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Örgüt Kültürü, Örgütsel Performans ve Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi1 

 

Öğr. Gör. Dr. Gökhan KARADİREK 
Giresun Üniversitesi, Alucra Turan Bulutçu MYO 

 

Özet 

Araştırmanın amacı, örgüt kültürü özelliklerinin örgütsel bağlılık ve performansla ilişkisini 
belirlemektir. Araştırmanın evreni, Kilis ilinde 250 çalışanı bulunan bir işletmedir. İşletmenin faaliyet 
alanı genel olarak, kahve, baharat ve kuruyemiş çeşitleri, doğal bitkisel ürünlerdir. Veriler, anket 
tekniğiyle elde edilmiştir. Anketi 158 işletme çalışanı yanıtlamıştır. Verilerin analizinde istatistik 
yazılımı kullanılmıştır. Değişkenlerin aralarındaki ilişkiler korelasyon analiziyle belirlenmiştir. Analiz 
sonucunda, örgüt kültürü ve boyutları (tutarlılık, uyum yeteneği, katılım, misyon) ile örgütsel bağlılık 
ve performans arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Örgüt kültürünün örgütsel 
performansla arasındaki ilişki, örgütsel bağlılığa göre daha güçlüdür. Sonuç olarak, örgüt kültürünün 
örgütsel performansı ve çalışanların kurumlarına bağlılığını artırabilir. Ancak, işletmelerin kültürel 
özellikleri benzer olsa bile örgüt kültürü, örgütsel bağlılık ve performans üzerinde aynı veya benzer 
olumlu etkiye neden olmayabilir. 

Anahtar kelimeler: Örgüt Kültürü, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Performans, Denison Örgüt Kültürü 

Determining The Relationships Between Organizational Culture, Organizational Performance and 
Commitment 

Abstract 

The purpose of the research is to determine the relationship between organizational culture 

characteristics and organizational commitment and performance. The population of the study is an 

enterprise with 250 employees in Kilis province. The company's business is generally coffee, spices 

and nuts, natural herbal products. The data were obtained using the survey method. The survey was 

answered by 158 company employees. Statistical software was used for data analysis. Relationships 

between variables were determined by correlation analysis. As a result of the analysis, it was 

concluded that there is a significant and positive relationship between organizational culture and its 

dimensions (consistency, adaptability, involvement and mission) with organizational commitment 

and organizational performance. The relationship between organizational culture and organizational 

performance is stronger than organizational commitment. As a result, organizational culture can 

increase organizational performance and employee commitment to their organizations. However, 

even if the cultural characteristics of businesses are similar, organizational culture may not have the 

same or similar positive impact on organizational commitment and performance. 

Keywords: Organizational Culture, Organizational Commitment, Organizational Performance, 

Denison Organizational Culture 

 

 

 

                                                           
1 Bu makale, Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu‟nun 08.04.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı kararı ile 

fikri hukuki ve telif hakları bakımından etik olarak uygun bulunmuştur. 

https://www.seslisozluk.net/performance-nedir-ne-demek/
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Prososyal Motivasyonun Çalışan Tutkunluğu Açısından İrdelenmesi 

 

       Doç.Dr. Sibel Aydemir 

      Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

Zonguldak Meslek Yüksekokulu 

ORCİD: 0000-0002-6599-681X 

 

Özet 

Profesyonel motivasyona yönelik prososyal yaklaşım geniş çapta kabul görmektedir. Prososyal 
motivasyon, hizmet alanında çalışan bireylerin, diğer insanlara yardım etme ve çalışmaları aracılığıyla 
topluma değerli ve anlamlı bir katkı sağlama fırsatı yakalamaları nedeniyle işlerine bağlandıkları 
varsayımına dayanmaktadır. Prososyal motivasyon ve çalışan tutkunluğu arasındaki ilişki, başkalarına 
yardım etmenin tatmin edici ve kişisel olarak ödüllendirici olduğu ve dolayısıyla bireyin kendiliğinden 
çalışmaya tutkun olacağı fikrinden kaynaklanmaktadır. Tutkunluğun, yüksek düzeyde yaratıcılık, görev 
performansı, örgütsel vatandaşlık davranışı ve müşteri memnuniyeti ile örtüştüğü gösterildiğinden, 
çağdaş kamu ve özel kuruluşlar için tutkun çalışanlara sahip olmak büyük önem arz etmektedir. Yeni 
deneyimlere açık olmaları nedeniyle, tutkun çalışanlar daha yaratıcı fikirlere sahiptir ve yenilikçi ve 
girişimci olma olasılıkları daha yüksektir. Örgütsel ve bireysel düzeydeki performans sonuçlarına ek 
olarak araştırmalar, tutkun çalışanların meslektaşlarına yardım etmeye daha meyilli olduğunu 
göstermektedir. Tutkun çalışanların, yardımlaşama kültürünün oluşturulmasında ve diğerlerine 
faydalı olunduğu işyeri ortamlarında önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Bu bağlamda çalışma 
kapsamında prososyal motivasyonun çalışan tutkunluğu açısından irdelenerek farklı bakış açıları 
geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Prososyal Motivasyon, Çalışmaya Tutkunluk, İş Başarısı 

The Examination of Prosocial Motivation in term of Employee Engagement 

Abstract 

Prosocial approach towards professional motivation has been widely accepted. Prosocial motivation 
is based on the assumption that individuals working in the field of service sector engage actively to 
their jobs as they get the chance of contributing to their society via helping other people. The 
relationship between prosocial motivation and employee engagement is based on the conception 
that helping others is satisfying and self-rewarding and that’s why an individual will engage in work 
willingly. As engagement is shown to correspond with high level creativity, duty performance, 
organizational citizenship behaviour and costomer satisfaction, it is of great imortance to have 
engaged employees for modern state and private agencies. Since engaged employees are open to 
new experiences, they have more creative ideas and they are more likely to be innovative and 
entrepreneurial. Researches in addition to organizational and individual level performance show that 
engaged employees are more inclined to help their colleagues. It is pointed out that engaged 
employees play an important role in establishing a cooperative cultere and contributing to other 
employees. Withing the framework of this study, prosocial motivation has been examined in terms of 
employee engagement to develop different perspectives. 

Keywords: Prosocial motivatio, work engagement, work performance 

 

 



 
 
 

8th International Management and Social Research Conference 
November 6-8, 2021 Istanbul /Turkey 

11 
 

Mustakil ve Muhalif Bir Dil Kurultayı Olarak Birinci Türk Dil Kongresi (23 -31 Ekim 1948) 
 

  Dr. Ahmet KUŞÇİ 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

 

 

Özet 

Bu çalışmada çok partili hayata geçiş sürecinde 23-31 Ekim 1948 tarihleri arasında İstanbul 
Muallimler Birliği tarafından İstanbul’daki Eminönü Halkevinde düzenlenen Birinci Türk Dil Kongresi 
ele alınmıştır. Başlangıçta Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin okullarda daha verimli ve daha ilmi esaslar 
üzerinde okutulmasını sağlamak için toplannması kararlaştırılan Birinci Türk Dil Kongresi, sonraları dil 
meselesi hakkında uzmanların görüşüne başvurulduğu ilmi bir kongreye dönüşmüştür. Bu çalışmanın 
amacı İstanbul Muallimler Birliği tarafından toplanan Birinci Türk Dil Kongresi’nin çalışmalarını ve 
kongrenin Türk dili ve yayıncılığına katkılarını incelemektir. Bu amaçla çalışmada Birinci Türk Dil 
Kongresi kim tarafından, ne zaman, nerede, hangi amaçla toplanmış ve Türk diline katkıları neler 
olmuştur? sorularına cevap aranmıştır. Yapılan literatür taraması sonucunda Birinci Türk Dil 
Kongresi’ni tek başına ele alan özgün bir çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. Bu çalışmayla 
litaratürdeki bu eksiklik giderilmek istenmektedir. Çalışma sonucunda Türk Dil Kurumu’nun 
düzenlediği dil kurultaylarına alternatif olarak tertip edilen Birinci Dil Kongresi’nde Türk Dil Kurumu 
çalışmalarının sert bir şekilde eleştirildiği görülmüştür. Ayrıca Birinci Türk Dil Kongresi, cumhuriyet 
tarihinde mevcut siyasi iktidardan bağımsız olarak tertip edilen ilk kongre olması sebebiyle Türk 
eğitim tarihindeki yerini almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Adnan Adıvar, Birinci Türk Dil Kongresi, Eminönü Halkevi, İstanbul Muallimler 
Birliği, Türk Dil Kurumu 

The First Turksh Language Congress As A Detaıled and Opposible Language Congress  

(23 -31 October 1948) 

Abstract 

In this study, the First Turkish Language Congress, which was held in the Eminönü Community Center 
in Istanbul by the Istanbul Teachers' Union between 23-31 October 1948, during the transition to the 
multi-party system is discussed. The First Turkish Language Congress, which was initially decided to 
be held in order to ensure that Turkish Language and Literature courses are taught in schools more 
efficiently and on more scientific principles, later turned into a scientific congress where the opinions 
of experts on the language issue were sought. The aim of this study is to examine the work of the 
First Turkish Language Congress convened by the Istanbul Teachers' Union and its contributions to 
Turkish language and publishing. For this purpose, by whom, when, where and for what purpose the 
First Turkish Language Congress was convened, and what were its contributions to the Turkish 
language? As a result of the literature review, it was seen that there was no original study dealing 
with the First Turkish Language Congress alone. With this study, it is aimed to eliminate this 
deficiency in the literature. As a result of the study, it was seen that the studies of the Turkish 
Language Institution were harshly criticized in the First Language Congress, which was organized as 
an alternative to the language conventions organized by the Turkish Language Institution. In 
addition, the First Turkish Language Congress took its place in the history of Turkish education as it 
was the first congress held independently from the current political power in the history of the 
republic. 

Keywords: Adnan Adıvar, First Turkish Language Congress, Eminönü Community Center, Istanbul 
Teachers' Union, Turkish Language Institution 
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Lise Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Sınıf Basamağına, Okul Başarısına ve Ebeveyn Eğitim 

Düzeyine Göre İlişkisinin İncelenmesi 

 

Ebru Devrim BOLDAZ  

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  

Yüksek Lisans Eğitim Enstitüsü  

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

 

 

Özet 

Araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerinin; sınıf düzeyi, okul başarısı ve 
ebeveyn eğitim düzeylerine göre farklılaşma durumunun incelenmesidir. Çalışmada 20 sorudan 
oluşan Duygusal Zekâ Ölçeği (DZÖ) kullanılmıştır. Bu ölçek Deniz, Özer ve Işık (2013) tarafından 
geliştirilmiştir. Araştırmaya, 2020-2021 öğretim yılında İstanbul Anadolu yakasında öğrenim gören 
400 lise öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine göre duygusal zekâ düzeylerinin 
farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Bu çalışma için nicel araştırma yöntemlerinden betimsel 
tarama modeli ile tasarlanmıştır. Gruplar arasındaki farklılıkları incelemek için ise grupların homojen 
olduğu durumlarda t-test, ANAVO ve grupların homojen olmadığı durumlarda da Kruskal Wallis, 
Mann-Whitney U analiz yöntemleri kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenirlikleri de analiz edilmiştir. 
Yapılan çalışmada, duygusal zekâ düzeylerinin sınıf basamağına, anne eğitim düzeyine, baba eğitim 
düzeyine ve okul başarısı öz değerlendirme düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin elde 
edilen bulgular sunulmuştur. Katılımcıların duygusal zekâ düzeylerinin sınıf basamağına göre 
farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmış ve duygusal zekâ düzeylerinin sınıf basamağına göre istatistikî 
olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür. Sınıf basamakları farklı olsa da katılımcıların 
duygusal zekâ düzeyleri benzer çıkmıştır. Anne ve babanın eğitim düzeyine göre duygusal zekâ 
düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığına ayrı ayrı bakılmış ve katılımcıların duygusal zekâ düzeylerinin 
anne eğitim düzeyine göre farklılaştığını göstermiştir. Anne eğitim düzeyine göre duygusal zekâ 
düzeylerindeki anlamlı farklılık sadece üniversite yüksek lisans ve üniversite doktora grupları arasında 
görülmektedir. Baba eğitim düzeyi açısından yapılan analizlerde katılımcıların duygusal zekâ 
düzeylerinin baba eğitim düzeyine göre istatistikî olarak anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermiştir. 
Baba eğitim düzeyine göre duygusal zekâ düzeylerindeki anlamlı farklılık sadece doktora üniversite ve 
doktora yüksek lisans grupları arasında görülmektedir. Katılımcıların okul başarılarını kendi öz 
değerlendirme düzeylerine göre duygusal zekâ düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı analiz edilmiş ve 
katılımcıların duygusal zekâ düzeylerinin okul başarılarını öz değerlendirme düzeyine göre istatistikî 
olarak anlamlı şekilde farklılaşmadığını göstermiştir. 
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Development of Turkmen-Indian Relations with Revenue on Gas Exports 

 

Dr. Fatemeh Shayan 

University of Isfahan 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the possibility of developing India-Turkmenistan relations 
based on natural gas exports. Today, emerging powers such as India, with their impressive economic 
growth, have multiplied their need to import natural gas, and access to reliable and inexpensive 
resources. The present study seeks to assess the question of: what effects have natural gas exports 
had on India-Turkmenistan relations? The research hypothesis is that regardless of the constraints, 
the TAPI pipeline can provide the basis for the development of economic relations between the two 
countries. The research method is descriptive-analytical and the analyses benefit from the 
interdependence theoretical framework. The findings show that the Central Asia is a vital artery for 
connecting India to northern Europe, and in this region Turkmenistan, with its rich gas resources, has 
created a good opportunity for India to sell its goods in this country and region and create a good 
market for gas imports from Turkmenistan, and agreements have been reached for the construction 
of the TAPI pipeline. The results of the study show that although Turkmenistan’s gas exports are 
booming in the long run and are in India’s favor, there are currently obstacles for India to have more 
influence in Central Asia and Turkmenistan: Russia and Iran are India’s other rivals in Central Asia for 
Turkmen gas imports. Afghanistan’s insecurity and mountainous highlands, in addition to the 
activities of terrorist groups, are serious obstacles to the development of the TAPI pipeline. 
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From Home-making to State-making: The Case of Georgian IDPs from Abkhazia 

 

Nanuka Kobidze 

Georgian/Abkhazia 

 

 

 

Abstract 

The research delves into the case of internal displacement that occurred as a result of the Abkhaz-
Georgian conflict in 1992-1993. Almost 30 years after the forced displacement of Georgians from 
Abkhazia, the Georgian IDPs still cannot return to their homes. Paradoxically, the quantity of people 
with the IDP status hasbeen increasing throughout this period as the new generations, who were 
born years after the war and displacement, can also be granted the status of IDP by the Georgian 
government. The first focal point of the paper is to understand how and why the social category of 
IDP continues to be reproduced within generations to this day and what is the role of Georgian IDPs 
in the Georgian nation-building project. Secondly, the research explores how the memories of 
Abkhazia and the hope of going back home are being sustained within the generations and create the 
condition of IDP. For these objectives, I conducted 20 interviews withdifferent generations of 
Georgian IDPs and one interview with a representative of the Government of the Autonomous 
Republic of Abkhazia. The research puts special emphasis on the status of IDP and its socio-economic, 
legal, mnemonic and political functions. Simultaneously, it demonstrates that the homemaking 
process of Georgian IDPs is interrelated with the Georgian state-making process. The paper suggests 
that the reproduction of the IDP category does not only point to the IDP-state relationship but also to 
the involvement of different national and international actors, agencies and institutions in this 
process. 
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Yetişkinlerin Beğenilme Arzusu İle Sanal Ortam Yalnızlık Ve Yetersizlik Duygusu İlişkisinin İncelenmesi 

 

Büşra Nur Güvenç 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/ Eğitim Bilimleri ABD 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı 

Y. Lisans Öğrencisi 

 

 

 

