadın, sporcu
Analysis of Internalized HomophobiaLevels of Homosexual and BisexualFemale Athletes in Terms of Various
Variables
Abstract
Internalizedhomophobia is defined as thedevelopment of a series of Internalized homophobia is defined as the
development of a series of negative attitudes towards homosexuality and homosexual characteristics as a
result of the internalization of negative attitudes and judgments towards homosexuality by homosexual and
bisexual individuals. In this study, the internalized homophobia levels of female athletes who stated their
sexual orientation as homosexual and bisexual were examined in terms of various variables. The research was
carried out in a descriptive survey model by adopting a quantitative research approach. The sample of the
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study consisted of 120 female athletes who were included in the study using the snowball sampling method
and stated their sexual orientation as homosexual (n = 69) and bisexual (n = 51). Internalized Homophobia
Scale (IHS) and Personal Information Form were used to collect research data. Participants who answer "I
agree" or "strongly agree" on at least one of the scale items, which consist of 10 items and each item is in a
five-point likert type, are considered to have high internalized homophobia levels, while those of the other
participants are considered low. The analysis of the research data was carried out using the SPSS 20.0
program. Independent Samples t Test and One-Way ANOVA test were used to determine the differences
between variables in the analysis of the research data that were found to have a normal distribution. In line
with the findings obtained at the end of the study, the internalized homophobia mean score of the
participants in the low internalized homophobia group (n = 59) was found to be 13.67 ± 3.93, while the mean
score of the participants in the high internalized homophobia group (n = 61) was found to be 19.72 ± 6.93. No
significant difference was found between the internalized homophobia levels of the participants in terms of
age, active sports age, educational status, monthly income variables, and a significant difference was found
according to the variables of sexual orientation, coming out to a family member, coming out to teammates,
and coming out to the coach. Internalized homophobic levels were found higher in bisexuals compared to
homosexuals, in those who came out to their family members compared to those who did not, in those who
came out to their friends compared to those who did not, in those who came out to their coaches compared
to those who did not.
Keywords: Internalized homophobia, homosexual woman, bisexual woman, athlete.
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Şizofreni Tanılı Bireylerin Bakım Verenlerinin Yaşadığı Psikososyal Sorunlar
Leyla Buse KETRE
Yalova Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÇÖLGEÇEN
Yalova Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü

Özet
Şizofreni, bireyin kimliğine ve bireyselliğine ait olan bilincin işlevinin hasar almasına sebebiyet veren, ortak bir
tanı kriteri kullanılmasına rağmen her bireyde ayrı belirtilerle ve farklı nedenlerle ortaya çıkabilen, klinik seyri
farklı seyredebilen ve tüm toplumlarda en çok görülme oranına sahip olan ruh sağlığı hastalıklarından biridir.
Her bireyde görülen kendine özgü koşullar beraberinde bireyin kendine özgü tedavisini de getirmektedir. Bu
süreçte toplum temelli ruh sağlığı modeline geçişle birlikte ruh sağlığı profesyonelleri kadar şizofreni tanısı
almış bireyin bakım verenleri de geçmiş dönemlere oranla artan kritik bir rol üstlenmektedir. Şizofreni kronik
bir ruh sağlığı hastalığı olduğu için bakım verme süreci de uzun süren yıllar devam eden, hastalığın seyrine göre
değişkenlik gösterebilen ve mesai tanımı olmayan bir sorumluluğu içermektedir. Bakım veren bireylerde
üstlenilen bu sorumluluk neticesinde, bireylerin değişen ve zorlaşan ekonomik durumları, sosyal hayatları,
ruhsal durumları ve aile dinamikleri beraberinde psikososyal sorunları getirebilmektedir. Bu çalışmada
Şizofreni tanısı almış bireylerin bakım verenleri ile yapılan çalışmalar incelenerek bakım veren bireylerin
yaşadıkları psikososyalsorunlar ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, ruh sağlığı, bakım verme, psikososyal sorunlar
Psychosocial Problems Experienced by Caregivers of Individuals with Schizophrenia
Abstract
Schizophrenia causes damage to the function of the consciousness belonging to the identity and individuality
of a person; although a common diagnostic criterion used, it can arise from unique symptoms and disparate
reasons in each person; It is one of the mental health diseases that can have a different clinical course and the
most prevalence in all societies. The unique conditions seen in each individual bring along the individual's
specific treatment. In this process, with the transition to the community-based mental health model, the
caregivers of individuals diagnosed with schizophrenia as well as mental health professionals, play an
increasingly crucial role compared to previous periods. Since schizophrenia is a chronic mental health disease,
the process of providing care includes a responsibility that lasts for many years, can vary according to the
course of the disease and does not have a definition of shift. As a result of this responsibility undertaken by
caregivers, their unstable and difficult economic situations, social life, mental conditions and family dynamics
can bring along psychosocial problems. In this article, the studies conducted with the caregivers of individuals
diagnosed with schizophrenia will be examined and also the psychosocial difficulties experienced by the
caregivers will be revealed.
Keywords: Schizophrenia, mental health, caregiving, psychosocial problems
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İşletmelerde Kalite Yönetimi ile İşgücü Rekabetinin İlişkisi
Dr. Öğr. Üyesi Canan TİFTİK
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
ORCID: 0000 0002 8327 5282

Özet
Bu makalenin amacı, çağdaş yönetim yaklaşımının unsurlarından birisi olan kalite yönetiminin işletmeler
ekseninde işgücü rekabeti ile arasındaki ilişki incelenecektir. İçinde bulunduğumuz çağda, hem bireysel hem de
organizasyonel hedeflere ulaşmak için kalite yönetiminin sağlanması işletmelerde daha verimli ve etkili bir
şekilde işleyişinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. İşletmelerdeki tüm kişiler, özellikle yöneticiler ve işgörenler
kendileri arasında mükemmelliği teşvik etmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu endişeleri gidermek için makalede
öncelikle kalite yönetimi olgusu kavramsal çerçevede incelenecektir. Çalışmanın devamında makalenin de odak
noktasını oluşturan işletmelerde kalite yönetimi ile işgücü rekabeti arasındaki ilişki çağdaş yönetim teorileri
ekseninde incelenecektir.
Sanayi devrimi döneminde ve 20. yüzyılın ilk yarısında I.Dünya Savaşı ve II.Dünya Savaşı'nın yanı sıra çok sayıda
bölgesel ve iç savaş nedeniyle ürünlere olan açlık hızlı bir pazar sürecini meydana getirmiştir. Fakat II. Dünya
Savaşı’nı izleyen birkaç on yıl sonra dikkat nicelikten üretim kalitesine kaymaya başlamıştır. Nitekim ürün ve
hizmetlerin kalitesi, dünya çapında gelişmiş ülkelerdeki birçok şirkette yöneticilerin takıntısı haline gelmiştir. Bu
aynı zamanda, organizasyonlarda en gelişmiş ve en yüksek kalite yönetimi olarak ön plana çıkan toplam kalite
yönetimini yeniden canlandırdı.
Yöneticiler modern şirketlerin ortaya çıkışından bu yana kaliteye önem vermesi bağlamında hem kavram hem
de program olarak işletmelerde kalite yönetimi son birkaç on yıl içinde daha açık bir şekilde şekillenmiştir,
ancak burada sürekli olarak iyileştirilen ve tamamlanan süreçlerle ilgileniyoruz.
Bir kuruluşta ürün ve hizmet kalitesini yönetmek için kalite guruları tarafından birçok kalite yönetimi felsefesi,
metodolojisi, kavramı ve uygulaması yaratılmıştır. Bu uygulamalar, zaman içinde sürdürülebilir rekabet avantajı
kaynakları yaratmak için gelişmiştir. Yöneticilerin karşılaştığı yeni zorluklar, kuruluşun performansını ve
gelecekteki rekabeti artırmak için ele alınmaktadır. Kuruluşun iş planıyla entegrasyonu, müşteri memnuniyeti
ve kurumsal performans üzerinde olumlu bir etki yapabilir.
İşletmelerin rekabet gücünün belirleyicilerinden birisi de işgücü rekabetidir. Bu çalışmada işletmelerdeki kalite
yönetimi ile işgücü rekabeti arasındaki ilişki incelenecektir. Çalışma kapsamında öncelikle kalite, kalite
yönetimi, işgücü rekabeti gibi kavramlar kavramsal çerçeve ekseninde incelenecektir. Çalışmanın devamında
makalenin odak noktasını oluşturan kalite yönetimi ile işgücü rekabeti arasındaki ilişki incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yönetim, Kalite Yönetimi, İşgücü Rekabeti.
The Relationship between Quality Management and Labor Competition in Enterprises
Abstract
The aim of this article is to examine the relationship between quality management, which is one of the
elements of contemporary management approach, and labor competition in the enterprise axis. In the age we
are in, ensuring quality management to achieve both individual and organizational goals has had an important
effect on the functioning of businesses more efficiently and effectively. All persons in businesses, especially
managers and employees, need to promote excellence among themselves. In order to eliminate these
concerns, firstly the concept of quality management will be examined in the article. In the continuation of the
study, the relationship between quality management and labor competition in enterprises, which is the focus
of the article, will be examined in the axis of contemporary management theories.
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During the industrial revolution and the first half of the 20th century, the hunger for products caused by World
War I and World War II, as well as numerous regional and civil wars, led to a rapid market process. But II. After
a few decades following World War II, attention began to shift from quantity to production quality. Thus; The
quality of products and services has become the obsession of managers in many companies in developed
countries around the world. This also revitalized total quality management, which stands out as the most
advanced and highest quality management in organizations.
Quality management in enterprises has been more clearly shaped over the past few decades, both as a
concept and as a program, in the context of the emphasis on quality by managers since the emergence of
modern companies, but here we are dealing with processes that are constantly improved and completed.
Many quality management philosophies, methodologies, concepts and practices have been created by quality
gurus to manage product and service quality in an organization. These practices have evolved over time to
create sustainable sources of competitive advantage. The new challenges faced by managers are addressed to
improve the organization's performance and future competition. Integration with the organization's business
plan can have a positive impact on customer satisfaction and corporate performance.
One of the determinants of the competitiveness of businesses is labor competition. In this study, the
relationship between quality management in enterprises and labor competition will be examined. Within the
scope of the study, firstly, concepts such as quality, quality management and labor competition will be
examined in the context of the conceptual framework. In the rest of the study, the relationship between
quality management and labor competition, which is the focus of the article, will be examined.
Keywords: Management, Quality Management, Labor Competition.
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Covid-19 Sürecinde Spor Yöneticisi Adaylarının Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
Arş. Gör. Dr. Recep Fatih KAYHAN
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ORCID: 0000-0002-1022-2892

Özet
COVİD-19 pandemisi nedeniyle uygulanan karantina tedbirleri ile sokağa çıkılmaması ve evde kalınması
insanların fiziksel aktivitelerinin kısıtlanmasına yol açmıştır. Karantina, kişinin günlük rutin yaşantısından uzak
kalmasına neden olarak duygu durumunda değişikliğe neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı karantina
sürecinde küresel pandemi ve halk sağlığı kısıtlamalarının, ülkemizdeki spor yöneticisi adaylarının yaşam
kalitesi durumları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada, spor bilimleri fakültesinin spor yöneticiliği
bölümünde öğrenim görmekte olan 60 kadın, 105 erkek toplam 165 öğrenci gönüllü olarak yer aldı. Verilerin
toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından
geliştirilen WHOQOL-BREF ölçeği kullanıldı. Google Forms uygulaması kullanılarak hazırlanan anket formu
bağlantı linki paylaşılarak çalışmaya katılmaya gönüllü bireylere ulaştırıldı. Güvenirlik analizinde ölçeğin
Cronbach Alpha (0,919) güvenirlik katsayısının beklenilen düzeyde olduğu belirlendi. Verilerin normallikleri
sınanmış ve normal dağıldığı belirlenen veriler üzerinde T-testi, Tek Yönlü Anova, Tukey ve Korelasyon testleri
yapıldı. Verilerin analizinde SPSS 26.0 lisanslı istatistik programı kullanıldı. Yapılan T-testi sonuçlarına göre,
fiziksel sağlık boyutunda spor yöneticisi adaylarının cinsiyet (t(163)=-2,703; p<0,05) ve spor dalı (t(163)=-0,463;
p<0,05) değişkeni açısından anlamlı fark görüldü. Yapılan Anova analizi sonuçlarına göre, genel sağlık durumu
(F(3,161)=5,090; p<0,05) ve psikolojik (F(3,161)=4,049; p<0,05) boyutta spor yöneticisi adaylarının sınıf değişkeni
bakımından anlamlı fark görüldü. Ayrıca tüm alt boyutlarda spor yöneticisi adaylarının refah düzeyi açısından
anlamlı fark görüldü (p<0,05). Yapılan Pearson Korelasyon analizi sonuçlarına göre, yaş ile psikolojik açıdan
yaşam kalitesi düzeyi arasında pozitif yönde ilişki görüldü. Gelir durumu ile sosyal ilişki açısından yaşam kalitesi
düzeyi arasında da pozitif ilişki saptandı.
Spor yöneticisi adaylarının cinsiyeti, yaşı, gelir durumu, spor dalı, sınıfı ve refah düzeyi onların yaşam kalitesi
düzeyleri üzerinde farklılıklara neden olmaktadır. Ölçekte yer alan alt boyutlarda farklılaşmaların gözlemlendiği
ancak, bu farklılaşmaların daha çok ‘fiziksel sağlık ve psikolojik’ boyutlarında yoğunlaştığı anlaşılmıştır.
Erkeklerin ve takım sporu yapanların yaşam kalitesinin en çok fiziksel sağlık boyutunda olduğu, gelir düzeyi
yükseldikçe sosyal ilişkilerde yaşam kalitesinin arttığı ve spor yöneticisi adaylarının yaşı ve okuduğu sınıf
yükseldikçe psikolojik olarak yaşam kalitelerinin yükseldiği belirlendi. Ayrıca refah düzeyi arttıkça da yaşam
kalitesinin tüm boyutlarda arttığı belirlendi. Özellikle gençlik yıllarında kişinin psikolojisini ve ruhsal
bütünlüğünü bozan problemlerin akademik ve toplumsal açıdan olumsuz sonuçlar ortaya çıkaracağı
düşünülmektedir. Bu nedenle yaşam kalitesini arttırabilmek için çalışmamızda belirlenen, spor yöneticisi
adaylarının yaşam kalitelerine etki eden faktörlerin dikkate alınması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Pandemi, Sağlık, Sosyal İlişki, Spor.
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Investigation of the Faculty of Science Sports Students Attitudes toward Distance Learning
Abstract
The quarantine measures implemented due to the COVID-19 pandemic and not going out on the streets and
staying at home have led to the restriction of people's physical activities. Quarantine causes a change in mood
by causing the person to stay away from daily routine life. The purpose of this study is to examine the effect of
global pandemic and public health restrictions on the quality of life of sports manager candidates in our
country during the quarantine process.A total of 165 students, 60 females and 105 males, studying at the
sports management department of the sports sciences faculty, participated in the study voluntarily. The
personal information form prepared by the researcher and the WHOQOL-BREF scale developed by the World
Health Organization (WHO) have used to collect the data. The questionnaire form prepared using the Google
Forms application has shared and delivered to volunteers by sharing the link. In the reliability analysis, it was
determined that the Cronbach Alpha (0,919) reliability coefficient of the scale has at the expected level. The
normality of the data has tested and T-test, One-Way Anova, Tukey and Correlation tests have performed on
the data that has determined to be normally distributed. SPSS 26.0 licensed statistics program has used in the
analysis of the data.According to the results of the T-test, a significant difference has observed in terms of
physical health dimension of sports manager candidates in terms of gender (t(163)=-2,703; p<0,05) and sports
branch (t(163)=-0,463; p<0,05) variables. According to the results of Anova analysis, a significant difference has
observed in terms of general health status (F(3,161)=5,090; p<0,05) and psychological (F(3,161)=4,049; p<0,05)
dimension of sports manager candidates class variable. In addition, a significant difference has observed in all
sub-dimensions in terms of the welfare level of sports manager candidates (p<0,05). According to the results
of the Pearson Correlation analysis, a positive relationship has found between age and psychological quality of
life. There was also a positive relationship between income status and quality of life in terms of social
relations.
The gender, age, income status, sport branch, class and welfare level of sports manager candidates cause
differences on their quality of life levels. It has understood that there have differentiations in the subdimensions of the scale, but these differentiations have mostly concentrated in the "physical health and
psychological" dimensions. It has determined that the quality of life of men and those who do team sports is
mostly in the physical health dimension, the quality of life in social relations increases as the income level
rises, and the psychological quality of life of the sports manager candidates increases as the age and the class
they study. In addition, it has determined that as the welfare level increased, the quality of life increased in all
dimensions. It is thought that problems that disrupt the psychology and spiritual integrity of the person,
especially in the youth, will have negative consequences in academic and social terms. Therefore, in order to
increase the quality of life, it is important to consider the factors determined in our study that affect the
quality of life of sports manager candidates.
Keywords: COVID-19, Pandemic, Health, Social Relationship, Sports.
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Türkiye'de Seçim Anketlerinin Toplam Anket Paradigması Perspektifinden Tahlili
Dr. Mert MORAL
Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ORCID: 0000-0001-6674-3198

Özet
Kamuoyu araştırmaları kamuoyunun siyasi tutum, tercih ve davranışlarına ayna tutmakla kalmayıp, bunları
şekillendirmekte de oldukça etkili olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'de son yıllarda sayıları giderek artan ve
siyasi aktörler tarafından sıklıkla eleştirilen seçim anketlerinin anket metodolojisi perspektifinden bir
değerlendirmesi yapılarak, uluslararası literatürde kabul gören bilimsel standart, prosedür ve pratiklere ne
ölçüde uydukları incelenmekte ve seçim sonuçlarına dair tahminlerinin ne şekilde kullanılabileceği
tartışılmaktadır. Bu amaçla ülkemizde 2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde
geleneksel ve sosyal medyada yayımlanan tüm kamuoyu araştırmalarını içeren kapsamlı bir veriseti
toplanmıştır. İncelenen seçim anketlerin "toplam anket hatası perspektifi" ve çeşitli uluslararası birliklerin bu
araştırmaların raporlanması konusunda belirlemiş olduğu standartlar ışığında tahlili, özellikle kapsam ve
örneklem konularındaki önemli sorunlar ve rassal olmayan örneklemler çekilmesi gibi sebeplerle seçim
anketlerinin seçim sonuçlarını tahmin etmede büyük ölçüde başarısız olduklarını ve tahminlerinin
raporlamasında önemli eksikler olduğunu göstermektedir. Çalışmanın son bölümünde anket metodolojisi
perspektifinden oldukça sorunlu yöntem ve pratiklerine rağmen, seçim anketi verilerinin bilimsel çalışmalarda
hangi amaçlarla ve nasıl kullanılabilecekleri, "anketlerin anketi" yöntemi örneğinden hareketle tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Seçim Anketleri, Anket Metodolojisi, Toplam Anket Hatası, Anketlerin Anketi
An Examination of Election Polls in Turkey from the Total Survey Error Paradigm Perspective
Abstract
Public opinion polls are not only an important tool for social scientists tomeasure the public's political
attitudes, preferences, and behavior but also likely to influence the formation of those.In this study, we
evaluate election polls in Turkey, which have been not only increasingly popular but also heavily criticized by
various political actors in the last years, from the perspective of survey methodology, examine to what extent
they follow internationally accepted scientific procedures, standards, and practices, and discuss how their
predictions can be used in scientific research. To this end, we collected a comprehensive dataset on all
election polls for the 2018 presidential and parliamentary elections, which were published at conventional and
social media outlets. Our assessment of the examined election polls from the perspective of the total survey
error paradigm and various international public opinion associations' guidelines for reporting practices shows
that they often fail to predict election outcomes mostly due to their important coverage and sampling errors
and use of convenience sampling methods, and that there are important omissions in their reporting at
conventional and social media outlets. In the concluding section, we discuss how election polls, despite their
important problems from the perspective of survey methodology, can be used in scientific studies in light of
the "polls of polls" of the examined election polls.
Keywords: Election polls, Survey Methodology, Total Survey Error Paradigm, Poll of Polls
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Yönetim Fonksiyonları Çerçevesinde İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi: Kamu İç Denetim Birimlerinde
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yağmur ÖZYURT
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, YLS Öğrencisi
ORCID ID: 0000-0001-9145-0469
Doç. Dr. Halis KIRAL
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ekonomi Bölümü
ORCID ID: 0000-0001-7022-872X

Özet
Yönetim kavramı, uygarlık tarihi kadar eskidir. Ancak özellikle endüstrileşmenin hız kazandığı 20’nci yüzyılın
başından itibaren önemini giderek artırarak bilimsel hale gelmiştir. Bugün birçok kurum, amaç ve hedeflerine
etkili ve verimli bir şekilde ulaşabilmek için yönetimin temel işlevleri olan planlama, organize etme, yönetme,
koordine etme ve denetim süreçlerini sistemli bir şekilde uygulamaktadır. Diğer kurumlar gibi, iç denetim
birimleri de yukarıda belirtilen yönetim işlevlerine ihtiyaç duymaktadır. Yönetimin, iç denetim faaliyetindeki
önemini ortaya koyan hem ulusal hem de uluslararası mevzuatta pek çok standart ve ilke bulunmaktadır. Buna
rağmen, ulusal yazında iç denetim birimlerinin organizasyon yapısı ve yönetim pratikleri üzerine yapılmış
bütüncül bir araştırma bulunmamaktadır. Yönetim fonksiyonları çerçevesinde tespit edilen sorunların
çözümüne yardımcı olacak öneriler geliştirilmesi, kamu iç denetim birimlerinin etkinliğini ve verimliliğini
artıracaktır. Bu çalışmada; iç denetim faaliyetinin yönetim fonksiyonları çerçevesinde etkili ve verimli
planlanması, organize edilmesi, yönetilmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi süreçlerinin mer’i mevzuattaki
yeri araştırılmış, birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılarak Türk kamu iç denetim birimlerinin yönetim
yapıları incelenmiş ve incelemeler sonucunda tespit edilen sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yönetim Fonksiyonları, Kamu Yönetimi, Denetim,İç Denetim
Managing the Internal Audit Function Within the Framework of Management Functions: Problems
encountered in Public Internal Audit Departments and Solution Proposals
Abstract
The concept of management is as old as the history of civilization. However, it has become scientific by
increasing its importance, especially since the beginning of the 20th century, when industrialization gained
velocity. Today, many organizations systematically implement planning, organizing, managing, coordinating
and controlling processes, which are the basic functions of management, in order to achieve their goals and
objectives effectively and efficiently. Like other organizations, internal audit departments need the
management functions outlined above. There are many standards and principles in both national and
international legislation that reveal the importance of the management in the internal audit departments.
However, there is no holistic research in the national literature on the organizational structure and
management practices of internal audit departments. Developing suggestions that will help solve the problems
identified within the framework of management functions will increase the effectiveness and efficiency of
public internal audit units. In this study; the place of effective and efficient planning, organizing, managing,
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coordinating and auditing processes within the framework of the management functions of the internal audit
activity in the legislation was investigated, the management structures in Turkish public internal audit units
have been examined by using primary and secondary sources, and suggestions have been developed for the
solution of the problems identified as a result of the examinations.
Keywords: Management Functions, Public Administration, Auditing, Internal Audit

7th International Management and Social Research Conference
May 19-21 2021 İstanbul / Turkey
Etkin Piyasa Hipotezi: Borsa İstanbul Üzerine İnceleme
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Özet
Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’daki 43 endeks için etkin piyasa hipotezinin geçerli olup olmadığını test
etmektir. Bu sayede hangi endeksin etkin olup olmadığı belirlenebilmektedir. Bu amaçla 2012:02-2021:03
dönemi için etkin piyasa hipotezi, Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF), Zivot&Andrews (1992) ve Narayan&Popp
(2010) birim kök yöntemleriyle incelenmiştir. Yapısal kırılmaları dikkate almayan ADF birim kök testi sonucuna
göre sabitli modelde 40 endeks, sabitli ve trendli modelde ise 37 endeks etkin bulunmuştur. Yapısal kırılmaları
dikkate alan testlerde ise sonuçlar farklılık göstermektedir. Tek kırılmayı dikkate alan Zivot&Andrews (1992)
birim kök testi sonucuna göre sabitli modelde 4 endeks, sabitli ve trendli modelde ise 3 endeks etkin
bulunmuştur. İki kırılmayı dikkate alan Narayan&Popp (2010) birim kök testi sonucuna göre ise sabitli modelde
1 endeks, sabitli ve trendli modelde 1 endeks etkin bulunmuştur. Sonuç olarak örneklem dönemi içerisinde
etkin piyasalar hipotezi yapısal kırılmaların dikkate alınması veya alınmamasına göre farklılık göstermektedir.
Yapısal kırılmaların dikkate alınması durumunda incelenen endekslerin büyük bir bölümü için etkin piyasalar
hipotezi reddedilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Etkin Piyasalar Hipotezi, Zayıf Formda Etkinlik, Birim Kök Testi, Borsa İstanbul.

