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DAY-1 October 15, 2022 
 

PLANARY SESSIONS  

 

  MEETINGS 

All sessions will be realized through ZOOM Cloud Meetings.  

 

Opening Remarks 

Chair of the Conference 

PhD. M. Cengiz MENGENCĠ 
 
 

 

 

 

DAY 1    

October 15, 2022                                                                                         09: 00 – 10: 00 

Session 1 – 1. Oturum 

 
 

 

 

Doç. Dr. Selen IġIK MADEN 

Süleyman Demirel University, Türkiye 
 

Dr. Öğr. Üyesi Selda LĠMON 

Süleyman Demirel University, Türkiye 
 

Öğr. Gör. Dr. Gülden KARAKUġ 

Süleyman Demirel University, Türkiye 
 
 

Girişimcilik ve Yenilik Ekosisteminde Üniversitelerin Rolü: 

TR61 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme 

 

Dr. Yusuf BARSBUĞA 

Selcuk University, Türkiye 

Evaluation of Violence in Sports in Terms of Human Rights 

 

Dr. Öğr. Üyesi Alper Bahadır DALMIġ 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 

Örgüt Kültürünün Kariyer Tatminine Etkisi: Özel Bir Hastane 

Çalışması 

 

Elif ġENKAL, Doktora Öğrencisi 

Bartın University, Türkiye 

 

Prof. Dr. ġaban ESEN 

Bartın University, Türkiye 

 

Rekabet Kültürü Kapsamında Rekabet Kurumu’nun 2011-2021 

Yılları Arasındaki Faaliyet Raporlarında 4. ve 6. Maddenin 

İncelenmesi 

 

Moderator 

  

Assoc. Prof. Dr. Selen IġIK MADEN 

 



 
 
 

10th International Management and Social Research Conference 
 

October 15-16, 2022 Istanbul /Turkey 

 

 
 

 

DAY 1    
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Session 2 – 2. Oturum 

Öğr. Gör. Fatih KARAMETE 

Karadeniz Teknik University, Türkiye 

Modernizmden Postmodernizme: Çekim Kuvvetine Kapılmak 

 

Atilla Can EKĠCĠ, Doktora Öğrencisi 

University of Plymouth School of Society and Culture, 

United Kingdom 
 

 

Uluslararası İlişkilerde Reel Politiğin Ahlaki Değerlere Baskın 

Gelmesi: ABD – Suudi Arabistan Örneği 

Pelin BABAOĞLU, Doktora Öğrencisi 

Süleyman Demirel University, Türkiye 

 

Bir İnsan Hakkı Olarak Kültürel Miras Hakkına Kent 

Perspektifinden Bakmak 

 
 

Öğr. Gör. AyĢe ÇELĠK 

Türk Hava Kurumu University, Türkiye 
 

 

Havayollarında Motivasyonun Örgütsel Performansa Etkisi: 

Düşük Maliyetli Taşıyıcı Örneği 

 

Moderator 

  

 

Öğr. Gör. Fatih KARAMETE 
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Dr. Öğr. Üyesi Sibel YILDIZ ÇANKAYA 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye 
 

 

 

Soğuk Zincir Lojistik Hizmet Sağlayıcılarının Seçim 

Kriterlerinin Değerlendirilmesi 

 

 

Öğr. Gör. Özlem BÖLÜKBAġ 

Avrasya Üniversitesi, Türkiye 

 

 

Türkiye’de Afet Lojistiği Alanında Yapılan Çalışmaların İl 

Bazında Değerlendirilmesi: Trabzon Örneği 

 
 

Doç. Dr. Fatih GEÇTĠ 

Yalova Üniversitesi, Türkiye 
 

Erdal AKTAġ 

Yalova Üniversitesi, Türkiye 
 

Marka Deneyiminin Marka Sadakatine Etkisi: Kahve Zinciri 

Mağazalarının Müşterilerine Yönelik Bir Araştırma 

 

Burcu YILDIRIM, Y. Lisans Öğr. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye 

 

ArĢ. Gör. Abdullah KAYHAN 

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye 

 

Doç. Dr. Mehmet DEMĠREL 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye 

 
 

Terapötik Rekreasyon Uygulamalarının Bireysel ve Toplumsal 

Açıdan Önemi 

 

Moderator 

 

 

Assoc. Prof. Dr. Fatih GEÇTĠ 
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Session 4 – 4. Oturum 
 

 

Dr. Abdil ARI 

Selçuk University, Türkiye 

A Review on the Importance of Organizational Motivation in 

Sports 

ArĢ. Gör. Dr. Nazlı Deniz ÖZ 

Selçuk University, Türkiye 

 

Pandeminin E-Spor Endüstrisine Etkisi Üzerine Bir Derleme 

 

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı ĠLK 

Acıbadem University, Türkiye 

 

Futbol Taraftarlarının Spor Tüketimine Yönelik Motivasyon 

Faktörlerinin İncelenmesi 

 
 

Dr. Ortenca Kotherja  

Lector at University of Social Science, Albania 
 

Msc. Marsela Skilja 

University of Social Science, Albania   

                                                                      

 

Bullying, Its Impact on The Psychological Aspect of Pupils and 

The Importance of Social Inclusion 

 

Moderator 
  
Assist. Prof. Dr. Çağrı ĠLK 
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October 15, 2022                                                                                         14: 00 – 15: 00 

Session 5 – 5. Oturum 
 
 

 

 

 

Seray BĠLĠCĠ, Y. Lisans Öğrencisi 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye 

 

Dr. Öğr. Üyesi, Arif YILDIRIM 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye 
 