Özet 

Bu tez çalışmasının amacı, yetişkinlerin beğenilme arzusu ile sanal ortam yalnızlık ve yetersizlik 
duygusu arasında ilişki olup olmaması durumlarını araştırmaktır. Araştırmaya 2020-2021 yılında 
İstanbul ilinde yaşayan 18 yaş ve üzeri gönüllü 500 yetişkin birey katılmıştır. Çalışmada Kaşıkara ve 
Doğan (2017) tarafından oluşturulan 9 maddeli Beğenilme Arzusu Ölçeği, Korkmaz, Kurt ve Usta 
(2014) tarafından oluşturulan 20 maddeli Sanal Ortam Yalnızlığı Ölçeği (SOYÖ) ve Akdoğan ve Ceyhan 
(2014) tarafından oluşturulan Yetersizlik Duygusu Ölçeği (YDÖ) kullanılmıştır. Bu araştırmada, 
yetişkinlerin beğenilme arzusunun yordanmasında sanal ortam yalnızlığı ve yetersizlik duygusu 
ilişkisini gözlemlemek için nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 
Çalışmada katılımcıların Beğenilme Arzusu Ölçeği, Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği, Yetersizlik Duygusu 
Ölçeği puanlarının ve demografik değişkenlerin (cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş) 
düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Demografik değişkenlerle (cinsiyet, medeni 
durum, eğitim durumu, yaş) her bir ölçeğin puanları arasındaki ilişki, veriler normal dağılımlıysa ve 
değişken 3 veya daha fazla gruptan oluşuyorsa One Way Anovayla ve 2 gruptan oluşuyorsa bağımsız 
örneklem t testiyle analiz edilmiştir. Veriler normal dağılımlı değilse Mann-Whitney U ile analiz 
edilmiştir. Ölçeklerin güvenirliklerini belirlemek adına her bir ölçek ve her bir ölçeğin alt boyutları için 
ayrı ayrı Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayına bakılmıştır. Beğenilme ölçeğiyle Sanal ortam yalnızlık 
ölçeği ve yetersizlik ölçeği arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek için Pearson korelasyon 
katsayına bakılmıştır ve basit regresyon analizi yapılmıştır. 
Yapılan çalışmada, katılımcıların beğenilme arzusu, sanal ortam yalnızlık ve yetersizlik duygusu 
düzeyleri, aralarındaki ilişki ve katılımcıların demografik özelliklerine (yaş, cinsiyet, medeni durum, 
eğitim durumu) göre beğenilme arzusu, sanal ortam yalnızlık ve yetersizlik duygusu puanlarına ilişkin 
bulgular sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre örneklemin beğenilme arzusu “ortalama” , sanal 
ortam yalnızlığı “ortalama” ve yetersizlik duygusu “ortalama” düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. 
Katılımcıların beğenilme arzusu düzeyleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermezken, sanal ortam 
yalnızlık düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Erkeklerin sanal ortam 
yalnızlık düzeylerinin kadınlara göre anlamlı bir şekilde daha fazladır. Katılımcıların yetersizlik duygu 
düzeyleri ile cinsiyetleri arasında da anlamlı bir farklılık olduğu elde edilmiştir. Erkeklerin yetersizlik 
duygusu düzeyinin kadınlara göre anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır. 
Katılımcıların beğenilme arzusu medeni durumlarına göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Ancak 
evli bireylerin sanal ortam yalnızlık düzeyleri bekâr bireylere göre anlamlı bir şekilde daha düşüktür. 
Evli ve bekâr bireylerin yetersizlik duygusu arasında da anlamlı bir farklılık vardır. Evli bireylerin 
yetersizlik duygusu bekâr bireylere göre anlamlı bir şekilde daha düşüktür. Katılımcıların beğenilme 
arzusu yaşlarına göre anlamlı farklılık göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre 18-24 yaş arası 
bireylerin beğenilme arzusu 25-36 ve 37-48 yaş arası bireylerin puanlarından anlamlı olarak daha 
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yüksektir. Sanal ortam yalnızlık düzeyleri ile yaşları anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. 18-24 
yaş bireylerin sanal ortam yalnızlık düzeyleri 25-36 yaş bireylere göre anlamlı olarak daha yüksektir. 
Katılımcıların yetersizlik duygu düzeyleri ile yaşları arasında anlamlı bir şekilde farklılaştığı 
görülmüştür. 18-24 yaş arası bireylerin yetersizlik duyguları 25-36 ve 37-48 yaş arası bireylere göre 
anlamlı olarak daha yüksektir. Lise ve altı eğitim durumundaki bireyler ile üniversite ve üstü eğitim 
durumundaki bireylerin beğenilme arzusu düzeyi arasında anlamlı bir farklılık elde edilmezken, lise ve 
altı eğitim durumundaki bireyler ile üniversite ve üstü eğitim durumundaki bireylerin sanal ortam 
yalnızlıkları arasında anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Lise altı eğitim durumundaki bireylerin sanal 
ortam yalnızlıkları üniversite ve üstü eğitim durumundaki bireylerden anlamlı olarak daha düşüktür. 
Lise ve altı eğitim durumundaki bireyler ile üniversite ve üstü eğitim durumundaki bireylerin 
yetersizlik duygusu arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Katılımcıların beğenilme arzusu ile 
sanal ortam yalnızlığı arasında pozitif yönde anlamlı zayıf bir ilişki, beğenilme arzusu ile yetersizlik 
duygusu arasında pozitif yönde anlamlı orta düzey bir ilişki elde edilmiştir. Katılımcıların beğenilme 
arzusunun sanal ortam yalnızlık ve yetersizlik duygusunu düzeylerini anlamlı bir şekilde yordadığı 
sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Beğenilme Arzusu, Sanal Ortam Yalnızlığı, Yetersizlik Duygusu 
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Tüketicilerin Etik Değerler Bağlamında Taklit Markalara Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma 

 

Dr. Yelda ÜLKER 

 

Özet 

Tüketiciler statü kazanma, prestij gibi yüklemek istedikleri imajları elde edebilmek amacıyla lüks 
markalara yönelebilmektedir. Fakat lüks markalar yüksek fiyatlı olup, sınırlı sayıda üretilebilmektedir. 
Bu durum da tüketicilerin bu markalara olan erişimini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple bazı tüketiciler 
orijinal markalara ulaşamadığı için taklit markalara yönelmektedir. Genellikle düşük kaliteye sahip 
olan taklit marka ürünler, lüks markaların birebir kopyasıdır. Diğer bir deyişle taklit markalar, orijinal 
markalara isim, şekil ve biçim bakımından benzese de kalite bakımından benzememektedir. 
Tüketiciler fiyatının uygunluğu, erişiminin kolay olması gibi özelliklerden dolayı taklit markaları tercih 
ederken, bazı tüketiciler ise kalitesinin düşük olması, taklit olduğunun anlaşılabilir olması ve etik dışı 
bir davranış kabul edilmesi gibi sebeplerden dolayı tercih etmeyebilir. Bu bağlamda araştırmanın 
temel amacı katılımcıların etik değerler bağlamında taklit markalara olan tutumlarını irdelemektir. 
Ayrıca kadın ve erkek katılımcıların etik değerleri bağlamında taklit markalara olan tutumları arasında 
farklılıklar olup olmadığı da incelenmiştir.  

Anahtar Kelimler: taklit markalar, etik, tutum 

Attitude Towards Counterfeit Brands in the Context of Ethical Consumption 

Abstract 

Consumers may turn to luxury brands in order to obtain the images they want to upload, such as 
gaining status and prestige. However, luxury brands are high priced and can be produced in limited 
numbers. This makes it difficult for consumers to access these brands. For this reason, some 
consumers turn to imitation brands because they cannot reach the original brands. Counterfeit brand 
products, which are often of low quality, are exact replicas of luxury brands. In other words, although 
counterfeit brands are similar to the original brands in terms of name, shape and form, they are not 
similar in terms of quality. While consumers prefer imitation brands due to features such as 
affordability and easy access, some consumers may not prefer them due to low quality, 
understandable imitation and unethical behavior. In this context, the main purpose of the research is 
to examine the attitudes of the participants towards counterfeit brands in the context of ethical 
values. For this purpose, it was examined whether there were differences between the ethical values 
of male and female participants and their attitudes towards counterfeit brands. 

Keywords: counterfeit brands, ethics, attitude 
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Özet 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 
2020), dönem itibariyle, küresel anlamda sosyo-ekonomik yapıyı tümüyle sarsmıştır. Dönem dışında da etkisi 
hissedileceği düşünülmektedir (Ayittey vd., 2020). Bireyler kendilerini iradi veya gayri iradi şekilde karantina 
içerisine almaktadır. Devletler, hastalık sayılarındaki artışlara göre kısıtlamalarda bulunmakta ve önlemler 
almaktadır. Burada önemle üzerinde durulan durum, bireylerin sağlığı olmaktadır. Bu aşamada Maslow’un 
İhtiyaçlar Hiyerarşisi bağlamında, fizyolojik durumlara (sağlık, barınma, beslenme vb.) etkiler mevcuttur. 
Bireyler kendi yaşamını idame ettirme amacını ön plana almıştır. Öncelikle hastalığın en yüksek seviyeye çıktığı 
dönemlerde bazı ülkelere giriş-çıkışlara kısıtlamalar getirilmiştir. Ardından ülke içerisinde hastalığın seyrine 
bakılarak karantina süreçleri uygulanmıştır. Bu noktada en fazla etkilenen sektörlerden birisi Turizm olmuştur 
(UNWTO, 2020; Çakır ve Barakazı, 2020). Turizm gelirleri ülke ekonomisinin girdi sağlaması açısından önemli 
kalemlerdendir. Ancak turizm sektörü kolay etkilenebilen sektörler arasındadır. Sayılan tedbirler turizm 
sektörünü doğrudan etkilemektedir. Böylelikle turizme yönelik ciddi gelir kaybı, işçiler açısından istihdam kaybı 
ve çevre organizasyonlar açısından (kafe, acente, restoran vd.) gelir kayıpları yaşanmaktadır (Kıvılcım, 
2020:21). Özellikle bu durum turizm gelirleri açısından önemli yatırımlar yapan ülkeler için olumsuz sonuçlar 
ortaya çıkarmıştır. Bu ülkeler arasında Türkiye, turizm gelirleri açısından önemli girdiler sağlayan ülkeler 
arasında yer almaktadır. Bu bağlamda ülke turizmine yönelik yatırım yapılan alanlar (oteller, organizasyon 
şirketleri, eğlence yerleri, golf sektörü vb.), en fazla etkilenen ve maliyetlerinin amorti edilmediği alanları 
oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran raporuna göre (2021), 2019 yılında turist sayısı 51 milyon 
860 bin kişi iken turizm gelirleri 34 milyon 520 bin dolar civarında olmaktadır. Ardından 2020 yılında kişi 
bazında (15 milyon 826 bin) -%69.5, gelir bazında (12 milyon 59bin dolar) -%65.1 değişim oranı yaşanmıştır. 
2021 yılında ise haziran ayına kadar olan süreçte 6 milyon 660 bin kişi gelmiş, 5 milyon 455 bin dolar kazanç 
elde edilmiştir. Son üç yılda kişi başına ortalama turizm girdisi artmasına rağmen, miktar bazında maliyet ve 
beklenti açısından ciddi düşüşler yaşanmıştır. Buna ek olarak Covid-19 Pandemisi nedeniyle bireyler Türkiye’ye 
turist kimliğiyle giriş yapmamakta veya girişi ertelemektedir. Böylelikle turizm sektöründeki maddi kaybın 
Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya etkisi olumsuz yöndedir. Bu durum sadece Türkiye özelinde değil küresel anlamda 
da eş zamanlı biçimde ilerlemektedir. Birleşmiş Milletlere bağlı Ticaret ve Kalkınma Konferansı ve Dünya 
Ticaret Örgütü’nün paylaştığı rapora göre turizm sektörünün ülke geliri açısından önemli yer edindiği 
gelişmekte olan ülkelerde, genel anlamda turizm gelirleri orta ve uzun vadede azalma gösterebilmektedir. 
2020 yılı için turizm sektöründe kaybın 2,4 trilyon dolar olduğu ve 2023 yılına kadar ciddi yükselmelerin 
gösterilmeyeceği paylaşılmaktadır. Çalışma ikincil veriler üzerinden literatür taraması şeklinde ilerlemektedir. 
Çalışmada var olan bilgiler üzerinden yorumlayıcı paradigma kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı, Covid-19 
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sürecinin turizm sektörüne yansımalarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik güncel rakamlar paylaşılmakta 
ve Covid-19 sürecinin Turizme yansımalarına yönelik çıkarımlar yapılmaktadır. Covid-19 süreci hala işlerliğini 
sürdürmekte ve buna yönelik güncel bilgilerle çıkarımlarda bulunmak ülke turizminin geleceği açısından 
önemli olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Turizm, Pandemi ve Turizm Sektörü, Ekonomi  
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The Effect of the Gender As a Moderator on The Relationship Between Self-image Congruity and 
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Akdeniz Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

 

 

 

Abstract 

The selves of individuals can affect consumers' decisions in all actions they have done or will do. 
Therefore, tourists are more likely to prefer destinations that express or adapt to their selves and 
accumulate memories of these destinations. Memories also have essential effects on the tourist's 
decision-making behaviour. Studies on retro marketing also confirm that memories have significant 
effects. Therefore, this study examined the impact of tourists' self-image congruence on memories. It 
was also analyzed whether this relationship differs in terms of gender. Self-image congruity and 
memory scales were measured using five-point Likert scales, and 313 valid surveys were obtained. 
Principal components analysis and moderator analysis were applied. The KMO value was 0.801, and 
Bartlett's test of sphericity value was 1061.83 (p=0.00). The Promax rotation method was used, and 
two different constructs were verified by factor analysis. The explained variance rate was 79.83% in 
terms of these variables. The factor loadings for each construct were also sufficient (>0.81 and 
<0.93). The correlation between all constructs was 0.481. As a result, principal component analysis 
results are adequate. Accordingly, self-image congruity had a significant and positive effect on 
memory (F=41.91, df=3, R2=0.29, p=0.00). According to the moderator analysis results, self-image 
congruity (β=-0.10, se=0.11, t=-0.9, p=0.37, LLCI=-0.12 ve ULCI=0.33), gender (β=-1.08, se=0.32, t=-
3.38, p=0.00, LLCI=-1.72 ve ULCI=-0.45) and interaction term (β=0.20, se=0.07, t=2.55, p=0.01, 
LLCI=0.045 ve ULCI=0.35) have a significant effect on memory. The change in R2 is also significant 
(p=0.01). The effect of self-image congruence on memories differs according to gender, and the 
explained variance rate of self-image congruence is 18% in females, while it is 33% in males. In 
addition, the effect coefficient for females is 0.30. As a result, as self-image congruence increases for 
females, the accumulation of memories related to the destination also increases. In men, the effect 
coefficient is 0.50. For men, when self-image congruence is low, the formation of memories of the 
destination is also low. However, as self-image congruence increases, memories of the destination 
also increase. However, if self-image congruence is low, the accumulation of memories in males is 
also lower than in females. 
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Abstract 

With the effect of factors such as increasing competition, technological developments and 
globalization in hotel businesses, which have an important role in the development of national 
economies, innovation has become a necessity. Innovation can be applied in the products/services, 
marketing activities, organizational structures and processes of the enterprises. Hotel businesses 
have also shown great interest in innovation activities in recent years. This study aims to measure the 
moderator effect of the hotel's star rating on the effect of innovative service behaviours of 
employees, which are an important part of the service innovation process, on business performance. 
The sample of the study consists of 543 middle and senior managers working in 4/5-star hotels 
operating in Turkey. The convenience sampling method was used as the sampling method. Data were 
collected through an online survey. Employees' innovative service behaviour scale and business 
performance scale were measured with a 5-point Likert scale. Principal components analysis and 
moderator analysis were applied. The KMO value was 0.813 and the Bartlett's test of sphericity value 
was 2586.604 (p=0.00). The Promax rotation method was used. According to the literature, three 
variables are different, and the factor analysis verified these results. The explained variance rate was 
74.27% in terms of these variables. The factor loadings for each construct were also found to be 
sufficient (>0.73 and <0.89). The correlation between all constructs is 0.21. As a result, principal 
component analysis results are sufficient. According to the moderator analysis results, Service 
Innovation Behaviour (β=2.0185, se=,7788, t=5.5916, p=0.00, LLCI= ,4885 ve ULCI=3,5484), 4/5 stars 
hotels (β=1.4244, se=.6769, t=2.1043, p=0.03, LLCI=.0947 ve ULCI=2.7542) and interaction term (β=-
.3635, se=.1590, t=-2.2860, p=0.0226, LLCI=-.6758 ve ULCI=-.0511) have a significant effect on 
business performance. Whether the rating of hotels stars is as important or not, the relationship 
between service innovation behaviour and business performance differs. Accordingly, the effect of 
the service innovation behaviour variable on business performance is 0.56 in 4-stars hotels, while it is 
0.20 in 5-stars hotels. As a result, the innovative behaviours of the employees have an important role 
in the performance evaluation processes of the hotel enterprises. Therefore, it is necessary for 
businesses to involve their employees in innovation activities. However, it has been found that the 
effect of innovative service behaviours of managers working in 4-star hotel businesses on business 
performance is higher than managers working in 5-star hotels. Accordingly, the impact of innovative 
service behaviour on business performance is more likely and feasible for 4-star hotels. However, the 
complexity of 5-star hotels and the large number of factors affecting their costs and inputs make the 
applicability of service innovation difficult. According to this result, it can be said that 4-star hotel 
businesses show more interest in innovative activities in order to raise awareness and ensure 
growth, and their expectations are met more. However, the risky and costly nature of innovation 
causes businesses to avoid innovation, and it is not preferred unless innovation becomes a necessity 
for businesses that do not want to take risks. 
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Özet 

Marka, işletmelerin ürün ve hizmetlerinin rakip işletmelerden ayırt edici bir yer edinmesini sağlamak 
amacı ile kullanılan isim, terim, şekil, sembol vb. gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Marka zaman 
içerisinde kullanıcısı olduğu bireylerin benlikleri ile kişilik özelliklerini bütünleştirdiği bir unsur haline 
gelmektedir. Bunun sonucunda marka kişiliği kavramı işletmeler açısından önemli bir hal almaktadır. 
Bu çalışma ile son zamanlarda kullanıcı sayısı artan popüler sosyal medya iletişim kanallarından birisi 
olan instagramın marka kişiliğini çeşitli değişkenlere göre ölçmek ve Instagram kullanıcıların marka 
kişiliği algılamalarında farklılık olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma verilerinin 
toplanmasında online ve yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anket sorularının 
cevaplandırılmasında 5’li Likert tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise araştırmaya 
gönüllü olarak katılan Instagram kullanıcıları oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak kolayda 
örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında zaman ve maliyet kısıtı sebebiyle 
toplamda 219 kişiden veriler toplanmış ve değerlendirmeye alınmıştır. Kullanıcıların Instagram’ın 
marka kişilik algılamalarında cinsiyet ve öğrenim durumlarının anlamlı etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. 
Kadın ve erkek kullanıcılar ile ön lisans ve lisansüstü öğrenim durumuna sahip kullanıcıların marka 
kişilik algıları birbirinden farklılık göstermektedir. Instagram hesabına sahip olma süresi ve kullanım 
sıklığı arttıkça da kullanıcıların marka kişilik algılarının farklılık gösterdiği bulgulanmıştır. 
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Özet 