Efficient Market Hypothesis: Analysis on Borsa İstanbul
Abstract
The aim of this study is to test whether the efficient market hypothesis is valid for 43 indices in Borsa
Istanbul.In this way, it can be determined which index is efficient or not.For this purpose, the efficient market
hypothesis for the period 2012: 02-2021: 03 has been examined using the unit root methods of Augmented
Dickey Fuller (ADF), Zivot& Andrews (1992) and Narayan & Popp (2010).According to the results of the ADF
unit root test, which does not take into account structural breaks, 40 indices were found effective in the
constant model and 37 indices in the constant and trend model.The results differ in the tests that take into
account the structural breaks.According to the result of Zivot& Andrews (1992) unit root test, which takes one
break into consideration, 4 indices were found efficient in the constant model and 3 indices in the constant
and trend model.According to the result of Narayan & Popp (2010) unit root test, which takes two breaks into
account, 1 index was found efficient in the fixed model and 1 index in the fixed and trend model.As a result,
the efficient markets hypothesis differs according to whether structural breaks are taken into account or not
during the sampling period.If structural breaks are taken into account, efficient markets hypothesis is rejected
for most of the examined indices.
Keywords: Efficient Markets Hypothesis, Weak Form Efficiency, Unit Root Test, Borsa İstanbul.
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Tarih Öncesi Çağlarda Beslenme ve Kültür İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Cuma Ali YILMAZ
Fırat Üniversitesi
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü
ORCID:0000-0002-1100-7203
Özet
Beslenme, insanoğlunun yalnızca hayatını devam ettirmek için yaptığı bir eylem değildir. İnsanlığın sosyokültürel gelişimini etkileyen temel unsurlardan biri, yiyeceğin serüveni ve elde edilme şeklidir diyebiliriz.
Prehistorik zamanlarda insanların beslenme şekli, bulunduğu çağa ve ihtiyaçlara göre şekillenmiştir. Doğada
hazır bulduğunu yiyen, avcı toplayıcı Paleolitik Çağ insanınınkültürel gelişimiile üretici Neolitik Çağ insanının
kültürel gelişimi, yiyeceğin serüvenine paralel olarak gelişim göstermiştir. Paleolitik Çağ insanı, doğada bulunan
yiyeceklerin toplayıcılığını kendi başına yapabiliyorken, avcılık yapmak için insanlarla birlikte hareket etmeye
ihtiyaç duymuştur. Bu durum, küçük çaplıda olsa toplumsallaşmaya yol açmıştır. Bazı farklılıklar hariç Paleolitik
çağın devamı kabul edilen Mezolitik çağinsanı da çevresinde bulduklarını toplayıp, avcılık yapmıştır. Neolitik
çağa gelindiğinde ise insanlar artık üretmeye başlamıştır. Üretimi yerleşik hayat ve iş birliği ve toplumsallaşma
takip etmiştir. Beslenme şekli, toplumsal hayatı, kültürel etkileşimi ve dahası kadınların ve erkeklerin ekonomik
ve sosyal hayattaki rolünü belirlemiştir. Çalışmamızda yerli ve yabancı literatürkaynaklarından edindiğimiz
bilgilerin ışığında, tüketimden üretime, tarih öncesi çağlarda beslenme şeklinin kısa bir analizini yaptıktan
sonra, beslenme ve kültür ilişkisini ele alacağız.
Anahtar Kelimeler: Tarih Öncesi Çağlar, Beslenme, Kültür, Toplum.
An Evaluation on The Relationship of Nutrition and Culture in Prehistorical Ages
Abstract
Nutrition is not just an action of human beings to maintain their lives. We can say that one of the basic factors
affecting the socio-cultural development of humanity is the adventure of food and the way it is obtained. In
prehistoric times, the diet of people was shaped according to the age and needs. The cultural development of
the hunter-gatherer Paleolithic people who eat what they find in nature and the cultural development of the
productive Neolithic Age people have developed in parallel with the adventure of food. While Paleolithic
people were able to collect the food found in nature on their own, they needed to act together with people to
hunt. This situation has led to socialization, albeit on a small scale. Except for some differences, the people of
the Mesolithic age, which is accepted as the continuation of the Paleolithic age, collected what they found
around them and hunted. When it comes to the Neolithic age, people started to produce. The production was
followed by settled life and cooperation and socialization. The diet determined the social life, cultural
interaction and moreover the role of women and men in economic and social life. In our study, we will
consider the relationship between nutrition and culture, after making a brief analysis of the diet in prehistoric
times, from consumption to production, in the light of the information we have obtained from domestic and
foreign literature sources.
Keywords: Prehistoric Ages, Nutrition, Culture, Society.
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Ortaokul 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Metin- Resim Uyumu Açısından İncelenmesi
Arş. Gör. Dr. Muhammed TUNAGÜR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Meral KÖSE
M.E.B

Özet
Türkçe dersinin temel amacı öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini istendik düzeyde
geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda çeşitli görsel ve işitsel materyaller kullanılır. Bu materyaller içerisinde en
önemli materyallerden biri de ders kitaplarıdır. Ders kitaplarındaki en temel eğitim-öğretim materyali
metinlerdir. Metinler görsel ögelerle desteklenen dilsel yapılardır. Görsel ögeler metnin anlaşılması açısından
büyük bir önem arz etmektedir. Bu araştırmanın temel amacı ortaokul 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinleri
metin- resim uyumu açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma materyalini Millî Eğitim Bakanlığının ders
kitabı olarak kabul ettiği ve 2020- 2021 eğitim- öğretim yılında okutulmakta olan 8. sınıf Türkçe ders kitabı
oluşturmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırma
kapsamında Türkçe ders kitabında yer alan metinlerin ait oldukları metne uygunluğu Resim – Metin İlişkisi
Kategori Listesine göre toplanmıştır. Bu kategori listesine göre toplanan veriler, betimsel analiz yaklaşımı
kullanılarak analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırma sonucundahikâye edici ve bilgilendirici metinlerde
metinlerin tamamında resimler en az dört renkten oluşmakta, sözel metnin iletisini anlamlandırmaya yardımcı
olmanın yanı sıra metinlere uygun görsel ögeler kullanılmış, öğrencilerin gelişim düzeyi dikkate alınarak
resimler düzenlenmiş, resimlerde cinsiyet ayrımcılığına yol açacak nitelikler, şiddet ve şiddet olaylarına
çağrıştırıcı unsurlar bulunmamaktadır. Şiirlerin tamamında görsel ögeler sayfa düzeni açısından uygun, resimler
en az dört renkten oluşmaktadır. Ders kitapların yer alan metinlerin sözel metinlerin okunmasına isteklilik
uyandıracak nitelikte olmadığı, metinlerin çeşitli görsellerle desteklenmediği, metinlerin resimlenmesinde
çocuğun gelişim düzeyinin göz önünde bulundurulmadığı, metinlerin resimlenmesinde sınıf düzeyinin dikkate
alınmadığı, resimlerin evrensel değerleri çağrıştırıcı nitelikte olmadığı, resimlerde öğrencinin estetik
duyarlılığını artıracak ve geliştirecek niteliklerin bulunmadığı, resimlerin evrensel değerleri çağrıştırıcı nitelikte
olmadığı ve kimi metinlerde kısmen de olsa şiddet ögelerine yer verildiği tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Ders kitabı, metin, resim, metin- resim uyumu.
An Analysis of Texts in TheMiddle School 7th Grade TurkishTextbook in Terms of Text-Picture Conformity
Abstract
The main purpose of the Turkish course is to develop students' listening, speaking, reading and writing skills at
a desired level. Various visual and audio materials are used for this purpose. One of the most important
materials among these materials is textbooks. The most basic education-teaching material in the textbooks is
the texts. Texts are linguistic structures supported by visual elements. Visual elements are of great importance
for understanding the text. The main purpose of this study is to examine the texts in the 7th grade Turkish
textbook in terms of text-picture harmony. The study material of the study is the 8th grade Turkish textbook
that the Ministry of National Education accepts as a textbook and is being taught in the 2020-2021 academic
year. Document analysis, one of the qualitative research designs, was used in this study. Within the scope of
the research, the conformity of the texts in the Turkish textbook to the text they belong to was collected
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according to the Picture - Text Relation Category List. The data collected according to this category list were
analyzed and interpreted using a descriptive analysis approach. As a result of the research, in the narrative and
informative texts, the pictures consist of at least four colors in all of the texts, visual elements appropriate to
the texts were used as well as helping to make sense of the verbal text message, the pictures were edited
considering the development level of the students, the qualities that would lead to gender discrimination in
the pictures were evocative to violence and violent incidents. there are no elements. In all of the poems, the
visual elements are appropriate in terms of page layout, and the pictures consist of at least four colors. The
texts in the textbooks are not in a quality that would arouse the willingness to read verbal texts, the texts are
not supported with various visuals, the development level of the child is not taken into consideration in the
illustration of the texts, the class level is not taken into consideration in the illustrating the texts, the pictures
are not evocative of universal values, the pictures do not have qualities that will increase and develop the
aesthetic sensitivity of the student. It has been determined that the pictures do not evoke universal values,
and some texts contain elements of violence, albeit partially.
Keywords: Textbook, text, picture, text-pictureharmony.
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Ekonomik Özgürlüklerin Doğrudan YabancıYatırım Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler
Dr. Öğr. Üyesi Adnan ÖZDEMİR
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MuhasebeveVergiUygulamaları
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Özet
Teknoloji, iletişim ve ulaşım alanındaki gelişmelerin etkisiyle ülkeler arası ticarette her gün artmaktadır.
Uluslararası işletmeler faaliyetlerini genişletmek ve rekabet avantajı elde edebilmek için yeni pazarlar bulmak
için uğraşırken, ülkeler de yabancı yatırım çekmek için çaba sarf etmektedirler. Uluslararası şirketler
faaliyetlerin uygun ve rekabet avantajı sağlayacak ülkeler keşfetmek için birçok unsuru esas almaktadır. Bu
unsurların en önemlilerinden bir taneside yatırım yapılacak ülkedeki ekonomik özgürlükler seviyesidir. Literatür
çalışmalarına göre ekonomik özgürlüklerin yüksek olduğu ülkelerin doğrudan yabancı yatırım (DYY) çekme
ihtimalinin diğer ülkelere göre çok daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Bunu ölçmenin yollarından biri
uluslararası şirketler tarafından çalışılmış anketler tarafından gösterildiği üzere ülkelerin sahip olduğu
ekonomik özgürlüklerin istatiksel olarak karşılaştırılmasıdır. Literatür çalışmalarına göre, DYY, ülkelerin refah
düzeyini artırmakta önemli etkiye sahiptir. Bu çalışmanın amacı, ekonomik özgürlüklerin gelişmekte olan
ülkeler kategorisi içinde yer Çin, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Malezya, Filipinler ve Türkiye ülkelerinde
DYY'ların üzerindeki etkisini 2000-2019 verilerin esas alınarak incelemektir. Heritage Vakfı tarafından yıllık
olarak hazırlanan Ekonomik Özgürlük Endeksi, ekonomik özgürlükleri 4 ana başlık ve 12 adetbileşen üzerinden
ele almaktadır. Vakfın, 12 bileşenli Ekonomik Özgürlük Endeksi'ni kullanarak gelişmekte olan ülkeler içinde yer
alan sekiz ülke ekonomilerin tarihsel puanları ve ekonomik özgürlüğün yıllar içinde doğrudan yabancı
yatırımları üzerindeki etkisi karşılaştırılarak, ekonomik özgürlüğün bir etkisi olup olmadığını incelemektir.
Çalışma sonucunda ekonomik özgürlüklerin DYY’ın üzerinde etkisi Hindistan, Filipinler ve Malezya da
görülürken Türkiye, Çin, Arjantin ve Brezilya’da tespit edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Özgürlükler, Uluslararası Ticaret, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Rekabet Gücü.

Abstract
With the effect of developments in technology, communication and transportation, the trade between
countries is increasing day by day. While international businesses try to find new markets to expand their
activities and gain competitive advantage, countries also make an effort to attract foreign investment.
International companies rely on many elements to discover countries that are suitable for their activities and
provide competitive advantage. One of the most important of these factors is the level of economic freedom
in the country to be invested. According to literature studies, countries with high economic freedoms are
predicted to be much more likely to attract foreign direct investment (FDI) compared to other countries. One
way to measure this is by statistical comparison of the economic freedoms of countries as shown by surveys
conducted by international companies.
According to literature studies, FDI has an important effect on increasing the welfare of countries. The aim of
this study is to examine the effects of economic freedoms on FDI in developing countries such as China,
Argentina, Brazil, India, Malaysia, Philippines, and Turkey, on the basis of 2000-2019 data. The Economic
Freedom Index, prepared annually by the Heritage Foundation, discusses economic freedom under 4 main
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headings and 12 components. Using the Foundation's 12-component Index of Economic Freedom, it is to
examine whether economic freedom has an impact by comparing the historical scores of the economies of
eight developing countries and the impact of economic freedom on foreign direct investment over the years.
As a result of the study, while the effect of economic freedoms on FDI was observed in India, Philippines, and
Malaysia, it could not be determined in Turkey, China, Argentina and Brazil.
Keywords: Economic Freedoms, International Business, Foreign Direct Investments, Competitiveness.
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Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Ayakkabı Üreten Bir İşletmede Uygulanması
Dr. Nevzat GÜNGÖR
İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi
ORCID: 0000-0001-9883-1985

Özet
Teknolojik gelişmelere paralel değişen koşullar, kurum içi ve kurum dışıpaydaşların doğru bilgiyeolan
taleplerinin ve ihtiyaçlarının gün geçtikçe artmasına sebebiyet vermiştir. Teknoloji ve ekonomideki hızlı değişim
ve gelişmeler işletmelerin daha rekabetçi olmalarını zorunlu kılmaktadır. Tüm bunların sonucunda işleteme
yönetimleri için maliyetlerin doğru şekilde saptanması hayati bir konu haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda
ürün maliyeti önemli bir rekabet avantajı olmuş, ürünlerin maliyetlenmesi ile alakalı yeni yöntemler
geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM)” yöntemidir. Bu çalışmanın amacı,
doğru birim maliyet bilgisine ulaşmada Faaliyet Tabanlı Maliyetleme yönteminin uygulanabilirliğinin
araştırılmasıdır. Bu kapsamda FTM yöntemi hem teorik hem de ampirik açıdan irdelenmiştir. Sonuç olarak
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme yönteminin bir imalat işletmesinde uygulanması sonucu daha doğru birim maliyet
bilgisine ulaşıldığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, GelenekselMaliyet Yöntemi, MaliyetMuhasebesi, İmalat
İşletmeleri.

Activity Based Costing and an Application in A Shoe Firm
Abstract
The need for more reliable information is increasing day by day due to changing and developing conditions in
parallel with technological developments.
Rapid changes and developments in technology and the
economy lead to a more competitive business environment.As a result of all these, accurate cost data has
become a crucial issue for company’s managements.Especially in recent years, product cost becomes an
important competitive advantage and new methods are developed for costing. One of these is called as
“Activity Based Costing (ABC)" method.The aim of this study is to investigate the applicability of Activity Based
Costing method in obtaining correct unit cost information. In this context, ABC method is examined both
theoretically and empirically.The aim of this study is to investigate the applicability of Activity Based Costing
method in obtaining correct unit cost information. In this context, ABC method is examined both theoretically
and empirically. As a result, it is determined that more accurate unit cost information is obtained the
application of Activity Based Costing in a manufacturing firm.
Keywords: Activity Based Costing, Traditional Cost Method, Cost Accounting, Manufacturing Firms.
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Özet
Tarımın kendi doğasından kaynaklanan nedenlerle, üretimden pazarlamaya kadar geçen süreçte, çiftçiler çeşitli
risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Tarımsal üretimde; üretim, pazar, finansman, teknoloji, politika ve iklim
koşullarından kaynaklanan risk ve belirsizlikler söz konusudur. Ürün için uygun olan zamanda yağışın olmaması,
ürün fiyatlarının ürün satışından sonra artması, gerekli zamanda yeterli işgücü bulunamaması, tarımsal araç
gereçlerin beklenmeyen durumlarda arızalanması, hükümet politikalarındaki değişkenlik vb. faktörler risk ve
belirsizliği ortaya çıkarmaktadır. Sürdürülebilir tarım, çevre sağlığını, ekonomik karlılığı, sosyal ve ekonomik eşitliği
bütünleştiren bir sistemi ifade eder. Sürdürülebilir tarım “tarım sistemlerinin gelecekte de devam etme yeteneği”
olarak da tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye biber üretiminde önemli payı olan Antalya ilinin Demre
ilçesinde biber üreten tarım işletmelerinde, üreticilerin karşılaştıkları risk kaynaklarını ve risk yönetimi stratejilerini
belirlemek, işletmelerde sürdürülebilirlik konusunda üretici görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada
kullanılan veriler, araştırma alanında tesadüfi olarak belirlenen 40 üreticiye uygulanan anket formlarından elde
edilmiştir. Çalışma kapsamında, işletmelerde demografik özellikler, üretimde karşılaşılan risk kaynakları, risk
yönetimi stratejileri, üreticilerin tarımsal üretim yapma nedenleri, geleceğe yönelik hedef ve amaçları
incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, Risk kaynakları, Risk yönetimi, Biber, Antalya, Demre
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Risk Management and Sustainability in Pepper Production in Turkey: Antalya Provınce, Demre District Case
Abstract
Farmers are faced with various risks in the process from production to marketing due to reasons arising from the
nature of agriculture.In agricultural production; there are risks and uncertainties arising from production, market,
finance, technology, policy and climate conditions.Lack of precipitation at the appropriate time for the product,
increase in product prices after product sales, insufficient workforce at the time required, failure of agricultural
equipment in unexpected situations, variability in government policies, etc. factors reveal risk and
uncertainty.Sustainable agriculture refers to a system that integrates environmental health, economic
profitability, social and economic equality.Sustainable agriculture is also defined as "the ability of farming systems
to continue in the future". In this study, it is aimed to determine the risk sources and risk management strategies
faced by the producers in the agricultural enterprises producing pepper in Demre district of Antalya province,
which has an important share in the production of peppers in Turkey, and to reveal the producer's opinions about
the sustainability in the enterprises.The data used in the study were obtained from the questionnaire forms
applied to 40 producers determined randomly in the research field.Within the scope of the study, the
demographic characteristics of the enterprises, the risk sources encountered in production, the risk management
strategies, the reasons for the producers to make agricultural production, the goals and objectives for the future
were examined.
Keywords: Sustainability, Risk sources, Risk management, Pepper, Antalya, Demre
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Uzaktan Çalışmanın Hukuki Dayanağı: Uzaktan Çalışma Yönetmeliği
Dr. Gülçin EROKSAL ÜLGER
Yozgat Bozok Üniversitesi, Yerköy Adalet MYO
ORCİD: 0000-0002-6059-9110

Özet
Uzaktan çalışma, çalışanların, geleneksel iş yeri ortamının dışında iş yapabilmelerine olanak sağlayan çalışma
biçimidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda, uzaktan çalışma işverenler tarafından kabul
edilen bir çalışma biçimi haline gelmeye başlamıştır. Dünyada yapılan araştırmalarda da uzaktan çalışma ve
verimlilik artışı arasında anlamlı bağların olduğu görülmüştür. Özellikle Covid-19 pandemisi ile beraber, virüsün
yayılımının azaltılması, kişiler arası temasın en aza indirilmesi gibi gerekçelerle uzaktan çalışma kurtarıcı bir
fonksiyon üstlenmiştir. Böylelikle de uzaktan çalışan sayısı önceki dönemlere göre ciddi bir artış kaydetmiştir.
2016 yılında iş hukukumuza giren uzaktan çalışma, önce özel sektör tarafından benimsenmiş olup,pandemi ile
birlikte kamu sektörünü de etkisi altına almıştır. 10 Mart 2021 tarihli Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile de bu
çalışma biçiminin usul ve esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda çalışmamızın birinci kısmında uzaktan çalışma ve
dünyada uzaktan çalışmaya yönelik yapılan araştırma örnekleri üzerinden sürecin gelişimini ele almaya
çalışacağız. İkinci kısımda, Türkiye’de uzaktan çalışmanın gelişimini ele alarak yönetmelikte yer alan hususlara
değineceğiz. Üçüncü ve son kısımda ise Türkiye’de uzaktan çalışmanın geleceği ve özel sektörün yanı sıra kamu
sektöründe uygulanabilirliğini tartışacağız.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Çalışma, İş Kanunu, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği
Legal Basis of Remote Work: Remote WorkRegulation
Abstract
Remote work is a working style that allows employees to work outside of the traditonal office environment. As
a result of the recent developments in information and communication tecnologies, remote working has
become an accepted working style by employers. Studies have shown that there are significant links between
remote work and personnel productivity. Especially with the Covid-19 pandemic, remote work has undertaken
a rescue function for reasons such as reducing the spread of the virus and minimizing interpersonal contact.
Thus, the number of remote workers has increased significantly compared to previous periods. Remote
working has been introduced into Turkish Labour Law in 2016. It was first adopted by the private sector. Public
sector also was affected by remote working with the pandemic. The procedures and principles of remote
working have been designated by Remote Work Regulation which came into effect on 10 March 2021. In this
context, in the first part of the study, we’ll try to examine the evolution of remote work through research
examples on remote work in the World. In the second part, we try to discuss evolution of remote work in
Turkey and adress the issues in the regulation. In the third and last part of the study, we’ll try to discuss the
future of remote work in Turkey and its applicability in the public sector as well as in the private sector.
Keywords: Remote Work, Labour Law, Remote Work Regulation
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Özet
Bu çalışmada, deniz ticaretinin sunduğu konu zenginliği içinde önemli bir yere sahip olan ve başlıkta belirtilen
“Enstitü Kargo Klozları-Müşterek Avarya-York Anvers Kuralları” eksenindeki düzenlemeler ve bunların
uygulamaya yansıması analiz edilmekte, bazı öneriler tartışmaya açılmaktadır.
Dünya ticareti içinde “deniz ticareti” özel bir yere sahiptir. Bu “özel yer”, bir yandan deniz ticaretinin 2010’lu
yılların sonlarında 20 trilyon dolara ulaşan dünya ticareti içinde miktar olarak % 80, değer olarak % 70
seviyelerindeki bir hacim oluşturmasından, öte yandan tüm ülkelerin ticaret kanunlarının büyük bir bölümünü
oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bunlar yanında deniz ticareti, tarihsel gelişimiyle, sahip olduğu çok geniş
terminolojik alt yapısıyla ve ayrıca operasyonel işlemlerdeki zengin çeşitliliği ile de bu “özel yer” nitelemesini
hak etmektedir.
Müşterek Avarya kuralları, Enstitü Kargo Klozları bütünü içinde değil, ayrı bir hukuki metin niteliğindeki “YorkAnvers Kuralları” ile düzenlenmektedir. Ayrıca, müşterek avaryanın tanımının yapıldığı Türk Ticaret Kanunu’nun
1272. maddesindeki “deniz sergüzeşti” kavramının da terminolojik analizine yer verilmektedir.
“Sonuç” bölümünde, çalışmanın tümünden yola çıkılarak bazı saptamalar paylaşılmış ve bazı önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Deniz Ticareti, Kargo Klozları, Müşterek Avarya, York Anvers Kuralları
An evaluation of the“Institute Cargo Clauses-General Avaerage-York Antwerp Rules” Process
Abstract
In this study, the regulations in the axis of “Institute Cargo Clauses-General Avaerage-York Antwerp Rules”,
which have an important place in the richness of the subject richness of maritime trade, and their reflection on
the application are analyzed and some suggestions are opened to discussion.
“Maritime trade” has a special place in World trade. This "special place" is due to the fact that sea trade
constitutes a volume of 80% and 70% in value in the world trade, which reached 20 trillion dollars in the late
2010s, on the one hand, and on the other hand, it constitutes a large part of the trade laws of all countries. In
addition to these, maritime trade deserves to be called this “special place” with its historical development,
wide terminological infrastructure and rich variety of operational transactions.
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The General Avaerage Rules are regulated by the "York-Antwerp Rules", which are a separate legal text, not
within the Institute Cargo Clauses. In addition, the terminological analysis of the concept of "marine
adventure" in the article 1272 of the Turkish Commercial Code, where the definition of the general avaerage
made, included.
In the "Conclusion" section, starting from the whole of the study, some findings shared and some suggestions
discussed.
Keywords: Maritime Trade, Cargo Clauses, General Avaerage, York Antwerp Rules
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Araştırma ve Geliştirme Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi, Metal Eşya Sektörü Şirketleri Üzerine Bir
Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜROL
Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi
ORCID: 0000-0001-9974-2351