Fiziksel Bedenin Dijital Temsili: MetaHuman Teknolojisi 

ArĢ. Gör. Resul TAġAN 

Süleyman Demirel University, Türkiye 
 

Basının Örgütsel Dönüşümü 

 

Zübeyir NĠġANCI 

Marmara University, Türkiye 

 

Sosyal Medya Kullanımı Ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Algısı 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Zafer KARTAL 

Süleyman Demirel University, Türkiye 

 

Halkla İlişkilerin Gelişiminde Araştırmacı Gazeteciliğin Rolü 
 

 

Moderator 
 

   
Asst. Prof. Dr. Nurullah Zafer KARTAL 

 



 
 
 

10th International Management and Social Research Conference 
 

October 15-16, 2022 Istanbul /Turkey 

 

 
 

 

 

DAY 1 

October 15, 2022                                                                                         15: 00 – 16: 00 
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ArĢ. Gör. Harun DAĞ 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye 

 

Dijital Medyada Habercilik ve Etik: Kuramsal Bir Bakış 

 

Dr. Öğretim Üyesi Hande EROL 

Ege Üniversitesi, Türkiye 

 

 

Eva Peron’un Peronizm Hareketindeki Yeri  

 

Evren ATCI, Y. Lisans Öğrencisi 

Selçuk Üniversitesi 
 

Gazete Haberlerinde Söylem: İstanbul Sözleşmesi Örneği 

 

ArĢ. Gör. Harun DAĞ 

Süleyman Demirel University, Türkiye 

 

İdeal Perspektiften Göç Haberleri Üzerine Bir Değerlendirme 

Moderator 

 

Asst. Prof. Dr. Hande EROL 
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Erhan YAVAġ 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye 

 
 

Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi’nde Bulunan 42 YU 8142 

Demirbaş Numaralı Şiir Mecmuasının Tanıtılması                                                                                                                                                            

 

Ġbrahim DURMUġKAYA 

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 
 

Satı DURMUġKAYA 

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye 
 

 

Doç. Dr. ġener ġENTÜRK 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye 

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Müdür 

Yardımcılarının Motivasyonlarıyla İlgili Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri: İlkadım İlçesi Örneği 

 

Caner SUNAY 

Atatürk Üniversitesi, Türkiye 
 

Okullarda Sosyal Hizmet Konulu Araştırmalarının 

Bibliyometrik Analizi 

 

Pelin BABAOĞLU 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye 

 
Doç. Dr. Hasan Alpay KARASOY 

Selçuk Üniversitesi, Türkiye 
 

Teknoloji Çağında Uzaktan Eğitimin Geleceği 

Moderator  Assoc. Prof. Dr. Dr. ġener ġENTÜRK 
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DAY 2 

October 16, 2022                                                                                         09: 00 – 10: 00 

Session 1 – 1. Oturum 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Nihal KIRKPINAR ÖZSOY 

İzmir Katip Çelebi University, Türkiye 
 

Filiz KAHRAMAN KESKĠN 

İzmir Katip Çelebi University, Türkiye 
 

Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Akademik Dergilerin 

Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın Üretkenliği Açısından İncelenmesi 

Ġbrahim ÇETĠN 

Bursa Teknik Üniversitesi, Türkiye 

 

“Bir Kuşak Bir Yol Projesi” ve İran-Çin Arasında İmzalanan 

“Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması”nın, Neoklasik Realizm 

Çerçevesinden Değerlendirilmesi 

 

Dr. Öğr. Üyesi AyĢe MERMUTLU 

Fırat Üniversitesi, Türkiye 
 

ArĢ. Gör. Merve Sefa YILMAZ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye 
 

Niceliksel Benlik ve Öznellik: Dijital Öztakip Pratiklerinin 

Özneleşme Süreçleri Bağlamında Değerlendirilmesi 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Yavuzalp MARANGOZ 

Toros Üniversitesi, Türkiye 

Öğr. Gör. Dr. Seçkin DOĞAN 

Toros Üniversitesi, Türkiye 

Çeşitlendirme Stratejisinin Tüketici Davranışlarına Etkisi 

Sabri ARSLAN  

Nişantaşı University, Türkiye 

 

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Karşılıklı Bağımlılık İlkesi 

Çerçevesinde Rusya-Türkiye İlişkilerinin Değerlendirilmesi 
 

Moderator 
 

   Assist. Prof. Dr. Nihal KIRKPINAR ÖZSOY 
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Session 2 – 2. Oturum 
 

 
 

Dr. Onur CERAN  

Gazi Üniversitesi, Türkiye 
 

Doç. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ  

Gazi Üniversitesi, Türkiye 
 

Dr. Mustafa TANRIVERDĠ  

Gazi Üniversitesi, Türkiye 
 

Dr. Mevlüt UYSAL  

Gazi Üniversitesi, Türkiye 
 

Web3 Teknolojileri ve Yasal Konular 

Doç. Dr. ġaban ERTEKĠN 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye 

 

Bütçe Açıkları İle Kamu Borçları Arasındaki Nedensellik 

İlişkisi 
 

Lecturer Dr. Ümmühan MUTLU 

Kocaeli University, Türkiye 

Investigation of Retirement Participation Behaviors in the 

Context of Behavioral Finance 
 

 

ArĢ. Gör. Bekir Furkan TÜZER 

Selçuk University, Türkiye  
 

Doç. Dr. Havva DEMĠREL 

Selçuk University, Türkiye  
 

Ebru UYSAL  

Selçuk University, Türkiye  
 

Crisis Management in the Sports Sector: The Case of Covid-19 

 

Moderator 

 
 