Bu çalışmada, Büyükşehir’e bağlı eski köy/yeni mahalle birimlerinin, kırsal özellik taşımaları ve 
tarım/hayvancılık faaliyetleri gereği ile ‘kırsal mahalle’ statüsüne geçiş deneyimleri, Türkiye’de örnek 
bir alan üzerinden ele alınmak istenmektedir.  Kırsal Mahalle, 16 Ekim 2020 tarihinde 7254 sayılı 
torba kanunda ilk kez yer almış ve 15 Nisan 2021 tarihli “Kırsal Alan ve Kırsal Yerleşme Alan 
Yönetmeliği” ile uygulamaya dair süreç düzenlenmiştir. Araştırmanın evreni kırsal alan statüsü 
kazanan Balıkesir’e bağlı Ayvalık ilçesidir. Ayvalık ilçesinde 16 köy, kırsal mahalle statüsü için 
başvurmuş ve geçiş sağlanmıştır. Söz konusu 16 köyden merkeze yakın ve uzak olan köylerden 4 
tanesi seçilerek, araştırmanın örneklemi belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini oluşturan bu eski 
köyler/yeni mahalleler; Akçapınar, Bağyüzü, Çamoba ve Çakmak yeni kırsal mahalleleridir.  Bu 
örneklemde, dört köyün kırsal mahalleye geçiş sürecine ilişkin deneyim, beklenti ve sorunlar mahalle 
muhtarlarıyla yürütülen nitel araştırma yöntemi (görüşme tekniği) ile saptanmaya çalışılmıştır. 
Çalışmanın araştırma soruları; i) 6360 sayılı Kanun’un köy yönetimi ve kırsal yaşam üzerine etkileri 
nelerdir? ii)yöre halkının ve köy yönetiminin kırsal mahalle uygulamasına ilişkin farkındalığı nasıldır? 
ve iii) kırsal mahalle uygulamasından deneyimler ve beklentiler nelerdir? şeklindedir. Görüşme 
formunda muhtarlara 28 soru yöneltilerek, derinlemesine mülakat yapılmıştır. Araştırma sahasında, 
mülakatlara ek olarak araştırmacı tarafından fotoğraflamak yoluyla saha gözlemleri de yapılmıştır.  
Muhtarlara yöneltilen sorularla kırsal mahalle olma yolundaki eksiklikler, uygulamalar ve beklentiler 
de ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: 6360 sayılı Kanun, Kırsal mahalle, Köy, Köy Yönetimi 

                    Transition from Neighborhood to Rural Neighborhood in Turkey 

Abstract 

In this study, the experiences of the old village/new neighborhood units affiliated to the 
Metropolitan, due to their rural characteristics and agricultural/livestock breeding activities, 
transitioning to the status of 'rural neighborhood' are desired to be discussed through a sample area 
in Turkey. The Rural Neighborhood took place for the first time in the bag law numbered 7254 on 16 
October 2020, and the implementation process was regulated with the “Rural Area and Rural 
Settlement Area Regulation” dated April 15, 2021. The universe of the research is the Ayvalık district 
of Balikesir, which has gained the status of a rural area. In Ayvalık district, 16 villages applied for rural 
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neighborhood status and the transition was achieved. The sample of the research was determined by 
choosing 4 of the 16 villages close to the center and far from the center. These old villages/new 
neighborhoods that constitute the sample of the research; Akçapınar, Bağyüzü, Çamoba and Çakmak 
are the new rural neighborhoods. In this sample, the experience, expectations and problems related 
to the transition process of four villages to rural neighborhoods were tried to be determined by the 
qualitative research method (interview technique) conducted with the neighborhood headmen. The 
research questions of the study; i) What are the effects of Law No. 6360 on village management and 
rural life? ii) How is the awareness of the local people and the village administration about the rural 
neighborhood practice? and iii) what are the experiences and expectations from rural neighborhood 
practice? is in the form. In the interview form, 28 questions were asked to the headmen and in-depth 
interviews were conducted. In the research area, in addition to the interviews, field observations 
were made by the researcher by photographing. With the questions directed to the headmen, the 
deficiencies, practices and expectations on the way to becoming a rural neighborhood will also be 
tried to be revealed. 

Keywords: Law No. 6360, Rural neighborhood, Village, Village Management 
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Corporate governance changes and its contribution to organization theory and practice: An Assessment 
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Abstract 

 
This article reviews and evaluates previously conducted three researches regarding the imperative 
changes of corporate governance and the construction of the G15 and G17 indices based on a 
corporate governance model that positively contributes to organizational theory and economic well-
being. Existing empirical work and propositions are analyzed, which provides a unique insight into 
better management of companies, combating foreign exchange exposure and stock returns volatility, 
financial contagion, developing better leadership effectiveness and financial innovations and 
stimulate international trade. The analysis presented in this review acknowledges the mandatory 
changes in corporate governance that benefit the well-being of organizations and the country's 
economy. 
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Özet 

Bugün ekonomik sistemlerin en önemli bileşenlerinden olan çevreye yönelik insan kaynaklı 
müdahaleler küresel iklim krizi, doğal alanların tahribatı, biyo-çeşitliliğin ve tatlı su kaynaklarının kritik 
seviyede azalması, tarım alanlarının yok olması gibi uzun vadede gezegen üzerindeki tüm canlılığı 
tehlikeye atacak çevresel problemlere neden olmaktadır. Sanayi Devrimi ile başlayan endüstriyel ve 
teknolojik gelişmeler geçtiğimiz 50 yılda hızını arttırmış bu durum ise çevresel ve ekolojik bozulmayı 
tetiklemiştir. İşletmelerin birer canlı organizma gibi hareket ettiği toplumsal düzen içinde işletme 
davranışları çevresel problemlerin en önemli tarafını oluştururken, bireyler arasında artan çevresel 
farkındalık ve yasal düzenlemeler işletmeleri çevresel tahribatın azaltılması konusunda teşvik 
etmektedir. Ekonomik avantaj ve rekabet üstünlüğü sağlamaya ve böylelikle ekonomik varlıklarını 
devam ettirmeye çalışan işletmeler toplumun çeşitli kesimlerinden gelen bu talepleri dikkate almak 
ve işletme faaliyetlerini buna göre düzenlemek durumunda kalmaktadırlar. Özellikle gelişmiş 
toplumlarda çevre temelli değişim ve dönüşüme duyulan ihtiyaç ve bu ihtiyacın sürekliliği inovasyon 
kavramının toplum düzeyinde yayılmasına katkı sağlarken, son yıllarda toplumlarda artan çevre bilinci 
ve farkındalığı ile sayısı artan yeşil konseptli ürün ve hizmet uygulamaları ve yönetim anlayışları da 
eko-inovasyon kavramını ortaya çıkarmıştır. Eko inovasyon yönetim, yeni ürün, hizmet, süreç ve 
pazarlama faaliyetlerinin geleneksel uygulamalara kıyasla çevreye yönelik negatif etkilerin minimum 
seviyede tutulması ilkesine dayanmaktadır. Tüketici, işletme ve politika yapıcılarının çevresel 
kaygılarının işletme faaliyetlerini dönüştürdüğü bir toplum düzeninde eko-inovasyonların önemi 
artmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada eko-inovasyon kavramı çeşitli yönleri ile sistematik literatür 
incelemesi yöntemi ile derinlemesine araştırılmış ve gelecek çalışmalara yönelik önerilerde 
bulunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Eko-inovasyon, sistematik literatür incelemesi 
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Natural gas and Sustainability in Russia 
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Abstract 

Russia’s advance in energy environmental sustainability in the German natural gas market is assessed 
in this chapter. The issue of vast natural gas reserves existence in Russia and its massive production 
thereof has been and assessed in many studies. Russia benefits from the long-term oil indexation 
price mechanism and has gained considerable annual revenues. In this context, Russian actors are 
driven by profit-related interests in the Nord Stream project. The natural gas policies in the German 
natural gas market are not assessed in an interdisciplinary theoretical framework. Yet, to overcome 
these drawbacks in the available literature, the Anthony Giddens’ Agent and Society Framework 
(1984) is applied here to assess Russia’s natural gas policies with respect to its constraints and 
opportunities in the German natural gas market in the following three areas: (a) natural gas 
resources, their resource geography and infrastructure; (b) market, costs and revenues, and (c) 
ecology and sustainability. The findings in this chapter assert that there exists a contrast between the 
Russian actors’ argument and environmental realities in the German natural gas market. Moreover, 
the revenue-related interests of Russia in the same market prevent it from effectively execute the 
environmental policies. Consequently, trade and revenue are prioritized, followed by sustainability 
still in progress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

8th International Management and Social Research Conference 
November 6-8, 2021 Istanbul /Turkey 

28 
 

Farid Alatas’ Outlook on the Formation of States 
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Abstract 

Professor Farid Alatas’s outlook on the formation of states is assessed in this chapter. This 
perspective will be analyzed in the Asabiyah terms, that is, the kin-based solidarity. To date, Alatas’s 
viewpoints have been and are being assessed by focusing on decolonization and the decolonial 
mentality. Yet, his outlook on Ibn Khaldun's position on the formation of states based on Asabiyah’s 
is not assessed at its full length. These components, where the discussions are rooted in defining and 
explaining Asabiyah and applying it in the case of Saudi Arabia are assessed, the Saudi Arabian 
government has not collapsed and the role of energy revenues and the US support disregard Alatas’ 
outlook to a certain degree. The findings reveal that Alatas outlook on the formation of states 
regarding Ibn Khaldun's Assaybiah opens alternative discourses and challenges on Eurocentrism in 
studying social sciences in Islamic countries. Alatas outlook is challenged in a way that regional and 
global issues can affect the survival of states in the new millennium and it is not possible to 
experience Assabiya as a whole in every society. 
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Özet 

Hızla gelişen teknoloji ve küreselleşme neticesinde ticari kurumlar varlıklarını sürdürebilmek için 
değişimlere ve yeni gelişmelere ayak uydurmak durumunda kaldılar. Günümüz koşullarında örgütlerin 
başarılı olabilmelerindeki en önemli faktör insan kaynağıdır. Örgütü ile bütünleşmiş, örgütün 
amaçlarına ve sürekliliğine adamış çalışanları olan örgütler, rekabet ortamında diğer örgütlere 
nazaran başarılı olmaya daha yakındırlar. Bu nedenle doğru insan kaynağına ulaşabilmek ve onun 
örgüte bağlı kalması için örgütler açısından örgütsel bağlılık kavramı önemli hale gelmektedir. Genel 
olarak, örgütsel bağlılık, güçlü bir inancı ve bir kişinin onayını temsil eder. Örgütün amaç ve değerleri, 
örgütsel amacı desteklemek için makul çabayı gösterme isteği ve örgütsel üyeliği sürdürme inancıdır. 
Motivasyon ise bireylerin dışarıdan bir müdahale olmadan, içinden gelen isteği ile gayret ederek bir 
şeyler yapma arzusudur. Çalışma yaşamında örgütsel bağlılık, örgüt üyelerinin motivasyonları 
üzerinde büyük öneme sahiptir. Buna bağlı olarak bu çalışmamızda, konu ile ilgili olarak kaynak 
tarama yöntemi kullanılarak, örgütsel bağlılık ve motivasyon ile ilgili ayrıntılı inceleme yapılarak, daha 
önce yapılmış olan benzer araştırmalara dayanarak aralarındaki ilişki açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: örgütsel bağlılık, normatif bağlılık, duygusal bağlılık, devam bağlılığı, motivasyon 

The Relationship between Commitment and Motivation in Organizations 

Abstract 

As a result of rapidly developing technology and globalization, commercial institutions had to keep 
up with changes and new developments in order to survive. In today's conditions, the most 
important factor in the success of organizations is human resources. Organizations with employees 
who are integrated with the organization and devoted to the goals and continuity of the organization 
are closer to being successful in a competitive environment than other organizations. For this reason, 
the concept of organizational commitment becomes important for organizations in order to reach 
the right human resource and keep it connected to the organization. In general, organizational 
commitment represents a strong belief and approval of a person. The goals and values of the 
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organization, the willingness to make reasonable efforts to support the organizational purpose, and 
the belief to maintain organizational membership. Motivation, on the other hand, is the desire of 
individuals to do something by making an effort with their own will without any outside interference. 
In the context of the interaction of organizational commitment in business life, the motivation of 
employees is very important. Accordingly, in this study, the relationship between them was 
explained by using the literature review method on the subject, making a detailed examination of 
organizational commitment and motivation, and based on previous similar studies. 

Keywords: organizational commitment, normative commitment, affective commitment, continuance 
commitment, motivation 
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Özet 

 

Osmanlı İmparatorluğu ilk dönemlerden itibaren toprağın, askeri ve sivil bürokraside devlete yararı 
dokunanlara dağıtılarak, karşılığında bunlardan bir takım görevlerin yerine getirilmesi istenmekteydi.  
Tımar sahibi veya sahib-i arz olarak ifade edilen bu kimseler devletin toprak işleyişini uygulamak, 
diğer bir manada reayanın toprağı işlemesini sağlamak, boşalan topraklara başkalarını yerleştirmek ve 
yeni toprakları üretime açmakla yükümlüydüler. Ancak, 17. ve 18. Yüzyıllarda siyasi ve ekonomik 
şartların değişmeye başlamasıyla eski işlevini kaybeden tımar sistemi pazara ve mübadeleye ilişkin, 
önemli fonksiyonu olan tarımsal üretimi rasyonel hale getirmekten uzaktı. Bu sorunları gidermek için 
Tanzimat Fermanı ve sonrasında da, merkezi devletin ekonomiye ilişkin tarım politikalarını 
iyileştirmekle birlikte,  siyasal, askeri ve mali yönden yenileşmeyi hedeflemekteydi. Vergi gelirlerinin 
artırılması yanı sıra, güçlü bir ordunun devreye girmesi ve sarayın, kentlerin iaşesinin temini için 
merkezi devletin en önemli amacıydı. Devletin diğer bir hedefi ise, ekonominin en geniş sektörünü 
oluşturan tarımı geliştirmekti. Bunun üzerine 1858 arazi kanunnamesi devreye sokulmuş oldu. 
Maksat üretimin devamlığını sağlamak ve üretim çeşitliğini artırmayı amaçlıyordu. Kanunname iki 
yönüyle önem arz etmekteydi. Siyasi, mali ve iktisadi boyutları vardı. Amaç Osmanlı ahalisinin 
toprağın tapusuna ve bu suretle devlet arazisinin hukuken işleme hakkını elde etmekti. Devlet araziyi 
işletenlere tapu senedi vermeyi kabul etmekle ziraatı geliştirmeyi teşvik etmekti. Diğer bir yönüyle de 
araziyi işleyenleri sıkı bir denetim altına almak ve ayanların nüfusunu kırmaktı. Ayrıca, zirai 
kurumlaşma çalışmalarının nihai hedefi üretimin artırılmasına yönelik olarak zirai eğitim ve uygulama 
kurumları meydana getirilmesiydi. Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu bu hedeflerine ulaşabilmiş 
mi? Yoksa sadece nüfuslu kimselerin büyük toprak sahibi olmalarına köylü üzerinde giderek artan bir 
baskıya mı yol açmıştır? Osmanlılar son dönem tarım politikalarıyla devletin istediği verimlilik 
gerçekleşmiş midir? Bu sorulara cevap verilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tanzimat Fermanı arazi kanunnamesi, zirai kurumlaşma, tapu senedi, köylü. 

Agricultural Production and Policies in the Renewal Period of the Ottoman Empire 

Abstract 

From the first periods of the Ottoman Empire, the land was distributed to those who benefited the 
state in the military and civil bureaucracy, and they were asked to fulfill some duties in return. These 
people, referred to as ‘Tımar’ owners or ‘sahib-i arz’, were obliged to implement the land operation 
of the state, in other words, to ensure that the landowners cultivate the land, to settle others in the 
vacant lands and to open new lands for production. However, the Tımar system, which lost its old 
function with the changing political and economic conditions in the 17th and 18th centuries, was far 
from rationalizing agricultural production, which was an important function of market and exchange. 
In order to solve these problems, the Tanzimat Fermanı and afterwards aimed to improve the 
agricultural policies of the central state regarding the economy, as well as to innovate politically, 
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militarily and financially. In addition to increasing tax revenues, it was the most important goal of the 
central state for the intervention of a strong army and the provision of the palace and the cities. 
Another goal of the state was to develop agriculture, which constitutes the largest sector of the 
economy. Thereupon, the land law of 1858 was put into effect. The aim was to ensure the continuity 
of production and to increase the variety of production. The law was important in two aspects. It had 
political, financial and economic dimensions. The aim was to obtain the title deed of the land of the 
Ottoman people and thus the legal right to cultivate the state land. The state was to encourage the 
development of agriculture by agreeing to give title deeds to those who operated the land. On the 
other hand, it was to keep those who cultivate the land under strict control and to break the 
population of the notables. In addition, the ultimate goal of agricultural institutionalization studies 
was to create agricultural education and application institutions to increase production. In this study, 
was the Ottoman Empire able to achieve these goals? Or did it simply lead to increasing pressure on 
the peasants that the populated people became large landowners? Has the efficiency desired by the 
state realized with the Ottomans' recent agricultural policies? These questions will be tried to be 
answered. 

Keywords: Tanzimat Fermanı land code, agricultural institutionalization, title deed, peasant. 
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Öğrencilerin Bilişsel Esneklik Algıları İle Öğrencilik Rolüne Tutulma Davranışları Arasındaki İlişki: 

Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Pınar FAYGANOĞLU 

MSÜ-Kara Harp Okulu,  

İşletme ve Yönetim Bilimleri Bölümü 

 

 

Özet 

Bu çalışmada, öğrencilerin bilişsel esneklik algılarının öğrencilik rolüne tutulma davranışı üzerindeki 
etkileri araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara İl’inde faaliyet gösteren bir üniversitenin 
akademik bir birimde hali hazırda eğitimine 1, 2, 3 ve 4. Sınıfta devam eden 198 üniversite öğrencisi 
oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında kullanılacak her bir değişkene doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 
yapısal eşitlik modeli ile yapılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin ortaya koyulabilmesi adına korelasyon 
analizi ve bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini tespit edebilmek adına regresyon 
analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, bilişsel esneklik algısı, öğrencilik rolüne tutulma 
davranışı ve alt boyutları (dinçlik, adanmışlık, özümseme) arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki 
olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Esneklik, Role Tutulma, Öğrencilik Rolüne Tutulma 

Abstract 

In this study, the effects of students' perceptions of cognitive flexibility on their retention behavior 
are investigated. The sample of the research consists of 198 university students who are currently 
studying in 1,2,3 and 4th grades of an university in Ankara.  Confirmatory factor analysis (CFA) is 
applied for each variable that are used in the study with a structural equation model. To reveal the 
relationships between the variables correlation analysis is applied and regression analysis is also 
performed to determine the effect of the independent variable on the dependent variable. According 
to the results, it has determined that there is a significant and positive relationship between the 
perception of cognitive flexibility, the behavior of being held to the student role and its sub-
dimensions (vigor, dedication, assimilation). 