Özet
Araştırma ve geliştirme giderleri işletme, kamu kuruluşu ve üniversitelerin bilgi düzeylerini geliştirmek ve
mevcut teknolojilerini daha ileriye taşımak amaçlı olarak katlandıkları maliyetlerdir. Bu harcamaların nasıl bir
geri dönüş sağlayacağı net olmasa da başarı kazanmış örneklerin ortak özelliklerinin araştırma ve geliştirmeye
önem verdikleri ve bu konuda yatırım yaptıkları görülmektedir. Ülke düzeyinde bakıldığında Amerika ve Çin
başta olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu harcamalar gelişmemiş ülkelere kıyasla yüksektir.
Türkiye’de araştırma ve geliştirme harcamaları istenen düzeyde olmasa da giderek arttığı görülmektedir. Bu
harcamalar özellikle metal eşya üretim sektörü ve savunma sanayi sektörü işletmeleri tarafından
yapılmaktadır. Bu çalışmada araştırma ve geliştirme giderlerinin muhasebeleştirilmesi açıklanmış, daha sonra
halka açık 25 metal eşya sektörü işletmesinin 2012-2020 yılları arasındaki 9 yıl sonu verileri ile araştırma
geliştirme giderlerinin işletmelerin faaliyet sonuçlarına etkisi panel veri analiz yöntemi ile analiz edilmiştir.
Bulgular örneklemde yeralan işletmelerin performans sonuçları ile araştırma geliştirme giderleri arasında
pozitif yönlü ve anlamlı ilişkili olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Araştırma ve Geliştirme Giderleri, İşletme Performansı, Borsa İstanbul, TMS 38, Metal Eşya
Sektörü
Accounting of Research and Development Expenses, A Research on Metal Goods Sector Companies
Abstract
Research and development expenses are the costs incurred by businesses, public institutions, and universities
to improve their knowledge and to further their existing technologies. Although it is not clear how these
expenditures will provide a return, it is seen that the common features of successful examples attach
importance to research and development and invest in this issue. At the country level, these expenditures are
higher in developed and developing countries, especially in America and China, compared to undeveloped
countries. Although research and development expenditures in Turkey are not at the desired level, it is seen
that they are increasing gradually. These expenditures are made especially by the metal ware production
sector and defense industry sector enterprises. In this study, the accounting of research and development
expenses was explained, and then, the effects of research and development expenses on the operating results
of the enterprises were analyzed with the data of the end of 9 years between 2012-2020 of 25 metal good
sector enterprises open to the public. The findings show that there is a positive and significant relationship
between the performance results of the companies in the sample and research and development expenses.
Keywords: Research and Development Expenses, Performance, Borsa Istanbul, IAS 38
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Kurumsal İtibar Kavramının Bibliyometrik Yöntemle İncelenmesi 2
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Özet
Kurumsal itibar çalışmaları yeni yeni kurumsallaşmaya başlayan ve gittikçe farklı alanların müdahil olmasıyla
genişleyen bir alandır. Akademisyenler için ise kurumsal itibar, her şeyden önce tanımlanması, parçalara
ayrılması ve yeniden bir araya getirilmesi gereken, analiz edilecek bir yapıdır. Dolayısıyla kurumsal itibar
kavramı çalışmalarının ne yönde ilerlediğine ışık tutma düşüncesiyle bu araştırmada bibliyometrik analiz
yapılmıştır. Literatürde kurumsal itibar konusunda yapılmış bibliyometrik analizler bulunmaktadır. Fakat bu
araştırma kavramın son 10 yılına ortak kelime analizi (co-word) yöntemi ile ışık tutarak araştırma konuları
kapsamındaki değişim ve dönüşümü incelemesi yönüyle diğer araştırmalardan farklılık göstermektedir.
Araştırma kapsamındaki 482 makale üzerinde yapılan analiz bulgularına göre kurumsal itibar konusunda
yayınlanan makale sayılarının hem yıllara göre hem de 5 yıllık dönemlere göre arttığı görülmüştür. Konu ile
alakalı en çok makale yayınlayan dergiler “Journal of Business Research (32)”, “Journal of Busıness Ethics (31)”,
“Public Relations Review (27)”dir. Kurumsal itibar ile ilişkili kavramların ve kurumsal itibar araştırmalarının ne
yönde ilerleyeceğini keşfetme adına ortak kelime analizi (co-word) yapılmıştır. Anahtar kelimelerin sıklık,
arasındalık merkeziliği ve derece merkeziliği değerlerine göre başta gelen araştırma konuları “itibar”,
“kurumsal sosyal sorumluluk” ve “sosyal medya” konularıdır. Ayrıca yapılan bilimsel haritalamaya göre ise
kurumsal itibar alanında gelecek yıllar için çalışılacağı ön görülen konular, “online imaj”, “marka imajı”, “kriz
iletişimi”, “hizmet kalitesi” ve “sosyal medya” dır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal İtibar, Bibliyometrik Analiz, Bilimsel Haritalama, Ortak Kelime Analizi.
Bibliometric Analysis of Corporate Reputation Concept
Abstract
Corporate reputation is a field that has just started to institutionalize and expands with the inclusion of
different fields. For academics, corporate reputation is a structure that needs to be defined, fragmented and
reassembled before anything else. Therefore, bibliometric analysis was conducted in this study, with the idea
to shed light on the direction of the corporate reputation studies. There are bibliometric analyzes on corporate
reputation in the literature. However, this research differs from the other bibliom studies in that it examines
the evolution and transformation within the scope of research topics by shedding light on the last 10 years of
the concept with co-word analysis. According to the analysis findings of 482 articles within the scope of the
2

Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalında Doç. Dr. Yasin Şehioğlu
danışmanlığında yürütülen “Spiritüel Liderlik, Örgütsel Kutsallaştırma ve Kurumsal İtibar İlişkisi” adlı Muhammet Fatih
Şengüllendi’nin doktora tez çalışmasından üretilmiştir.
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research, it was observed that the number of articles published on corporate reputation increased both by
years and by 5-year periods. The journals that publish the most articles on the subject are "Journal of Business
Research (32)", "Journal of Business Ethics (31)", and “Public Relations Review (27). A co-word analysis has
been conducted to discover the direction of corporate reputation related concepts and corporate reputation
research. According to the Frequency, Betweenness Centrality and Degree Centrality of the keywords, the
main research topics are "reputation", "corporate social responsibility" and "social media". In addition,
according to the scientific mapping, the subjects that are predicted to be researched on in the field of
corporate reputation for the future are "online image", "brand image", "crisis communication", "service
quality" and "social media".
Keywords: Corporate Reputation, Bibliometric Analysis, Scientific Mapping, Co-word Analysis.
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Özet
İnternet, insanların her türlü bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmesini ve diğer insanlarla iletişim kurmasını
mümkün kılan bir teknolojidir. 2000’li yılların başlarında Web 2.0 teknolojilerinin ortaya çıkışı ile sosyal medya
kullanımı hızla yaygınlaşmaya başlamış ve günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İnsanlar;
iletişim kurma, fotoğraf paylaşımı, oyun oynama, gazete ve dergi okuma gibi birçok faaliyette bulunabilmek için
sosyal medya sitelerini sıklıkla ziyaret etmektedir. Günümüzde, gençler ve yetişkinler başta olmak üzere
çocuklar dahi sosyal medya uygulamalarını kullanmaktadır. Sosyal medya uygulamalarının aşırı kullanılması ise
bağımlılık yaratmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı, insanların sosyal medyayı aşırı kullanmaları sonucu ortaya
çıkan bir internet bağımlılığı biçimi olarak ifade edilir ve bu durum kişisel, sosyal vb. birçok sorunu beraberinde
getirir. Bu sorunlardan biri de yalnızlıktır. Yalnızlık, insanların sosyal ilişkilerinde gerek niceliksel gerekse
niteliksel olarak bir yetersizlik sonucu ortaya çıkan bir yaşantı şekli olarak ifade edilmektedir. Bu araştırmada,
üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile yalnızlık düzeyi arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Bu bağlamda, araştırma kapsamında bir devlet üniversitesinde 2020-2021 Eğitim – Öğretim
yılında öğrenim gören öğrencilere anket uygulaması yapılmıştır. Anket, kişisel bilgi formu, sosyal medya
bağımlılığı ve yalnızlık ölçeğinden oluşmaktadır. Araştırmanın evrenini 15.721 öğrenci, örneklemini ise 252
öğrenci oluşturmaktadır. Anketlerden elde edilen verilere SPSS 23 programında frekans, güvenilirlik, normallik,
korelasyon ve regresyon testleri uygulanmıştır. Analiz bulgularına göre üniversite öğrencilerinin sosyal medya
bağımlılıkları ile yalnızlığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve sosyal medya bağımlılığının, yalnızlığı etkilediği
sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmanın, öğrencilerin yalnızlığını etkileyen faktörler ile ilgili gelecekte yapılacak
araştırmalar açısından alan yazına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Bağımlılık, Yalnızlık, Üniversite, Öğrenci
Social Media Addiction and Loneliness: A Research Study on University Students
Abstract
Internet is a technology that makes it possible for people to access all kinds of information and to
communicate with others in a quick way. In the early 2000s, the use of social media started to spread rapidly
with the advent of Web 2.0 technologies and became an integral part of our daily life. People, frequently visits
social media pages to engage in many activities such as communicating, sharing photos, playing games, and
reading newspapers and magazines. Nowadays, especially teenagers and adults, and even children use social
media applications. Excessive use of social media applications creates addiction which is expressed as a form
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of internet addiction and it brings many problems like personal and social, etc. One of these problems is
loneliness which is expressed as an unpleasant way of life that occurs as a result of inadequacy in social
relations of people both quantitatively and qualitatively. In this study, it is aimed to determine the relationship
between social media addiction and loneliness level of university students. In this context, within the scope of
the research, a questionnaire has been applied to the students at a state university in the 2020-2021 academic
year. The questionnaire consists of a personal information form, a social media addiction and a loneliness
scale. The population of the study consists of 15.721 students and the sample consists of 252 students.
Frequency, reliability, normality, correlation and regression tests have been applied to the data obtained from
the questionnaires in the SPSS 23 program. According to the analysis findings, it was concluded that there is a
significant relationship between social media addiction and loneliness of university students and social media
addiction affects loneliness. It is thought that this research will contribute to the literature in terms of future
research on the factors affecting students' loneliness.
Keywords: Social Media, Addiction, Loneliness, University, Student
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Özet
Günümüzde internetin ve iletişim araçlarının her yerde uygulama alanı bulması insanların yaşamlarını
değiştirirken, diğer taraftan çalışma yaşamı da bundan doğrudan etkilenmektedir. Çalışma yaşamının
dijitalleşmesiyle birlikte emek kavramı da buna paralel olarak değişime uğramaktadır. Bu değişimler sonucu,
emek kavramının yeniden ele alınması gerekmektedir. Son birkaç on yıldır yeni bir emek türü olan “Dijital
Emek” kavramı ortaya çıkmıştır. 2000’li yılların başlarında kullanıcıların içerik oluşturabildikleri ve sistem içinde
aktif olarak yer aldıkları Web 2.0’ın ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya, her yaş grubu için vazgeçilmez
olmuştur. Dijital emek, çoğunlukla çevrimiçi olma durumlarında (özellikle sosyal medyada) kullanıcılarının
emek harcamalarına ve görünür olmalarına rağmen bu emeklerinin ve görünürlüklerinin yok sayılması ve
onların emeklerinin sömürülmesini anlatmak amacıyla kullanılan bir kavramdır. Bununla birlikte dijital emek
kavramı, sadece çevrimiçi olma durumlarında sömürülen emek olarak ele alınmamaktadır. Buna ek olarak,
sosyal medya platformlarının alt yapısını oluşturan kişilerin harcadığı emek de dijital emek çerçevesi içerisinde
ele alınmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle klasik emek kavramları açıklanmış, daha sonra dijital emeğin bu emek
türleri arasındaki yerinin ne olduğu tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Emek, Çevrimiçi Olma, Dijital Emek, Emek Sömürü
Abstract
Today, the use of the internet and communication tools everywhere changes people's lives, while working life
is also directly affected by this. With the digitalization of working life, the concept of labor is also changing in
parallel. As a result of these changes, the concept of labor needs to be reconsidered. In the last few decades,
the concept of "Digital Labor", a new type of labor, has emerged. Social media has become indispensable for
all age groups with the emergence of Web 2.0 in the early 2000s, where users can create content and actively
participate in the system. Digital labor is a concept that is mostly used in online situations (especially in social
media) to explain the exploitation of their labor and the neglect of these efforts and visibility, despite their
users' effort and visibility. However, the concept of digital labor is not considered as exploited labor only in
online situations. In addition, the labor spent by the people who make up the infrastructure of social media
platforms is considered within the framework of digital labor. In this study, firstly, classical labor concepts
were explained and then the place of digital labor among these types of labor was discussed.
Keywords: Labor, Online, Digital Labor, Labor Exploitation
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Özel Gereksinimli Bir Çocuğa Sahip Olmak
Arş. Gör. Ahmet Serhat UÇAR
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Arş. Gör. Dr. Kadriye UÇAR
Adnan Menderes Üniversitesi
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Özet
Günümüzde giderek artan bir öneme sahip olan özel eğitimin tarihçesi incelendiğinde en önemli rolün özel
gereksinimli bireylerin ailelerine ait olduğu görülmektedir. Organize olan özel gereksinimli birey ailelerinin
çabaları özel eğitimin günümüzdeki biçimini almasına temel olmuştur. Bu çabalar ailelerin yaşadıkları
süreçlerde edindikleri olumlu ve olumsuz tecrübelere dayanmaktadır. Özel eğitim sürecinin önemli ölçüde
iyileştirildiği günümüzde ailelerin yaşadıkları süreçlerin betimlenmesinin geldiğimiz noktanın değerlendirilmesi
açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda vaka analizi olarak gerçekleştirilen bu çalışmada hafif
düzey zihin yetersizliği olan bir çocuğa sahip bir anne ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir.
Görüşmeden elde edilen veriler içerik analizi yoluyla analiz edilerek temalara ulaşılmıştır. Ulaşılan temalar fark
etme, tanı, eğitim, öğretmen, yardımcı personel, okul ve MEB yöneticileri tutumları, aile içi etkileşim,
toplumsal davranışlar, sosyal yaşam, alternatif tedavi uygulamaları, gelecek plan ve kaygıları olmuştur.
Araştırma bulguları ailenin karşılaştığı süreçlerin neredeyse tümünde olumsuzluklarla karşılaştığını, işler olduğu
düşünülen pek çok sistemde önemli aksamalar olduğunu ve ailenin yoğun bir yalnızlık ve çaresizlik duygusuna
sahip olduğunu göstermektedir. Özel gereksinimli bireylerin tanılanmasından eğitimine sürecin tüm
aşamalarında kayda değer iyileştirme çalışmalarına gereksinim olduğu, süreçte yer alan paydaşların en temelde
iletişim becerilerinin arttırılması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Özel eğitim, özel gereksinimli bireyler, aile, vaka çalışması
Having a Special Needs Child
When the history of special education is examined, it is seen that the most important role belongs to the
families of individuals with special needs. Families of individuals with special needs have been the basis for
organizing special education to take its current form. These efforts are based on the positive and negative
experiences that families have in their processes. It is thought that the description of the processes that
families go through is important in terms of evaluating the situation we are in. In this case study, a semistructured interview was conducted with a mother with a child with mild intellectual disability. The themes
were reached by analyzing the data obtained from the interviews through content analysis. The themes
reached were recognition, diagnosis, education, teacher, assistant staff, school and MoNE administrators
attitudes, family interaction, social behaviors, social life, alternative treatment practices, future plans and
concerns. Research findings show that the family has experienced negativities in almost all of the processes
they experience. It is observed that many systems have serious disruptions and the family has an intense sense
of loneliness and helplessness. Significant improvement efforts are needed at all stages of the process, from
the diagnosis of individuals with special needs to their education. It is thought that the communication skills of
the stakeholders involved in the process should be increased.
Keywords: Special education, individuals with special needs, family, case study
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Kaynaştırma Eğitiminde Öğretim ve Değerlendirme
Arş. Gör. Ahmet Serhat UÇAR
Anadolu Üniversitesi
Arş. Gör. Göksel CÜRE
Anadolu Üniversitesi
Arş. Gör. Yunus YILMAZ
Anadolu Üniversitesi

Özet
Özel gereksinimli bireylerin eğitiminde ayrıştırma odaklı eğitim günümüzde yerini kaynaştırma ve
bütünleştirme temelli eğitime bırakmıştır. Alanyazına paralel olarak ülkemizde de özel gereksinimli bireylerin
eğitiminde kaynaştırma temelli eğitim yaklaşımı benimsenmektedir. MEB 2019-2020 eğitim istatistiklerine göre
320 bine yakın öğrenci eğitimini kaynaştırma ortamlarında sürdürmektedir. Kaynaştırma ortamlarının özel
gereksinimli öğrencilerin yaşamlarında bilgi ve beceri edinebilecekleri son örgün eğitim ortamı olduğu
düşünüldüğünde bu ortamlarda sunulan eğitimin niteliği büyük önem kazanmaktadır. Kaynaştırma eğitimine
ilişkin yapılan çalışmalar, sınıf ve branş öğretmenlerinin lisans eğitimlerinde özel gereksinimli bireylere ilişkin
sınırlı bilgi içermesi ve mezuniyetleri sonrası eğitim olanaklarının istenilen düzeyde olmaması nedeniyle çeşitli
güçlükler yaşadıklarını göstermektedir. Bu güçlüklerden biri de özel gereksinimli öğrencilere öğretim ve
değerlendirme süreçlerinde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerdir. Öğretmenlerin sınıf içerisinde
yararlanabilecekleri pek çok öğretim ve değerlendirme yöntemi olmasına karşın sınıf mevcutları, gerektirdikleri
hazırlık ve uygulama biçimleri göz önüne alınarak uygulanabilirliği yüksek yöntem ve teknikler ön plana
çıkmaktadır. Büyük grup öğretimi, küçük gurup öğretimi ve bireysel öğretim yöntemleri olarak sınıflanabilecek
bu yöntemleri doğrudan öğretim, iş birliği ile öğrenme, küme çalışmaları, farklılaştırılmış öğretim, akran
öğretimi ve yanlışsız öğretim yöntemleri olarak sıralanabilir. Öğretmenlerin destek gereksinimlerinin sıkça
vurgulandığı bu konuda uygulanabilir öneriler sunulmasının kaynaştırma eğitiminin niteliğinin arttırılmasına
hizmet edeceği düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kaynaştırma, öğretim, değerlendirme, yöntem

Teaching and Evaluation in Inclusive Education
In the education of individuals with special needs, education focused on segregation has left its place to
education based on inclusion and integration today. In parallel with the literature, mainstreaming-based
education approach is adopted in the education of individuals with special needs in our country. According to
MEB 2019-2020 education statistics, nearly 320 thousand students continue their education in inclusive
environments. Mainstreaming is the last formal education environment where students with special needs will
receive education. For this reason, the quality of the education offered in inclusive schools is important.
Studies on inclusive education show that classroom and branch teachers experience various difficulties due to
the limited information on individuals with special needs in their undergraduate education and the
educational opportunities after graduation are not at the desired level. One of these difficulties is the methods
and techniques that can be used in teaching and assessment processes to students with special needs. There
are many teaching and assessment methods that teachers can use in the classroom. However, considering the
number of students in the classes, the preparation and application forms they require, methods and
techniques with high applicability come to the fore. These methods, which can be classified as large group