Assoc. Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ  
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Session 3 – 3. Oturum 

 

 
 

 

Zunaidi Harun & Muhammad Faizal A. Ghani  

University of Malaya, Malaysia  
 

Dr. Abd. Muhith, S.Ag. M. Pd.I  

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember , Indonesia 

 

Dr. Nur Aedi, M. Pd  

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia 
 

Amalina Ayub & Maszuria A. Ghani 

Ministry of Education, Malaysia  

 

 

Challenges of Leadership in Malaysian Islamic Secondary 

Schools 
 

 

Tanju KARA 

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye  

 

Dr. Öğr. Üyesi, Nilay UTLU 

İstanbul Gedik Üniversitesi, Türkiye 

 

Gönüllülülük Motivasyonu: Üniversite Öğrencileri Üzerinde 

Bir Araştırma 

Dr. Öğr. Üyesi Lale YILDIZ ÇAKIR 

Muğla Sıtkı Koçman University,  Türkiye 

 

Melisa YILDIRIM 

Muğla Sıtkı Koçman University, Türkiye 

Öğretmenlere Yönelik “Mizaç Temelli Eğitim” Programının 

Etkinliğinin Sınanması: Beden Eğitimi ve Spor Örneği 

 

Öğr. Gör. AyĢe ÇELĠK 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türkiye  

 

Öğr. Gör. Z. Benan BÖKE 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türkiye  
 

Havayollarında Motivasyonun Örgütsel Performansa Etkisi: 

Düşük Maliyetli Taşıyıcı Örneği 

Moderator 
 

  Dr. Öğr. Üyesi, Nilay UTLU 
 

 

BREAK-DĠNLENME  
 

12.00 - 13.00 
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Session 4 – 4. Oturum 

 
 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi NurĢen AYDIN 

Erzurum Teknik Üniversitesi, Türkiye 
 

Health Workers and International Migration 

 

Dr. Öğr. Üyesi Esna Betül BUĞDAY 

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye 

 

Sosyal Medyada Markalarla Tüketici Etkileşimi: Bir Literatür 

İncelemesi 

 

Dr. Öğr. Üyesi NurĢen AYDIN, Türkiye 

Erzurum Teknik Üniversitesi, Türkiye 

 

Possible Monkeypox Epidemic From a Health Management 

Perspective 

 

Ahmet ALIÇ, PhD. Cand.  

İstanbul Commerce University, Türkiye 
 

Assoc. Prof. Dr. Sabri ÖZ  

İstanbul Commerce University, Türkiye 
 

Prof. Dr. Ġsmail EKMEKCĠ  

İstanbul Commerce University, Türkiye 
 

Applications of Augmented Reality and Virtual Reality 

Technologies in Various Industries 

Moderator 

 

 Prof. Dr. Ġsmail EKMEKCĠ 
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Session 5 – 5. Oturum 
 

 

ArĢ. Gör. Müge YEKE 

Beykoz Üniversitesi 

 

Yalın Yönetim Yaklaşımlarıyla Banka Sektöründeki Sorunlara 

Çözümler 

 

Bahar OFLAZ 

BDDK, Türkiye 
 

Doç. Dr. Nazan TORUN 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye 
 

 

Covid-19'un Örgütün Sağlığına Etkisi 

 

Doç. Dr. Beyazıt YaĢar SEYHAN 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Türkiye 

 

Psikolojinin Kelime Anlamı Hakkında Düşünmek 

 

Dr. Tuğba YAVUZ 

Muğla, Türkiye 

 

Bir Metafizikçi Olarak Hârizmî 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih SOBACI
  

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye  

 

Hep Benim Yüzümden (mi)? Örgütsel Davranış Bağlamında 

Bir Cevap Arayışı 

Moderator 

   

 

 

Assoc. Prof. Dr. Beyazıt YaĢar SEYHAN 
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Assist. Prof. Dr. Vildan GÜLPINAR DEMĠRCĠ 

Aksaray University, Türkiye 

 

 

Financial Risk Tolerance of Individual Investors-Future 

Expectation Relationship and Prediction of Investment 

Performance'' 

 

Asst. Prof. Pınar AYYILDIZ 

Ankara Medipol University, Türkiye 

 

 

Principal, Heal Thyself First!: A Proposal for Facilitating 

Compassion for School Principals in Türkiye 

 

 

Elif Kübra COġKUN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayla BAġ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye 

Geç Hitit İnanç Sisteminde Boğa Kültünün Görsel Sanatlara 

Yansıması 

 

Ayna Baymuradowa 

Senior instructor, Institute of International Relations of 

MFA, Turkmenistan 

 

 

Similarity of Turkmen Rug Patterns to Turkish Rug Ornaments 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Nagihan ÖZKANCA ANDIÇ 

Pamukkale Üniversitesi, Türkiye 

 

 

Optimal Vergileme Açısından Özel Tüketim Vergilerine İlişkin 

Bir Değerlendirme 

Moderator 

 

 
 

Asst. Prof. Pınar AYYILDIZ 
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Session 7 – 7. Oturum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ord. Prof. Dr. Muratgeldi SOYEGOV 

Aşkabat / Turkmenistan 

 

 

Reflection of The Turkmen History of The Mamluk And 

Karakoyunly Period In Two Folk Novel (Destan) 

 

ġabanova ALMAZ 

Baku State University, Azerbaijan 

 

 

Azərbaycan Xalq İnançlarında Qara Rəng 

 

Shafiq ur Rehman ZIA 

University of Agriculture Faisalabad, Pakistan 

 
 

Dr. Ijaz Ashraf 

University of Agriculture Faisalabad, Pakistan 

 