Keywords: Cognitive Flexibility, Student Engagement, Role Engagement 
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Factors Affecting the E Recruitment Process Among University Students 

 

Dr. Didem PAŞAOĞLU BAŞ 

Anadolu University  

Faculty of Business Administration, Eskişehir, Turkey 

ORCID: 0000-0003-4526-7852 

Abstract 

Information technology is increasingly applied to  the different processes involved in organisations. 
In particular, finding and hiring qualified human resources is a very important factor for 
organizations. A well-executed recruitment and selection process allows for in-depth and objective 
validation of candidates to meet employer expectations and leads to employment. Especially during 
the development of technology and the pandemic that affects the whole world, businesses have 
started to implement e-recruitment processes more. The main purpose of this study is to reveal the 
factors affecting the e-recruitment process. In the literature, there are many models developed for 
the acceptance of information technology use, but the most valid and used is the Technology 
Acceptance model developed by Davis et al. (1989). The study was conducted among the senior 
students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences of two universities in Eskişehir. 
400 students participated in the survey conducted. It has been found as a result of the research that 
the factors of perceived ease of use and perceived usefulness play a very important role in 
influencing the acceptance of information systems. With the increasing use of the internet today, it 
is thought that electronic recruitment will be used more in organizations. 

Keywords: Technology Acceptance Model, Perceived ease of use, Perceived usefulness, Electronic 
Recruitment 

Üniversite Öğrencileri Arasında E İşe Alım Sürecini Etkileyen Faktörler 

Özet 

Bilgi teknolojisi, örgütlerde yer alan farklı süreçleri otomatikleştirmek için giderek daha fazla 
uygulanmaktadır. Özellikle, liyakatli insan kaynağını bulmak ve işe almak örgütler için çok önemli bir 
faktördür. İyi yürütülen işe alım ve seçim süreci, adayların işveren beklentilerini karşılaması 
açısından derinlemesine ve objektif bir şekilde doğrulanmasına olanak tanır ve istihdama yol açar. 
Özellikle teknolojinin gelişmesi ve tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde, işletmeler e-işe alım 
süreçlerini daha fazla uygulamaya başlamıştır. Bu çalışmanın temel amacı, e-işe alım sürecini 
etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaktır. Literatürde, bilgi teknolojisi kullanımının kabulü ile ilgili 
geliştirilen çok sayıda model vardır, ancak en fazla geçerliliği olan ve kullanılan Davis ve diğerleri 
(1989) tarafından geliştirilen Teknoloji Kabul modelidir. Çalışma Eskişehir’de bulunan iki 
üniversitenin son sınıf İİBF öğrencileri arasında yapılmıştır. Anket yoluyla yapılan araştırmaya 400 
öğrenci katılmıştır Algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan fayda faktörlerinin bilgi sistemlerinin 
kabulünü etkilemede çok önemli bir rol oynadığı yapılan araştırma sonucunda bulunmuştur. 
Günümüzde artan internet kullanımıyla beraber, elektronik işe alımların, örgütlerde daha fazla 
kullanılacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kabul Modeli, Algılanan kullanım kolaylığı, Algılanan fayda, Elektronik 
İşe alım 
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Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilerin Eğitim Faaliyetlerine Yönelik YouTube Kullanım Deneyimlerinin 

Araştırılması 

 

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Sıtkı YILMAZ 

Gaziantep Üniversitesi 

ORCID: 0000-0003-2741-4222 

 

 

 

Özet 

Sosyal medya, bireyler tarafından iletişim, sosyalleşme ve paylaşımlarda bulunma gibi özelliklerinin 
yanı sıra, eğitim faaliyetleri açısından da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu alanda video paylaşım 
platformlarının öncüsü konumunda olan YouTube özellikle ön plana çıkmaktadır. Dünya genelinde 
aylık olarak aktif kullanıcı sayısı bakımında en çok kullanılan ikinci sosyal medya platformu 
konumunda olan YouTube, bireylerin videolar paylaşabilmesi, izlenme sayılarına göre gelir elde 
edebilmesi ve yapılan yorumlar ile interaktif bir yapının oluşabilmesi açısından dijital pazarlamanın en 
önemli dinamik unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın amacı, 
özellikle üniversiteye hazırlanan 18-24 yaş arasındaki öğrencilerin büyük bir kısmının eğitim 
faaliyetlerine yönelik deneyimlerinde etkili olan YouTube’un incelenmesi ve öğrencilerin 
deneyimlerinde etkili olan faktörlerin ortaya konulmasıdır. Araştırma sonuçları; üniversiteye hazırlık 
öğrencilerinin okul ve okul dışı kurumlarda aldığı eğitim sırasında anlamadığı konuları öğrenebilmek, 
problemler ile ilgili kısa yolları kavrayabilmek ve sınava hazırlık açısından motivasyon sağlayıcı 
videolar izleyebilmek için YouTube platformunu kullandığını ortaya koymaktadır. Ayrıca yine sınava 
hazırlık öğrencilerinin stressiz bir ortamda ve herhangi bir zaman aralığına bağımlı kalmadan 
izledikleri eğitim videolarından daha fazla verim aldıkları için bu platformu tercih etmeleri çalışmanın 
diğer bir sonucunu oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, üniversiteye hazırlık öğrencilerinin çalışma 
alanlarına göre belirli kanalları düzenli olarak takip etmeleri ve yorumlarda kurdukları iletişim 
sayesinde farklı bilgilere ulaşabilmeleri de çalışma açısından diğer önemli bir noktayı 
vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: YouTube, Sosyal Medya, Video Paylaşım Platformu, Eğitim Faaliyetleri  

Investigation of YouTube Usage Experiences for Educational Activities of Students Preparing for 
University 

Social media is frequently used by individuals not only for communication, socialization, and posting 
but also for educational activities. YouTube, which is the pioneer of video-sharing platforms in this 
field, stands out in particular. YouTube, which is the second most used social media platform in terms 
of the number of monthly active users worldwide, is one of the most important dynamic elements of 
digital marketing in terms of individuals' ability to share videos, making money based on the number 
of views, and developing an interactive structure with the comments posted. In line with this 
information, the study aims to examine YouTube, which is effective in the experiences of most of the 
students between the ages of 18-24, who are preparing for university and to reveal the factors that 
are effective in the experiences of the students. Research results reveal that students preparing for 
the university use the YouTube platform to learn the subjects that they do not understand during 
their education at school and out-of-school institutions, to grasp the shortcuts about the problems, 
and to watch motivational videos for exam preparation. In addition, another result of the study is 
that students preparing for university prefer this platform because they get more efficiency from the 
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educational videos they watch in a stress-free environment and without being dependent on any 
time interval. Moreover, the fact that students preparing for university regularly follow certain 
channels according to their fields of study and can access different information through the 
communication they establish in the comments highlights another important point of the study. 

Keywords: YouTube, Social Media, Video Sharing Platform, Educational Activities 
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ORCID: 0000-0002-5206-8176 

 

Özet 

Teknolojik danışmanlık firması Performance Improvement Partners (2021)’in yayımladığı verilere 
göre günümüzde tüketicilerin %95'i ev alırken dijital kaynakları kullanmaktadır, %84'ü Internet 
bankacılığını tercih etmektedir, bu sonuçlar bize insanların davranışlarını etkileyen teknolojik 
süreçlerin hızını göstermektedir. Bu konunun önemini kavrayan ve dijital dönüşümün zorunlu 
olduğunu anlayan işletmeler, dijital dönüşümün bir sonucu olarak yeni iş modelleri geliştirme 
ihtiyacının farkındadırlar. Bu çalışmanın amacı, dijital dönüşümün ve yeni iş modellerinin kavramsal 
olarak ne olduğunu çözmek yerine, doğru dijital dönüşüm sürecinden geçerek başarılı bir yeni iş 
modeli geliştiren bir uygulama örneği ile işletmelerde dijital dönüşümün aracılık ettiği yeni iş 
modellerinin yansımalarını ortaya koymaktır. Dijital dönüşümün yeni iş modelleri üzerindeki etkisini 
ortaya çıkarmak için dijital dönüşüm ve yeni iş modelleri ile ilgili nicel ve nitel çalışmalar araştırılarak, 
sentezlenerek ve değerlendirilerek sistematik bir literatür taraması yapılmıştır. Dijital dönüşümün 
yeni iş modelleri üzerindeki etkisi bu doğrultuda açıklanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda işletmelerin başarılı olabilmeleri için geleceği ön görmeleri ve kendilerini geleceğe 
adapte etmeleri önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, İş Modeli, Yeni İş Modeli, Dijital Teknoloji. 

Examining the Impact of Digital Transformation on Business Models 

Abstract 

According to the data published by Performance Improvement Partners (2021), a technological 
consultancy firm, today 95% of consumers use digital resources while buying a home, 84% prefer 
Internet banking, these results show us the speed of technological processes that affect people's 
behavior. Businesses that understand the importance of this issue and understand the necessity of 
digital transformation are aware of the need to develop new business models as a result of digital 
transformation. The aim of this study is to reveal the reflections of new business models mediated by 
digital transformation in enterprises with an example of an application that develops a successful 
new business model by going through the right digital transformation process, rather than solving 
what digital transformation and new business models are conceptually. In order to reveal the impact 
of digital transformation on new business models, a systematic literature review was conducted by 
researching, synthesizing and evaluating quantitative and qualitative studies on digital 
transformation and new business models. The impact of digital transformation on new business 
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models is explained accordingly. In accordance with the results obtained from the study, it is 
recommended for businesses to foresee the future and adapt themselves to the future in order to be 
successful. 

Keywords: Digital Transformation, Business Model, New Business Model, Digital Technology. 
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ORCID: 0000-0001-5624-4678 

 

 

 

Özet 

Örgüt çalışanları, çeşitli nedenlerle bir araya gelerek organizasyon içinde informal alt gruplar 
oluştururlar (Koçel, 2013:600). Bu gruplar, amaçları bakımından örgütün genel yapısından farklılık 
gösterirler. Bu durum bir anlamda örgütün amaçlarından sapmayı içermektedir. Aralarında sadakat, 
bağlılık çok güçlüdür (Keser ve Zencirkıran, 2021:51). Örgüt amaçları ile çıkar grubunun amaçları 
arasında oluşan çatışmada, grup amaçlarının korunması aslında bir etik sorunudur. Örgüt içindeki bu 
tür çıkar gruplarının en çok terfi ve yükselmelerde kendisini gösterdiği söylenebilir. Eldeki bu çalışma 
ile, literatürde daha önce araştırılmadığı görülen ‘’örgütsel çetelerin’’ özellikleri ve amaçları ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma, eğitim kurumlarında görevli öğretmen ve okul müdürlerine 
uygulanmıştır. Katılımcı sayısı 10 kişi olan bu araştırma, nitel araştırma yöntemindedir. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formu üzerinden görüşleri alınmış, devamında alınan cevaplar ortak temalar 
altında kategorize edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların tamamının 
örgütsel çetelerle karşılaştıkları ve onlarla mücadele etmek zorunda kaldıkları bulunmuştur. Yine, 
örgütsel çete üyelerinin öne çıkan kişilik yapılarına dair, bencil, beceriksiz, iş bilmez sıfatları öne 
çıkmıştır. Örgütsel çetelerin amaçları sırasıyla; ilk olarak; kariyer, makam, mevki,  ikinci sırada maddi 
çıkarlar, 3. Sırada ise, kişilik özellikleri olarak belirtilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise örgütsel 
çeteler konusu ile ilgili çalışma önerilerine ve bu yapılara karşı mücadele yöntemlerine yer verilmiş, 
yetkililere ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel çeteler, çıkar grupları, amaçtan sapma 

Organizational Gangs-A Qualitative Study in Educational Organizations 

Summary 

Organizational employees come together for various reasons and form informal subgroups within the 
organization (Koçel, 2013:600). These groups differ from the general structure of the organization in 
terms of their purpose. In a sense, this situation includes deviation from the goals of the 
organization. Loyalty and commitment are very strong between them (Keser and Zencirkıran, 
2021:51). In the conflict between the goals of the organization and the goals of the interest group, 
the protection of group goals is actually an ethical issue. It can be said that such interest groups in 
the organization show themselves mostly in promotions and promotions. With this study, it has been 
tried to reveal the characteristics and purposes of "organizational gangs" that have not been 
investigated in the literatüre before. The research was applied to teachers and school principals 
working in educational institutions. This research, which has 10 participants, is in the qualitative 
research method. Their opinions were taken through the semi-structured interview form, and the 
answers received were categorized and interpreted under common themes. According to the results 
of the research, it was found that all of the participants encountered organizational gangs and had to 
struggle with them. Again, the adjectives of selfish, incompetent and unskilled came to the fore 
regarding the prominent personality structures of the organizational gang members. The aims of 
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organizational gangs are respectively; Firstly, career, position, position, secondly financial interests, 
and thirdly as personality traits. In the last part of the study, study proposals on the subject of 
organizational gangs, methods of struggle against these structures are included, and suggestions are 
presented to the authorities and researchers. 

Keywords: Organizational gangs, interest groups, deviation from purpose 
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Özet 

İnsanların dünyayı nasıl algıladığını ve ona nasıl tepki verdiğini taklit ederek insan yeteneklerini 
geliştirmek ve katkı sağlamak amacını güden yapay zekanın işletmelerde kullanımının giderek 
yaygınlaşmaya başladığı günümüzde, yöneticilerin yapay zekanın gelişimine katkı sağlaması yapay 
zekanın geleceği ile ilgili oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Şirketlerin yapay zekayı genellikle bilgi 
teknolojileri alanında kullandıkları göz önüne alındığında, tüm süreçlere hakim etkin iş liderlerinin yapay 
zeka konusunda eğitimli olmaları, yapay zeka uygulamalarını tüm işlere yaymak ve yapay zeka 
ekosistemini kurmak için gayret göstermeleri ve yapay zekanın uygulanmasına ve geliştirilmesine liderlik 
etmeleri gerekmektedir. Çalışmada, yönetim bilimi çerçevesinde işletmelerde yapay zekanın uygulama 
alanları, yöneticilerin sorumlulukları ve yapılması gerekenler hakkında kavramsal bilgi sağlanmakta ve 
farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Yönetim, İşletme, Karar Destek Sistemleri 

Abstract 

Today, artificial intelligence, which aims to improve and contribute to human abilities by imitating 
how people perceive the world and react to it, has become increasingly widespread in businesses. It 
has become a critical issue for the future of artificial intelligence for managers to contribute to the 
development of artificial intelligence. Considering that companies generally use artificial intelligence 
in information technologies, influential business leaders who dominate all processes should be 
trained in artificial intelligence, strive to spread artificial intelligence applications to all businesses, 
establish an artificial intelligence ecosystem, and lead the implementation and development of 
artificial intelligence. In the study, conceptual information about the application areas of artificial 
intelligence in enterprises, the responsibilities of managers and what needs to be done are provided 
within the framework of management science and awareness is tried to be created. 

Keywords: Artificial Intelligence, Management, Business, Decision Support Systems 
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Liderin Algılanan Yasal Gücünün Örgütsel İletişim Üzerindeki Etkisi 

 

Dr. Tamer UTKUCU 

 

Özet 

Güç, liderin diğer kişiler üzerindeki yetkisini ve davranışını tekbir kişi olarak halletme kapasitesi ve 
yeteneğidir. Liderin gücü ise, astlarını etkileme yeteneğini ifade etmektedir. Liderin gücü beş temel 
durumdan oluşur; yasal, zorlayıcı, uzman, referans ve ödüllendirici güç. Bu güçler hem kişisel hem de 
pozisyonel olarak gruplandırılmakta ve birbiri ile ilişkili bir model oluşturmaktadırlar. Yasal güç, 
pozisyondan/konumdan kaynaklı yasal güç,  yasal eşitlik gücü, yasal bağımlılık gücü,  yasal karşılık 
gücü şeklinde pozitif ve negatif olarak sınıflandırılmıştır. Kurum içerisindeki çalışanların düşünce, 
duygu ve fikir paylaşımına devam ettiği, kurumlar arasında farklılık gösterse de üretim, hizmet ve 
bilginin üretilip pazarlanabilmesi için gereken sürecin yönetilmesi olarak tanımlanan örgütsel iletişim, 
kurum içerisindeki kişilerin ve işletme yönetimi ile çalışanların arasında oluşan uyumu da ifade 
etmektedir. İyi bir örgütsel iletişimde işletme içesinde, hiyerarşiden daha çok karşılıklı fikir 
alışverişinin ön planda olduğu görülmekte ve bu durum işletmelerin vizyon ve misyonlarına 
ulaşmalarını sağlamaktadır. Çalışmada liderin algılanan yasal gücünün örgütsel iletişim üzerindeki 
etkisi, ikametleri ve çalıştıkları kurumlar İstanbul Avrupa yakasında olan 549 çalışandan anket formu 
kullanılarak elde edilen veriler ile incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda yasal gücün örgütsel 
iletişimi negatif yönde etkilediği ve cinsiyet değişkeninin moderatör etkisi bulunmazken, medeni 
durum ile çalışma pozisyonu değişkenlerinin moderatör etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel iletişim, yasal güç, moderatör etki. 

The Effect of Leader’s Perceived Legitimate On Organizational Communication 

Abstract 

Power is the capacity and ability of the leader to handle her/his authority and behavior over others 
as a single person. The power of the leader refers to his ability to influence his subordinates. The 
power of the leader consists of five basic states; legal, coercive, expert, reference and rewarding 
power. These forces are grouped both personally and positionally and form an interrelated pattern. 
Legal power is classified as positive and negative as legal power originating from position/position, 
legal equality power, legal dependency power, legal response power. Organizational communication, 
which is defined as the management of the process required for the production, service and 
information to be produced and marketed, although it varies among institutions, where the 
employees within the institution continue to share their thoughts, feelings and ideas. It also refers to 
the harmony between the people in the institution and the business management and employees. In 
a good organizational communication, it is seen that the exchange of ideas is at the forefront rather 
than the hierarchy within the enterprise, and this enables the enterprises to reach their vision and 
mission.  In the study, the effect of the perceived legitimate power of the leader on organizational 
communication was examined with the data obtained by using a questionnaire form from 549 
employees whose residences and institutions are located in the European side of Istanbul. As a result 
of the analyzes, it was determined that legitimate power affects organizational communication 
negatively and the gender variable does not have a moderator effect, while the variables of marital 
status and working position have moderator effects. 