7th International Management and Social Research Conference
May 19-21 2021 İstanbul / Turkey
teaching, small group teaching and individual teaching methods, can be listed as direct teaching, collaborative
learning, cluster studies, differentiated teaching, peer teaching and errorless teaching methods. It is thought
that presenting practical suggestions on this subject, in which the support needs of teachers are frequently
emphasized, will serve to increase the quality of inclusive education.
Keywords: Inclusive education, teaching, evaluation, method
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Özel Gereksinimli Bireylerin Okuldan Yetişkinliğe Geçiş Süreçlerinin Planlanması
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Özet
Ortaöğretimden yetişkinliğe geçiş, yetersizliği olan bireylerin mali konular, kendi sağlık bakımından sorumlu
olma, topluma katılım, kariyer seçme, sosyal ilişkiler geliştirme, ortaöğretim sonrası eğitime devam etme,
bağımsızlığını sağlama gibi pek çok zorlukla ve değişen rollerle yüzleştikleri kritik bir geçiş dönemidir. Bu
dönemde yetersizliği olan bireylerin yetişkinlik rollerini üstlenmeye başlayarak toplumsal yaşama ve iş
yaşamına/üniversite yaşamına bağımsız olarak en üst düzeyde katılımı beklenilir. Alanyazında yetersizliği olan
ortaöğretim öğrencileri için geçiş hizmetlerinin sunumunda kullanılması sıklıkla önerilen sistemli yapılardan biri
Kohler (1996) tarafından geliştirilen Geçiş Programlaması Taksonomi'sidir. Geçiş Programlaması Taksonomisi
(a) öğrenci odaklı planlama, (b) öğrenci gelişimi, (c) aile katılımı, (ç) kurumlararası iş birliği ve (d) program
yapıları olmak üzere beş ana başlıktan oluşmaktadır. Söz konusu ana başlıklar altında etkili geçiş hizmetlerinin
planlanması ve sunulması için her bir başlığın altında ele alınması gereken kavramlar yer almaktadır.
Ortaöğretim kurumları etkili bir geçiş programı oluşturmak için taksonomide yer alan başlıkları ve bu başlıklar
altında belirtilen kanıt temelli/umut vaat edem uygulamaları göz önünde bulundurularak geçiş planlaması
yapmalıdır. Böylece yetersizliği olan öğrencilerin ortaöğretim sonrası yetişkinlik hayatına başarılı bir geçişi
sağlanmış olur. Ülkemizde ortaöğretim döneminden yetişkinliğe geçişin planlanmasında yapılması gereken pek
çok girişim olmasına rağmen genel olarak ortaöğretim yetişkinliğe geçiş sürecinin başarılı bir şekilde sağlanması
için yasal olarak zorunlu hale getirme, ilgili kurum ve araştırmacıları fonlama ve geçiş sürecinin planlanmasını,
uygulanmasını, değerlendirilmesini yürütecek yüksek nitelikli personel yetiştirmenin gerekli olduğu söylemek
mümkündür.
Anahtar Sözcükler: Özel eğitim, özel gereksinimli bireyler, yetişkinliğe geçiş, geçiş planlaması
Planning the Transition Process of Special Needs Individuals from School to Adulthood
Abstract
The transition from secondary education to adulthood is a critical transition period in which individuals with
disabilities face many challenges and changing roles such as financial issues, being responsible for their own
health, participation in society, choosing a career, developing social relations, continuing post-secondary
education, ensuring their independence. In this period, individuals with disabilities are expected to take on
adult roles and participate independently in social life and business life / university life. One of the systematic
structures suggested to be used in this process in the literature is Transition Programming Taxonomy
developed by Kohler (1996). Transition Programming Taxonomy consists of five main topics: (a) studentoriented planning, (b) student development, (c) family participation, (d) inter-institutional cooperation, and (d)
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program structures. Under these headings, there are concepts that should be addressed under each heading in
order to plan and deliver effective transition services. Secondary education institutions should make transition
planning by taking into account the headings in the taxonomy and the evidence-based / promising practices
specified under these headings in order to create an effective transition program. Thus, a successful transition
of students with disabilities to post-secondary adult life is ensured. There are many attempts to be made in
planning the transition from secondary education to adulthood in our country. It is possible to say that it is
necessary to make it legally compulsory, to fund the relevant institutions and researchers, and to train highly
qualified personnel who will carry out the planning, implementation and evaluation of the transition process.
Keywords: Special education, individuals with special needs, transition to adulthood, transition planning
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Özet
Öğretmenlik, geleceğimiz olan gençleri yetiştiren kutsal bir meslektir. Öğretmenlerin kendi görevleri yanı sıra
birbirinden çok farklı görevleri olabilmektedir. Bazen kantinci, bazen servis denetçisi, bazen yemek dağıtıcısı,
bazen komisyon üyesi, bazen nöbetçi, bazen idareci gibi birbirinden çok farklı roller üstlenmek zorunda
kalmaktadır. Bu durumlar, öğretmenlerin rol çatışması yaşamalarına neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra
öğretmenlere neyi nasıl yapacakları anlatılmadığında, rollerinin ne olduğu net bir şekilde belirtilmediği
durumlarda ise öğretmenler rol belirsizliği yaşayabilmektedirler. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan salgınla
birlikte tüm öğretmenler uzaktan eğitime birdenbire geçmek zorunda kalmışlar ve uzaktan eğitimi
deneyimlemişlerdir. Mevzuatta örgün eğitimde uzaktan eğitim tekniğinin kullanılması ile ilgili eksiklikler olması,
altyapı ve malzeme yetersizliği, öğretmenlerin teknolojik yetersizlikleri gibi durumlar; öğretmenlerin ders
müfredatını hangi mevzuata göre nasıl anlatacakları konusunda sıkıntılar yaşamasına sebep olabilmektedir. Bu
durum ise rol belirsizliği ve rol çatışmasına yol açması kuvvetle muhtemeldir. Literatür incelemesi sonucunda
ortaya çıkan bu çalışma ile öğretmenlerin rol belirsizliği, rol çatışması ve uzaktan eğitime yönelik tutumları
üzerine bilgi veren bir araştırmadır. Derleme türünde yapılan bu araştırmanın, öğretmelerin rol belirsizliği ve
rol çatışması durumları ile uzaktan eğitime karşı tutum düzeylerinin incelenmesi ile ilgili yeni çalışmalar için
faydalı bir kaynak olması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Rol Belirsizliği, Rol Çatışması, Uzaktan Eğitim.
Examination of Teachers' Attitudes towards Distance Education with Role Ambiguity and Role Conflict
Situations
Abstract
Teaching is a sacred profession that helps students to learn meaningful things. Teachers have very different
duties than their own duties. Sometimes, teachers have to take on very different roles such as school service
controller, the commission member, the guard, the dorm officer, the school principal. These situations may
cause teachers to have role conflicts. In addition, they are not told what and how to do and in cases where
their roles are not clearly defined, they may experience role ambiguity. The first quarter of the 21st century, all
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teachers have to provide distance education suddenly and they have experienced distance education. There
are deficiencies in the legislation regarding the use of distance education techniques in formal education, lack
of internet infrastructure and materials, technology inadequacies of teachers etc. can cause some difficulties
about how to explain the course curriculum. These situations are highly likely to lead to role ambiguity and
role conflicts. This study, which emerged as a result of the literature reviews, is a research that provides
information on teachers’ role ambiguity, role conflict and attitudes towards distance education. This study,
which is conducted as reviews, is intended to be a useful resource for new studies on teachers' role ambiguity
and role conflicts, and their attitudes towards distance education.
Keywords: Role Ambiguity, Role Conflict, Distance Learning.
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Özet
Çalışmada, “Havacılık Alanı” ile ilgili yer alan ilk tez çalışmasının yapıldığı 1988 yılından 2020 yılına kadar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi’nde kayıtlı ve havacılık alanı ile ilgili hazırlanmış olan
Yüksek Lisans ve Doktora tezleri; çeşitli parametreler çerçevesinde Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile
incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de havacılık ile ilgili hazırlanmış olan lisansüstü tezlerin incelenerek,
bu alana yönelik çalışmaların genel özelliklerini ortaya koyabilmek ve bu alan ile ilgili çalışacak araştırmacılara
kolaylık sağlamaktır. Çalışma kapsamında, 378 Yüksek Lisans ve 97 Doktora tezi olmak üzere toplamda 475
lisansüstü tez incelenmiştir. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Lisansüstü̈ tezler; tez türü, yayın yılı,
yürütüldüğü üniversite ve üniversite türü, yürütüldüğü bölüm, yürütüldüğü enstitü, tez danışmanı, sayfa sayısı,
erişim izni, yazım dili açısından incelenmiştir. Çalışma neticesinde, Yüksek Lisans çalışmalarının Doktora
çalışmalarına oranla daha fazla olduğu; havacılık ile ilgili en fazla Yüksek Lisans ve Doktora tezinin “İşletme” ve
“Sivil Havacılık Yönetimi” bölümlerinde hazırlandığı; tez danışmanlarının daha çok “Profesör” olduğu; lisansüstü̈
tezlerin genel olarak “Sosyal Bilimler Enstitüsü” ve “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde hazırlandığı ve en çok “Sivil
Havacılık”, “İşletme” ve “Ulaşım” konularında hazırlandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lisansüstü Tezler, Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi, Havacılık, Bibliyometrik Analiz, İçerik
Analizi

The Bibliometric Analysis of Master’s and Doctoral Thesis Prepared In Related to Aviation Area
Abstract
In the study, the Master and Doctorate theses registered in the National Thesis Center of the Council of Higher
Education and prepared on ‘’Aviation Field’’ between the period of 1988 and 2020, investigated with
Bibliometric Analysis Method within the framework of various parameters. The aim of the study is to examine
the graduate thesis prepared related to aviation area in Turkey, to reveal the general characteristics of
academic studies in this field and to provide facilities to researchers who would study in this field. Within the
scope of the study, a total of 475 postgraduate theses, including 378 Master's and 97 Doctoral theses, were
examined. Content Analysis method was used in the study. Postgraduate theses examined as thesis type,
publication year, university and university type, department, institute, thesis supervisor, number of pages,
access permission, and language of writing. As a result of the study, it has been determined that Master’s
studies are more than Doctoral studies; most of the Master's and Doctoral theses on aviation are prepared in
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the "Management" and "Civil Aviation Management" departments; thesis advisors are mostly "Professor";
postgraduate theses are generally prepared in “Institute of Social Sciences" and "Institute of Science and
Engineering" and mostly prepared on "Civil Aviation", "Business" and "Transportation" subjects.
Keywords: Postgraduate Thesis, Master Thesis, Doctorate Thesis, Aviation, Bibliometric Analysis, Content
Analysis
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Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eylem Planı Çerçevesinde Almanya’nın Yenilenebilir Enerji Politikaları 3
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Özet
Bazı ülkelerin politika projeksiyonlarında %100 yenilenebilir enerji kullanımına yönelik çalışmalar başlamış
durumdadır. Yenilenebilir enerji, sürdürülebilir olmasıyla ve giderek düşen yatırım maliyetiyle fosil yakıtlar ve
nükleer enerjiye ciddi bir rakip olarak belirmiştir. Özellikle zengin fosil yakıt kaynaklarına sahip olmayan
ülkelerin yenilenebilir enerji yatırımlarına ciddiyetle eğildikleri görülmektedir. Zengin fosil yakıt kaynaklarına
sahip olmayan ülkelerden Almanya günümüzde yenilenebilir enerjinin ana enerji arz birimi olması için başarılı
politika yürüten ülkelerin başında gelmektedir. Günümüzde 62.2 GW elektrik enerjisi kurulu gücünü rüzgârdan,
53.8 GW kurulu gücünü güneş enerjisinden temin eden Almanya, Erneuerbare Energien Gesetz (Yenilenebilir
Enerji Kaynakları Eylem Planı) ile 2025’de toplam enerji üretiminin %40’ını, 2050’de ise %80’ini yenilenebilir
enerji kaynaklarından elde etme hedefindedir. 2020 hedeflerine ise ulaşıldığı gözlemlenmektedir. Bu hedefe
ulaşılmasında iktidar değişikliği ve yenilenebilir enerji geçişine dair kamuoyu desteği önemli bir yer
tutmaktadır. Bu çalışmada “yeni kurumsalcılık” perspektifinden Almanya’nın yenilenebilir enerji politikalarının
evrimsel süreci incelenecek ve bu politikaların pratikteki yansımaları değerlendirilecektir
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Almanya, Enerji Politikaları, Enerji Ekonomisi

Renewable Energy Resources Action Plan As A Part of The Germany's Renewable Energy Policies
Abstract
Studies have started to use 100% renewable energy in policy projections of some countries. Renewable energy
has emerged as a serious opponent/competitor to fossil fuels and nuclear energy with its sustainability and
gradually decreasing investment costs. Especially, it is seen that countries that do not have rich fossil fuel
resources are seriously paying attention to renewable energy investments. Germany, one of the countries that
do not have rich fossil fuel resources, is now one of the leading countries that have a successful policy to
become the main energy supply unit of renewable energy. Today, Germany, which provides 62.2 GW of
electrical energy installed power from wind and 53.8 GW installed power from solar, is aimed to obtain 40% of
total energy production in 2025 and 80% in 2050 from renewable energy sources with Erneuerbare Energien
Gesetz (Renewable Energy Resources Action Plan). In this study, the evolutionary process of Germany's
renewable energy policies are examined from the perspective of "new institutionalism" and the practical
reflections of these policies are evaluated.
Keywords: Renewable Energy, Germany, Energy Policies, Energy Economy.
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Özet
İşletme değeri kavramının ortaya çıkması ve işletme değeri maksimizasyonunun nihai amaç olarak kabul
edilmesinden sonra sermaye yapısının işletme değerine olan etkileri birçok araştırmaya konu olmuş ve olmaya
devam etmektedir. Sermaye yapısı kararlarını etkileyen değişkenleri tamamen açıklayan, kesin çizgilerle ayıran
bir teorinin olmayışı konunun güncelliğini korumasında etkilidir. Turizm sektöründe yaşanan gelişmeler
sektörün hızla gelişmesine imkân sağlamakta ve ekonomik katma değere olan olumlu etkilerinin de artmasına
neden olmaktadır. Dolayısıyla sektörün yarattığı katkı neticesinde konaklama işletmelerinde; sermaye yapısı
kararlarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesinin sektördeki gelişimin sürdürülebilmesi açısından önemli
olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada, en yüksek turizm gelirine sahip ülkelerde faaliyette bulunan
konaklama işletmelerinin sermaye yapıları üzerinde etkili olan makroekonomik değişkenler ve sermaye
yapılarının açıklanmasında sermaye yapısı teorilerinden hangilerinin geçerli olduğunun belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda, konaklama işletmelerinin sermaye yapısını etkileyen değişkenler 2011-2017
dönemlerini kapsayacak biçimde Genelleştirilmiş Momentler Metodu kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda konaklama işletmelerinin sermaye yapısı üzerinde etkili olan makroekonomik
faktörlerin ülke bazında değişkenlik gösterdiği saptanmıştır. Sermaye yapısı kararları üzerinde etkili olan
değişkenlerden efektif vergi oranının İngiltere, Çin, Hindistan ve Japonya’da faaliyette bulunun konaklama
işletmelerinde negatif yönlü, ABD’de pozitif yönlü etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bir diğer değişken olan döviz
kurunun Türkiye, ABD, Hong Kong ve Japonya’daki konaklama işletmelerin sermaye yapısı kararları üzerinde
pozitif yönde etkili olduğu saptanmıştır. Makroekonomik değişkenlerden enflasyonun Çin, Hindistan ve
Avustralya’da faaliyette bulunan konaklama işletmelerinin sermaye yapısı üzerinde pozitif yönlü; ABD, Hong
Kong ve Japonya’da ise negatif yönlü bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Risksiz faiz oranının ABD ve
Avustralya’da negatif yönlü, Japonya’da pozitif yönlü etkisinin olduğu saptanmıştır. Son olarak gayri safi yurt içi
hâsıla büyüme oranının Avustralya’da pozitif, Hong Kong ve Japonya’da negatif yönde etkili olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sermaye Yapısı, Sermaye Yapısı Teorileri, Makroekonomik Değişkenler, Konaklama
İşletmeleri, Genelleştirilmiş Momentler Metodu
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The Effects of Macroeconomic Variables on Capital Structure: An International Analysis on Accommodation
Enterprises
Abstract
After the emergence of the concept of firm value and the acceptance of firm value maximization as the
ultimate goal, its effects on capital structure and firm value have been subject to many studies and continue to
be. The absence of a theory that fully explains the variables affecting the capital structure decisions and
separates them with certain lines is effective in keeping the subject up to date. The developments in the
tourism sector enable the sector to develop rapidly and also increase the positive effects on the economic
added value. Therefore, as a result of the contribution created by the sector, in lodging companies; it is
considered that determining the variables that affect the capital structure decisions are important in terms of
sustaining the development in the sector. In this research, it is aimed to determine which of the capital
structure theories are valid in the explanation of the macroeconomic variables and capital structures that
affect the capital structures of the lodging companies operating in the countries with the highest tourism
income. In this context, the variables that affect the capital structure of the lodging companies are determined
to cover the periods 2011-2017 using The Generalized Method of Moments on the basis of general, country
individually. It has been determined that the macroeconomic factors affecting the capital structure of the
lodging companies vary by the country. It has been determined that the effective tax rate, which is one of the
variables affecting the capital structure decisions, has a negative effect in the accommodation companies
operating in England, China, India and Japan, and a positive effect in the USA. It has been determined that the
exchange rate, which is another macroeconomic variable, has a positive effect on the capital structure
decisions of accommodation companies in Turkey, USA, Hong Kong and Japan. Among the macroeconomic
variables inflation; positively affects the capital structure of accommodation companies operating in China,
India and Australia; It has been determined to have a negative effect in the USA, Hong Kong and Japan. It has
been determined that the risk-free interest rate has a negative effect in the USA and Australia, and a positive
effect in Japan. Finally, it has been determined that the growth rate of gross domestic product has a positive
effect in Australia and a negative effect in Hong Kong and Japan.
Keywords: Capital Structure, Capital Structure Theories, Macroeconomic Variables, Lodging Companies,
Generalized Method of Moments
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Abstract
The idea of flexible working has increased rapidly with the aid of digital technology. Especially with the onset
of the pandemic, the nature of work changed swiftly. Due to stringent contingency measures such as
governments' policies for controlling the spread of the coronavirus including lockdowns, stay-at-home orders,
and social distancing measures, every company was forced virtually to deploy a variety of flexible working
practices in terms of work-from-home policies. As a result, most companies moved to a hybrid model of work;
partly remote and partly in the office. In this context, flexible working models have been the basic methods of
doing business. Therefore, in order to understand and interpret the new dynamics in the field of flexible
working, it is necessary to examine the published articles on flexible working practices. Based on this need, it is
aimed to determine the most frequently used types of flexible working, level of analysis, research types and
purposes, data collection tools, participant groups, proposed innovative business technique in research articles
and theses covering Turkish context between 2010 and 2021 on flexible working within the scope of this study.
In this study; a total of 56 studies, including 41 theses listed in Turkish National Thesis Center and 15 research
articles listed DergiPark system were examined. According to the research results, it is determined that studies
conducted most in 2018 and 2020 (16,1%); most of the studies are master theses (64,3%); most researched
type of flexible working is remote working (30,4%); main themes of the studies are mostly focused on microlevel issues (71,4%); most conducted research type is qualitative (51,8%); data collected via questionnaires and
surveys (42,9%) from private sector white collar managerial and non-managerial employees (37,5%) working in
service industry (25%) most in these studies; advantages and disadvantages of flexible working practices are
frequently addressed in the main themes while motivation, job satisfaction, work-life balance of employees in
flexible working practices are issued in sub-themes. Among these studies in Turkish literature, only one study
has proposed an innovative practice of flexible working as “Compressed Hours Model in Public Sector”. It can
be stated that this study is important in terms of trying to reveal the trends of studies in Turkish context on
flexible working practices.
Keywords: Flexible Working Practices, Remote Working, Hybrid Working, Content Analysis.
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Esnek Çalışma Üzerine Güncel Çalışmalarla İlgili Bir İçerik Analizi
Özet
Esnek çalışma fikri dijital teknolojinin yardımıyla hızla artmıştır. Özellikle pandeminin başlamasıyla birlikte işin
doğası hızla değişmiştir. Hükümetlerin Korona virüsünün yayılmasını kontrol altına almaya yönelik tam
kapanma, evde kalma emirleri ve sosyal mesafe önlemleri gibi sıkı acil durum önlemleri nedeniyle her şirket,
evden çalışma politikalarına yönelik sanal olarak çeşitli esnek çalışma uygulamalarını yürürlüğe koymaya
zorlanmıştır. Sonuç olarak, çoğu şirket kısmen uzaktan kısmen ofiste olmak üzere hibrit bir çalışma modeline
geçmiştir. Bu bağlamda esnek çalışma modelleri iş yapmanın temel yöntemleri olmuştur. Bu nedenle, esnek
çalışma alanındaki yeni dinamikleri anlamak ve yorumlamak için esnek çalışma uygulamaları üzerine yayınlanan
makalelerin incelenmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçtan hareketle, bu çalışma kapsamında esnek çalışma üzerine
2010 ile 2021 yılları arasında Türkiye bağlamını kapsayan araştırma makaleleri ve tezlerde en sık kullanılan
esnek çalışma türleri, analiz düzeyi, araştırma türleri ve amaçları, veri toplama araçları, katılımcı grupları,
önerilen yenilikçi çalışma biçiminin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada; Türkiye Ulusal Tez
Merkezinde listelenen 41 tez ve DergiPark sisteminde listelenen 15 araştırma makalesi olmak üzere toplam 56
çalışma incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre en çok 2018 ve 2020 yıllarında en çok araştırmanın yapıldığı
(% 16,1); çalışmaların çoğunun yüksek lisans tezi olduğu (% 64,3); en çok araştırılan esnek çalışma türünün
uzaktan çalışma olduğu (% 30,4); çalışmaların ana temalarının çoğunlukla mikro düzeydeki konulara
odaklandığı (% 71,4); en çok yürütülen araştırma türünün nitel araştırma olduğu (% 51,8); bu çalışmalarda
verilerin en çok anket yöntemiyle toplandığı (% 42,9); bu çalışmalarda en çok hizmet sektöründe çalışan (% 25)
özel sektördeki beyaz yakalı yönetici ve yönetici olmayan çalışanlardan (% 37,5) verilerin elde edildiği; esnek
çalışma uygulamalarının avantaj ve dezavantajlarının ana temalarda sıklıkla ele alındığı ve esnek çalışma
uygulamalarında çalışanların motivasyonu, iş tatmini, iş-yaşam dengesinin bu çalışmaların alt temaları olarak
yer aldığı tespit edilmiştir. Yerli yazında yapılan bu çalışmalardan sadece bir çalışmanın, “Kamu Sektöründe
Sıkıştırılmış Saatler Modeli” olarak yenilikçi bir esnek çalışma uygulaması önerdiği görülmüştür. Esnek çalışma
uygulamalarına ilişkin Türkiye bağlamındaki araştırmaların eğilimlerini ortaya çıkarması açısından bu çalışmanın
önemli olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Esnek Çalışma Uygulamaları, Uzaktan Çalışma, Hibrit Çalışma, İçerik Analizi.
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Özet
Bu çalışmada Ombudsmanlık Kurumu’nun İsveç, Finlandiya ve Norveç’te kuruluş aşamaları, görev ve yetki
karşılaştırmalarına yer verilmiştir. Uzun yıllar kamu kurumlarında çalışanlarının yaptıkları işlemleri
denetleyecek, bu işlemlerin adil, hukuka uygun ve insan haklarını ihlal etmeyecek şekilde gerçekleştirilmesi
sağlayacak bir sisteme ihtiyaç duyulmuştur. Bu sistem Ombudsmanlık Kurumu adı altında ilk kez 1908 yılında
İsveç’te faaliyetine başlamıştır. İsveç’te faaliyetine başladığı yıllarda dünya devletlerinin dikkatini pek
çekmeyen kurum, 1920 yılında Finlandiya’da ve 1963 yılında ise Norveç’te faaliyetine başlamıştır.
Ombudsmanın denetim alanının en geniş olduğu İsveç’te, Ombudsman idarenin tüm işlemlerinin kanuna uygun
olup olmadığı denetler zorlayıcı bir karar alma yetkisi yoktur, kararları tavsiye niteliğindedir. Finlandiya
Ombudsmanının “alma” hakkı vardır. İstediği kurumdan ve memurdan istediği bilgi ve belgeyi isteme hakkına
sahiptir. Norveç Ombudsmanının yetkileri diğer İskandinav ülkelerine kıyasla daha zayıftır. Sivil Kamu Yönetimi
İçin Ombudsman Yasası" ile askeri konular dışında kalan şikayetler için Sivil Ombudsman kurumunun yönetim
yapısı içine dahil edilmiştir. Çalışmanın amacı Ombudsmanlık Kurumu’nun tarihi gelişimi ve etkinliği
bakımından karşılaştırılarak literatüre katkı sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Ombudsman, İsveç Ombudsmanı, Finlandiya Ombudsmanı, Norveç Ombudsmanı
A Comparison of Ombudsman Institutions: The Example of Sweden-Finland-Norway
Abstract
In this study, the establishment stages, duty and authority comparisons of the Ombudsman Institution in
Sweden, Finland and Norway. Many years, there was a need for a system that would supervise the transactions
of public institutions employees and ensure that these transactions are carried out fairly, in accordance with the
law and not violating human rights. This system started its activities in Sweden for the first time in 1908 under
the name of Ombudsman Institution. The institution, which did not attract the attention of the world states
when it started its activities in Sweden, started its activities in Finland in 1920 and in Norway in 1963. In
Sweden, where the Ombudsman's area of control is the widest, the Ombudsman checks whether all the
operations of the administration are in compliance with the law, and cannot take a compelling decision, its
decisions are advisory. The Finnish Ombudsman has the right to "receive". It has the right to request the
information and document requested from the institution and the official. The powers of the Norwegian
Ombudsman are weaker compared to other scandinavian countries With the "Ombudsman Law for Civil Public
Administration", complaints other than military matters are included in the management structure of the Civil
Ombudsman institution. The aim of the study is to contribute to the literature by comparing the historical
development and effectiveness of the Ombudsman ınstution.
Keywords: Ombudsman, Sweden Ombudsman, Finnish Ombudsman, Norwegian Ombudsman
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Özet
Covid 19 pandemisi ilk olarak Çin'de görülmüştür ancak son 1,5 yıldır tün dünyada ciddi kayıplar verilmektedir.
Virüs kalabalık ortamları sevmektedir. Kentlerde bulaş riskinin yüksek olması sebebiyle, kentsel yaşamın ve
çevreye karşı duyarlılığımızın geliştirilmesi önemlidir. Pandemi-çevre arasında nedensellik ilişkisinde, viral
tehditlerin tek nedeni olarak çevresel bozulmaları göstermek hem zor hem yanlış bir yaklaşımdır. Ancak,
sağlıksız doğal çevre, bozulmuş kentsel ortamlar ve anormal iklim koşulları sonucu insanlığın viral hastalıklarla
karşılaşma olasılığı yüksektir. Çalışmada, bu varsayımlardan hareketle; pandemi koşullarında kent ve çevre
ilişkisi, çevresel davranış ve duyarlılık temelinde ele alınmak istenmektedir. Çalışmada, TÜBİTAK 1001 projesi
kapsamında Göller Bölgesi örneğinde 1662 kişiden oluşan örneklemde elde edinilen bulgular sunulacaktır.
Çalışmada, “Pandemi öncesinin ve pandemi sonrasının kentinde çevresel duyarlılık nasıldır?” sorusuna yanıt
aranacak ve bu konunun sosyo-ekonomik özelliklere göre farklılaşma durumu analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Kent, Covid-19, Çevresel Duyarlılık
City, Environment and Pandemic: Covid-19 Experiences in the Lakes District Example
Abstract
The Covid 19 pandemic was first seen in China, but there have been serious losses all over the world for the
last 1,5 years. The virus likes crowded environments. Due to the high risk of contamination in cities, it is
important to improve urban life and our sensitivity to the environment. In the causal relationship between
pandemic and environment, it is both a difficult and wrong approach to show environmental degradation as
the sole cause of viral threats. However, as a result of unhealthy natural environment, degraded urban
environments and abnormal climatic conditions, humanity is more likely to encounter viral diseases. In the
study, based on these assumptions; the relationship between the city and the environment under pandemic
conditions is intended to be addressed based on environmental behavior and sensitivity. In the study, the
findings obtained from a sample of 1662 people in the Lakes Region within the scope of the TÜBİTAK 1001
project will be presented. In the study, answer to the question "What is the environmental sensitivity in the
city before and after the pandemic?" will be sought and the differentiation status of this subject will be
analyzed according to socio-economic characteristics.
Keywords: Pandemic, Urban, Covid-19, Environmental Awareness.
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İtalya’nın II. Dünya Savaşı’na Geç Dahil Olmasının Sebepleri
Öğr. Gör. Dr. Onur ORHAN
Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
ORCID: 0000-0003-1244-797X