 

Dr. Gulfam Hasan 

University of Agriculture Faisalabad, Pakistan 

 

Dr. Shabbir Ahmad 

University of Agriculture Faisalabad, Pakistan 

 

 

The Impact of Smartphone Technology on Quality Teaching in 

Public Educational Institutes at Secondary Level of Faisalabad 

 

Shamuhammet CHARIYEV, Lecturer 

Turkmen State University, Turkmenistan 

 

On The Nogai-Tatar Version of The Legend About Yedigei (on 

The 170th Anniversary of The Publication of Its French 

Translation) 

 

 

Dr. Ijaz Ashraf 

University of Agriculture Faisalabad, Pakistan 
 

Dr. Gulfam Hasan 

University of Agriculture Faisalabad, Pakistan 

 
 

Shafiq ur Rehman Zia 

University of Agriculture, Faisalabad 

 
 

Dr. Shabbir Ahmad 

University of Agriculture, Faisalabad 
 

 

Training needs assessment of public sector primary school 

female teachers for utilization of information and 

communication technologies (ICTs) in tehsil Faisalabad 

 

Moderator 

 

 

Ord. Prof. Dr. Muratgeldi SOYEGOV 
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Session 8 – 8. Oturum 

 
 

Dr. Gulfam Hasan 

University of Agriculture Faisalabad, Pakistan 
 

 

Dr. Ijaz Ashraf 

University of Agriculture Faisalabad, Pakistan 
 

Shafiq ur Rehman Zia 

University of Agriculture Faisalabad, Pakistan 
 

Dr. Shabbir Ahmad 

University of Agriculture, Faisalabad 
 

The Reasons of Stress, its Impact on Teachers' Behavior and 

Teaching Performance 

 

 

Ghulam Ghous 

University of Agriculture, Faisalabad 

 

Saira Akhtar 

University of Agriculture, Faisalabad 
 

Shabir Ahmad 

University of Agriculture, Faisalabad 

 

Shafiq Ur Rehman Zia 

University of Agriculture, Faisalabad 
 

The influence of women status on child nutrition in rural areas 

of district Faisalabad 

 

Javeria Zafar, Department of Rural Sociology 

University of Agriculture, Faisalabad 

 

Saira Akhtar 

University of Agriculture, Faisalabad 

 

Shabir Ahmad 

University of Agriculture, Faisalabad 

 

Shafiq Ur Rehman Zia 

University of Agriculture, Faisalabad 
 

Investigating the factors affecting the youth preferences 
regarding business or job in district Faisalabad 

 

Muhammad Saleem 

University of Agriculture, Faisalabad 

 

Saira Akhtar 

University of Agriculture, Faisalabad 

 

Shabir Ahmad 

University of Agriculture, Faisalabad 

 

Naima Nawaz 

University of Agriculture, Faisalabad 
 

A case study of Begging in District Chiniot 

 

Moderator 
 

 Dr. Shabbir Ahmad 
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Özet   

2006 yılında Cohen tarafından ilk defa kullanılan girişimcilik ekosistemi kavramı, yerel veya bölgesel 
girişimciliği etkileyen sosyal ve ekonomik çevre olarak tanımlanabilir. Girişimcilik ekosistemi 
üniversiteler, kamu kurumları, finansal kuruluşlar gibi paydaşları bünyesinde barındırır. Bu ekosistem, 
yerel veya küresel düzeydeki girişimcilik ortamındaki performansı arttırarak, aktörler arasında 
arabuluculuk eder ve formel informel düzeyde ağ ilişkileri oluşturur. Günümüzde ülkelerin girişimcilik 
ekosistemlerinin hızla gelişmesi için katkı sunan en önemli aktörlerden biri de üniversitelerdir. 
Bünyelerindeki Teknoparklar, Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Merkezleri, İş 
Geliştirme Merkezleri, Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezleri ile girişimcilik ekosisteminin hızlı bir şekilde 
gelişmesini sağlamaktadırlar. Bilgi ekonomisine geçişle girişimci üniversite kavramı eş zamanlı olarak 
ortaya çıkmış ve bu yolla üniversitelerde üretilen bilginin topluma ve sanayiye aktarımı ivme 
kazanmıştır. Bu çalışmada TR61 Bölgesi (Isparta, Burdur, Antalya) girişimcilik ve yenilik ekosistemi 
içerisinde üniversitelerin mevcut durumu değerlendirilmiştir. Mikro ve mezzo düzeydeki veriler 
kullanılarak üniversitelerin girişimcilik ve yenilik ekosistemine; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeydeki katkıları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Ekosistemi, Akademik Girişimcilik, Önkuluçka Kuluçka 

The Role of Universities in The Entrepreneurship And Innovation Ecosystem: An Evaluation on The 
TR61 Region 

Abstract 

The concept of the entrepreneurship ecosystem, which was used for the first time by Cohen in 2006, 
can be defined as the social and economic environment that affects local or regional 
entrepreneurship. The entrepreneurship ecosystem includes stakeholders such as universities, public 
institutions, and financial institutions. This ecosystem mediates between actors and creates 
formal/informal network relations, increasing performance in the local or global entrepreneurial 
environment. Today, universities are among the most important actors contributing to the rapid 
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development of the countries' entrepreneurial ecosystems. With their Technoparks, Technology 
Transfer Offices, Technology Development Centers, Business Development Centers, Pre-Incubation 
and Incubation Centers, they ensure the rapid development of the entrepreneurship ecosystem. 
With the transition to the knowledge economy, the concept of entrepreneurial university emerged 
simultaneously and in this way, the transfer of knowledge produced in universities to society and 
industry gained momentum. This study evaluated the current situation of universities in the 
entrepreneurship and innovation ecosystem of the TR61 Region (Isparta, Burdur, Antalya). The 
contributions of universities to the entrepreneurship and innovation ecosystem were analyzed 
comparatively by using micro and mezzo data at local, regional, national and international levels.  