Keywords: Organizational communication, legitimate power, moderator effect. 
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Özet 

Finansal bir varlığın fiyatının temel değerinden sapması veya rasyonel kabul edilmeyen varlık 
fiyatlarındaki hızlı ve sürekli artışlar, finansal piyasalarda fiyat balonu kavramını ifade eder. Fiyat 
balonları, büyük ölçüde varlığın oynak yapısından, bilgi asimetrisinden, davranışsal finansın bir 
konusu olan sürü davranışından, ekonominin kırılgan yapısından ve/veya piyasanın kendi 
dinamiklerinden kaynaklanmaktadır. Varlık fiyatlarında oluşan balon belirli bir süre sonra patlamakta 
ve bu durum piyasada paniğe, reel ekonomide ciddi tahribatlara ve hatta finansal krizlere neden 
olmaktadır. Bu nedenle varlık fiyatlarındaki balonların varlığının tespit edilmesi, nedenlerinin ve 
sıklığının araştırılması, piyasanın paydaşları tarafından son derece önemlidir. Çalışmanın amacı, 
Covid-19 döneminde Türkiye döviz piyasasında oluşan spekülatif fiyat balonu varlığını GSADF testi ile 
araştırmaktır. Bu bağlamda çalışmada, USD/TL ve EURO/TL için 13.03.2020-08.10.2021 dönemi 
haftalık veriler kullanılmıştır. Çalışmanın analiz sonuçları doğrultusunda, Covid-19 döneminde Dolar 
kurunda altı, Euro kurunda ise sekiz fiyat balonu tespit edilmiştir. Döviz kurunda fiyat balonlarının 
görüldüğü tarih itibariyle, iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve politik olaylara karşı oldukça 
duyarlı olduğu söylenebilir. Bu nedenle kanun koyucuların Türkiye döviz kuru piyasasında istikrarlı 
sağlayacak politikalar geliştirmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Balonlar, GSADF Testi, Döviz Kuru, Çoklu Balonlar  

Is There a Bubble in the Turkish Foreign Exchange Market during the Covid-19 pandemic period? 
Evidence from the GSADF Test 

Abstract 

The deviation of the price of a financial asset from its fundamental value or the rapid and continuous 
increases in the prices of assets that are not considered rational express the concept of a price 
bubble in financial markets. Price bubbles are primarily due to asset volatility, information 
asymmetry, herd behavior, which is a topic of behavioral economics, the fragile structure of the 
economy, and/or the dynamics of the market itself. The bubble in asset prices bursts after a certain 
period of time, causing panic in the market, severe damage to the real economy, and even financial 
crises.  For this reason, the detection of bubbles in asset prices is of most importance to the market 
participant. The aim of the study is to investigate the existence of a speculative price bubble in the 
Turkish foreign exchange market during the Covid-19 period with the GSADF test. In this regard, 
using weekly data for the period between March 13, 2020 and Oct 08, 2021 were used for USD/TRY 
and EURO/TRY. The results show that six price bubbles in the dollar exchange rate and eight price 
bubbles in the euro exchange rate were during the Covid-19 period. As of the date of the price 
bubbles seen in the exchange rates, it can be said that it is very sensitive to the economic and 
political events in the domestic and foreign markets. For this reason, the legislators must develop 
policies to ensure the stability of the Turkish foreign exchange market. 

Keywords: Bubbles, GSADF Test, Exchange Rate, Multiple Bubbles 
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Özet 

İnsan hakları ve sivil toplum kuruluşları (STK) arasındaki ilişki, devlet dışı kurumların insan haklarına 
olan etkisini anlamak açısından önemlidir. Devletlerin insan haklarını koruma konusunda eksik kaldığı 
durumlarda halkla doğrudan ilişkide olan STK’ların önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın 
amacı, AB’de sivil toplumun varlığı ile insan hakları arasındaki ilişkiyi incelemektir. İnsan hakları 
değişkenleri politik haklar ve sosyo-ekonomik haklar kapsamında ele alınmıştır. Bunun için kullanılan 
veriler, Freedom House ve Economic and Social Rights Empowerment Initiative veri tabanlarından 
2017 yılı için 27 AB ülkesi kapsamında alınmıştır. STK değişkeni ise Varieties of Democracy veri 
tabanında yer alan STK endeksidir. Analiz için STK endeksine göre ülkeler kümeleme analizi ile 
gruplara ayrılmıştır. Bu grupların ortalamaları arasındaki farklılıklar da T-testi ile belirlenmiştir. Analiz 
sonuçlarına göre aynı küme içindeki ülkeler birbirlerine STK endeksine göre benzerken, farklı 
kümelerdeki ülkeler STK endeksine göre birbirlerinden farklılık göstermektelerdir. Oluşturulan iki 
küme arasındaki farklılıkları gözlemlemek için uygulanan T-testi analizi sonuçlarına göre; STK 
endeksinin yüksek olduğu ülkelerde sağlık değişkeni ortalaması da farklılık göstermektedir. Diğer 
sosyo-ekonomik değişkenler STK skoru farklılığına göre değişkenlik göstermemektedir. Ancak, STK 
endeksinin yüksek olduğu ülkelerde sivil özgürlükler ve politik haklar endeksleri de yüksektir. 
Araştırma sonucuna göre STK’ların varlığı seçilen ülkelerde özellikle sivil özgürlükler ve politik haklara 
olumlu yönde etki etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği, sivil toplum, insan hakları, etki ölçümü 

Non-Governmental Organizations and Human Rights: An Analysis in the EU Countries 

Abstract 

The relationship between human rights and NGOs is important in understanding the impact of civil 
society on human rights protection. In direct contact with the public, the NGOs are important 
particularly when states may be insufficient in protecting human rights. The objective of this study is 
to examine the relationship between civil society and human rights in the EU countries. Human rights 
include political and socio-economic rights. The human rights variables are from Freedom House and 
Economic and Social Rights Empowerment Initiative databases for 27 EU countries for the year 2017. 
The NGO variables are from Core Civil Society Index of the Varieties of Democracy database. We use 
cluster analysis to distinguish the country groups according to the NGO varaiables.  

The results confirm that while the countries within the same cluster are similar to each other 
according to the NGO variables, the countries in different clusters diverge from each other as per the 
NGO index. The mean values of right to health variable differ while none of the other social rights 
variables are significantly different between the two clusters. Neverthless, the countries with high 
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NGO index also have high political rights. As a result, the presence of NGOs has a significant 
relationship with civil and political rights but has a weaker relationship with social and economic 
rights. 

Keywords: European Union, civil society, human rights, impact measurement 
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Uzun Çalışma Saatleri ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri: Küresel Boyutta İşçi Sağlığı 
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Özet 

Dünyada her yıl milyonlarca çalışan işyerlerinde maruz kaldıkları çeşitli riskler sebebiyle hayatını 
kaybetmekte veya hayatının geri kalanını engelli olarak geçirmektedir. Hemen her sektörde sıklıkla 
karşılaşılabilecek risk faktörlerinden biri de psikososyal risk faktörleri arasında yer alan uzun çalışma 
saatleridir. Bu çalışma Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) uzun 
çalışma saatlerine bağlı gelişen engellilik ve ölümlere ilişkin küresel çaptaki ilk ortak tahminlerini 
değerlendirmektedir. WHO ve ILO ortak tahminlerini içeren rapor, küresel, bölgesel ve ulusal 
bağlamda uzun çalışma saatlerinin işçi sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin en güncel verileri 
sunmaktadır. 2016 yılında dünya nüfusunun %8.9’u fazla çalışmaya maruz kalmıştır (≥55 saat/hafta). 
İskemik kalp hastalığı ve felç sebepli yaklaşık 745 bin ölümün ve 23 milyon engelliliğin mesleki risk 
faktörlerinden uzun çalışma saatlerine bağlı olduğu tahmin edilmektedir. İskemik kalp hastalığı ve felç 
kaynaklı ölümler 2000 ve 2016 yılları arasında sırasıyla %41.5 ve %19 artış göstermiştir. Bu doğrultuda 
yine aynı yıllar arasında iskemik kalp hastalığı ve felç kaynaklı ölümlere maruz kalan nüfusun %9.3 
arttığı gözlemlenmiştir. Hastalık yükleri Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde ve erkeklerde 
daha yüksektir. Erkeklerde orta ve ileri yaş gruplarının daha fazla risk altında olduğu görülmektedir. 
Veriler iş ile ilişkili ölümlerin başlıca nedeninin uzun çalışma saatleri olduğuna işaret etmektedir. Uzun 
çalışma saatlerine maruziyet iskemik kalp hastalığı ve engellilikte ise ikinci önemli nedeni 
oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Uzun çalışma saatleri, psikososyal risk, işçi sağlığı, sürdürülebilir kalkınma, insana 
yakışır iş, iş ile ilişkili ölüm ve engellilik 
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Özet 

Mistisizm, insanın akıl yürütmenin „üstünde‟ ve ötesinde bilişsel bir yetiye sahip olduğu ve bu 

yetiyle normal duyularla ya da akıl yürütmeyle ulaşılamayan bilgilere (gizlere, sırlara) 

ulaşmasının mümkün olduğu doktrinidir. Doğa üstü güçlerin varlığına, gücüne ve onlarla 

iletişim kurmanın mümkün olduğuna inanmayı gerektiren, genellikle dinî yanı da bulunan bu 

doktrine göre bilgilenme edimi, mistik iç görü, içe doğma, sezgi, vahiy gibi yollarla 

gerçekleşmektedir. Bu çalışmada, mistik tecrübe ile genelde ruh sağlığı, özelde ise benlik 

saygısı ve mutluluk arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı, varsa bunun ne tür bir ilişki 

olduğunun deneysel olarak incelenmesi hedeflenmiştir.  

Araştırmanın evrenini 18 yaş üzeri kişiler, örneklemini ise gönüllülük ilkesi esas alınarak ve 

tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen 413 kadın ve erkek oluşturmaktadır. Korelasyonel 

türdeki bu araştırmada veri toplama araçları olarak „Kişisel Bilgi Formu‟ „Mistik Tecrübe 

Ölçeği‟, „Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği‟ ve „Oxford Mutluluk Ölçeği‟ kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde SSPS 25 paket program kullanılmıştır. Toplanan ham veriler analiz 

edilirken t-testi, tek yönlü varyans analizi, pearson ve partial korelasyon tekniklerinden 

yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda araştırmanın temel değişkenleri olan mistik tecrübe 

ile benlik saygısı ve mutluluk arasında pozitif yönde ve istatiksel olarak anlamlılık düzeyinde 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sosyo-demografik değişkenlerle mistik tecrübe, benlik 

saygısı ve mutluluk arasında da anlamlılık derecesinde bazı ilişki ve farklar olduğu 

görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Mistik tecrübe, benlik saygısı, mutluluk ve sosyo-demografik faktörler 
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Abstract 

Mysticism is the doctrine that human beings have a cognitive ability "above" reasoning, and 

that with this ability it is possible to reach information (secrets, mystery) that cannot be 

reached by normal senses or reasoning. According to this doctrine, which requires believing 

in the existence and power of supernatural powers and the possibility of communication with 

them, and according to this doctrine, the act of knowledge takes place through ways such as 

mystical insight, introspection, intuition, and revelation. In this study, it is aimed to 

experimentally examine whether there is any relationship between mystical experience and 

mental health in general, and self-esteem and happiness in particular, and if so, what kind of 

relationship it is. 

The population of the study consists of people over the age of 18, and the sample consists of 

413 men and women selected by random sampling method based on the principle of 

voluntarism. In this correlational study, “Personal Information Form”, “Mystical Experience 

Scale”, “Rosenberg Self-Esteem Scale” and “Oxford Happiness Scale” were used as data 

collection tools. SSPS 25 package program was used in the analysis of the data. While 

analyzing the collected raw data, t-test, one-way analysis of variance, pearson and partial 

correlation techniques were used. As a result of the research, it has been determined that there 

is a positive and statistically significant relationship between mystical experience, self-esteem 

and happiness, which are the main variables of the research. In addition, it has been observed 

that there are some significant relationships and differences between socio-demographic 

variables and mystical experience, self-esteem and happiness. 

Keywords: Mystical experience, self-esteem, happiness, socio-demographic factors 
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Özet 

İkinci nesil internet hizmetleri, toplumsal iletişim siteleri, internet kullanıcılarının ortaklaşa kullandığı 
Web 2.0 uygulamaları ile sosyal medya, e-ticareti sosyal ticaret olarak adlandırılan yeni bir iş 
paradigmasına dönüştürmüştür. Bu gelişmenin, tüketicilerin rolünü değiştirerek satın alma kararlarını 
da etkilediği gözlemlenmektedir. Tüketici davranışı üzerine önemli miktarda araştırma yapılmış 
olmasına rağmen, özellikle sosyal ticaretin boyutları bağlamında, tüketici davranışını etkileyen 
faktörlerin çalışmaları sınırlıdır. Bu çalışmada, sosyal ticaret platformlarının tüketiciler tarafından 
kullanımını ölçen önemli faktörler literatürden elde edilmiştir. Böylece sosyal ticaret davranışını 
yönlendirmede önemli olan potansiyel faktörlerin açıklanması hedeflenmiştir. Çalışma aynı zamanda 
sosyal ticaret platform sağlayıcılarını tüketicilerinin satın alma karar verme sürecinin aşamalarında 
nasıl davrandığı konusunda bilgilendirerek uygulamalara katkı sağlayabilecektir. Ek olarak, sosyal 
ticaret platform sağlayıcılarının ürünleri ve markaları için tüketicinin olumlu niyetlerine katkıda 
bulunan çevrimiçi topluluklar oluşturmasına olanak tanınabilecektir. Araştırmalar sosyal ticaret 
faktörlerini çeşitli boyutlarda ele almaktadır, bu boyutların genelleştirilmesi amaçlandığında; sosyal 
ticarette tüketici davranışlarının sosyal etkileşim, teknolojik faktörler ve motivasyonel faktörler 
tarafından güçlü bir şekilde belirlenebileceği görülmektedir. Ayrıca sosyal etkileşimin tüketici bağlılığı 
davranışı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: E-ticaret, Dijital Pazarlama, Sosyal Ticaret, Tüketici Davranışı, Teknolojik Faktörler 

A Study on the Effect of Social Commerce, a New Dimension in E-Commerce, on Consumer 
Behavior 

Abstract 

Second generation internet services, social communication sites, Web 2.0 applications shared by 
internet users and social media have transformed e-commerce into a new business paradigm called 
social commerce. It is observed that this development also affects purchasing decisions by changing 
the role of consumers. Although a substantial amount of research has been done on consumer 
behavior, studies of factors influencing consumer behavior are limited, particularly in the context of 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet
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dimensions of social commerce. In this study, important factors that measure the use of social 
commerce platforms by consumers were obtained from the literature. Thus, it is aimed to explain the 
potential factors that are important in guiding social trade. The study will also contribute to the 
practices by informing social commerce platform providers about how their consumers behave at the 
stages of the purchasing decision-making process. Additionally, it will enable social commerce 
platform providers to create online communities that contribute to consumer positive intentions for 
their products and brands. Studies address social trade factors in various dimensions, when it is 
aimed to generalize these dimensions; It is seen that consumer behavior in social commerce can be 
strongly determined by social interaction, technological factors and motivational factors. In addition, 
it has been concluded that social interaction has positive effects on consumer loyalty behavior. 

Keywords: E-commerce, Digital Marketing, Social Commerce, Consumer Behavior, Technological 
Factors 
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Özet 

Hizmet sektörü alt dallarından olan sağlık sektörü insan emeğinin yoğun olduğu bir alan olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İnsan faktörünün başat rol oynadığı sağlık hizmetinde hizmeti alan da veren de 
insandır. Nitelikli hizmetin ortaya konmasında çalışanın iş doyumu belirleyici bir rol oynamaktadır, bu 
rol Covid-19 sürecinde daha anlamlı hale gelmektedir. Bu çalışmamızda amaç, sağlık çalışanlarında 
Demografik Özellikler ile İş Doyumu arasındaki muhtemel olumlu ilişkiyi Bitlis Tatvan Devlet 
Hastanesi’nde inceleyerek, bu hastanede çalışan personel özelinde genel olarak ta kamuda 
demografik özellikler ve İş Doyumu arasındaki bağlantıyı ortaya koymaktır. Amaç bağlamında literatür 
taramasıyla beraber, nicel bilimsel araştırma yöntemi ve anket tekniği kullanılmıştır. Kullanılan 
anketler Tatvan Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına 2021 Haziran ayında uygulanmıştır. Bu araştırma 
kapsamında yayın etiğine uyulmuş olup Bitlis Eren Üniversitesi Etik İlkeleri ve Etik Kurulu’ndan 21/4-X 
sayılı etik kurul kararı ve ilgili kurum izni alınmıştır. Çalışmamızın hipotezi (H1), çalışanlardaki iş 
doyumu durumu demografik özelliklere göre değişiklikler göstermektedir. Sonuç olarak, her 
demografik özelliğin her alt grubunda genel olarak memnunum diyenler en yüksek oran olarak 
görülmektedir. Demografik özelliklerin alt gruplarının kendi aralarında genel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmamaktadır. Demografik özelliklerin alt grupları yönünden kendi aralarında kısmi 
farklılıklar var ise de bu alt gruplar toplam ortalama sapmaya uygun olarak dağılım göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnsan kaynakları yönetimi, demografik özellikler, iş doyumu, Tatvan Devlet 
Hastanesi, sağlık meslek mensupları. 