Özet
I. Dünya Savaşı’ndan galip ayrılmış olmasına rağmen savaş sonrası yapılan antlaşmalarda umduğunu
bulamayan İtalya’da derin bir hayal kırıklığı ve öfke ortaya çıkmıştır. Karışık siyasi ortam ve kötü ekonomik
koşulların da hüküm sürdüğü ülkede 1921 yılında Benito Mussolini faşist hareketini partileştirmiş ve önemli bir
siyasi güç olmaya başlamıştır. 1922 yılında Mussolini’nin parti mensupları ve taraftarları zor kullanarak iktidarı
ele geçirmiş ve dış politikada saldırgan ve revizyonist yaklaşım takip etmeye başlamıştır. 1930’lu yılların
başından itibaren İtalya ile benzer politik anlayıştaki Almanya arasında bir yakınlaşma başlamış ve 1936 yılında
bu yakınlaşma Berlin-Roma Mihverinin kurulmasını sağlamıştır. Bu birlikteliğe bir yıl sonra Japonya’da dahil
olmuş ve Berlin-Roma Mihverine Tokyo da eklenmiştir. Mihver bloğuna liderlik eden Almanya’nın 1 Eylül 1939
tarihinde Polonya saldırısıyla II. Dünya Savaşı başlamıştır. Polonya saldırısını durdurmadığı gerekçesiyle
müttefiki durumdaki Almanya’ya; İngiltere ve Fransa’nın savaş ilanlarına rağmen Mussolini İtalya’sı bir müddet
savaşın dışında kalmayı tercih etmiş ve ancak 1940 haziranında savaşa dahil olmuştur. Bu çalışmada İtalyanAlman ittifakından başlanarak savaşa giden süreç anlatılmış, savaş başladıktan sonra İtalyan dış politikası
incelenerek İtalya’nın savaşa gecikmeli dahil olmasının sebepleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İtalya, Mihver, İkinci Dünya Savaşı, Politika
The Reasons of Italy Joined World War II Lately
Abstract
A deep disillusionment and frustration arose in Italy, which, despite being victorious in World War I, could not
find what it had expected in the treaties made after the war. In a country where a mixed political environment
and worsening economic conditions prevailed, Benito Mussolini made the fascist movement a party in 1921
and became an important political power. In 1922, Mussolini's party members and supporters came into
power by subduing, and began to follow an aggressive and revisionist approach in foreign policy. From the
beginning of the 1930s, a reconciliation between Italy and Germany with a similar political insight began, and
in 1936 this rapprochement led to the establishment of the Berlin-Rome Axis. A year later, Japan was included
in this union, and Tokyo was affiliated to the Berlin-Rome Axis. Germany, which led the axis bloc, attacked
Poland on September 1, 1939. And consequently, World War II has begun. Despite Germany, which is an ally
on the grounds that it did not stop the Polish attack and despite the declaration of war by Britain and France,
Mussolini Italy chose to stay out of the war for a while and entered the war only in June 1940. In this study,
the process leading to the war was interpreted, starting from the Italian-German alliance, and after the war
began, Italian foreign policy was examined and the reasons for Italy's delayed involvement in the war were
tried to be revealed.
Keywords: Italy, Axis, World War II, Policy
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Antik Yunan ve Roma Demokrasileri Arasındaki Benzerlik ve Farklar
Öğr. Gör. Dr. Onur ORHAN
Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
ORCID: 0000-0003-1244-797X

Özet
Yaklaşık 2500 yıllık bir geçmişi olan demokrasi kavramının başlangıç noktası Akdeniz coğrafyası olmuştur. M.Ö.
500 dolaylarında ilk defa Antik Yunan’da demokratik siyasi oluşumların ortaya çıktığı bilinmektedir. Şehir
devletleri şeklinde örgütlenmiş Yunan siyasi yapıları içerisinde Atina demokrasisi oluşturduğu model ile
doğrudan demokrasinin ilk örneklerini sunmuştur, ayrıca zaman içerisinde tüm Antik Yunan dünyasındaki
demokrasileri temsil edecek bir öncü haline gelmiştir. Antik Yunanlar; halk ve insanlar anlamına gelen ‘’demos’’
ve yönetmek, hükmetmek anlamlarına gelen ‘’kratos’’ sözcüklerini birleştirip demokrasi kavramına isim
verirken, Sokrates, Platon, Aristoteles gibi düşünürler de fikirleri ve görüşleriyle kavrama önemli katkılar
sunmuşlardır. Antik Yunanlara komşu coğrafyada benzer tarihlerde Antik Romalılar da kendi demokrasi
modellerini geliştirmeye başlamışlardır. Romalılar iş-ilişki anlamında ‘’res’’ ve halka ait, hakla ilgili anlamlarında
‘’publicus’’ sözcüklerini birleştirerek ‘’rebuplicus’’ cumhuriyet, kavramını ortaya çıkarmışlardır. Antik Roma
medeniyeti, demokrasi kültürüne Antik Yunan’daki gibi önemli felsefeci ve düşünürleriyle değil, daha çok
bugün bile faydalanılan hukuk ve kanunları ile etki etmiştir. Demokrasiye hayat vermiş bu iki antik dünya
medeniyetinin demokrasiyle olan ilişkilerinde daha başka birçok farklılık göze çarparken bazı önemli noktalarda
benzerlikler bulunduğu da ifade edilmelidir. Bu çalışmada demokrasinin ortaya çıkışından başlanarak iki
medeniyet için ifade ettiği anlamlar karşılaştırılacak ve iki komşu bölgenin demokrasi konusunda ortaya
koyduğu benzer ve farklı uygulamalar neden sonuç ilişkisi içerisinde açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Antik, Yunan, Roma, Demokrasi

Similarities and Differences Between Ancient Greek and Roman Democracies
Abstract
The origin of the concept of democracy, which has a past about 2500 years, has been the Mediterranean
geography. It is known that democratic political formations emerged in the Ancient Greece around 500 BC for
the first time. Within the Greek political structures organized in the form of city-states, Athens democracy
presented first examples of direct democracy with the model it created, it also became a pioneer to represent
democracies in the entire ancient Greek world in the course of time. While the Ancient Greeks were naming
the concept of democracy by combining the words ''demos'' which means public and people, and ''kratos''
which means to conduct, to rule; the philosophers such as Socrates, Plato, and Aristotle presented important
contributions to the concept with their thoughts and opinions. The Ancient Romans also began to develop
their own democracy models in similar dates in the neighbor geography to the Ancient Greeks. The Romans
revealed "rebuplicus", the concept of Republic, by combining the words ''res" which means thing-affair and
"publicus" which means belonging to the people. The Antic-Roman civilization had a significant impact on the
culture of democracy not with their philosophers and thinkers like in the Ancient Greece, but with their laws
and rules that are used even today. While there are further many distinctions standing out in the relation of
these two ancient world civilizations, which gave life to the democracy, with the democracy it should also be
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explained that there are similarities in some significant points. In this study, starting from the emergence of
democracy, its expressive meanings to two civilizations will be compared, and similar and different
applications being put forward by two adjacent regions regarding democracy will be expressed in the cause
and effect relation.
Keywords: Ancient, Greek, Roman, Democracy
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Davranışsal İçgörü Yaklaşımının Kamu Politikalarına Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi İrem DİDİNMEZ
Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
ORCID: 0000-0002-1931-0688

Özet
Son dönemlerde iktisat biliminin temel varsayımları arasında önem taşıyan rasyonaliteye yönelik eleştiriler
kamu politikalarının oluşturulmasında da farklı yöntem ve analizlerin geliştirilmesine neden olmuştur. Bu
kapsamda ön plana çıkan yaklaşımlardan biri de davranışsal içgörü yaklaşımıdır. Davranışsal içgörü yaklaşımı
kamu sektörü tarafından sunulan hizmetlerin çıktılarının iyileştirilebilmesi için klasik kamu maliyesi yaklaşımına
kıyasla daha düşük maliyetli ve etkili alternatifler oluşturulmaktadır. Davranışsal içgörü yaklaşımı ile kamu
sektörünün görev üstlendiği eğitim, sağlık, çevre, enerji, adalet, güvenlik, refah, vergisel düzenlemeler, büyüme
ve kalkınma alanlarında vatandaş yanlısı uygulamalar benimsenmektedir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından da desteklenen
bu bakış açısı devletlerin kamu kurumları bünyesinde oluşturduğu ekipler ile politika önerileri geliştirmektedir
.Aynı zamanda bazı politika yapıcılar ve bilim insanları tarafından insan faktörünün etkili olduğu sosyal ve
beşeri alanlarda tek bir doğrunun olmaması, karar alma süreçlerinin devletler tarafından etkilenmesi ve
devletin ilgili alanlardaki müdahalelerinin artmasına yol açması nedeniyle davranışsal içgörü yaklaşımı
eleştirilmektedir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Avustuya vb. ülkelerde davranışsal bakış açısı
ile geliştirilen politikaların başarılı sonuçlar ortaya çıkardığı görülmektedir. Özellikle kamu harcamalarının
finansmanında önemli maliye politikası araçlarından bir olan vergilendirme alanında benimsenen
düzenlemelerin vergi hasılatını artırması kamu sektöründe davranışsal bakış açısının genel kabul görmesi
sonucunu doğurmaktadır. Böylece davranışsal, bilişsel, psikolojik, sosyolojik vb. unsurlar dikkate alınarak kamu
politikalarının beklenen hedeflere başarı ile ulaşmasına katkı sağlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Davranışsal içgörü, İnsan davranışı, Vergi, Kamu politikaları
The Effect of Behavioural Insights Approach on Public Policies
Abstract
Recent criticisms of rationality - one of the basic assumptions of economics - have led to the development of
various methods and analyses also in the formation of public policies. In this context, behavioural insights has
become one of the prominent approaches. With the behavioural insights approach, alternatives are generated
that have lower costs and higher effectiveness with respect to classical public finance to improve the output of
services provided by the public sector. The behavioural insights approach focuses on citizen-oriented practices
in the fields of education, healthcare, environment, energy, justice, security, welfare, tax regulations, growth
and development where the public sector assumes tasks. Supported by international organizations,
particularly the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the United Nations
(UN), this perspective develops policy recommendations with teams established within the public institutions
of the state. The behavioural insights approach is also criticized by some policymakers and scientists who point
out that there is no single truth in social sciences and humanities where the human factor is significant and
that it leads to the decision-making processes to be influenced by states and the states to increase their
intervention in the concerned fields. However, policies developed with a behavioural perspective are observed
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to have achieved successful results in countries such as the United States, Greece, Austria etc. Remarkable
successes have particularly been achieved in taxation. In addition to having an increasing effect on tax
compliance and tax revenues in the field of taxation, which is a significant source of finance for public
expenditures, the importance of the behavioural perspective is further highlighted by its contribution to
mitigating tax losses and tax evasions. Contribution is thus made by taking into consideration behavioural,
cognitive, psychological and sociological elements to ensure that public policies achieve the expected
objectives.
Keywords: Behavioural insight, Human behaviour, Tax, Public policy.
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Hukuk Yargılamasında E- Duruşma Yöntemi Hakkında Düşünceler
Doç. Dr. Leyla AKYOL ASLAN
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
ORCİD: 0000-0001-9245-5333

Özet
1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 149 uncu maddesiyle
hukuk yargılamasında ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası kabul edilmiştir. Maddenin
gerekçesine göre bu düzenlemenin esas amacı, modern teknolojiden ve Adalet Bakanlığınca uygulamaya
konulan Ulusal Yargı Ağı Projesinden yararlanma imkânı hazırlamak; bu yolla, yargılamanın herhangi bir
işlemine uzaktan katılma, tarafın isticvabı, tanığın veya bilirkişinin dinlenilmesini, hâkimin uzaktan da olsa
delillerle bizzat temas kurmasını mümkün kılmak ve Anayasanın da amir hükmü olan usul ekonomisi
çerçevesinde daha az emek ve daha az masrafla davanın karara bağlanmasını sağlamaktır. Ancak, belirtmek
gerekir ki, gerekçede belirtilen önemli ve son derece yararlı amaçlarına rağmen söz konusu hüküm; altyapı
eksikliği, bu konuda bir farkındalığın ya da yeterli ilginin olmaması ve bizatihi hükmün içeriğinde yer alan bazı
engelleyici düzenlemeler nedeniyle, ceza muhakemesindeki kadar geniş bir uygulama olanağına sahip
olamamıştır. Bu nedenle olsa gerek ki 2019 yılında kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesinde
"Hukuk mahkemelerinde SEGBİS uygulaması yaygınlaştırılacaktır" hedefine yer verilmiştir. Bundan sonra kanun
koyucu da söz konusu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayabilmek için, 28 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe
giren 7251 sayılı Kanun'un 17 nci maddesiyle, HMK'nun 149'uncu maddesinde önemli değişiklikler yapmıştır.
Kanun koyucunun yapmış olduğu bu yeni düzenlemeler özünde yerinde ve isabetli düzenlemelerdir. Gerçekten
de ceza yargılamasında uzun zamandan beri uygulanan e-duruşma yönteminin, hukuk yargılamasında da geniş
bir şekilde uygulanmaması için haklı bir neden yoktur. Bu konuda geç kalındığı dahi söylenebilir. Çağın
gereklerine uygun olarak teknolojinin nimetlerinden yararlanılmasına yönelik olan bu düzenleme, hukuk
yargılamasına bir çok açıdan olumlu katkı sağlayacaktır. Bu anlamda mahkemelerin fiziki ve beşeri olanaklarının
yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar giderilerek, duruşmaların daha sağlıklı ve öngörülen sürede yapılması
sağlanabilecektir. Söz konusu düzenleme, mahkemelerin yargı çevresi dışında yapılması gereken işlemler
bakımından istinabe yoluna başvurulmasına gerek bırakmayacak, böylece, hem doğrudanlık ilkesi gerçekleşmiş
olacak, hem de mahkemenin ve tarafların emek, zaman ve masraftan tasarruf etmesi sağlanarak, usul
ekonomisi ilkesine uyun bir yargılama gerçekleştirilmiş olacaktır. Ancak vurgulamak gerekir ki, e-duruşma
yöntemi uygulanırken, salt usul ekonomisine uygun bir yargılama yapılması adına, aleniyet ilkesi, adil
yargılanma ve hukuki dinlenilme hakkı gibi yargısal temel hak ve ilkelerin ihlal edilmemesine özen gösterilmesi
ve usul işlemlerinin sağlıklı, doğru ve tarafların iradesine uygun bir şekilde yapılmasının da sağlanması büyük
önem taşımaktadır.
Anahtar kelimeler: E-Duruşma, Hukuk Yargılaması, Medeni Usul Hukuku, SEGBİS Uygulaması.
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Covid-19 Nedeniyle Evden Çalışanların (Home Office) İş Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi
Ayşe SAYDAM
ORCİD: 0000-0003-0219-5916

Özet
2019’un sonlarında Çin’de görülen ve üç ay gibi kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19
salgını, hayatın her alanını derinden etkileyen bir sağlık krizi olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü
tarafından pandemi olarak ilan edilen COViD-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla birçok önlemler
alınmaktadır. Bu önlemlerin çoğu fiziksel olarak aktif yaşamı kısıtlayıcı önlemlerdir. Salgın süreci, düzenli bir
istihdam ilişki içinde olan kişileri profesyonel şekilde evde çalışmaya zorlamıştır. Dünya genelinde rekor sayıda
insanın evden çalışması kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışmanın amacı, salgın nedeniyle alınan önlemler arasında
bulunan evden çalışmanın çalışanların iş tatmin düzeylerini ne ölçüde etkilediğini araştırmaktır. Bu amaçla
öncelikle home office çalışma ve iş tatmini kavramları açıklanmıştır. Uygulama aşamasında ise evden çalışmak
zorunda kalan 399 çalışana iş tatmini ölçeğini içeren anket formları gönderilmiş ve istatistiksel analiz
yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Sonuç olarak hangi meslek gruplarının iş tatmin düzeylerinin daha yüksek
olduğu incelenmiştir. Bu tatmin düzeylerinin farklı demografik durumlara göre farklılık gösterildiği
görülmektedir. Eğitim düzeyi, meslek türleri, çocuk sayıları gibi faktörlerin iş tatmini kavramı ile ilişkilerinin
olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, İşgücü Piyasası, Home Office, İş Tatmini
Abstract
The COVID-19 epidemic, which was seen in China at the end of 2019 and affected the whole world in a short
time like three months, is defined as a health crisis that deeply affects all areas of life. COVID-19 has been
declared as a pandemic by the World Health Organization and so many measures are taken to prevent it’s
spread. Most of these measures are to restrict physically active life. The epidemic process forced people in a
regular employment relationship to work professionally at home. It has become inevitable for many people
around the world to work from home. The aim of this study was the work of employees working from home is
located between the measures taken to research the outbreak is due to what extent it affects their level of
satisfaction. For this purpose, first of all the concepts of home office work and job satisfaction are explained.
During the implementation phase, questionnaires containing the job satisfaction scale were sent to 399
employees who had to work from home and were evaluated using statistical analysis methods. As a result, it
was examined which occupational groups have higher job satisfaction levels. It is seen that these satisfaction
levels differ according to different demographic conditions. It has been determined that factors such as
education level, types of professions, number of children have a relationship with the concept of job
satisfaction.
Keywords: COVİD-19, Labour Market, Home Office, Job Satisfaction
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MERNİS Adresine Tebligat (Yargıtay'ın 20.11.2020 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı Dolayısıyla)
Doç. Dr. Kudret ASLAN
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı
ORCİD: 0000-0002-5689-9778.