Keywords: Entrepreneurship Ecosystem, Academic Entrepreneurship, Preincubation/Incubation 
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İİBF, İşletme Bölümü 

ORCID: 0000-0003-4942-1415 

 

Özet 
Taze gıda ürünleri, çabuk bozulabilir olduğundan bu ürünlerin müşterilere güvenli bir şekilde ve 
zamanında teslim edilebilmesi etkili bir soğuk zincir lojistiğinin kurulmasına bağlıdır. Gıda ürünlerinin 
taşınması ve depolanması birçok gereksinimi beraberinde getirmekte ve bu gereksinimlerden biri bile 
karşılanamadığı durumda soğuk zincir kırılarak ürünler tazeliğini ve ekonomik değerini kaybetmekte 
ve hatta gıda güvenliği sorunları bile ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı işletmelerin birlikte 
çalışacakları soğuk zincir lojistik hizmet sağlayıcılarının seçimi oldukça stratejik bir konudur. Bu 
çalışmanın amacı gıda ürünleri için soğuk zincir lojistik hizmet sağlayıcılarının seçiminde kullanılan 
kriterlerin belirlenmesi ve ağırlıklandırılmasıdır. İlk aşamada literatür taraması ve uzman görüşleri 
doğrultusunda soğuk zinciri hizmet sağlayıcıların seçimine ilişkin 16 adet kriter belirlenmiştir. 
Belirlenen bu 16 kriter gıda sektöründe faaliyette bulunan 3 farklı işletmenin yöneticisine 
uygulanmıştır. Daha sonra çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan SWARA (Step-Wise 
Weight Assessment Ratio Analysis) yöntemi kullanılarak kriterler ağırlıklandırılmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre en önemli ilk üç kriter; soğuk zincir ağ yönetimi, hizmet kalitesi ve fiyattır. 

Anahtar kelimeler: Soğuk zincir lojistiği, üçüncü parti lojistik, çok kriterli karar verme, SWARA 
yöntemi 
 

An Evaluation of The Criteria For The Selection of Cold Chain Logistics Service Providers 
 

Abstract 
As fresh food products can rapidly deteriorate, the delivery of such products to the customers safely 
and on time depends on the establishment of an effective cold chain logistics. Transportation and 
storage of food products bring along various requirements, and in cases when even one of these 
requirements is not met, the cold chain is broken, the products lose their freshness and economic 
value, and even food safety problems can emerge. Therefore, businesses’ selection of cold chain 
logistics service providers which they will work with is a strategic issue. The aim of the study was to 
determine and weight the criteria used in the selection of cold chain logistics service providers for 
food products. In the first phase of the study, in line with the literature review and expert opinions, 
16 criteria were determined in relation to the selection of cold chain logistics service providers. These 
16 criteria determined were applied to the managers of 3 different businesses which operate in food 
sector. Then, by using SWARA (Step Wise Weight Assessment Ratio Analysis), which is one of the 
multicriteria decision making methods, the criteria were weighted. According to the results of the 
study, the most important 3 criteria were found to be cold chain network management, service 
quality, and price. 

Keywords: Food cold chain logistics, third party logistics, multicriteria decision making, SWARA 
method. 
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On The Nogai-Tatar Version of The Legend About Yedigei  
(on The 17 th Anniversary of The Publication of Its French Translation) 

 

Shamuhammet CHARIYEV, Lecturer  

Turkmen State University 

 

 

 

Abstract 

If the translation into French of the epic “Koroglu” from its English translation, carried out by 
Alexander  Chodzko (1804–1891) and published in 1842 in London, was carried out by French 
figures in the person of the famous writer George Sand (1804–1876) , Claude Gabriel Simon 
(1799–1860) and Adolphe Breulieur (1825–?). the latter of whom translated into his native 
language from English translation more poems by the Turkmen classical poets Magtymguly, 
Kemine and Garajaoglan, then the same Adolf Brulier also translated the Nogai version of the 
legend about Edigei into French, using the already indicated London book of translations of the 
same Alexander Chodzko “Specimen of the popular poetry of Persia”. The Frenchman A. Brulier, 
in contrast to A. Chodzko, who called this section of his book as “Astrahan Tatar Songs”, for some 
reason, decided to name his translations somewhat differently: “Tolgaws ou Chants populaires 
des Tatars D’Astrakan”  (‘Tolgava, or Folk Songs of the Astrakhan Tatars’). And then, in a footnote, 
the term tolgaws explains the following words: Ce mot, qul n’a plus de derives en tatar, se 
reirouve encore dans le russe. Dans cette derniere langue, le mot tolkowali signifle discourir, 
raconteur ('This word, which no longer has derivatives in the Tatar language, is still found in 
Russian. In the latter language, the word "interpreted" means "to reason", "narrator"'). From the 
relevant part of the book by A. Khodzko, the conclusion follows that tolgaws is not only “folk 
songs of the Astrakhan Tatars”, but it means all “Tatar folk songs” of heroic content. The French 
translation of the legend of Edigey by A. Brulier occupies only 11 pages (from 208 to 218 pages) of 
the May issue (volume 2) of the Revue Orientale et Algérienne magazine for 1852. It generally 
corresponds to the edition of A. Chodzko, on the basis of which the translation was made. 