The Relationship Between Demographic Features And Job Satisfactıon Of Healthcare Professionals: 
Tatvan State Hospital Case 

Abstract 

The health sector, which is one of the sub-branches of the service sector, emerges as an area where 
human labour is intense. In the health service in which the human factor plays a dominant role, both 
those who receive the service and the ones who provide the service are human. The Job Satisfaction 
of the employee play a decisive role in the presentation of qualified service, this role becomes more 
meaningful in the Covid-19 process. The aim of this study is to examine the possible relationship 
between Demographic features and Job Satisfaction of Healthcare Professionals in Bitlis Tatvan State 
Hospital and to reveal the connection between Demographic features and Job Satisfaction in the 
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Public in general, in particular for the personnel working in this hospital. In the context of the 
purpose, along with the literature, quantitative scientific research Method and survey technique 
were used. The questionnaires used were applied to Tatvan State Hospital Healthcare professionals 
in June 2021. Within the scope of this research, publication ethics was complied with and the ethics 
committee decision numbered 21/4-X was taken from the Ethics Committee of Bitlis Eren University 
and the permission of the relevant institution has been obtained. The hypothesis of the study (H1) is 
that job satisfaction in employees varies according to demographic characteristics. As a result, in 
every subgroup of each demographic characteristic, those who say they are satisfied in general are 
seen as the highest rate. There is no significant difference between the subgroups of demographic 
characteristics in general. Although there are particular differences among themselves in terms of 
subgroups of demographic characteristics, these subgroups Show distribution in accordance with the 
total mean deviation.   

Keywords: Human Resources Management, Demographic Features, Job satisfaction, Tatvan State 
Hospital, Healthcare Professionals. 
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Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye KUŞAKCI 

İbn Haldun Üniversitesi 

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İşletme Bölümü 

 

 

Özet 

Yaşamın vazgeçilmez unsuru olan acil sağlık hizmeti olan ambulans sağlık hizmetleri, halk sağlığı 
açısından önemli görevler üstlenmektedir. Özellikle ambulans çalışanlarının üst düzeyde hizmet 
sunabilmeleri için, çalışanların motivasyonu çok önemlidir. Bu çalışmada İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Hızır Acil ambulans çalışanlarının motivasyonunu etkileyen faktörlerin incelenmesi ve 
çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır. Araştırmanın ana kütlesini İstanbul ili içerisinde Silivri’den 
Kartal’a kadar bulunan 35 istasyon kapsamında İBB’ye bağlı 112 Hızır Acil ambulanslarında çalışan 14 
doktor, 120 paramedik, 144 ATT ve 120 sürücü oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında amaçlı bir 
örneklem seçimi uygulanmamış, ana kütle kapsamındaki tüm acil sağlık personeline ulaşılması 
hedeflenmiştir. Tamamlanan anket çalışması sonucunda toplam 324 kişiden geri dönüş alınmış, geri 
dönüş oranının yaklaşık olduğu görülmüştür. Toplanan verinin değerlendirilmesinde IBM SPSS – 25 
(Statistical Package for Social Science) paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda 
Hızır Acil ambulans çalışanlarının motivasyonunu en çok arttıran faktörün örgütsel ve yönetimsel 
araçlar olduğu, ikinci sırada ise psiko-sosyal araçlar olduğu ve en az etkiye sahip olan motivasyon 
faktörünün ekonomik araçlar olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Ambulans, Hızır Acil, Motivasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

8th International Management and Social Research Conference 
November 6-8, 2021 Istanbul /Turkey 

54 
 

 

Türkiye’de Soylulaştırma: İstanbul Örneği Üzerine Bir İnceleme 

 

Öğr. Gör. Selin ENGİN 

Adıyaman Üniv., Dış İlişkiler Birimi 

Bologna Koordinatörlüğü 

ORCID: 0000-0002-2356-9414 

 

 

 

Özet 

Soylulaştırma durumu, belirli sınıflara hitap eden bir uygulama iken kentsel mekandaki 
uygulanabilirliği çoğunlukla orta sınıf ve üst gelir gruplarına yöneliktir hipotezinden hareketle bu 
çalışmada ülkeler ve kentler, soylulaştırma sürecini, sürecin altında yatan sosyo-ekonomik dinamikler 
doğrultusunda nasıl yaşamaktadır? sorusuna cevap aranmaktadır. Bu çalışmada soylulaştırma süreci 
tanımlandıktan sonra kısaca sürecin aktörlerinden bahsedilecek, sonrasında dünya kentlerinde 
soylulaştırma ve örnekleri genel olarak anlatılacak, en son soylulaştırma sürecinin kentsel 
uygulanabilirliği bağlamında İstanbul’da nasıl gerçekleştiği Kuzguncuk, Arnavutköy, Ortaköy, Cihangir, 
Asmalımescit, Galata, Fener-Balat, Sulukule ve Tarlabaşı örnekleri üzerinden incelenecektir. Son 
dönemde İstanbul’da yapılmakta olan daha başka soylulaştırma projeleri de olmakla birlikte bu 
çalışma adı geçen yerler kapsamında değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kentsel Mekan, Kentsel Yenileme, Soylulaştırma, İstanbul. 

Gentrification in Turkey: A Study on The Case of Istanbul 

Abstract 

Based on the hypothesis that while gentrification is an application that appeals to certain classes, its 
applicability in urban space is mostly for middle class and high-income groups, this study searches for 
an answer to the question “how do countries and cities experience the gentrification process in line 
with the socio-economic dynamics underlying the process?”. After the gentrification process is 
defined in this study, the actors of the process will be briefly mentioned, then the gentrification and 
examples in the world cities will be explained in general, and how the latest gentrification process 
takes place in Istanbul in the context of urban applicability will be examined through the examples of 
Kuzguncuk, Arnavutkoy, Ortakoy, Cihangir, Asmalimescit, Galata, Fener-Balat, Sulukule and Tarlabasi. 
Although there are other gentrification projects in Istanbul recently, this study will be evaluated 
within the scope of the mentioned places. 

Keywords: Urban Space, Urban Renewal, Gentrification, Istanbul. 
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ORCID: 0000-0002-2356-9414 

 

 

 

 

Özet 

Boyutları tüm gezegeni tehdit eder hale gelen çevre sorunları sonucunda, çevre sorunlarını 
çözümlemek adına farklı düşüncelere dayanan çevreci ideolojiler ortaya çıkmaya başlamıştır. Derin 
ekolojiden toplumsal ekolojiye, eko-anarşizmden eko-faşizme, eko-feminizmden eko-liberalizme, 
eko-sosyalizmden tinsel ekolojiye kadar birçok çevreci ideoloji geleneksel ideolojilerden farklı olarak 
gelişim göstermiştir ve gelişimi devam eden bu düşünce hareketlerinin genel kabul gören tutarlı bir 
fikri bulunmamaktadır. Fakat bu ideolojiler çevre sorunlarının çözümüne farklı yönden baktıkları, asıl 
sorunun doğa ve insan ilişkisindeki değişim olduğu kanaati noktasında birleşerek, insanın doğada 
yarattığı yıkımı araştırmışlardır. Bu çalışmada radikal ekoloji düşüncesi içinde değerlendirilen çevreci 
ideolojilerin çevreye ve ekonomiye bakış açıları değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Çevre, Çevre Sorunları, Çevreci İdeolojiler. 

Environmental Ideologies 

Abstract 

As a result of environmental problems, whose dimensions have become threatening to the entire 
planet, environmental ideologies based on different ideas have begun to emerge in order to solve 
environmental problems. From deep ecology to social ecology, from eco-anarchism to eco-fascism, 
from eco-feminism to eco-liberalism, from eco-socialism to spiritual ecology, many environmentalist 
ideologies have developed differently from traditional ideologies, and these thought movements, 
which continue to develop, do not have a generally accepted and consistent idea. However, these 
ideologies have united in the view that they look at the solution of environmental problems from a 
different perspective and that the main problem is the change in the relationship between nature 
and human, and they have researched the destruction caused by man in nature. In this study, the 
environmental and economic perspectives of environmentalist ideologies, which are evaluated 
within the radical ecology thought, will be evaluated. 

Keywords: Ecology, Environment, Environmental Issues, Environmental Ideologies. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 Pandemisi döneminde BİST-100 endeksi ile Altın, Gümüş ve Brent 
Petrol getirileri arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. BİST-100 endeksi ile Altın, Gümüş ve Brent Petrol 
getirileri arasındaki ilişki VAR yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada pandemi dönemi esas alındığı 
için Türkiye'de Covid-19 vakasının ilk ortaya çıktığı tarih olan 11 Mart 2020 ile 20 Ekim 2021 tarihleri 
arasındaki haftalık veriler kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle verilerin durağanlığını analiz etmek için 
ADF ve PP birim kök testleri yapılmıştır. Verilerin durağanlık düzeyleri belirlendikten sonra, kurulacak 
modele ilişkin varsayımları sağlamak için uygun gecikme uzunluğu belirlenmiştir. Ardından uygun VAR 
modeli kurularak Altın, Gümüş ve Brent Petroldeki şokların BİST-100 endeksi üzerindeki etkilerinin 
incelenmesi için etki-tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırma analizi kullanılmıştır. Araştırmada 
değişkenler arasındaki ilişkisini ortaya çıkarmak için Granger Nedensellik testi kullanılmıştır. Etki-tepki 
fonksiyonlarına göre; BİST-100 endeksinin Altın, Gümüş ve Brent Petrol getirilerindeki şoklara farklı 
dönemlerde pozitif ve negatif tepkiler verdiği ve şokların ortalama 10-15 hafta içinde ortadan kalktığı 
sonucuna varılmıştır. Varyans ayrıştırma analizi bulguları değerlendirildiğinde; 10. haftada BİST-100 
endeksi varyansındaki değişimin yaklaşık %82,1'i BİST-100 endeksindeki, %5,5'i Altındaki, %5,9'u 
Brent Petroldeki ve %6,5'i Gümüşteki varyans tarafından açıklanmaktadır. Son olarak Granger 
nedensellik testi sonuçları değerlendirildiğinde; Brent Petrol ve Gümüşten BİST-100 endeksine doğru 
tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, BİST-100 Endeksi, Altın, Gümüş, Brent Petrol, VAR Analizi. 

Analysis of the Relationship Between BIST-100 Index and Commodity Returns During the Covid-19 
Pandemic Period 

The aim of this study is to analyze the relationship between BIST-100 index and Gold, Silver and Brent 
Oil returns during the Covid-19 Pandemic period. The relationship between BIST-100 index and Gold, 
Silver and Brent Oil returns was analyzed with the VAR method. Because the study was based on the 
pandemic period, weekly data between 11 March 2020 and 20 October 2021, the date when the 
Covid-19 case first appeared in Turkey, were used. In the study, first of all, ADF and PP unit root tests 
were performed to analyze the stationarity of the data. After the stationarity levels of the data were 
determined, the appropriate lag length was determined to provide the assumptions regarding the 
model to be established. Then, by establishing the appropriate VAR model, impulse-response 
functions and variance decomposition analysis were used to examine the effects of shocks in Gold, 
Silver and Brent Oil on the BIST-100 index. The Granger Causality test was used to reveal the 
relationship between the variables in the study. According to action-reaction functions; It was 
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concluded that the BIST-100 index gave positive and negative reactions to the shocks in Gold, Silver 
and Brent Oil returns in different periods, and the shocks disappeared within 10-15 weeks on 
average. When the variance decomposition analysis findings are evaluated; In the 10th week, 
approximately 82.1% of the variation in BIST-100 index variance is explained by the variance in BIST-
100 index, 5.5% in Gold, 5.9% in Brent Oil and 6.5% in Silver. Finally, when the Granger causality test 
results are evaluated; One-way causality was determined from Brent Oil and Silver to BIST-100 index. 

Keywords: Covid-19, BIST-100 Index, Gold, Silver, Brent Oil, VAR Analysis. 
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Özet 

Medya tüketimi, dijital çağın sunduğu birçok yenilikle beraber geleneksellikten uzaklaşarak post 
modern tüketime evrilmiştir. Netflix, BluTV, Hulu, MUBI, Exxen ve Apple TV+ gibi platformlar talep 
üzerine aboneliğe dayalı video içerik sunan örnek platformlardan sadece birkaçıdır. Bu platformların 
tüketicilerle etkileşim kurması ve tüketici davranışlarını anlaması firmaların pazarlama stratejileri ve 
sürdürülebilir olmaları için de önem arz etmektedir. Şirketler stratejilerini belirlerken tüketiciyi 
merkez olarak kabul etmelidir. Bu doğrultuda, hangi müşteri gruplarının ne tür tercihler yaptığı, 
tüketici platform tercihlerinde rol oynayan hangi ana faktörlerin ön plana çıktığı, marka algılarının 
hangi kıstaslarda benzediği ya da farklılaştığı, sanal pazarlama karması stratejilerinden biri olarak 
dikkate alınan kişiselleştirmenin öneminin ne olduğu gibi çalışmanın amacına yönelik sorulara yanıt 
bulmak ve tüketici tercihlerini keşfetmek amaçlanmıştır. Çalışmanın bir diğer amacı ise çevrim içi 
içerik sağlayıcıların tüketicilere sundukları ürün ve hizmet için iş modeli önerisi yapabilmektir.  
Literatürde çevrim içi medya sağlayıcıların stratejilerinin tüketici beklentileri ile olan ilişkisini birlikte 
ele alan çalışmaların oldukça az olduğu gözlemlenmiştir. Ülkemizde medya tüketicilerinin talep 
üzerine aboneliğe dayalı video platformlarını tercih etmelerinde öne çıkan kıstasların belirlenmesi ve 
çevrim içi içerik sağlayıcı firmaların da bu bağlamada tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik iş modeli 
sunmaları gerekli olmaktadır. Bunu anlamak üzere, yapılacak literatür taramasının sonucunda 
belirlenen kıstaslar çerçevesinde Türkiye’de tüketici profil, tercih ve davranışlarını analiz etmek ve 
sonrasında da tüketici beklenti ve taleplerine yönelik bir iş modeli önerisi sunmak üzere anket 
çalışması yapılması planlanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Çevrim içi içerik sağlayıcılar, Pazarlama stratejisi, Talep Üzerine Aboneliğe Dayalı 
Video (SVOD) Platformları, Tüketici davranışları. 

Effects of Consumer Behavior on Subscription-Based-Video-On-Demand (SVOD) Platform 
Preferences and Strategic Suggestions to Online Content Providers 

Abstract  

Media consumption has evolved into post-modern consumption by moving away from the tradition 
with many innovations offered by the digital age. Netflix, BluTV, Hulu, MUBI, Exxen, and Apple TV+ 
are just a few of the platform examples that offer subscription-based-video-on-demand content. The 
interaction of these platforms with consumers and understanding consumer behavior are also 
important for marketing strategies and sustainability of companies. Companies should consider the 
consumer as the center while determining their strategies. In this direction, it is aimed to answer the 
questions regarding the purpose of the study and explore the consumer preferences, such as; which 
customer groups make what kind of preferences, which of the main factors that play a role in 
platform of consumer preferences become prominent, with which criteria the brand perceptions 
resemble or differ, what is the importance of personalization that considered of one of the virtual 
marketing mix strategies and so on. Another purpose of the study is to suggest a business model to 
the consumers for the products and services offered by online content providers. It has been 
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observed that there are very few studies in the literature that deal with the relationship between the 
strategies of online media providers and consumer expectations. In our country, it is required to 
determine the prominent criteria for media consumers to prefer subscription-based-video-on-
demand platforms, and for the online media producers to offer a business model regarding the 
needs of the consumers in this context. In order to understand this, it is planned to analyze the 
consumer profile, preference, and behavior within the framework of the criteria determined as a 
result of the literature review, in Turkey; and after to conduct a survey to offer a business model 
proposal for consumer expectations and demands. 