Özet
Bilinen en son adrese tebligat yapılamaması halinde, MERNİS adresine tebligat yapılabilmesi için, öncelikle
MERNİS adresine normal yoldan tebligat yapılmasına gerek olmadığı, doğrudan doğruya Teb. K. m. 21/2 'ye
göre MERNİS adresine tebligat yapılabileceğine ilişkin 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı,
kanaatimizce isabetli olmamıştır. Tebligat Kanunu'nun, "Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının
anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi,
bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır" şeklindeki m. 10/2 hükmünün, önce MERNİS
adresine normal yoldan tebligat çıkartılmadan, doğrudan Kanunun 21/2 inci maddesine göre tebligat
yapılabileceği şeklinde yorumlanması, temel yargısal hak ve ilkeleri ağır surette ihlal edeceği için kabul
edilemez. Zira Teb. K. m. 10/2 hükmü, bilinen en son adrese tebligat yapılamaması halinde, artık bilinen en son
adresin, MERNİS adresi olarak kabul edileceğine yönelik bir hükümdür. Tebligat Kanunu m. 10/2 hükmünde
"tebligat buraya yapılır" şeklindeki ifadeden, "tebligat, Teb. K. m. 21/2'ye göre buraya yapılır" anlamı
çıkartılamaz. Zira hükümde sadece "tebligat buraya yapılır" ifadesi geçmekte, tebligatın hangi hükümlere göre
buraya yapılacağına ilişkin bir ifade içermemektedir. Bilinen en son adrese tebligat yapılamadığına göre,
muhataba hiç tebligat yapılamamış (tebligat muhataba ulaşamamış) ve dolayısıyla muhatap, hakkında
yapılacak işlemden hiç haberdar olamamış demektir. Bundan sonra, sadece Teb. K. m. 21/2 hükmünün
işletilmesi halinde de tebligatın muhataba ulaşamaması kuvvetle muhtemeldir. Halbuki tebligatın amacı, bir
kimseyi kendisini ilgilendiren işlemler hakkında bilgilendirmek ve bundan sonra da kendisine söz konusu işleme
karşı, özellikle savunma hakkını kullanma olanağı tanımaktır. Yargıtay'ın görüşünün kabulü, savunma hakkı,
hukuki dinlenilme hakkı, adil yargılanma hakkı ve silahların eşitliği ilkesi gibi temel yargısal hak ve ilkelerin ihlali
sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle, salt usul ekonomisi ilkesini gerçekleştirme amacı, biraz önce sayılan bir
çok temel yargısal hak ve ilkenin göz ardı edilmesini haklı kılamaz.
Anahtar kelimeler: Tebligat, Tebligat Kanunu, MERNİS Adresi, Bilinen Son Adres, Medeni Usul Hukuku.
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E-Ticaret Sitesi Müşterilerinin Harcamalarının Makine Öğrenmesiyle Tahmini
Mehmet YALÇIN
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
ORCID: 0000-0002-8162-6085
Doç. Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
ORCID: 0000-0003-3002-2983
Özet
Teknoloji, günümüz dünyasında hızla gelişip yaygınlaşmaktadır. Teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte
dijitalleşme de artmış bireylerin satın alma davranışları değişime uğramıştır. İnternete kolayca erişebilen
bireyler, fiziksel mağazalardan alışveriş yapmak yerine online alışverişe yönelmişlerdir. Bireylerin online
alışverişe yönelmesi ile birlikte e-ticaret sektörü gelişmiştir. Ayrıca küresel ölçekte satış yapabilme, kira ve
çalışan ücretleri gibi şirket sabit giderlerindeki azalma, 7/24 satış yapabilme, online ve düşük maliyetli stok
takibi gibi faktörler e-ticaretin giderek önemini arttırmaktadır. E-ticaretin en avantajlı yanlarından biri de online
platformda müşteri hareketliliğinin kolayca takip edilebilmesidir. Şirketler müşterinin her “tıklamasını” analiz
ederek müşteriyi tanımaya çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı Google Merchandise Store
(googlemerchandisestore.com) web sitesi verileri ışığında, makine öğrenmesi yöntemlerinden olan Ağaç Temelli
Modellerden (Tree Based Methods) faydalanılarak online platforma giren müşterilerin alışverişte ne kadar
harcama yapacağını tahmin etmektir. Çalışmada veri ön işleme yapıldıktan sonra farklı modeller ile harcama
miktarı tahmin edilmiş ve müşterilerin harcamalarında hangi faktörlerin daha etkili olduğu sıralanmıştır.
Anahtar Kelimeler: E-ticaret, Makine Öğrenmesi, Ağaç Temelli Modeller, Topluluk Öğrenmesi
Estimation of E-Commerce Site Customers’ Spending With Machine Learning
Abstract
Technology is rapidly developing and spreading in today's world. With the widespread use of technology,
digitalization has increased and the purchasing behavior of individuals has changed. Individuals who can easily
access the internet have turned to online shopping instead of shopping from physical stores. With the
orientation of individuals to online shopping, the e-commerce sector has developed. In addition, factors such
as the ability to sell on a global scale, decrease in company fixed expenses such as rent and employee wages,
24/7 sales, online and low-cost inventory tracking are increasing the importance of e-commerce. One of the
most advantageous aspects of e-commerce is that customer activity can be easily followed on the online
platform. Companies try to get to know the customer by analyzing every "click" of the customer. The aim of
this study is to estimate how much customers who enter the online platform will spend on shopping by using
Tree Based Models, which are one of the machine learning methods, in the light of Google Merchandise Store
(googlemerchandisestore.com) website data. In the study, after the data was pre-processed, the amount of
expenditure was estimated with different models, and which factors were more effective in customers'
spending were listed.
Keywords: E-Commerce, Machine Learning, Tree-Based Models, Ensemble Learning
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Abstract
The field of research in corporate social responsibility (CSR) has seen a huge increase in interest recently.
However the debate on the effects of CSR on corporate financial performance is still ongoing. Numerous
studies both theoretical and empirical have been conducted to grasp the relationship between CSR and
corporate financial performance for more than three decades. These studies have mainly examined the
pattern, intensity, and the relationship causality. Accordingly, both supportive and conflictive results were
provided. Now more than at any previous time a significant number of businesses are engaged and involved in
a genuine effort to integrate and blend CSR into all forms of their business. Together with the rising demand
for transparency there is an increased pressure on businesses to evaluate, disclose, and consistently enhance
their social, economic, and environmental performance. This study aims to evaluate the impact of CSR on
financial performance of firms listed on London Stock Exchange. The dataset, which is extracted from Thomson
Reuters database, is made up of 44 non-financial firms for the period between 2011-2020. Panel data analysis
with a total of 440 firm-year observations is employed to investigate how CSR, which is proxied by CSR scores,
affects financial performance of the selected firms measured by return on assets. The results show that there
is a significant and positive relationship between CSR and financial performance of the selected firms for the
analysis period.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Financial Performance, Panel Data Analysis, London Stock Exchange
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Finansal Performans Üzerindeki Etkileri: İngiltere Örneği
Özet
Son zamanlarda kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) araştırma alanına olan ilgide büyük bir artış
gözlemlenmektedir. Ancak KSS'nin finansal performans üzerindeki etkileri ile ilgili tartışmalar hala devam
etmektedir. Otuz yılı aşkın süredir KSS ve kurumsal finansal performans arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için
hem teorik hem de ampirik çok sayıda çalışma yapılmıştır. Genelde örüntü, yoğunluk ve ilişki nedenselliğini
inceleyen bu çalışmalar ile hem destekleyici hem de çelişkili sonuçlara ulaşılmıştır. Bugün çok sayıda işletme
daha önce hiç olmadığı kadar KSS'yi işlerinin tüm kısımlarına entegre etmek ve harmanlamak için gerçek bir
çaba sarf etmektedir. İşletmeler üzerinde artan şeffaflık talebi ile birlikte sosyal, ekonomik ve çevresel
performanslarını değerlendirmek, yayınlamak ve tutarlı bir şekilde geliştirmek için artan bir baskı da söz
konusudur. Bu çalışma, KSS’nin Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören firmaların finansal
performansı üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 2011-2020 dönemi için finansal olmayan 44
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firmadan oluşan veri seti Thomson Reuters veri tabanından elde edilmiştir. KSS puanları ile temsil edilen
KSS'nin seçilen firmaların varlık getirisi ile ölçülen finansal performansını nasıl etkilediğini araştırmak için
toplam 440 firma-yıl gözlem sayılı panel veri analizi yapılmıştır. Sonuçlar, analizin yapıldığı dönemde seçilen
firmalarının KSS ile finansal performansı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Finansal Performans, Panel Veri Analizi, Londra Menkul
Kıymetler Borsası
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Kriz Yönetimi ve Liderlik Tipleri Üzerine Teorik Bir Analiz
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Özet
Liderlik kavramı birçok tanıma sahip ve literatürde çok tartışılan bir konudur. Liderlik bir grup insanın belirli bir
amaca ulaşmak üzere yönlendirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Liderlik faaliyetlerini farklı şekillerde yapmak
mümkündür. Bu noktada karşımıza liderlik tipleri çıkmaktadır. Liderlik fenomeni literatürde değişik teorilerle
açıklanmıştır. Başlıca teoriler ise özellikler teorisi, davranışsal teori (insan veya iş odaklı) ve durumsal teoridir.
Her bir teori içinde yapılan ampirik çalışmalar farklı liderlik tipleri ortaya koymuştur. Yedi ana liderlik tipi
dönüşümcü, etkileşimsel, otoriter, katılımcı, güçlendiren, hizmetkar ve karizmatik lider tipleridir. Krizler ise
işletmelerin hayatında birçok nedenle kaçınılmaz olarak var olan olaylardır. Krizler COVID 19 örneğinde olduğu
gibi global veya tek bir işletmeye, sektöre veya bütün pazara yayılan lokal özellikte olabilir. Kriz yönetiminin beş
safhası vardır ve her bir safhasının başarısı farklı liderlik yeteneklerine bağlıdır. İlk aşama olan belirtileri
algılama aşamasında, liderlerin krizin belirtilerini erken algılamaları gerekir. İkinci aşama olan önleme ve
hazırlıkta, mümkünse krizin önlemeleri ve önleyemezlerse hazırlık yapmaları gerekmektedir. Üçüncü aşama
olan zararın önlenmesi veya azaltılması safhasında amaç krizin organizasyonun tamamına veya çevresine
yayılmasını önleyerek zararı kontrol altına alınmasıdır. Dördüncü aşama olan İyileşme aşamasında liderler, iş
sürekliliğini sağlamak için kısa ve uzun vadeli planları uygulamaktan sorumludur. Son olarak, kriz yönetiminin
beşinci aşamasında liderler, krizden çıkarılan kritik derslerin bir organizasyonel öğrenme sürecine evrilmesini
sağlarlar. Bu çalışmada krizi yönetim sürecinin safhaları liderlik tipleri açısından incelenmiş ve her safhaya
uygun liderlik tipleri belirlenmeye çalışılmıştır. Kriz yönetimi safhaları ve her safhayla eşleştiği değerlendirilen
liderlik tiplerine bağlı olarak önermeler yapılmıştır. Çalışmanın gelecekte bu alanda yapılacak ampirik
çalışmalara katkı yapacağı değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Liderlik Stilleri, Kriz Yönetimi, İşletme Yönetimi, İş Sürekliliği.

A Theoretical Analysis of Leadership Types and Crisis Management
Abstract
Leadership has many definitions and is a widely discussed topic in the literature. Leadership is directing a
group of people to achieve a certain goal. It is possible to lead in many ways. At this point, we come across
leadership styles. Leadership phenomenon has been explained with different theories in the literature. Major
theories are trait theory, behavioral theory (human or task oriented), and situational theory. Empirical studies
conducted within each theory have revealed different types of leadership. The seven main leadership types
are transformational, transactional, authoritarian, participative, empowering, servant, and charismatic. Crises
inevitably exist in the lives of businesses for many reasons. These crises may be global, like COVID 19, or local
which is special to the business, industry, or the whole market. Crisis management has five phases. Success of
crisis management depends on different leadership competencies in each phase. In the first signal detection
phase, leaders need to recognize the signals of the crisis early. In the second phase, prevention and
preparation, they should prevent the crisis if possible and make preparations if they cannot prevent it. In the
third phase, containment and damage limitation, it is preventing the crisis from spreading to the whole
organization or to the environment. In the fourth stage, recovery, leaders are responsible for implementing
short and long-term plans to ensure business continuity. Finally, in the fifth stage of crisis management,
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leaders ensure that critical lessons learned from the crisis evolve into an organizational learning process. In
this study, the phases of the crisis management process were examined, and it was tried to determine the
leadership types appropriate for each phase. Proposals were made based on compatible match between crisis
management phases and leadership types. It is considered that the study will contribute to future empirical
studies in this field.
Keywords: Leadership Styles, Crisis Management, Business Management, Business continuity.
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Covid 19 Pandemisinin Havacılık Sektörü Üzerinde Etkileri
Abidin Umut ÜNLÜLER
Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Yüksek Lisans Öğrencisi

Özet
Günümüzde tüm dünyada mücadele edilen yeni tip koronavirüs salgını birçok sektörde olumsuz etkiler
gösterdiği gibi havacılık sektörünü de olumsuz etkilemektedir. Virüsün yayılmasıyla küresel olarak ülkeler
önlemler ve kısıtlamalar almaya başlamıştır. Ülkeler sınırlarını kapatarak seyahat kısıtlaması getirmiş, sokağa
çıkma yasakları gibi tedbirler almışlardır. Dünya’ da Çin başta olmak üzere ülkeler havayolu taşımacılığında
durma noktasına gelmiştir. Havalimanları kompleks tesislerdir ve her ülkeden vatandaşın bulunabileceği hem
kara hem hava tarafı olarak hizmet veren bir ulaşım türüdür. Salgının özellikle ülkeler arasında yayılmasında
büyük rol oynadığı düşünülen havaalanları için tedbir ve önlemler alınarak bulaşma riskini azaltmak
hedeflenmiştir. Tüketicilerin pandemi döneminde hava taşımacılığını tercih etmesi alınan tüm bu tedbir ve
önlemlerin titizliğine bağlı olarak da değişmektedir. Bu bildiride Covid-19 salgın sürecinin havacılık sektörü
üzerinde etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle sektörün genel çerçevesi
tanımlanmış, daha sonra havacılık sektöründe yaşanan eski krizler değerlendirilmiş ve son olarak dünyada ve
Türkiye’de pandemi sürecinde havacılık sektöründe yaşanan değişimler analiz edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Covid 19, havacılık sektörü, pandemi, salgın hastalık
Abstract
The Effects of the Covid 19 Pandemic on the Aviation Industry
The new type of coronavirus epidemic, which is being fought all over the world today, negatively affects many
sectors as well as the aviation sector. With the spread of the virus, countries have started to take measures
and restrictions globally. Countries have imposed travel restrictions by closing their borders, and measures
such as curfews have been taken. Countries have imposed travel restrictions by closing their borders, and have
taken measures such as curfews. Airports are complex facilities and are a type of transportation that can be
found both by land and by air, where citizens from every country can be found. It was aimed to reduce the risk
of contamination by taking measures and measures for airports, which are thought to play a major role in the
spread of the epidemic. Consumers' preference for air transportation during the pandemic period also varies
depending on the meticulousness of all these measures and measures taken. In this report, it is aimed to
examine the effects of the Covid-19 epidemic process on the aviation industry. In line with this purpose, first
the general framework of the sector was defined, then the old crises in the aviation sector were evaluated and
finally the changes in the aviation sector during the pandemic process in the world and in Turkey were
analyzed.
Keywords: Covid 19, aviation industry, pandemic, epidemic disease
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Siyasal Bilgiler Fakültesi
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Özet
20. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan ve bütün dünyada etkisini gösteren sosyo-ekonomik, toplumsal, kuramsal
ve kurumsal değişim ve yenilikler, başta merkezi yönetimler olmak üzere yerel yönetimleri özelde belediyeleri
kamu kaynaklarını daha etkili ve verimli kullanmaya sevk etmiştir. Özellikle günümüzde bilgi ve iletişim
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, küreselleşme, yerel demokrasi ve katılımcılığın daha hissedilir olmasıyla
birlikte vatandaşların kamudan beklenti ve ihtiyaçları sürekli olarak değişip çeşitlenmektedir. Bu noktadan
değişime ayak uydurmaya çalışan kamu örgütleri hem geleneksel hizmet anlayışından hem de klasik planlama
yöntemlerinden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Öyle ki kamu yönetimleri kamu kaynaklarının üretilmesi ve
dağıtımında başlayan yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında yeni kamu yönetimi, kamu işletmeciliği ve
yönetişim anlayışlarının kesişim noktasında yer alan stratejik yönetime yönelmiştir. Stratejik düşünmeyi, sonuç
odaklı ve performansa dayalı uygulamaları temel alan stratejik yönetim, stratejik plan üzerinden kamu kurum
ve kuruluşlarının mevcut durumlarını gözden geçirerek geleceğe dönük hedeflerini gerçekleştirmelerinde yeni
imkânlar sunmaktadır. Stratejik planların hazırlık aşamasında kamu kurum ve kuruluşlarının iç ve dış paydaş
katılımını öncelemesi ve her kademedeki karar vericilerin aktif desteğini alması, kronikleşmiş sorunlara ortak
çözüm üretme noktasında başarılı sonuçlar alınmasını kolaylaştırmaktadır. Nihayetinde stratejik planın başarısı
açısından; kamu kuruluşlarının misyon, hedef ve performans kriterlerini tespit ederken dış paydaşların ihtiyaç
ve beklentilerini mümkün olduğunca dikkate alması ve bunları plana yansıtması gerekmektedir. Gelişmiş
ülkelerde bu doğrultuda hazırlanan planlar yaygın bir şekilde kullanıma sunulurken, Türkiye’de de 2003 yılında
kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik plan
yapması zorunlu haline getirilmiştir. Bütün kamu kurumlarında olduğu gibi belediyeler açısından da yeni olan
bu süreçte, yasal zorunluluk gereği stratejik plan hazırlamakla mükellef kamu kurumları uygulamada bazı
sorunlarla da karşı karşıya kalmaktadır. Alan yazınında öne çıkan sorunların başında paydaş katılımının tam ve
kapsayıcı bir şekilde sağlanamaması gelmektedir. Ancak ilgili mevzuatlar gereği yerel yöneticilerin stratejik plan
çalışmalarının başlayacağını duyurması, hazırlık ekibini kurması, maksimum paydaş katılımını sağlaması,
şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmalarını oluşturması ve doğrudan ilgili kamu idaresi tarafından stratejik
planların hazırlanmasını gözetmekle sorumlu kılınmıştır. Stratejik planın vazgeçilmez bir bileşeni olan dış
paydaş katılımının Adana Büyükşehir Belediyesi Örneği’nde incelendiği bu çalışmada, derinlemesine mülakat
yöntemiyle 2019 yılına ait son stratejik plan hazırlık sürecinde yer alan belediye yöneticileri ile sürece katılım
sağlayan dış paydaşların katılım boyutuna yönelik algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ayrıca
mevcut sorunları gidermeye yönelik çözüm önerileri de ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Stratejik plan, stratejik yönetim, katılım, dış paydaş katılımı, yerel yönetimler.
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The Dimension of Participation in the Strategic Planning Process in the Public: Adana Metropolitan
Municipality Example from the Perspective of External Stakeholder Participation
Abstract
The socio-economic, social, theoretical and institutional changes and innovations that took place in the last
quarter of the 20th century and had an impact all over the world, prompted local governments, especially the
central administrations, to use public resources more efficiently and effectively. Especially today, with the
developments in information and communication technologies, globalization, local democracy and
participation being more noticeable, citizens' expectations and needs from the public are constantly changing
and diversifying. From this point of view, public organizations trying to keep up with change had to give up
both traditional service understanding and classical planning methods. So that, within the scope of
restructuring efforts that started in the generation and distribution of public resources, public administrations
turned to strategic management located at the intersection of new public administration, public management
and governance approaches. Strategic management, which is based on strategic thinking, results-oriented and
performance-based practices, offers new opportunities for public institutions and organizations to achieve
their future goals by reviewing the current status of the strategic plan. During the preparation of strategic
plans, public institutions and organizations prioritize internal and external stakeholder participation and
receive active support from decision-makers at all levels, making it easier to achieve successful results in
producing common solutions to chronic problems. Ultimately, in terms of the success of the strategic plan;
while determining the mission, target and performance criteria of public institutions, it is necessary to consider
the needs and expectations of external stakeholders as much as possible and reflect them to the plan. While
the plans prepared in this direction are widely used in developed countries, it has been made obligatory for
public institutions and organizations to make strategic plans with the Public Financial Management and
Control Law No. 5018, which was adopted in 2003 in Turkey. In this process, which is new for municipalities as
in all public institutions, public institutions that are obliged to prepare strategic plans in accordance with the
legal obligation face some problems in practice. One of the most prominent problems in the literature is that
stakeholder participation cannot be achieved in a full and comprehensive manner. However, in accordance
with the relevant legislation, local administrators have been made responsible for announcing the start of
strategic planning studies, establishing the preparation team, ensuring maximum stakeholder participation,
establishing transparency and accountability mechanisms and supervising the preparation of strategic plans
directly by the relevant public administration. In this study, where external stakeholder participation, which is
an indispensable component of the strategic plan, is examined in the Adana Metropolitan Municipality
Example, with the in-depth interview method, it is aimed to determine the perceptions of the municipal
administrators who took part in the preparation process of the last plan for 2019 and the external
stakeholders who participated in the process regarding the participation dimension. In the research, it was
also tried to put forward solution suggestions to solve the existing problems.
Keywords: Strategic plan, strategic management, participation, external stakeholder participation, local
governments.
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Özet
Teknolojik gelişmeyi sağlamak üzere gerekli araştırma ve geliştirme harcaması yapmak için yeterli kaynaklara
sahip olmayan gelişmekte olan ülkeler teknolojiyi doğrudan transfer ederek ya da teknolojiyi yoğun olarak
içeren sermaye mallarını ithal etmek suretiyle dolaylı olarak teknoloji elde etmektedirler. İlgili literatür
incelendiğinde sermaye malı ithalatından kaynaklanan teknoloji transferi ile ekonomik büyüme arasında
genellikle pozitif ilişki tespit edildiği görülmektedir. Bu çalışmada 2000-2019 dönemine ait çeyrek dönemlik veri
kullanılarak Johansen Eşbütünleşme Testi ve Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) Analizi uygulanarak,
Türkiye için sermaye malı ithalatı ve ekonomik büyüme ilişkisi teknoloji transferleri yönünden incelenmiştir.
Johansen eşbütünleşme analizi sonuçlarına göre gayri safi yurtiçi hasıla, istihdam, sabit sermaye oluşumu ve
sermaye malı ithalatı değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. VECM
sonuçlarına göre ise hesaplanan hata düzeltme katsayısının (ECT) istatistiki olarak anlamlı ve negatif işaretli
olması modelde kısa dönemde oluşan dengesizliklerin ya da uzun dönem dengeden sapmaların her bir çeyrek
dönemde %17.78’ sinin giderildiğini göstermektedir. Sonuçlar literatürdeki diğer çalışmalarda elde edilen
sonuçlar ile uyumlu görülmektedir. Elde edilen bulgulardan Türkiye’ nin sermaye malları ithalatını arttırması
gerektiği sonucuna varılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sermaye Malı İthalatı, Ekonomik Büyüme, Teknoloji Transferi, Johansen Eşbütünleşme
Testi, VECM Analizi.
Investigation of the Relationship Between Capital Goods Imports and Economic Growth in Turkey in Terms
of Technology Transfer
Abstract
Developing countries that do not have sufficient resources to make the necessary research and
developmentexpenditures to ensure technological development, acquire technology indirectly by directly
transferring technology or by importing technology-intensive capital goods. When the relevant literature is
4

Bu çalışmada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde Yalçın Akyürek’ in hazırlamış olduğu
“Türkiye’ de Sermaye Malı İthalatı Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Teknoloji Transferi Yönünden İncelenmesi”
başlıklı yüksek lisans tezi temel alınmıştır.
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examined, it is seen that there is generally a positive relationship between technology transfer resulting from
capital goods imports and economic growth. In this study, using the quarterly data for the 2000-2019 period,
Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model Analysis are applied, and the relationship
between capital goods imports and economic growth for Turkey is analyzed in terms of technology transfers.
According to the results of the Johansen cointegration analysis, it is concluded that there is a long-term
relationship between LGSYIH, LISTIHDAM, LSABITS and LSMI variables. According to vector error correction
model results, the fact that the calculated error correction coefficient (EC T) is statistically significant and with a
negative sign shows that 17.78% of the imbalances that occur in the model in the short term or the deviations
from the long term balance are eliminated in each quarter.The results seem to be consistent with the results
obtained in other studies in the literature. From the findings obtained, it can be concluded that Turkey should
increase its imports of capital goods.
Keywords: Capital Goods Imports, Economic Growth, Technology Transfer, Johansen Cointegration Test,
Vector Error Correction Model Analysis.
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Osmanlı Devleti’nin Modernleşme Sürecinde Avrupa Algısının Değişimi
Emre HİÇYILMAZ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Öğrencisi
ORCID ID: 0000-0003-2406-3631

Özet
Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren Avrupa ile temas içerisinde olmuştur. Balkanlara yerleşmesinin
ardından da bu ilişkilerini geliştirmiş ve XV. yüzyılın ortalarından itibaren, Avrupa tarihinin de şekillenmesinde
rol oynayan önemli bir devlet haline gelmiştir. Osmanlılar, oluşturduğu güçlü teşkilat ile XVII. yüzyıla dek
Avrupa karşısında özellikle siyasi açıdan üstün bir konumda yer almayı başarmıştır. Ancak, Avrupa’da Coğrafi
Keşifler ile başlayan, Rönesans ve Reform Hareketleriyle devam eden gelişmeler neticesinde Osmanlı, Avrupa
karşısındaki üstünlüğünü kaybetmeye başlamıştır. Aynı dönem içerisinde Osmanlı’nın askeri olarak da istediği
sonuçları alamaması, devleti yenileşme hareketlerine itmiştir. Yaşanan problemlerin iç kaynaklı olduğu
düşünülmüş ve devletin iç dinamikleriyle çözüme ulaşılma yolu seçilse de bu çaba yeterli olmamıştır. Bu
durumda Osmanlı, Avrupa’daki gelişmeleri yeteri kadar iyi analiz edememiş ve gerekli tedbirleri alacak fikri ve
maddi yapıyı tesis etmekte zorlanmıştır.
XVIII. yüzyıl itibariyle bu kez Avrupa model alınarak, yeni bir modernleşme dönemine girilmiştir. Yapmış
olduğumuz bu çalışma da, Osmanlı’nın bu süreç içerisinde, Avrupa’ya karşı algısının değişimini ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Lale Devri olarak adlandırılan dönem ile başlayan Batı modelli modernleşme
hareketleri, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya karşı olan algısında büyük oranda değişime yol açmıştır. 1721 yılında
Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin Fransa’ya elçi olarak gönderilmesi böyle bir değişimin yaşanmasındaki en temel
olaylardan birisi olmuştur. Onun aktardığı bilgiler ile birlikte Osmanlı topraklarında uzun müddet görünecek
olan Fransız etkisi başlamıştır. Bu dönemden itibaren Osmanlı’da, Avrupa modelli birçok yenilik hareketi
meydana gelmiş ve askeri, siyasi ve ekonomi gibi alanlarda Avrupa örnek alınarak, kötü gidişat durdurulmaya
çalışılmıştır. Fransa ile başlayan Batı etkisi ise Osmanlı’nın yıkılış sürecine kadar farklı biçimlerde devam
etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Avrupa, Modernleşme, Avrupa Algısı, Fransa, Yirmisekiz Mehmed Çelebi.