 

О Ногайско-Татарской Версии Сказания О Едигее (К 170-Летию Публикации Ее 
Французского Перевода) 

Если переводом на французский язык эпоса «Кероглы» с его английского перевода, 
осуществленного Александром Ходзько (Aleksader Chodzko, 1804 – 1891) и изданного в 1842 
году в Лондоне, занимались  французские деятели в лице знаменитой писательницы Жорж 
Санд (George Sand, 1804–1876), Клода Габриэля Симона (Claude-Gabriel Simon, 1799–1860) и 
Адольфа Брюлъе (Adolphe Breulieur, 1825 –?). последний из которых перевел на свой родной 
язык с английского перевода еще стихи туркменских поэтов-классиков Махтумкули, Кемине 
и Караджаоглана, то тот же Адольф Брюлъе занимался также переводом ногайской версии 
сказания о Едигее на французский язык, используя уже указанную лондонскую книгу 
переводов того же Александра Ходзько  «Specimen of the popular poetry of Persia»(«Образцы 
народной поэзия Персии»).  Француз А. Брюлье, в отличие от А. Ходзько, который называл 
этот раздел своей книги, как “Astrahan Tatar Songs” (‘Песни астраханских татар’), почему-то, 
решил несколько иначе именовать свои переводы: “Tolgaws ou Chants populaires des Tatars 
D’Astrakan”  (‘Толгавы, или Народные песни астраханских татар’). И тут же в подстрочном 
примечании термин tolgaws объясняет следующими словами:  Ce mot, qul n’a plus de derives 
en tatar, se reirouve encore dans le russe. Dans cette derniere langue, le mot tolkowali signifle 
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discourir, raconteur (‘Это слово, уже не имеющее производных в татарском языке, до сих пор 
встречается в русском языке. В последнем языке слово «толковали» означает «рассуждать», 
«рассказчик»’). Из cоответствующей  части  книги А. Ходзько вытекает вывод о том, что 
tolgaws – это не только “народные песни астраханских татар”, а он означает все ‘татарские 
народные песни’ героического содержания. Французский перевод А. Брюлье сказания о 
Едигее занимает всего 11 страниц (с 208 по 218 стр.) майского выпуска (том 2) журнала 
“Revue Orientale et Algérienne” за 1852 год. Он в целом соответствует изданию А. Ходзько, на 
основе которого был осуществлен перевод.  
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Reflection of The Turkmen History of The Mamluk And Karakoyunly Period In Two Folk 

Novel (Destan) 

 

Ord. Prof. Dr. Muratgeldi SOYEGOV  

Aşkabat   Turkmenistan 

 

 

Abstract 

The Turkmens, being direct descendants of the Oghuz and having a direct genetic connection with 
the Karluks (report by M. Kashgarsky, XI century), in the course of their long and rich history 
created and ruled many states, including those outside the territory of modern Turkmenistan. 
Examples of the latter are the Mamluk Sultanate (XIII-XVI centuries) in Egypt and the state of 
Karakoyunly (XIV-XVI centuries) in Azerbaijan and adjacent territories. If in the anonymous destan 
“Huyrlugka and Khemra” the Turkmen heroes from Egypt act, then in the anonymous destan 
“Sayat and Khemra” the heroes are the Turkmens, whose homeland is Azerbaijan. Here are a few 
poetic lines from these lyrical-epic works (we quote from memory), which also act as words for 
folk songs performed by Turkmen bakhshi (folk singers): “Müsüriň ýurdundan gelen janlarym,   
Habar beriň, biziň iller amanmy?” (‘My darlings, who came from the country of Egypt,   Tell me if 
everything is fine with our people there?’); “Baba, gider bolsaň Häzirbegjana, Baba sen, balaňdan 
hatyrjem bolgul!” (‘Grandfather, if you are going to return to your Azerbaijan,   My grandfather, 
do not worry about your son, who remains in my care’).    

Отражение Туркменской Истории Периода Мамлюков И Каракоюнлы В Двух Народных 
Романах (Дестанах) 

Туркмены, являясь прямыми потомками огузов и имея непосредственную генетическую 
связь с карлуками (сообщение М. Кашгарского, XI век), в ходе свой длинной и богатой 
истории создавали и правили многими государствами, в том числе вне территории 
современного Туркменистана. Примерами последнего являются Мамлюкский султанат (XIII–
XVI вв.) в Египте и государство Каракоюнлы (XIV–XVI вв.) в Азербайджане и сопредельных 
ему территориях. Если в анонимном дестане “Хюйрлугка и Хемра” действуют герои-
туркмены из Египта, то в анонимном дестане “Саят и Хемра” героями выступают туркмены, 
родиной которых является Азербайджан. Вот несколько поэтических строк из этих лиро-
эпических произведений (приводим по памяти), которые выступают также словами для 
народных песен в исполнении туркменских бахши (народные певцы): “Müsüriň ýurdundan 
gelen janlarym,   Habar beriň, biziň iller amanmy?” (‘Душенки мои, приехавшие из страны 
Египта, / Сообщите мне, все ли благополучно  у тамошнего нашего народа?’); “Baba, gider 
bolsaň Häzirbegjana, Baba sen, balaňdan hatyrjem bolgul!” (‘Дед, если собираешься вернуться в 
свой Азербайджан, / Дед мой, не беспокойся о своем сыне, который остается в моем 
попечении’). 
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Blokzincir Teknolojisi ve Merkeziyetsiz Finans Uygulamaları 

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba PARLAR 

Mustafa Kemal Üniversitesi 

 

 