Keywords: Consumer behavior, Marketing strategy, Online content providers, Subscription-based-
video-on-demand (SVoD) platforms. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

8th International Management and Social Research Conference 
November 6-8, 2021 Istanbul /Turkey 

60 
 

Satın Alma Alışkanlıklarında Influencer Marketing Etkisi 

 

Seray BİLİCİ 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı  

Yüksek Lisans Öğrencisi 
 

Dr. Öğr. Üyesi Arif YILDIRIM 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 

 

Özet 

Tüketici, bir ürünü veya hizmeti satın almadan önce ihtiyacın oluşması ve var olan ihtiyacın ortaya 
çıkmasıyla satın alma sürecini oluşturur. İhtiyaç oluşturan durumlardan biri kullandığı objede oluşan 
problemlerdir. Bu duruma elektronik aletlerin bozulması veya kırılması örnek verilebilir. Satın alma 
talebini oluşturan ikinci durum ise bir uyarının oluşmasıdır. Örneğin kişi bir arkadaşında ya da 
çevresinde gördüğü bir ürünü ihtiyacı olmasa bile sırf beğendiği için alma eğilimi gösterebilmektedir. 
Sosyal medya ile değişen tüketici dinamiği, kişinin bir ürünü satın alırken bir aracıya ihtiyaç 
duyduğunu göstermektedir. Bu aracılar genel olarak Influencer ismi verilen sosyal medya 
fenomenleridir. Dijital Pazarlamanın yeni aracıları olan Influencer kelime anlamı olarak, etkileyici 
etkileyen kişi anlamına gelmektedir. Bu kişiler dijital mecralar aracılığıyla, sahip olduğu kanallar ile 
karşılarındaki kitlenin duygularını harekete geçirebilmektedirler. Tüketiciler Influencerların 
yönlendirmesiyle sosyal medyada gezerken ihtiyaç olmayan bir ürünü alma eğilimi göstermektedirler. 
Dijital dünyada bu etkiyi fark eden firmalar Influencerlara ürünlerini göndererek tanıtım yapmalarını 
istemektedir. Bu süreç sonunda da yeni bir pazarlama stratejisi olan Influencer Marketing kavramı 
oluşmuştur. Markalar daha görünür olmak ve satışlarını arttırmak için ürün ve tüketici arasında bir 
aracı daha sokarak kişilerde ürüne arzu ve istek oluşturarak, satın alma eğilimini gerçekleştirmeyi 
hedeflemektedirler. Bu durum son zamanlarda azımsanamayacak bir hale gelmiştir markalar reklam 
bütçelerinin %63’lük bir kısmını Influencer Marketinge ayırmaktadır. Bu sektör 2021 yılı itibariyle 6 
milyar dolarlık bir pazar hacmine erişmiştir. Bu bağlamda tüketicinin satın alma eğilimine yeni bir 
süreç eklendiği görülmektedir. Artık tüketici bir ürünü mağazaya gidip üstünde deneyip satın alma 
sürecinin yanına, Influencer aracılığıyla bir ürünün denenip, yorumlanıp, paylaşması da satın alma 
eğilimlerine eklenmiştir.  Bu durum sosyal medyanın satın alma pratiklerinin ve tüketicinin arzının 
sosyal medya ile değiştiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Infulencer Marketing, Dijital Pazarlama, Sosyal Medya 
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Özet 

Kadın ve erkek doğası gereği farklıdır. Hegemonik erkeklik anlayışının baskın olduğu toplumlarda 
kadın ve erkek için konulmuş sosyal roller, kodlar, nitelikler olarak tanımlanan, ‘toplumsal cinsiyet’ 
kavramının günümüz eril toplum düzeninin normları içinde, kadınlar açısından negatif yönde evrildiği 
görülmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle dünya nüfusunun yarısını oluşturan, özellikle 
kırsal kesimdeki eğitimsiz kadınlar düşük ücretli işlerde, ikinci sınıf muamelesi görerek çalışmaktadır. 
Şehirlerde kadınlar istihdam piyasasında yeterince yer bulamamakta, bu konuda birçok engelle karşı 
karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, toplumsal cinsiyet eşitliğini yeniden inşa etmek yaşamsal önem 
taşımaktadır. Geleneksel iş modellerinden farklı yapısıyla dijital platformlar üzerinden kısa süreli veya 
freelance işlerin oluşturduğu bir işgücü piyasası olarak ‘Gig Ekonomisi’ özellikle kadınlar için çok 
sayıda fırsatlar ve avantajlar sağlamaktadır. Geçici ve bağımsız hizmet olarak tanımlanan gig 
ekonomisi kısa vadede, proje bazında işgücü karşılığında kazanç sağlamaya, dijital altyapısı ile 
kadınların uzaktan ve esnek koşullarla çalışmalarına olanak tanıyarak, kadın istihdamının artmasına 
katkı sağlama potansiyeli taşımaktadır. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadın istihdamı bağlamında gig ekonomisi kavramı ele alınmış; gig ekonomisinin kadın 
istihdamına olası katkılarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Gig Ekonomi, Kadın İstihdamı 

An Evaluation of the Contribution of the Gig Economy to Women's Employment in Ensuring Gender 
Equality 

Abstract 

Men and women are different by nature. It is seen that the concept of 'gender', which is defined as 
social roles, codes and qualities set for women and men in societies where the hegemonic 
masculinity understanding is dominant, has evolved negatively for women within the norms of 
today's masculine social order. Due to gender inequality, uneducated women who make up half of 
the world's population, especially in rural areas, work in low-paid jobs, being treated as second class. 
In cities, women cannot find enough space in the labor market and face many obstacles in this 
regard. Therefore, it is vital to rebuild gender equality. The 'Gig Economy', as a labor market created 
by short-term or freelance jobs through digital platforms, with its different structure from traditional 
business models, provides many opportunities and advantages especially for women. The Gig 
economy, which is defined as temporary and independent service, has the potential to contribute to 
the increase of women's employment by enabling women to work remotely and under flexible 
conditions with its digital infrastructure, in the short term, to earn in return for labor on a project 
basis. In this study, the concept of gig economy is discussed in the context of gender roles, gender 
equality and women's employment; Evaluations were made regarding the possible effects of the gig 
economy on women's employment. 

Keywords: Gender Inequality, Gig Economy, Female Employment  

 



 
 
 

8th International Management and Social Research Conference 
November 6-8, 2021 Istanbul /Turkey 

62 
 

Financial Inclusion in Central Asia 
 

Olmas ISAKOV 

Westminster International University 

Tashkent 

 

 

Abstract 

Financial inclusion has become one of the backbones of sustainable economic development. This 
paper analyses the main determinants of financial inclusion in Central Asia based on individual 
characteristics of adults using the Global Findex dataset by the World Bank. The econometric model 
employed in this article uses three financial inclusion indicators as the response variables, while 
individual characteristics and socioeconomic statuses of adult respondents from Central Asian 
countries are used as explanatory variables. According to the findings, education, employment 
status, and income level are significant factors in determining the financial inclusivity of an individual. 
Owning a mobile phone and the possibility to come up with an emergency fund have positive 
relationships with financial inclusivity. The households in the top 20% income level have a 
significantly higher chance to save for farm/business or old age compared to the ones from the 
bottom 20% income level. The countries that have a higher level of informal savings are associated 
with a lower level of formal savings in this region. 
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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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Özet  

Bu araştırmanın amacı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde Covid-19 korkusunun 
duygusal tükenme üzerindeki etkisini ve bu iki değişken arasında iş arkadaşlığının düzenleyici rolünün 
belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi 
kartopu örneklem yöntemi aracılığıyla belirlenmiştir. Google Forms çevrimiçi anket yöntemi ile 112 
acil servis hizmetlerinde çalışan 749 sağlık çalışanından veri toplanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 23 
ve AMOS 24 paket programları kullanılmıştır. Bu kapsamda güvenilirlik, doğrulayıcı ve açıklayıcı faktör 
analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi sonucunda Covid-19 
korkusunun duygusal tükenme üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu, bu ilişkide iş arkadaşlığı 
değişkeninin arkadaşlık fırsatı ile egemen arkadaşlık alt boyutlarının düzenleyici bir role sahip olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Salgını, Covid-19 Korkusu, İş Arkadaşlığı, Duygusal Tükenme  

 

The Regulatory Role of Workplace Friendships within the Effects of the COVID-19 Fear on 
Emotional Exhaustion 

Abstract 

The aim of this study is to determine the effects of the COVID-19 fear on emotional exhaustion and 
the regulatory role of workplace friendships between these two variables during the globally-
challenging times of the COVID-19 pandemic. The population of the study consists of health 
professionals. The samples of the study were selected through the snowball sampling method. Data 
were collected from 749 health professionals working at emergency services with questionnaires 
using Google Forms for the online questionnaire method. SPSS 23 and AMOS 24 software packages 
were utilised to analyse the data. Subsequently, reliability, confirmatory and explanatory factor, 
correlation and regression analyses were performed. The results from the regression analysis showed 
that the COVID-19 fear had a significantly positive effect on emotional exhaustion and that friendship 
prevalence and friendship opportunities as subcategories of workplace friendships had a regulatory 
role within this relationship.  

Keywords: COVID-19 Pandemic, COVID-19 Fear, Workplace Friendships, Emotional Exhaustion  
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Özet  

Bu araştırmanın amacı, Covid-19 salgını sürecinde mevcut işin anlamlılığına yönelik çalışan algısının iş 
performansı üzerindeki etkisinde Covid-19 korkusunun düzenleyici rolünün belirlenmesidir. Araştırma 
sağlık çalışanları üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama sürecinde kolayda örneklem yöntemi 
kullanılmıştır. Google Forms aracılığıyla hazırlanan çevrim içi anket formu aracılığıyla 214 hemşireye 
ulaşılmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde SPSS 23 paket programından faydalanılmıştır. 
Araştırmanın analizlerinde güvenilirlik analizine, faktör analizine, korelasyon analizine, regresyon 
analizine ve spss process analizine başvurulmuştur. Analizler sonucunda işin anlamlılığına yönelik 
çalışan algısının iş performansı üzerinde pozitif bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu ilişkide ise 
Covid-19 korkusunun ise düzenleyici bir role sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İşin Anlamlılığı, Covid-19 Korkusu, İş Performans, SPSS 

The Regulatory Role of the COVID-19 Fear within the Effects of Workplace Meaningfulness on 
Work Performance 

Abstract 

The aim of this study is to determine the regulatory role of the COVID-19 fear within the effects of 
workers’ perceptions towards the existing feeling of meaning at work on work performance during 
the COVID-19 pandemic. The study was conducted on health professionals. Convenience sampling 
method was preferred in collecting the data. Online questionnaires prepared on Google Forms were 
answered by 214 nurses. SPSS 23 software package was used to analyse the data. Regarding the 
analyses of the study, reliability analysis, factor analysis, correlation analysis, regression analysis and 
SPSS PROCESS analysis were performed. As a result, it was concluded that the workers’ perceptions 
towards workplace meaningfulness had a positive effect on work performance. Additionally, it was 
discovered that the COVID-19 fear has a regulatory role in this relationship. 

Keywords: Workplace meaningfulness, COVID-19 Fear, Work Performance, SPSS 
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Abstract 

Cotton occupies a large area for cultivation in Pakistan and a major part of Pakistan’s economy 
depends upon the import-export of raw cotton as well as cotton by-products and goods. This study 
was conducted to determine the effects of different sowing dates on seed cotton yield in cotton 
during 2019-20 at Cotton Research Station, Vehari, Pakistan. Plant biomass was affected significantly 
by different sowing dates, however late sowing was not significant. Overall, the seed cotton yield of 
VH-369 was greater (10190 kg ha-1) in the plots sown on 1st March as compared to the lowest seed 
cotton yield of VH-Gulzar (344kg ha-1) recorded in the plots sown on 1st June. Hence for getting the 
maximum seed cotton yield, the crop should be sown from 1st March to 16th March with plant spacing 
of 20 cm under the agro-climatic conditions of Vehari, Pakistan. This sowing period is critical to insect 
pest attack (especially pink bollworm) for some previous years to avoid the severe loss recommended 
sowing date is 1st April to 16 April. 

Keywords: Gossypium hirsutum, Genotypes, Sowing Date, RCBD, Seed Cotton Yield. 
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Abstract 

Banks today are the biggest budgetary establishments around the globe, with branches and 
auxiliaries for an amazing duration. In any case, business banks are confronting dangers when they 
are working. Credit hazard is one of the most critical dangers that banks face, considering that 
conceding credit is one of the fundamental wellsprings of pay in business banks. Subsequently, the 
administration of the hazard identified with that credit influences the benefit of the banks. The point 
of the exploration is to furnish partners with precise data in regards to the credit hazard the 
executives of business keeps money with its effect on benefit. The principle motivation behind the 
exploration is to research if there is a connection between credit chance administration and the 
productivity of business banks in Europe. We additionally expect to examine if the relationship is 
steady or fluctuating. In the examination model, ROE and ROA are characterized as intermediaries of 
gainfulness while NPLR and CAR are characterized as intermediaries of credit chance administration. 
The exploration gathers information from the biggest 3 commercial banks in Pakistan from 2016 to 
2018 and formulates hypotheses that are identified with the examination question. A progression of 
measurable tests is performed to test if the relationship exists. Other measurable tests are 
performed to explore if the relationship is steady or not. 

Keywords: Risk Management Practice, Profitability, Pakistan’s Commercial Banks  
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Abstract  

In article the basic marks of life and service of the officer of Imperial and “White” Armies Seyitmyrat 
Owezbayev which after the termination of the Orenburg military school has started the military work 
as a part of the Osset horse battalion are shined, then served in Turkmen Militia and Turkmen Horse 
to a regiment. Ordered the army divisions, participating in fights so World War I, and Civil wars in 
1914–1918 and 1918–1920. Became one of numerous victims of “Big terror” in 1937. As the 
appendix article is supplied by the rare photos of Seyitmyrat Owezbayev borrowed from different 
sites of the Internet. 

Keywords: officer, war, a victory, revolution, reprisal, memory. 

 

Аннотация  

В статье освещаются основные вехи жизни и службы офицера Царской и “Белой” Армий 
Сейитмурада Овезбаева, который после окончания  Оренбургского кадетского корпуса 
приступил к своему  ратному труду  в составе Осетинского конного дивизиона, затем служил в 
Туркменской милиции и Туркменском конном полку. Командовал войсковыми 
подразделениями, участвовавшими в боях, как  Первой мировой, так и Гражданской войн в 
1914–1918 и 1918–1920 гг. Стал одним из многочисленных жертв “Большого террора” в 1937 
году. В порядке приложения статья снабжена редкими фотографиями  Сейитмурада Овезбаева, 
заимствованными  из разных источников Интернета.  

Ключевые слова: офицер, война, победа, революция, репрессия, память.  
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Özet 

Devletlerin mali amacın yanı sıra ekonomik ve sosyal amaçlarla da faaliyet göstermesi pek çok bilim 
insanı tarafından klasik kamu maliyesi anlayışına göre daha geniş bir perspektiften analiz yapan mali 
sosyoloji yaklaşımının benimsenmesine neden olmuştur. Sosyal bir bilim dalı olan maliye bilimi, mali 
olaylara odaklanmakta ve ekonomiden sosyolojiye psikolojiden tarihe kadar pek çok alan ile ilişkili bir 
yaklaşım benimsemektedir. Mali olaylar, toplumsal ihtiyaçların karşılanması amacıyla kamusal mal ve 
hizmetlerin sunulması, kamu harcamalarının yapılması ve bu harcamaların finanse edebilmesi için 
kamu geliri elde edilmesini konu edinmektedir. Mali olayların araştırma alanlarından biri olan kamu 
gelirleri arasında ise vergiler ön plana çıkmaktadır. Mali olayların toplumsal boyutunun olması 
vergileme gibi alanlarda sosyolojik yaklaşımın önemine vurgu yapmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın 
amacı, vergisel düzenlemelerin sosyolojik bir bakış açısı ile şekillendirilmesi gereğini ortaya koymaktır. 
Sonuç olarak, vergileme gibi temeli insan olan alanlarda mekanik unsurlara ek olarak sosyoloji ve 
psikoloji gibi bilim dallarının çıktılarından yararlanılması gerçeğe daha yakın değerlendirmeler 
yapılmasına imkan sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mali olaylar, İnsan davranışı, Mali sosyoloji, Vergi sosyolojisi 

An Evaluation on the Importance of Sociological Approach in the Field of Taxation 

Abstract 

Many scholars have adopted the fiscal sociology approach, which analyzes from a broader 
perspective than the standard public finance concept, due to the fact that states operate for 
economic, social, and fiscal reasons. Public finance is a social science that focuses on fiscal events and 
takes an approach that is related to numerous subjects ranging from economics to sociology, 
psychology to history. Fiscal events involve the provision of public goods and services to meet 
societal demands, the making of public expenditures, and the collection of public revenue to finance 
these expenditures. Taxes are prominent among public revenue, which is one of the studied topics of 
fiscal events. The social dimension of fiscal events highlights the significance of a sociological 
approach in areas such as taxation. In this regard, the study's aim is to demonstrate the need of 
developing tax legislation from a sociological standpoint. As a result, combining the outputs of 
disciplines such as sociology and psychology with mechanical elements in human-based domains 
such as taxation allows for more accurate assessments. 

Keywords: Fiscal events, Human behaviour, Fiscal sociology, Tax sociology 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, COVID-19 ölüm oranlarına etki eden faktörleri belirlemektir. Araştırmada 34 
OECD ülkenin verisi incelenmiştir. Ülkelere ait bin kişiye düşen hekim, hemşire, hastane yatağı, yoğun 
bakım yatağı sayısı, ortanca yaş ve kişi başı toplam sağlık harcaması bağımsız değişken olarak, Covid-
19’a bağlı ölüm oranları bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. Yoğun bakım yatağına ilişkin 
karşılaştırılabilir verilere ulaşılamadığı için modele konulmamıştır. Covid-19’a bağlı ölüm oranlarını 
etkileyen faktörleri belirlemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Modelde çoklu 
doğrusallık sorunu (VIF<2) ve uç değer bulunmamaktadır (Mahallonobis Distance=6,121; Cooks 
Distance= 0,205). Kurulan model anlamlıdır (F=3, 857; p<0,05=0,032). Ortanca yaşta ve bin kişiye 
düşen hemşire oranındaki değişim Covid-19 ölümlerindeki varyansın %15’ini (Adjusted R Square= 
0,148) açıklamaktadır. Standartlaştırılmış Beta Katsayısı hemşire oranı için -0,413;  yaş için 0,425’tir.  
Mevcut ülkelerden elde edilen verilere göre bin kişiye düşen hekim ve yatak sayısı ölüm oranlarında 
etkili değildir.   Toplumdaki hemşire oranı ve nüfusun yaş durumu Covid-19 ölüm oranlarını etkileyen 
faktörler arasında yer almaktadır. Hemşire sayısının artışı pandemideki ölüm oranlarını düşürmede 
etkili olduğundan hemşire sayısının artırılması, ortanca yaştaki artış ölüm oranlarını artırdığından yaşlı 
nüfusa yönelik daha fazla önlem alınmasını gerektirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Ölüm Oranı, Yaşlı Nüfus, Hekim, Hemşire 

The Factors Affecting Covid-19 Mortality Rates in OECD Countries 

Abstract 

The purpose of this research is to determine the factors affecting the COVID-19 mortality rates. Data 
from 34 OECD countries were analyzed in the study. Physicians, nurses, hospital beds, number of 
intensive care beds, median age and total health expenditure per person per thousand population of 
countries were determined as independent variables, and death rates due to Covid-19 were 
determined as dependent variables. It was not included in the model because comparable data on 
the intensive care bed were not available. Multiple linear regression analysis was performed to 
determine the factors affecting the death rates due to Covid-19. There is no multicollinearity 
problem (VIF<2) and extreme values in the model (Mahallonobis Distance=6.121; Cooks Distance= 
0.205). The established model is significant (F=3,857; p<0.05=0.032). The change in the median age 
and the rate of nurses per thousand people explains 15% of the variance in Covid-19 deaths 
(Adjusted R Square= 0.148). Standardized Beta Coefficient of -0.413 for nurse ratio; 0.425 for age. 
According to the data obtained from the existing countries, the number of physicians and beds per 
thousand people is not effective on mortality rates. The rate of nurses in the society and the age of 
the population are among the factors affecting the Covid-19 death rates. Since the increase in the 
number of nurses is effective in reducing the death rates in the pandemic, increasing the number of 
nurses requires more measures to be taken for the elderly population, as the increase in the median 
age increases the death rates. 