Abstract
The Ottoman State has been in contact with Europe since its establishment. After settling in the Balkans, he
developed these relations and became an important state that played a role in shaping European history from
the middle of the 15th century. Until the 17th century, the Ottomans managed to stand in a politically superior
position against Europe, with their powerful organization. However, as a result of the developments that
started with the Geographical Discoveries in Europe and continued with the Renaissance and Reform
Movements, the Ottoman started to lose its superiority against Europe. In the same period, the Ottoman not
being able to get the desired results in terms of military forces pushed the state to renewal movements.
Although the problems experienced were thought to be of internal origin and the way to reach a solution with
the internal dynamics of the state was chosen, this effort was not sufficient. In this case, the Ottoman Empire
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could not analyze the developments in Europe well enough and had difficulty in establishing the intellectual
and material structure to take the necessary measures.
As of the 18th century, a new modernization period was entered, this time taking the European model. This
study we have conducted aims to reveal the change in the perception of the Ottomans towards Europe in this
process. In this context, the Western model modernization movements that started with the period called the
Tulip Age caused a great change in the perception of the Ottoman Empire towards Europe. The sending of
Yirmisekiz Mehmed Celebi to France as an ambassador in 1721 was one of the most fundamental events in
such a change. With the information he conveyed, the French influence began to appear in the Ottoman lands
for a long time. Since this period, many European-model innovation movements have occurred in the Ottoman
Empire and the bad progress has been tried to be stopped by taking Europe as an example in areas such as
military, political and economy. Western influence that started with France continued in different ways until
the collapse of the Ottoman Empire.
Keywords: Ottoman, Europe, Modernization, Perception of Europe, France, Yirmisekiz Mehmed Çelebi.
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Sosyal Medyada Kullanıcıların İçerik Paylaşım Motivasyonları
Dr. Öğr. Üyesi Berk ÇAYCI
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi,
Medya ve İletişim Bölümü
ORCID: 0000-0001-5945-8655

Özet
Bu araştırmanın amacı; sosyal medya platformlarında kullanıcıların içerik paylaşımları yapma kararları
ardındaki motivasyonlara ilişkin bireysel deneyimlerini derinlemesine incelemektir. Araştırma kapsamında nitel
veri toplama yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanarak veriler toplanmıştır. Bu araştırmada
veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Araştırmada yer alan
katılımcıların tespit edilmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna dahil
edilen katılımcılarda aranan temel ölçüt, sosyal medya platformlarında daha önce paylaşım yapmış olmaktır.
Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubu 22-44 yaşları arasında değişen ve daha önce sosyal medya
platformlarında paylaşım yapmış katılımcılardan meydana gelmektedir. Elde edilen veriler, temalara ayrıldıktan
sonra betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmayla elde edilen sonuçlara göre,
katılımcıların sosyal medyada paylaşım yapma motivasyonları arasında enformasyon paylaşımı, toplumsal
sorunlara destek verme, eğlence, sosyal etkileşim, benliğin sunumu ve duygusal durum faktörleri ön plana
çıkmaktadır. Katılımcıların sosyal medya platformlarında siyasi konularla ilgili içerikler ve mahremiyet
ihlallerine yol açabilecek içerikler paylaşmama eğilimde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kullanıcı Motivasyonları, Sosyal Medya, Paylaşım Kültürü, Dijital İçerik.

The Motivation of Content Sharing Activities in Social Media
Abstract
This study aims to examine in detail the individual motivations of social media users behind their decisions to
share content on these platforms. Within the scope of this study, data were collected by using the in-depth
interview technique, one of the qualitative data collection methods. A semi- structured interview form was
created to collect data for this study. The purposeful sampling method was used to select the participants of
the study. The main criterion for participants included in the study is to have shared content on social media
platforms. Accordingly, the study group of the study consists of participants aged between 22 and 44 who
have shared content on social media platforms before. The obtained data were analyzed by using the
descriptive analysis method after being divided into themes. The findings of the study show that information
sharing, supporting social problems, entertainment, social interaction, self-presentation, and emotional state
are among the prominent motivations of the participants behind sharing content on social media. It has been
concluded that the participants tend not to share content related to political issues on social media platforms
and content that may lead to the violation of their privacy.
Keywords: User Motivations, Social Media, Sharing Culture, Digital Content.
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Gelişmekte Olan Ülke Borsaları ve Bitcoin Nedensellik Analizi: Hacker ve Hatemi-J (2006) Testi Uygulaması
Öğr. Gör. A. Berrak KÖTEN
İstanbul Kültür Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu,
Bankacılık ve Sigortacılık
ORCID: 0000-0002-5680-9920

Özet
Kripto paralar konusunda küresel düzeyde bir farkındalık gelişmesinde, arkasında blockchain teknolojisi
bulunan Bitcoin’in önemli bir yeri vardır. Günümüzde, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri yeterince derin bir
piyasa oluşturmakta ve yüksek getiri sağlayabilmekte, fakat volatilitelerinin yüksek olması nedeniyle
spekülasyon aracı olarak da görülmektedir. Kripto paralar, işlem maliyetlerinin çok düşük olması ve işlemlerin
oldukça hızlı gerçekleştirilebilmesine imkân sağlaması sebebiyle hem transfer hem de yatırım aracı olarak
kullanılmaktadır. Yatırım aracı olarak kullanılması borsa, altın, döviz, faiz, tahvil gibi başka yatırım araçları ile
ilişkisinin nasıl olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülke borsaları
BİST100 (XU100), Bovespa (BVSP), MOEX Russia (IMOEX) ve BSE Sensex 30 (BSESN) ile Bitcoin arasındaki
nedensellik ilişkilerini 2010 Ocak-2021 Şubat arası aylık verileri için Hacker ve Hatemi-J (2006) Bootstrap
nedensellik analizi ile ortaya koymaktır. Analiz sonucunda Bitcoin’den gelişmekte olan ülke borsalarına doğru
tek yönlü nedensellik elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Borsa, Nedensellik Analizi, Hacker ve Hatemi-J (2006) Testi
Developing Country Stock Exchanges and Bitcoin Causality Analysis: Hacker and Hatemi-J (2006) Test
Application
Abstract
Bitcoin, which has blockchain technology behind it, has an important place in the development of awareness
on cryptocurrencies at a global level. Currently, Bitcoin and other cryptocurrencies create a deep enough
market and can generate high returns, but they are also seen as a tool for speculation due to their high
volatility. Cryptocurrencies are used both as a transfer and investment tool because of the very low
transaction costs and the ability to perform transactions very quickly. Its use as an investment tool raises the
question of how it relates to other investment instruments such as stock market, gold, foreign currency,
interest, and bonds. The aim of this study is to examine the causality relationships between the developing
country stock markets BIST100 (XU100), Bovespa (BVSP), MOEX Russia (IMOEX) and BSE Sensex 30 (BSESN)
and Bitcoin, by Hackers and Hatemi-J (2006) Bootstrap causality analysis for monthly data from January 2010
to February 2021. As a result of the analysis, one-way causality from Bitcoin to developing country stock
markets has been obtained.
Keywords: Bitcoin, Stock Exchange, Causality Analysis, Hacker ve Hatemi-J (2006) Test
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Duygusal Zeka ve Girişimcilik İlişkisi: Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği
Öğr. Gör. Dr. Ayşe Nihan ARIBAŞ
Aksaray Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO
Tibbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
ORCID: 0000_0002_5142_874X

Özet
Bu araştırma, bir devlet ve bir vakıf üniversitesinin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda okuyan
öğrencilerin duygusal zeka ve girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak
yapılmıştır. 2021 bahar yarıyılında sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda okuyan ve araştırmaya katılmayı
kabul eden 396 öğrenci, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler; Öğrenci bilgi formu, Duygusal Zeka
Ölçeği ve Girişimcilik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler,
Kruskal Wallis Testi, Anova Testi, Mann Whitney U Testi, Spearman Korelasyon Testi kullanılmıştır. Öğrencilerin
%77’si kadın olup, %53’ü’si 18-20 yaş aralığındadır. %54,8’i okul başarısının orta düzeyde ve % 58,4’ü aile içi
ilişkilerinin iyi düzeyde olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %69,9’u daha önce girişimcilik dersi almamış olup,
%43,2’si mezun olduktan sonra kamuda çalışmayı planlamakta ve %87,4’ü sosyal ilişkilerde başarılı olduğunu
belirtmiştir. Duygusal zeka toplam puan ortalaması 144,19±24,34 ve girişimcilik toplam puan ortalaması
132,65±20,77 olarak bulunmuştur. Korelasyon analizi sonucunda, öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ve
girişimcilik eğilimleri arasında orta düzeyde ve pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,05). Bu bulguya göre;
öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri arttıkça girişimcilik eğilimleri de artmaktadır. Ayrıca toplam puan
ortalamalarına göre öğrencilerin duygusal zeka ve girişimcilik eğilimlerinin ortalamadan yüksek olduğu
söylenebilmektedir. Yapılan karşılaştırmalarda okunan bölüm, sosyal ilişkiler ve anne yaklaşımını duygusal zeka
puanlarını etkilediği belirlenmiştir (p<0,05). Girişimcilik toplam puan ortalamalarını ise sosyal ilişkiler, baba
yaklaşımı, okul başarısı, aile içi ilişkiler, çalışma durumu ve mezun olduktan sonraki planın (p<0,05). Sonuç
olarak; sosyo demografik değişkenlerin öğrencilerin duygusal zeka ve girişimcilik toplam puan ortalamalarını
etkilediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Duygusal Zeka, Girişimcilik
Abstract
This research was conducted descriptively in order to determine the relationship between emotional
intelligence and entrepreneurial tendencies of students studying at a health services vocational school of a
state and a foundation university. The sample of the study consists of 396 students who attended the health
services vocational school in the spring semester of 2021 and accepted to participate in the study. Data;
Student information form was collected using Emotional Intelligence Scale and Entrepreneurship Scale.
Descriptive statistics, Kruskal Wallis Test, Anova Test, Mann Whitney U Test, Spearman Correlation Test were
used to evaluate the data. 77% of the students are women, 53% of them are between the ages of 18-20. 54.8%
of them stated that their school success was at a medium level and 58.4% stated that their family relations
were at a good level. 69.9% of the students have not taken entrepreneurship lessons before, 43.2% plan to
work in public after graduation and 87.4% stated that they are successful in social relations. Emotional
intelligence total score average was found to be 144.19 ± 24.34 and entrepreneurship total score average
132.65 ± 20.77. As a result of the correlation analysis, it was found that there is a moderate and positive
relationship between the emotional intelligence levels and entrepreneurial tendencies of the students (p
<0.05). According to this finding; As the emotional intelligence levels of the students increase, their
entrepreneurial tendencies also increase. In addition, it can be said that the emotional intelligence and
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entrepreneurial tendencies of the students are higher than the average according to their total score averages.
In the comparisons, it was determined that the reading section affected the emotional intelligence scores of
social relations and mother approach (p <0.05). On the other hand, entrepreneurship total score averages are
based on social relations, father's approach, school success, family relations, working status and postgraduation plan (p <0.05). As a result; It was determined that socio-demographic variables affect the
emotional intelligence and entrepreneurship total score averages of the students.
Keywords: Student, Emotional Intelligence, Entrepreneurship
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Uluslararası Öğrencilerin Sosyokültürel Uyum Düzeylerinin İncelenmesi
Onour IMPRAM
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fatma Betül KARALI
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Özet
Bu çalışmada uluslararası öğrencilerin sosyokültürel uyum düzeylerinin cinsiyet, geldikleri bölge, dini inanış,
öğrenim gördükleri üniversite, Türkiye’ye geliş yılları gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının
incelenmesini amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Ankara’da yükseköğrenimlerine devam eden YTB
burslusu yaşları 17-30 arasında değişen 222’si kadın ve 278’i erkek 500 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır.
Katılımcıların sosyokültürel uyum düzeyleri sosyokültürel uyum ölçeği kullanılarak incelenmiştir. Verilerin
analizinde bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışma bulguları
incelendiğinde katılımcıların sosyokültürel uyum düzeylerinin ilgili demografik değişkenlerde anlamlı bir
farklılık göstermediği bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyokültürel uyum, kültürel uyum, uluslararası öğrenci

Examining of Sociocultural Adjustment Levels of International Students
Abstract
This study, it is aimed to examine whether the levels of socio-cultural adjustment of international students
differ according to variables such as gender, region of origin, religious belief, the university where they
studied, years of arrival in Turkey. The participants of the study were 500 university students, 222 women, and
278 men, ranging in age from 17-30 years of age. The sociocultural adjustment levels of the participants were
examined using the sociocultural adaptation scale. Independent groups T-test and one-way variance analysis
(ANOVA) were used in the analysis of the data. When the study findings were examined, it was found that the
sociocultural adjustment levels of the participants did not differ significantly in the relevant demographic
variables.
Keywords: Sociocultural adjustment, cultural adjustment, international student
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Modernist Güzellik, Teşhir ve Mahremiyet Denkleminde Richard Hamilton'un Kolajları ve Amerikan Poster
Güzelleri üzerine bir tartışma
Fatih YALI
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Y. Lisans Öğrencisi
ORCID: 0000-0003-4376-2016

Özet
Modernizm, hayatın her anında ve her alanında varlığını hissettiren geniş bir kapsama sahiptir. Modernizm ile
günlük hayatın tek tipleşmesi, yaşayış biçimlerinin farklılaşması ve bireyselleşmesiyle kent hayatının önem
kazanması, endüstriyel gelişmeler, kapitalizmin toplum üzerindeki etkisini arttırmıştır. Modernleşme ile gelişen
endüstri beraberinde kapitalizmi getirmiş ve buna bağlı olarak da toplumsal yaşam biçimlerinde köklü
değişikliklere yol açmıştır. Bunun en somut örneği; tek tipleşme sorunsalı olarak değerlendirilir. Kapitalizmin
dayattığı ideal beden ve ideal yaşam, gelenek ve göreneklerimizi yıkıcı bir etkiye maruz bırakarak yaşam
alanlarımızı ve bedenlerimizi teşhire açık hale getirmiş ve mahremiyet kavramının içeriğini değiştirmiştir.
İnsanın en mahremi olan evi ve bedeni, herkesin beğenisine sunulan bir vitrin haline gelmiştir. İnsan hayatı ve
bedeni, ideal güzellik başlığı ile beraber kapitalizmin reklam kolu kullanılarak pazarlanmıştır. Yaratılan ideal
algısı beraberinde mahremiyetin ortadan kalktığı tek tipleşen yaşam biçimlerine dönüşmüştür. Sanat alanına
da yansıyan, bu değişimleri eleştirel bir bakışla ele alan Richard Hamilton, çalışmalarında ideal kavramını ele
alarak popüler kültür ile kapitalizm hakkında çalışmalar ortaya koymuştur. Richard Hamilton’un eleştirel
yaklaşımına karşın popüler kültürün en önemli örnekleri olan Amerikan Poster Güzelleri ile tüketim
özendirilmiş ve ürünlerin pazarlanması sağlanmıştır. Bu çalışmada modern dünyada değişen teşhir ve
mahremiyet algısı, popüler kültürün topluma yansıması ve idealin somut örnekleri olan poster güzellerinin,
standartize edilmiş hayatlar üzerine etkisi ve ardından Richard Hamilton’un çalışmalarına yansıyan yüzü
irdelenecektir.
Anahtar kelimeler: Metalaşma, Pop Art, Richard Hamilton, Teşhir ve Mahremiyet

Abstract
Moderism has a wide scope that makes it’s presence felt in every moment and every aspect of life. Modernism
and the uniformization of daily life, the differentiation and individualization of the ways of living, the
importance of the city life, industrial developments have increased the influence of capitalism on society. The
industry that developed with modernization brought with it capitalism and, accordingly, led to radical changes
in social lifestyles. The most concrete example of this is; uniformization is considered problematic. The ideal
body and ideal life imposed by capitalism have exposed our traditions and customs to a devastating effect,
making our living spaces open to exposure and changing the content of the concept of privacy. The ideal
perception created has become uniformized lifestyles in which privacy disappears. Richard Hamilton, who also
reflected in the field of art, took a critical view of these changes and presented studies about popular culture
and capitalism by addressing the concept of ideal in his works. Despite Richard Hamilton's critical approach,
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American poster beauties, which are the most important examples of popular culture, encourage consumption
and market products. In this study, the changing perception of exposure and privacy in the modern world, the
reflection of popular culture on society and the effect of poster beauties, which are concrete examples of
ideal, on standardized lives and then the face reflected in the work of Richard Hamilton will be examined.
Keywords: Meta, Pop art, Richard Hamilton, Exposure and Privacy
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I. Dünya Savaşı Avrupa Resim Sanatında Yeni Nesnelliğin Buhranlı Yüzleri: Otto Dix ve Christian Schad'ın
Portreleri
Sevtap PALA
Karabük Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y. Lisans Öğrencisi
ORCID: 0000-0002-4364-4434

Özet
1914 yılında sömürgeci devletler tarafından Avrupa’da başlatılan ve dünyaya yayılan Birinci Dünya Savaşı ile
birlikte toplumlar sosyal, kültürel, fiziksel ve psikolojik anlamda çöküntülere maruz kalmıştır. Bu çöküntüler
insanların gündelik ve sosyal yaşamlarına etki ettiği gibi sanat alanında da yansımaları görülmüştür. Toplumlar
tarihinin bu korkunç deneyiminin özellikle Avrupa resim sanatındaki izleri bir hayli geniş kapsamlıdır. Sanat
üreticileri dahil oldukları toplumlarda herkes gibi savaşın getirdiği zorunlulukların ve koşulların aktif özneleridir.
Dolayısıyla savaş, sanat üretimlerinden evvel bizzat sanatçıların hayatlarını farklı şekillerde etkilemiştir.
Başlangıçta birçok sanatçı savaşı, dejenere toplumun arınmasının ve restore edilmesinin bir yolu olarak görüp
desteklemiştir. Savaşın etkileri, sanat eserlerine yansıdığı gibi birçok resim akımının da ortaya çıkmasında
önemli rol oynamıştır. Otto Dix ve Christian Schad’ ın öncülüğünü yaptığı ‘Yeni Nesnellik’ akımının da doğmasını
sağlamıştır. Alman resminde 1920’ler boyunca ve1930’ların başlarında görülen ‘Yeni Nesnellik’ (Neue
Sachlichkeit) ya da ‘’Yeni Yansızlık’’ sanat akımı, Birinci Dünya Savaşının acımasızlığına ve bunalımına teslim
olmuş, pesimist bir yaklaşım sergiler. Dışavurumculuğa tepki olarak doğan yeni nesnellik akımı 1933 ‘e kadar
varlığını sürdürmüştür. Yeni nesnelliğin öncüleri olan Otto Dix ve Christian Schad savaşın toplumsal etki ve
yıkımlarını aksettirmiş ve dönemlerinin koşul ve şartlarını figüratif çalışmaları ve portrelerine yansıtmışlardır.
Sanatçıların çalışmalarındaki bu yansımalar Otto Dix’te ifadeleri öne çıkarırken Christian Schad’ın
çalışmalarında ise savaş sonrası toplumun sosyolojik ve psikolojik durumunu ön plana çıkartmıştır. Otto Dix ve
Christian Schad‘ ın çalışmaları bu dejenere topluma bir ayna niteliğindedir. Bu çalışmanın amacı Otto Dix ve
Christian Schad portreleri üzerinden savaşın psikolojik etkilerini okuma çabasıdır.
Anahtar kelimeler: Avrupa Resim Sanatı, Otto Dix ve Cristian Schad, Portre, Savaş
Abstract
With the First World War, which was initiated by colonial states in Europe in 1914 and spread around the
world, societies suffered social, cultural, physical and psychological breakdowns. These depressions affected
people's daily and social lives as well as their reflections in the field of art. The traces of this terrible experience
of the history of societies, especially in European painting art, are quite extensive. Art producers are active
subjects of the necessities and conditions of war like everyone else in the societies they are involved in.
Therefore, the war affected the lives of the artists themselves in different ways before the production of art.
Initially, many artists saw the war as a way to purify and restore degenerate society. The effects of war played
an important role in the emergence of many painting movements as well as in works of art. Otto Dix and
Christian Schad led the 'New Objectivity' movement. The "New Objectivity" (Neue Sachlichkeit) or "New
Imperfed" art movement, seen in German painting throughout the 1920s and early 1930s,
has taken a
pessimistic approach that has surrendered to the brutality and depression of the First World War. The new
stream of objectivity, born in response to expressionism, existed until 1933. Otto Dix and Christian Schad,
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pioneers of new objectivity, reflected the social impacts and destructions of war and reflected the conditions
and conditions of their periods in their figurative works and portraits. These reflections in the works of the
artists highlighted the expressions in Otto Dix, while christian schad's work highlighted the sociological and
psychological state of postwar society. The work of Otto Dix and Christian Schad is a mirror to this degenerate
society. The aim of this study is to read the psychological effects of war through portraits of Otto Dix and
Christian Schad.
Keywords: European Painting Art, Otto Dix and Cristian Schad , Portrait, War
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Gençlerde İşsizlik Kaygısı ve Evlilik Olgunluğu Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Dr. Öğr. Üyesi M. Serhat ÖZTÜRK
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ORCID: 0000-0002-7285-983X

Özet
Günümüzde artan işsizlik oranları ile birlikte gençler işsizlik kaygısı yaşamaktadırlar. İşsizlik kaygısı yaşayan
gençlerin özellikle ekonomik konularda duydukları endişeyle birlikte evliliğe olan tutumlarının da olumsuz
etkilenmesi beklenmektedir. Bu durumda aile kurumunun kurulmasını geciktirmektedir. Gençlerin yaşadıkları
bu sorunların belirlenmesi ve bu doğrultuda politika belirleyicilere geçerli öneriler verilmesi hedeflenen
araştırma, özellikle orta ve uzun vadeli gençlik politikaları oluşturulması açısından oldukça önemlidir. Bu
doğrultuda araştırmada gençlerde işsizlik kaygısı ve evlilik olgunluğu arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu
araştırmanın örneklemini Ankara ilinde ikamet eden 18-29 yaş arası 309 genç oluşturmaktadır. Katılımcıların
belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan soru formu 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm gencin cinsiyeti, yaşı, eğitim
durumu, medeni durumu, çalışma durumu, aylık gelir durumu, iş önceliği, iş deneyimi, iş bulma ümidi, kiminle
birlikte yaşadığı ve aile tipini belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde bireylerin evliliğe
hazır olup olmadıklarını test etmek amacıyla Bayoğlu ve Atli (2014) tarafından hazırlanan ‘Evlilik Olgunluk
Ölçeği’ kullanılırken, üçüncü bölümde ise gençlerin işsiz kalma durumlarına yönelik kaygı düzeylerini belirlemek
için Beck ve Weissman tarafından (1974) tarafından geliştirilen ‘Beck Umutsuzluk Ölçeği’ kullanılmıştır.
Araştırmadaki çarpıcı sonuçlardan birinde gençlerin büyük bir çoğunluğunun (%73.4) iş bulma ümidinin olduğu
belirlenmiştir. Gençlerin puan ortalamalarına bakıldığında ise orta düzeylerde (33,52±5,12) işsizlik kaygısı
yaşadıkları belirlenmiştir. Gençlerin evlilik olgunluğuna ilişkin puanlarına bakıldığında puan ortalamalarının
yüksek seviyelerde (92,95±7,54) olduğu görülmüştür. Gençlerde işsizlik kaygısı ve evlilik olgunluğu arasındaki
ilişkinin yönünü ve şiddetini belirlemek amacıyla uygulanan Korelasyon Analizi (Pearson) bulgularında işsizlik
kaygısı ve evlilik olgunluğu arasında (r=-0,192; 0.001) negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Evlilik, İşsizlik, Gençlerde İşsizlik Kaygısı, Gençlerde Evlilik Olgunluğu