Özet 

Blokzincir teknolojisi kullanıcı verilerini, dijital varlıkları yönetmemizi sağlayan dağıtık defter 
yapısında bir mimaridir. Blokzincir mimarisine dayalı bir yapı olarak önerilen kripto para sistemleri 
ile sanal ekonomi ve finans sistemleri giderek gelişmektedir. Blokzincir mimarisinin yenilikçi tarafı 
merkezi bir sunucu yerine, merkezi olmayan bir yapı ile verileri internet ortamında dağıtık bir 
defter yapısında tutmasıdır. Blokzincir teknolojisi özet fonksiyonlar, asimetrik şifreleme, tam 
mutabakat algoritmaları gibi mekanizmalarla sunduğu sağlam mimari yapısı ile finans alanında 
yenilikçi finansal hizmetlerin ortaya çıkmasını desteklemektedir. Bu çalışmada blokzincir 
teknolojisi ile gelen merkeziyetsiz finansın sunduğu hizmetlerin yarattığı fırsatlar zorlukları ile 
değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Blokzincir teknolojisi, kripto para, ekonomi ve finans sistemleri, dijital varlıklar 
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Türkiye’de Afet Lojistiği Alanında Yapılan Çalışmaların İl Bazında Değerlendirilmesi: 

Trabzon Örneği 

 

Öğr. Gör. Özlem BÖLÜKBAŞ 

Avrasya Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu 

ORCID: 0000-0003-4336-4069 

 

 

 

 

 

Özet 

Afet, maddi ve manevi kayıplara yol açan, farklı türleri olan, insan hayatını olumsuz yönde etkileyen 
ve kısıtlayan olaylardır. Afet yönetimi kapsamında, afet lojistiği faaliyetleri çok fonksiyonlu bir 
koordinasyon işidir. Bu çalışmanın amacı; Doğu Karadeniz ve özellikle Trabzon ilinin afetselliğinin 
incelenip, afet lojistiği kapsamında yapılan çalışmaların Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon ili bazında 
araştırılmasıdır. Coğrafi yapısından ve ikliminden dolayı Trabzon ili afetselliği yüksek olan bir ildir.  Bu 
nedenle çalışmada Trabzon ilinde sıkça görülen heyelan ve sel afetleri üzerinden, afet yönetimi ile 
ilgili yapılması gerekenler bölgesel olarak incelenerek; Trabzon ilinde yaşanan afetlere ve yaşanan 
afetler sonucunda yapılan - yapılmasının faydalı olacağı çalışmalara değinilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Afet, Afet Lojistiği, Afet Yönetimi, Trabzon 
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Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Müdür Yardımcılarının Motivasyonlarıyla İlgili 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri: İlkadım İlçesi Örneği 

 

 

İbrahim DURMUŞKAYA  
Milli Eğitim Bakanlığı  

 

Satı DURMUŞKAYA 
Milli Eğitim Bakanlığı  

 

Doç. Dr. Şener ŞENTÜRK 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

 
 

Özet 

Araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan müdür yardımcılarının motivasyonlarıyla ilgili 
sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Çalışmada 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İlkadım 
ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul öncesi kurumlarında görev yapan ve çalışmaya 
gönüllü olarak katılım sağlayan 6 müdür yardımcısı yer almıştır. Katılımcılardan yarı yapılandırılmış 
görüşme tekniği ile elde edilen nitel veriler nitel içerik analizi yapılarak temalara ve kategorilere 
ayrılmıştır. Katılımcıların isimleri gizlenerek kod isimlerle (MY1, MY2,…) ifadelerine yer verilmiştir. 
Çalışma sonucunda elde edilen verilere bakıldığında müdür yardımcılarının motivasyonlarını düşüren 
unsurlar olarak ucu açık görev tanımı, iş yükü, çalışma saatlerinin uzun olması, okulun fiziksel 
durumu, takdir görememe, kişisel gelişim imkanı, maddi imkanlar, kararları uygularken karşılaşılan 
zorluklar, psikolojik aşınma ve tükenmişlik yaşama durumlarının motivasyonlarıyla ilgili sorunlar 
olduğu görülmüştür.  

Elde edilen veriler bulgular kısmında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Sonuç ve tartışma bölümünde, 
bulguların ışığında elde edilen veriler literatür ile ilişkilendirilerek tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: okul öncesi eğitim, motivasyon, müdürü yardımcısı, sorunlar 

Problems And Solution Suggestions About The Motivation Of Deputy Princıpals Working In 

Pre-School Education Institutions: Ilkadım District Example 

Abstract 

In the research, the problems and solution suggestions related to the motivation of the assistant 
principals working in pre-school education institutions are included. In the study, there were 6 
deputy principals working in the official pre-school institutions affiliated to the Ministry of National 
Education in the district of Ilkadım in the 2020-2021 academic year and voluntarily participating in 
the study. Qualitative data obtained from the participants by the semi-structured interview 
technique were divided into themes and categories by making qualitative content analysis. The 
names of the participants were hidden and their code names (MY1, MY2,…) were included. 

When we look at the data obtained as a result of the study, the factors that reduce the motivation of 
the assistant principals are the open-ended job description, workload, long working hours, the 
physical condition of the school, lack of appreciation, personal development opportunities, financial 
situation, difficulties encountered while implementing decisions, psychological wear and burnout. 
The data obtained are discussed in detail in the findings section. In the conclusion and discussion 
section, the data obtained in the light of the findings are discussed in relation to the literature. 