Keywords: Covid-19, Mortality Rate, Elderly Population, Physician, Nurse 
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Abstract 

The purpose of this study was to compare the effectiveness of Professional Learning 
Communities (PLC) in urban and rural primary schools in Kuantan on five dimensions: norms 
and values building, student learning emphasis, collaborative practise, personal practice, and 
reflective discourse. The study was designed quantitatively. To collect data, questionnaires in 
the form of Likert scales were employed. This study surveyed 200 respondents from a sample 
of teachers in urban and rural primary schools. The quantitative data were analysed using the 
Statistical Package for Social Science software version 21 (SPSS Version 21). To accomplish the 
first objective, descriptive statistical analysis is employed to determine the data's frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. In order to accomplish the study's second 
objective, inferential analysis using the T-test was employed to determine the effectiveness of 
PLC in urban and rural primary schools. In general, the study's findings indicate that the 
Professional Learning Community is highly beneficial in both urban and rural primary schools. 
There was a substantial difference in the effectiveness of Professional Learning Communities 
between urban and rural primary schools, with the mean score for urban schools being higher 
(mean = 294.37, standard deviation = 21.58) than for rural schools (mean = 287.57, standard 
deviation = 25.74). In addition to the study's second objective, inferential analysis using the t-
test was employed to determine the effectiveness of PLC in urban and rural primary schools. In 
general, the study's findings indicate that the Professional Learning Community is highly 
beneficial in both urban and rural primary schools. There was a substantial difference in the 
effectiveness of Professional Learning Communities between urban and rural primary schools, 
with the mean score for urban schools being higher (mean = 294.37, standard deviation = 
21.58) than for rural schools (mean = 287.57, standard deviation = 25.74). In order to 
accomplish the study's second objective, inferential analysis using the T-test was employed to 
determine the effectiveness of PLC in urban and rural primary schools. In general, the study's 
findings indicate that PLC is highly beneficial in both urban and rural primary schools. There 
was a substantial difference in the effectiveness of PLC in urban and rural primary schools, 
with the mean score for urban schools being higher (mean = 294.37, standard deviation = 
21.58) than for rural schools (mean = 287.57, standard deviation = 25.74). The study's findings 
indicate that PLC is very beneficial in both urban and rural elementary schools. There was a 
substantial difference in the effectiveness of Professional Learning Communities between 
urban and rural primary schools, with the mean score for urban schools being higher (mean = 
294.37, standard deviation = 21.58) than for rural schools (mean = 287.57, standard deviation 
= 25.74). The study's findings indicate that PLC is very beneficial in both urban and rural 
elementary schools. There was a substantial difference in the effectiveness of PLC in urban and 
rural primary schools, with the mean score for urban schools being higher (mean = 294.37, 
standard deviation = 21.58) than for rural schools (mean = 287.57, standard deviation = 
25.74).   
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Özet 

Hızla gelişen teknoloji ve sanayinin yanı sıra kentlerde nüfus artmakta, artan nüfus yoğunluğuna bağlı 
olarak vatandaşların günlük hayatını idame ettirebilmesi ve ihtiyaçlarına hızlı, kolay ve efektif 
çözümler bulabilmesi için entegre şehircilik yapısına ihtiyaç duymaktadır. Bir diğer yandan ise 
devletler, sosyal devlet anlayışı ile vatandaşların ihtiyacı olan hizmetleri sunmak için çözümler 
aramaktadır. Akıllı şehir yaklaşmıyla, hızla artan nüfus ve köyden kente göç ile değişen yaşam 
koşullarına inovatif çözümler üreterek sürdürülebilir hizmetlerin verilmesi mümkün olmaktadır. 
Bununla birlikte, akıllı şehir hizmetlerinin heterojen gruplara erişebilmesi şehircilik hizmetlerinin 
kapsayıcılığından emin olmak adına temel hedeflerden biri haline dönüşmektedir. Bu nedenle akıllı 
çözümlerin yaygınlaştırılmasında hedef kitlenin doğru tespit edilmesi önem taşımaktadır. Bu 
çalışmada Türkiye genelindeki il belediyelerinde akıllı şehir memnuniyetini ölçmek ve kullanıcı 
profilini belirlemek üzerine bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Türkiye geneli gerçekleştirilen 
anket ile demografik özellikleri (gelir düzeyi, eğitim düzeyi, cinsiyet, yaş, ikamet ili, medeni durum, iş 
durumu, çalışılan sektör, sosyal güvence durumu) farklılaşan  akıllı şehir kullanıcı profillerinin ve 
memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın; akıllı şehirlerdeki hizmetlerin 
tasarımının ve çeşitlendirilmesin yanı sıra hizmetlerin doğru hedef kitlelere ulaşılabilmesinin 
sağlanmasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehir, Hizmet Kanalı, Şehircilik, İstatistik, Kullanıcı Profilleri 

Examination of Smart City Services Based on User Profiles: Turkey 

Abstract 

Besides the technology and industry have been developing rapidly, the population is increasing in 
cities. Since population density has increased and living activities have become more complex 
compared to the past, citizens need an integrated urban planning structure in order to maintain their 
daily life and find fast, easy and effective solutions to their needs. On the other hand, states seek 
solutions to provide services that citizens need in terms of the understanding of the social state. 
Nowadays, it is possible to provide sustainable services by producing innovative solutions to the 
changing living conditions with the rapidly increasing population and migration from the village to 
the city by smart city approach. Furthermore, the ability of smart city services to reach 
heterogeneous groups becomes one of the main objectives to ensure the inclusiveness and scope of 
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urban services. For this reason, it is important to correctly identify the target audience in the 
dissemination of smart solutions. In this study, a survey was conducted to measure smart city 
satisfaction and determine the user profile in municipalities across Turkey. With the survey 
conducted, it was aimed to determine smart city user-profiles and satisfaction levels, whose 
demographic characteristics (income level, education level, gender, age, province of residence, 
marital status, job status, sector of employment, social security status) differ. It is thought that the 
research will contribute to the design and diversification of services in smart cities, as well as ensure 
that the services can be reached to the right target audiences. 

Keywords: Smart City, Service Channels, Urbanization, Statistic, User Profiles 
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Özet 

Kitle Kaynak kullanımı, günlük hayatta çeşitli bulguların ilgililer tarafından tespiti noktasında 

kalabalığa ait zihin gücünün (kitlenin), tek bir insanın zihin gücünden üstün olduğu prensibine 

dayanarak, kitlenin (toplumun) kaynak olarak kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Kitle kaynak 

kullanımı kavramı senelerdir kamu ve özel sektör tarafından kullanılmakta olup, kavramın 

oluşturulabilmesi için belirli amaçlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulmuş görevlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu görevler doğrultusunda kitle kaynak verilerini inceleyen görevli, kitle kaynağına 

veri girdisi sağlayan katılımcı ve bu iki bileşenin iletişimini gerçekleştirdiği platformun dahil olduğu 

kitle kaynak kullanımına ait süreçlerde, gerçek kişiler arasında mutualist birliktelikler oluşmaktadır. 

Dünya nüfusunun dijitalleşme ile eş zamanlı artması ve cep telefonu kullanımının yaygınlaşması, 

bireylerin çevrimiçi olarak zaman ve mekândan bağımsız veri girdisi sağladığı ve bu verilere bağlı etkin 

kaynak kullanımı ile aksiyonların alındığı iyi örnekler gözlemlenmiştir. Kavram ile mevcut durumun 

daha dinamik takip edilmesi, değerlendirilmesi ve problemlere yönelik aksiyonlara hız, kalite, maliyet, 

esneklik ve çeşitlilik gibi avantajlar sunulurken, kavram istihdam açığı, fikri mülkiyet hırsızlığı ve gizlilik 

gibi tehditler de barındırmaktadır. Bu çalışma kapsamında, akıllı şehirlerde kitle kaynak kullanımına 

ait ulusal ve uluslararası iyi örnek uygulamalarının incelenmesi, olası yeni uygulamaların 

modellenmesi ve kavramın oluşturduğu ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin analizi 

gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehir, Kitle Kaynak Kullanımı, Verimlilik 

Crowdsourcing in Smart Cities 

Abstract 

Crowdsourcing is defined as the use of the crowd (society) as a source at the point of determination 

of various findings, based on the principle that the mental power of the crowd is superior to the 
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mental power of a single person. The concept of crowdsourcing has been used by the public and 

private sectors for years. In order to create the concept, tasks which established with certain 

purposes and needs are needed. On the basis of these tasks, mutualistic associations are formed 

between the officer who examines the crowdsourcing data, the participant who provides data input 

to the crowdsourcing and the platform which these two components communicate. With the 

simultaneous increase in the world population with digitalization and the widespread use of mobile 

phones in the current population, individuals can provide online data input to the system 

independent of time and space. While the concept offers advantages such as speed, quality, cost, 

flexibility and diversity of following and evaluating the current situation more dynamically and taking 

actions against problems, it also contains threats such as unemployment, intellectual property theft 

and confidentiality. In this study, national and international best practices of crowdsourcing in smart 

cities are examined. Possible new applications were modeled and the economic, social and 

environmental impacts of the concept were analyzed. 

Keywords: Smart City, Crowdsourcing, Productivity 
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Abstract 

The current outbreak of a new coronavirus Covid-19 have significantly interrupted daily life. These 

interruptions in life have caused many social, psychological, and physiological problems. These are 

difficult challenges for people to struggle with. Considering the lack of scientific knowledge about the 

pandemic, the rapid increase in cases, and the accompanying lockdowns and isolations, the 

information spreading on social media can strongly influence people’s behavior which paves the way 

for issues in terms of health, economy, business etc. The Covid-19 pandemic has underlined the 

importance of emerging knowledge sharing and public participation. As the social media has become 

more substantial part of a human daily life via technology, it enables the gaining the situational 

awareness for people. In this way, it can change how people think and how companies operate. As 

the social media has become more substantial part of a human daily life via technology, it enables 

the gaining the situational awareness for people. In this way, it can change how people think and 

how companies operate. So, the social media becomes a tool for leaders to direct their followers. 

Because the reaction is very high on the pandemic due to the knowledge deficiency and possible 

consequences of Covid-19. Hence, the leadership and social media are two that cannot be separated. 

Social media leaders set forth the necessary issues for what they are related to during lockdowns or 

isolations. By producing persuasive messages in this extraordinary state of life, they shape the 

behavior of their followers and ensure that the information they present are accepted. The findings 

determined via systematic literature review are ; leaders use social media to influence attitudes and 

empower their interaction during infection by providing and sharing knowledge, the official accounts 

of leaders on social media is very useful for that, the leaders also use social media to coordinate and 

understand the needs and desires of their followers. Most importantly the leaders use social media 

as a tool to draw attention for what must be done and to measure it during pandemic. As a result, 

leaders have used social media to transform their followers to overcome the uncertainty and 

difficulties generated by the pandemic. 

Keywords: Strategic Management, social media, leadership, pandemic, Covid-19 
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Abstract 

 Livestock plays a multi-faceted role in rural life by providing food, income, employment, fuel, 
fertilizer, transportation, and draught power. Livestock has been served as a source of income and 
food security. The economy of Pakistan is based on the agriculture sector. Almost 55% of the 
agricultural economy comes from the livestock sector. Livestock is also the major contributor 
towards value addition in agriculture. In addition, livestock is one of the powerful tools against 
poverty alleviation. Despite their importance, livestock farmers have to face many problems 
regarding various aspects of management. The present study entitled “livestock production: an 
alternate source for mitigation of economic disparities” was confined to district Faisalabad. Through 
random sampling technique, 10 villages were selected, and twelve livestock farmers were selected by 
purposive sampling technique thereby making a sample size of 120 respondents. The data were 
analyzed by descriptive statistic techniques and the results depict that almost one-fourth of the 
respondents were getting their income from livestock products. While more than one-half of the 
respondents got earnings from livestock and crops whereas, only a few of the respondents were 
receiving their income from livestock and other sources. The problem of the high cost of semen 
ranked 1st, nonavailability of semen stood second, and nonavailability of technical assistance at 
position 3rd. Lack of capital resources, lack of technical knowledge, costly and adulterated feed and 
fodder and unavailability/ shortage of labor, lack of livestock extension services, and fewer field visits 
of extension field staff are the major hindering factors. Therefore, it is recommended that by 
improving livestock extension services, providing necessary technical knowledge to livestock keepers, 
and providing credit facilities to farmers to mitigate poverty through livestock production. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı Covid-19 pandemisinin ülkemizde yaşanan karantina sürecinde Ankara Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi’nde eğitim gören Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret 

ve Lojistik Bölümü lisans öğrencilerinin zaman algılarındaki değişimi ve zaman yönetim becerilerini 

değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 

betimleyici analiz uygulanmıştır. Araştırmada veriler yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplanmıştır. 

Araştırmada Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden oluşan 50 kişilik bir çalışma grubu ile çalışılmıştır. 

Araştırmada zaman algısı ve zaman yönetim becerilerine yönelik bir alan yazın taraması yapılmış ve 

araştırmada kullanılacak 4 araştırma sorusu geliştirilmiştir. Araştırma sorularına verilen yanıtlara 

yapılan tanımlayıcı istatistikler sonucunda Covid 19 pandemisi karantina sürecinde üniversite 

öğrencilerinin zaman algılarındaki en yüksek değişikliğin “gün ve saat kavramım kalmadı” (,0), Covid 

19 pandemisi karantina sürecinde günlük hayat rutinlerindeki en yüksek değişikliğin “Sosyal hayatım 

çok kısıtlandı” (,0) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bu süreçte en fazla algılanan zaman tuzağının “cep 

telefonu” (,0) olduğu ve zaman tuzakları için en yüksek çözüm olarak “İşleri/hayatı planlamak” (,0) 

önerildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi, zaman algısı, zaman yönetimi becerileri 
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Özet 

Türk modernleşmesi, Tanzimat dönemi ile başlayan, Birinci Meşrutiyet, İkinci Meşrutiyet dönemi ve 
Cumhuriyet dönemi ile devam eden bir süreçtir. Bu süreç, genel olarak Batılılaşma çabaları ile 
özdeşleştirilse de, başlangıçta Osmanlı Devleti’nin Batı’ya karşı kendini savunma ve var olma 
mücadelesinin parçası olarak görülmüştür. Osmanlı Devlet’i bağlamında modernleşme, zayıflayan ve 
çökmekte olan devlet düzeneğini, özellikle askeri ve eğitim alanında olmak üzere, ekonomik, siyasi ve 
yönetimsel alanda, Batı’nın modernleşme ilkeleri, teknikleri ve kurumları aracılığıyla yeniden 
düzenlemek olmuştur. Osmanlı açısından temel amaç devleti kurtarmaktı. Genç Osmanlılar, Jön 
Türkler ve İttihat ve Terakki Cemiyeti gibi modernleşme, Batılılaşma eğilimi olan örgütlenmelerin de 
temel amacı devleti kurtarmaktı. Dolayısıyla, bu örgütlenmelerin temsil ettiği modernleşme ve 
Batılılaşma olguları, Batı’nın modernleşme olgusundan, yapı ve süreç olarak farklılaşmıştır. Bu 
bağlamda Türk modernleşmesi, çelişkiler ve gerilimlerle örülü bir süreç olarak değerlendirilmektedir. 
Bu çelişkileri ve gerilimleri doğuran temel öğe ise, Türk modernleşme sürecinde, merkez-çevre 
ilişkisinin Batı’daki merkez-çevre ilişkisinden farklı bir biçimde kurulmuş olmasıdır. İşte bu çalışma, bu 
farklılık üzerinden Türk modernleşme sürecini açıklamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Batılılaşma, Türk modernleşmesi, merkez-çevre. 

The Question f Turkish Modernisatıon: A Critical Approach Wihtin The Context of The Centre-
Periphary Relatonship 

 

Abstract 
Turkish modernisation is a process that began during the Ottoman Reform period, and continued 
throughout the First Constitutional Era, Second Constitutional Era, and the Turkish Republic. The 
movement is generally linked to Westernisation efforts, however, initially it was an attempt by the 
Ottoman Empire to defend itself against the West and part of its struggle to establish its presence. 
Within the context of the Ottoman Empire, modernisation meant restructuring the weakened and 
nearly non-functional state apparatus in line with Western modernisation principles, methods, and 
establishments, particularly in the military and educational fields but also in the financial, political, 
and administrative areas. The main concern for the Ottomans was to salvage the state, as was the 
primary aim of groups such as the Young Ottomans, Young Turks, and the Committee of Union and 
Progress. For this reason, the concepts of Westernisation and modernisation represented by these 
groups differs from the Western notion of modernisation in terms of structure and development. 
From this point of view, Turkish modernisation emerges as a process fraught with clashes and 
tensions. These clashes and tensions are primarily born out of the fact that the centre-periphery 
relationship during the Turkish modernisation process was structured differently than the centre-
periphery relationship in the West. This study aims to interpret the Turkish modernisation movement 
through the lens of this difference. 

Keywords: Modernisation, Westernisation, Turkish modernisation, centre-periphery relationship. 
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Abstract 

Education and cognitive skills are important indicators of development for any nation. It helps 
people to grow as individuals through the improvement of their skills and make them an active part 
of society. Education for males and females holds equal importance. Female participation in 
economic activities is imperative for growth and prosperity. The actual situation in Pakistan 
depicting trembled participation patterns by the female. The present study aims to investigate the 
impact of female education on the economic status and welfare of households in district Faisalabad. 
For this reason, cross-sectional data were collected through a well-structured questionnaire from 
120 respondents in the rural and urban areas of Faisalabad. The stratified random sampling 
technique was used to collect data. The multiple regression model was used to analyze the data. 
Descriptive statistics were employed for analysis. The empirical results provide ample evidence in 
favor of the role of female education on household welfare. Therefore, the study concluded that 
education has a significant effect on household welfare. The other variables such as the income of 
respondents and family size also had a significant impact on household welfare. Age and family type 
did not show any significant effect on household welfare. It was suggested that the government 
should provide good educational facilities to females. To increase female participation for gaining 
education especially in rural areas, it is also necessary that a long-term strategy be developed to 
encourage the desired changes in society and attitudes through mass media.  

Keywords: Socio-Economic, Female Education, Multiple Regression Model. 