Investigation of the Relationship between Unemployment Anxiety and Marital Maturity in Youth
Abstract
Today, with the increasing unemployment rates, young people are concerned about unemployment. It is
expected that the attitudes towards a marriage of young people who are concerned about unemployment will
be negatively affected, especially with the anxiety they feel about economic issues. In this case, it delays the
establishment of the family institution. The research, which aims to identify these problems experienced by
young people and give valid suggestions to policymakers in this direction, is vital, especially in establishing
medium and long-term youth policies. In this direction, the relationship between youth unemployment anxiety
and marital maturity is examined in this study. The sample of this study consists of 309 young people between
the ages of 18-29 living in Ankara. The convenience sampling method, one of the purposeful sampling
methods, was used to determine the participants. The questionnaire used in the research consists of 3 parts.
The first part consists of questions about gender, age, educational status, marital status, working status,
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monthly income, job priority, job experience, the hope of finding a job, with whom they live, and family type.
In the second part, 'Marriage Maturity Scale' prepared by Bayoğlu and Atli (2014) was used to test whether
individuals are ready for marriage, while in the third part, 'Beck Hopelessness Scale' developed by Beck and
Weissman (1974) to determine the anxiety levels of young people about being unemployed. ' used. One of the
study's striking results was that the majority of the youth (73.4%) had the hope of finding a job. When the
mean scores of the youth are examined, it is determined that they have unemployment anxiety at medium
levels (33.52 ± 5.12). Scores of the youth regarding marital maturity, it was seen that the mean scores were at
high levels (92.95 ± 7.54). In the Correlation Analysis (Pearson) findings applied to determine the direction and
severity of the relationship between unemployment anxiety and marital maturity in youth, a negative
correlation was found between unemployment anxiety and marital maturity (r = -0.192; 0.001).
Keywords: Marriage, Unemployment, Youth Unemployment Anxiety, Youth Marital Maturity.
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Şehir Markalaması Bağlamında Spor Tesislerinin Şehir Marka İmajı Üzerine Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Alparslan ÖZMEN
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
alparslanozmen@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-0348-1519

Özet
Birçok alanda etkisi görülen küreselleşme olgusu, her sektörün rekabetçi yapısını değiştirmektedir. Ulaşım, bilgi
ve bilişim teknolojileri alanındaki gelişmelerle birlikte rekabet küresel boyuta taşınmıştır. Bu anlamda örgütler
küreselleşme sürecinde rekabetçi yapılarını ve stratejilerini küresel pazarlara göre yeniden konumlandırmak
zorunda kalmışlardır. Bunun sonucunda şehirlerde kendilerini bu yoğun küresel rekabetin içinde bulmuşlardır.
Büyük mega şehirler gibi birçok küçük şehirde kendi potansiyellerini ortaya çıkararak bu rekabetin içine
girmişlerdir. Şehrin üst düzey yöneticileri şehrin olumlu ve güçlü yanlarını ön plana çıkarmaya çalışmaktadır.
Dolayısıyla şehrin daha çok ziyaret edilmesi, yatırım yapılması, yaşamaya ve şehirde çalışmaya karar verilmesi
gibi şehrin cezbeden durumları ele alınarak bu rekabette başarılı olmak için çaba göstermektedir. Bu amaçla
şehrin değişimini gerçekleştirerek gelişimini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmaktadır. Markalaşma adına şehrin
öne çıkabilecek farklılıklarını saptayarak yeni yöntem ve stratejileri geliştirerek şehre yeni bir kimlik yaratma
amaçlanmaktadır.
Afyonkarahisar, birçok değere sahip olan bir şehirdir. Termal turizm alanında önemli bir konumdadır. Ayrıca,
gastronomi kenti unvanını almıştır. Bunlardan başka Türkiye’nin en büyük spor komplekslerinden biri olan
Kocatepe Spor Kompleksi yurt dışından ve yurt içinden birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Önemli
etkinliklerden biri olan Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar’da yapılmaktadır. Bu çalışmada şehir
markalaması bağlamında spor tesislerinin şehir marka imajı üzerine etkisi araştırılmaktadır. Spor tesislerinin
şehir marka imajına etkilerini Konum ve Tesis Özellikleri, Kişisel Faktörler, Sosyal Faktörler, İmaj Faktörler ve
Ekonomik Faktörler açısından demografik değişkenlerle arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.
Araştırma örneklemini Afyonkarahisar ilinde yaşayanlar oluşturmaktadır. Anket sonuçları demografik veriler
bazında verilen yanıtlara göre analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şehir Pazarlaması, Şehir Markalaması, Spor Tesisleri, Şehir Marka İmajı.

The Effect of Sport Facilities on City Brand Image within the Context of City Branding
Abstract
As well as it influences several areas, globalization has also changed the rivalry structure of each industry. By
the means of development in transportation, information and technology, competition has been moved to the
global area. During globalization process, organizations have to re-position their competitive structure and
strategies according to global markets. As a result, cities have found themselves in this fierce global
competition by unearthing their potential. The efforts of managers of the cities in featuring the positive and
the strongest sides of the cities have contributed to marketing of these cities. Hence, the factors which
enhance the attractiveness of the cities like visiting, living, working and investing are taken into account and
they are re-designed to be the part of this competition among the cities. Hence by carrying out the change of
the cities, the development of the cities is supported. By determining the points of differences of a city
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compared to other cities and developing new methods and strategies, a new identity is tried to be created for
the city within the context of branding.
In this context, thanks to its huge potential, Afyonkarahisar provides a significant research area to scholars
who want to examine city branding. As well as it has a strategic importance in thermal tourism, it has also
recently received a “gastronomic city” title. Besides these, Kocatepe Sport Complex, which is one of the
biggest sport complexes of the Turkey, hosts several domestic and foreign sport events. The one of the other
important events, the World Motocross Championship, is also organized in Afyonkarahisar. By taking all of
these potentials of this city, this study attempts to examine the effects of sport facilities on the perceived city
image within the context of city branding. In order to understand the effects of sport facilities on perceived
city image, whether there is relationship between location and facility characteristics, personal factors, social
factors, image factors and demographic variables are examined. The sample of the study is derived from the
people living in Afyonkarahisar. The compiled data is analyzed on the basis of demographic data with respect
to given responses.
Keywords: City Marketing, City Branding, Sports Facilities, City Brand Image.
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İnsan Kaynakları Uygulamalarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi Etkisi5
Nida TECELLİOĞLU
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Öğrencisi
ORCID: 0000-0002-7913-0670

nida_tecellioglu@hotmail.com

Doç. Dr. Osman BAYRAKTAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
ORCID ID: 0000-0003-2502-3578
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Özet
Amaç. Bu çalışmanın amacı, insan kaynakları uygulamalarının iş tatmini üzerindeki etkisini araştırmaktır. İlave
olarak, katılımcıların demografik özelliklerinin düzeylerine göre iş tatmini algılarında farklılık olup olmadığının
sorgulanması amaçlanmıştır.
Yöntem. Araştırma evrenini Türkiye’de Turizm sektöründe çalışan kişiler oluşturmaktadır. Analizler 300 geçerli
anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların insan kaynakları uygulamalarını ölçmek için Özçelik vd.
tarafından geliştirilen ölçek (Ertuğrul, 2018), iş tatmini algılarını ölçmek için Minnesota İş Tatmini Ölçeği
(Topaloğlu, 2019) kullanılmıştır. Anket formunda ayrıca katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin dört
soruya yer verilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 24.0 yazılımı ile analiz edilmiştir.
Bulgular. Analizler sonucunda, araştırmanın “İnsan kaynakları uygulamaları iş tatminini etkiler” şeklinde
belirlenen temel hipotezi; hem iç hem dış tatmin boyutuyla doğrulanmıştır. Katılımcıların yaş düzeyleri, eğitim
düzeyleri ve çalışma süreleri ile iş tatmini arasında istatistik olarak anlamlı ilişkiler saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, İnsan kaynakları Uygulamaları, İş Tatmini
The Impact of Human Resources Practices on Job Satisfaction
Abstract
Purpose. The purpose of this study is to investigate the effect of human resources practices on job satisfaction.
In addition, it was aimed to question whether there is a difference in the perceptions of job satisfaction
according to the levels of the demographic characteristics of the participants.
Method. The research universe consists of people working in the tourism sector in Turkey. Analyzes were
carried out over 300 valid questionnaires. In order to measure the human resources practices of the
participants, Özçelik et al. The Minnesota Job Satisfaction Scale (Topaloğlu, 2019) was used to measure job
satisfaction perceptions (Ertuğrul, 2018). The questionnaire also included four questions about the
demographic characteristics of the participants. The data obtained were analyzed with SPSS 24.0 software.
Results. As a result of the analysis, the basic hypothesis of the research determined as "Human resources
applications affect job satisfaction" it is verified by both internal and external satisfaction dimensions. A
statistically significant relationship was found between the participants' age levels, education levels and
duration of work and job satisfaction.
Keywords: Human Resources, Human Resources Practices, Job Satisfaction
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Bu makale Nida Tecellioğlu’nun İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yöneticiliği Programı nda hazırladığı yüksek lisans
tezden türetilmiştir.
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Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eylem Planı Çerçevesinde Almanya’nın Yenilenebilir Enerji Politikaları6
Arş. Gör. Galip Ferhat AKBAL
Dumlupınar Üniversitesi, IIBF Kamu Yönetimi Bölümü
ferhatakbal89@gmail.com
ORCID: 0000-0002-8662-9795

Özet
Bazı ülkelerin politika projeksiyonlarında %100 yenilenebilir enerji kullanımına yönelik çalışmalar başlamış
durumdadır. Yenilenebilir enerji, sürdürülebilir olmasıyla ve giderek düşen yatırım maliyetiyle fosil yakıtlar ve
nükleer enerjiye ciddi bir rakip olarak belirmiştir. Özellikle zengin fosil yakıt kaynaklarına sahip olmayan
ülkelerin yenilenebilir enerji yatırımlarına ciddiyetle eğildikleri görülmektedir. Zengin fosil yakıt kaynaklarına
sahip olmayan ülkelerden Almanya günümüzde yenilenebilir enerjinin ana enerji arz birimi olması için başarılı
politika yürüten ülkelerin başında gelmektedir. Günümüzde 62.2 GW elektrik enerjisi kurulu gücünü rüzgârdan,
53.8 GW kurulu gücünü güneş enerjisinden temin eden Almanya, Erneuerbare Energien Gesetz (Yenilenebilir
Enerji Kaynakları Eylem Planı) ile 2025’de toplam enerji üretiminin %40’ını, 2050’de ise %80’ini yenilenebilir
enerji kaynaklarından elde etme hedefindedir. 2020 hedeflerine ise ulaşıldığı gözlemlenmektedir. Bu hedefe
ulaşılmasında iktidar değişikliği ve yenilenebilir enerji geçişine dair kamuoyu desteği önemli bir yer
tutmaktadır. Bu çalışmada “yeni kurumsalcılık” perspektifinden Almanya’nın yenilenebilir enerji politikalarının
evrimsel süreci incelenecek ve bu politikaların pratikteki yansımaları değerlendirilecektir
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Almanya, Enerji Politikaları, Enerji Ekonomisi

Renewable Energy Resources Action Plan As A Part of The Germany's Renewable Energy Policies
Abstract
Studies have started to use 100% renewable energy in policy projections of some countries. Renewable energy
has emerged as a serious opponent/competitor to fossil fuels and nuclear energy with its sustainability and
gradually decreasing investment costs. Especially, it is seen that countries that do not have rich fossil fuel
resources are seriously paying attention to renewable energy investments. Germany, one of the countries that
do not have rich fossil fuel resources, is now one of the leading countries that have a successful policy to
become the main energy supply unit of renewable energy. Today, Germany, which provides 62.2 GW of
electrical energy installed power from wind and 53.8 GW installed power from solar, is aimed to obtain 40% of
total energy production in 2025 and 80% in 2050 from renewable energy sources with Erneuerbare Energien
Gesetz (Renewable Energy Resources Action Plan). In this study, the evolutionary process of Germany's
renewable energy policies are examined from the perspective of "new institutionalism" and the practical
reflections of these policies are evaluated.
Keywords: Renewable Energy, Germany, Energy Policies, Energy Economy.
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Bu çalışma, Galip Ferhat Akbal’ın Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Doktora
Programında, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Nazmi Üste’nin tez danışmanlığında gerçekleştirilen “Yenilenebilir Enerji
Politikaları: Türkiye – Çin Karşılaştırması” isimli doktora tez çalışmasından türetilmiştir.
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Özet
Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin akademik başarılarının kariyer kararlılıklarına etkisinin
incelenerek, akademik başarının kariyer kararlılığını ne derecede yordadığı tespit edilebilmesine yöneliktir.
Çalışmada tahminleme yapılarak ayrıca eğitmenlerin yeterlilikleri ve uygulamaları, yönetsel hizmet ve
uygulamaları ile, iletişim ve fiziksel ortam ve donanım faktörlerinin kariyer kararlılığına etkisi tespit edilmeye
çalışılmıştır.
Çalışma kapsamında araştırmaya 414 kişi dahil edilmiştir. Çalışma İstanbul’da bir Vakıf Üniversitesindeki
öğrencilerle yürütülmüştür. Katılımcıların 282 kişi kadın, 132 kişi ise erkek, ağırlıklı olarak 18-25 yaş
gurubundadır. Araştırma konusu olan akademik başarının kariyer kararlılığına etkisini tespit edebilmek için
katılımcılara yöneltilen 22 soru ile akademik başarıya etki eden faktörlere yönelik algı düzeyleri belirlenmiştir.
Kariyer kararlılığı algılarının tespit edilebilmesi için katılımcılara ilave altı soru daha yöneltilmiştir. Elde edilen
bulgulara basit doğrusal regresyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır.
Yapılan analizler sonucundan üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen örgütsel faktörlerin
kariyer kararlılıklarına pozitif yönde ve anlamlı etki ettiği tespit edilmiştir. Akademik başarıya etki eden örgütsel
faktörlerin geliştirilmesi öğrencilerin kariyer kararlılıklarında gelişime neden olacağı söylenebilir.
Akademik başarıya etki eden örgütsel alt faktörlerin kariyer kararlılığına etki düzeyleri tespit edebilmek için
yapılan çoklu regresyon analizinde “Öğretmenlerin Yeterlilikleri ve Uygulamaları, Yönetsel Hizmet ve
Uygulamalar, İletişim ve Fiziksel Ortam ve Donanım” alt boyutları değerlendirilmiştir. Tüm alt faktörlerin
kariyer kararlılığı ile yordandığı sonucuna varılmıştır.
Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına etki eden örgütsel faktörler öğrencilerdeki kariyer kararlılığına
doğrudan ve pozitif yönde etki ettiğinin tespit edildiği bu araştırma başarılı ve kararlı gençler yetiştirmenin ne
denli önemli olduğu kabul edilen günümüz şartlarında oldukça dikkat çekicidir. Kariyerlerin geliştirilmesi ve
sağlanmasında üniversitelerin akademik başarıyı dikkatli şekilde takip ederek, öğrencilerine avantaj
sağlayabilecekleri değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akademik Başarı, Karar Verme, Kariyer Kararlılığı, Kariyer
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Abstract
The main purpose of this study is to examine the effect of academic achievement on career determination of
university students and to determine to what extent academic achievement predicts career determination. In
the scope of the study, also, the effects of teachers' competencies and practices, administrative services and
practices, communication and physical environment and equipment factors on career determination were
determined. Within the scope of the study, 414 people were included in the study. The study was carried out
with students at a foundation university in Istanbul. Participants are 282 women and 132 men, predominantly
in the 18-25 age group. In order to determine the effect of academic achievement on career determination,
which is the subject of research, 22 questions asked to the participants and perception levels of the factors
affecting academic success were determined. Six more questions were asked to the participants in order to
detect their perceptions of career determination. Simple linear regression analysis and multiple linear
regression analysis were applied to the obtained findings.
As a result of the analysis, it was determined that organizational factors that affect academic achievement of
university students have a positive and significant effect on career determination. It can be said that
development of organizational factors that affect academic success will lead to improvement in students'
career determination.
In the multiple regression analysis conducted to determine the effect levels of organizational sub-factors
affecting academic achievement on career determination, the sub-dimensions of "Teachers' Competencies and
Practices, Administrative Service and Practices, Communication and Physical Environment and Equipment"
were evaluated. It was concluded that all sub-factors were predicted by career determination.
This study, in which the organizational factors that affect the academic success of university students have a
direct and positive effect on the career determination of students, is quite striking in today's conditions, which
is considered to be important to raising successful and determined young people. They will be able to provide
an advantage to their students by carefully following the academic success of universities in the development
and provision of careers.
Keywords: Academic Achievement, Desicion Making, Determination, Career,
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Özet
Bu araştırmada, İstanbul sosyoloji ekolünün kurucu isimlerinden Ziya Gökalp’in müzik fikirleri, aynı ekolün
temsilcilerinden İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi Kösemihal’in müzik fikirleri ile karşılaştırmalı bir bakış
açısıyla ele alınmaktadır. Araştırmanın amacı, Gökalp’in müzik fikirleri ile diğer sosyologların müzik fikirleri
arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit etmektir. Araştırma kapsamında incelenen sosyologlar, Türkiye’de
1923 ve 1970 yılları arasında müzik konusunda en çok görüş bildiren sosyologlardır. Yapılan incelemeler
sonucunda tespit edilen veriler, söz konusu sosyologların Türk sosyolojisi içerisindeki konumlarının müzik
özelinde belirlenebilmesi ve müzik fikirlerinin birbirleriyle aralarındaki ilişkilerin anlaşılabilmesi adına önem
teşkil eder. Bu doğrultuda ilk olarak kavramsal çerçeveyi oluşturabilmek adına Gökalp’in fikirleri üzerinde
durularak, fikirler sonrasında kendi ekolünden gelen Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi’nin müzik fikirleri ile
karşılaştırılmaktadır. Araştırmada yöntem olarak, literatür taraması ve içerik çözümlemesi tekniklerinden
faydalanılmaktadır. Araştırmanın sonucunda, İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Nurettin Şazi Kösemihal, sosyoloji
felsefesi olarak Gökalp’in takipçileri olmaları ve onun kuruculuğunu yaptığı İstanbul sosyoloji ekolünden
gelmelerine rağmen, Türk müziği konusundaki müzikte Batılılaşma fikirlerinin Gökalp’ten farklı olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Sosyoloji, İstanbul Sosyoloji Ekolü, Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin
Şazi Kösemihal.
Music Thoughts of Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu and Nurettin Şazi Kösemihal, From Istanbul
Sociology Ecol Representatives: Sımılarity And Differences
Abstract
In this research, the musical ideas of Ziya Gökalp of the founding names of İstanbul sociology school with the
musical ideas of İsmail Hakkı Baltacıoğlu and Nurettin Şazi Kösemihal who are the representatives of same
school, are discussed from a comparative perspective. The aim of the research is to determine the similarities
and differences between Gökalp's musical ideas and other sociologists ideas. Sociologists examined within the
scope of the research, are the sociologists who expressed the most opinions on music between 1923 and 1970
in Turkey. Data determined as a result of the examinations, determining the positions of the sociologists in
question in Turkish sociology in terms of music and is important for understanding the relationships between
musical ideas and each other. In this direction, firstly, focusing on Gökalp's ideas in order to create the
conceptual framework, the ideas are then compared with the musical ideas of Baltacıoğlu and Nurettin Şazi
who come from their own school. As a method in research, literature review and content analysis techniques
are used. As a result of the research, although İsmail Hakkı Baltacıoğlu and Nurettin Şazi Kösemihal are
followers of Gökalp as the philosophy of sociology and come from the sociology school founded by him, has
been determined that Westernization ideas in music on Turkish music are different from Gökalp.
Keywords: Music, Sociology, Istanbul Sociology School, Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Şazi
Kösemihal.
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Rûhu’l-Beyân Tefsiri’ne Göre Hz. Îsâ’nın (as) Ref’i ve Nüzûlü ile Mehdî Beklentisi
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Özet
İslâm dünyasında Hz. Îsâ peygamberin (as) göğe yükseltildiği (ref’) ve kıyamete yakın bir zamanda tekrar
dünyaya indirileceği (nüzûl) meselesi tartışılan hususlar arasında yer alır. Bu konuda hem Batı’da hem de İslâm
dünyasında yapılan çalışmalar çoktur. Burada diğer çalışmalardaki ayrıntılara girilmeden kısaca literatür bilgisi
verilerek, ardından müfessir İsmâil Hakkı Bursevî’nin söz konusu hususları değerlendirmeleriyle Mehdî
beklentisine temas edilecektir. Şüphesiz Osmanlı Devleti’nin yetiştirdiği en önemli âlimlerden birisi İsmâil Hakkı
Bursevî’dir. Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşamış ve kalıcı eserler bırakmıştır. En meşhur eseri Rûhu’l-Beyân
fî Tefsîri’l-Kur’ân’dır. Bu tefsirini bir yandan Arapça olarak kısmen geniş hacimli üç cilt halinde kaleme almış,
diğer yandan Bursa Ulucami’de yirmi yılı aşkın bir sürede halka vaaz olarak sunmuştur. Tefsirinde Bursevî,
Kur’ân âyetleri üzerinden değerlendirmeler yapmıştır. Yazıldığı dönemden günümüze kadar birçok kimseyi
etkileyen ve çok sayıda esere kaynaklık eden söz konusu tefsirde Hz. Îsâ’nın ref’i ve nüzûlü hususunun nasıl ele
alındığı önemlidir. Bu konulara dair bazı âlimlerin eserlerinden nakiller sunan Bursevî, konuyla ilişkin beklenen
kurtarıcı Mehdî’nin de Hz. Îsâ peygamberle birlikte kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacağına değinmiştir.
Bursevî’nin ele aldığı âyetler bağlamında bu açıklamalarını vaaz olarak sunduğu göz önünde
bulundurulduğunda, Osmanlı toplumunda bu gibi konulara dair bakışın hangi düzeyde olduğu da görülecektir.
Anahtar Kelimeler: Hz. Îsâ, Ref’, Nüzûl, Bûrsevî, Mehdî.
According to Ruhu’l-Beyan the Ascension, Descent of Jesus and the Expectation of the Mahdi
Abstract
In the Islamic world, the issue that the prophet Jesus was ascended to the sky and that he will be sent down to
the world again near the Day of Judgment is among the discussed issues. There are many studies on this
subject both in the West and in the Islamic world. Here, the literature information will be given briefly without
entering the details of other studies. Afterwards, İsmâil Hakkı Bursevi’s assessment of the aforementioned
issues and the expectation of Mahdi will be touched upon. Undoubtedly, he is one of the most important
scholars educated by the Ottoman State. He lived in the last period of the Ottoman Empire and left permanent
works. His most famous work is Rûhu’l-Beyân fi Tefsîri’l-Qur’an. He wrote this work in Arabic in three volumes.
He also preached to the public for more than twenty years in Bursa Ulucami. He explained the verses of the
Quran. This work has influenced many people since the time it was written and has been the source of many
works. It is therefore important how the ascension and descent of Jesus is handled in this work. He cited some
of works on these issues. He mentioned that the expected Mahdi will appear towards the end of the world
with the prophet Jesus. Considering that Bursevî presented these explanations as sermons in the context of
the verses he dealt with, it will be seen at what level the Ottoman society had a view on such issues.
Keywords: Jesus, Ascension, Descending, Bursevi, al-Mahdi.