Keywords: Deputy Principal, Pre-School Institution, Ministry of National Education, Motivation 
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Optimal Vergileme Açısından Özel Tüketim Vergilerine İlişkin Bir Değerlendirme 
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ORCİD: 0000-0003-4028-264X 

 

 

Özet 

Tüketim vergileri harcamalar üzerinden alınan vergiler içerisinde yer almaktadır. Tüm mal ve 
hizmetler üzerinden tahsil edilen tüketim vergileri genel tüketim vergileri olarak adlandırılmaktayken 
belli başlı bazı mal ve hizmetler üzerinden alınan tüketim vergileri özel tüketim vergileri olarak 
adlandırılmaktadır. Özel tüketim vergilerinin amaç ve kapsamına bakıldığında vergilendirmenin fiskal 
amacı dışında bireylerin harcama eğilimlerinin düzenleme ve vergilendirmeye yönelik tepkileri 
azaltma gibi amaçları da mevcuttur. Burada karşımıza optimal vergileme kavramı çıkmakta ve özel 
tüketim vergileri ile optimal vergileme arasında doğrudan bir ilişki olduğu düşünülmektedir. 
Toplumun tercihlerine en uygun vergi sistemini oluşturmaya çalışan optimal vergi kavramı sosyal 
refah politikaları ile doğrudan ilişkili bir kavramdır. Optimal vergileme, adalet ve etkinlik temelli bir 
vergileme anlayışının ürünü olarak ifade edilebilir. Sosyal refahın sağlanabilmesi açısından büyük 
önem arz eden adalet ve etkinlik kavramları arasındaki dengelemenin optimal vergileme yoluyla 
gerçekleşmesi beklenmektedir. Çalışmanın amacı tüketim vergilerinde optimal kavramının nasıl ele 
alındığı hakkında bir inceleme yapmak ve özel tüketim vergilerine ilişkin mevcut durumu 
değerlendirmektir. 

 Anahtar Kelimeler: Sosyal Refah, Optimal Vergileme, Özel Tüketim Vergileri,  Vergilendirmede 
Adalet ve Etkinlik 
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Özet 

Bu çalışma, bireysel ve toplumsal açıdan iyi olmayı hedefleyen ve özel bir uygulama alanına sahip 
olan terapötik rekreasyon uygulamalarını kavramsal açıdan ele almayı amaçlamıştır. Bu kapsamla, 
iyileştirme ve tedavi amacıyla dezavantajlı gruplar olarak ifade edilen engelli, hasta, yaşlı bireyler ile 
ceza evlerinde bulunan veya buralardan tahliye olmuş bireylere uygulanan terapötik rekreasyon 
uygulamalarının önemine değinilmiştir. Terapötik rekreasyon uygulamaları özel gruplardaki bireylerin 
sosyal, zihinsel, fiziksel ve psikolojik kısıtlarını gidermek ve içinde yaşadıkları topluma tekrar 
kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu uygulamalarının birey ve topluma sağladığı faydalardan yola 
çıkarak, yerel yönetimler ve sosyal hizmetler başta olmak üzere eğitim kurumları, üniversiteler, spor 
merkezleri bireyleri sağlığına kavuşturmak ve toplumsal bütünleşmeyi sağlamak adına bu 
uygulamalara yer vermelidirler. Böylelikle terapötik rekreasyon uygulamaları, bireyin ve toplumun 
beklentilerine cevap verecek ve sağlıklı birey-toplum ilişkisine katkı sağlayacaktır. Amaçlanan 
faydaların elde edilebilmesi için, terapötik rekreasyon uygulamalarının bireylerin ihtiyaçlarına göre 
oluşturulması, bu uygulamaların sağladığı ruhsal, fiziksel ve sosyal faydaların bireyde hissedilebilir 
olması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Terapötik Rekreasyon, Dezavantajlı Gruplar, Birey ve Toplum 

The Individual and Social Importance of Therapeutic Recreation Practices 

Abstract 

This study aimed to deal with the therapeutic recreation practices, which aim to be well in terms of 
individual and social aspects and have a special application area, from a conceptual point of view. In 
this context, the importance of therapeutic recreation practices applied to disabled, sick, elderly 
individuals, and individuals who are in prisons or have been released from prisons, which are 
expressed as special groups for the purpose of healing and treatment, have been mentioned. 
Therapeutic recreation practices aim to eliminate the social, mental, physical and psychological 
constraints of individuals in special groups and to reintegrate them into the society they live in. Based 
on the benefits these practices provide to the individual and society, educational institutions, 
universities, sports centers, especially local governments and social services, should include these 
practices to provide individuals with health and social integration. Thus, therapeutic recreation 
practices will respond to the expectations of the individual and society and contribute to the healthy 
individual-society relationship. In order to achieve the intended benefits, therapeutic recreation 
practices should be created according to the needs of individuals, and the mental, physical and social 
benefits provided by these practices should be felt in the individual. 

Keywords: Recreation, Therapeutic Recreation, Disadvantaged Groups, Individual and Society 
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Özet                                                                                                   

Türk edebiyatında şiir mecmuaları edebiyat bilimi ve edebiyat eğitimi açısından önem taşımaktadır. 
Tanzimat dönemiyle beraber şiir mecmuaları Batılı tarzda kurgu içerisine girmiştir. Tanzimat ve 
Servet-i Fünûn dönemi şair ve yazarlarının kısa bilgileri ve eserlerinden seçmeler yapılarak edebiyat 
dünyasını aydınlatan objektif bilgiler verilmiştir. Son çalışmalar Eski Türk Edebiyatının divan, mesnevi, 
biyografi gibi eserler dışında da zengin bir birikimi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu zengin birikim 
bilhassa şiir mecmuaları aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. Yapılan çalışmaların hem sayıca hem de 
nitelikçe artması bu mecmuaların edebiyat ve kültür tarihimizde önemli bir yeri olduğunu 
göstermektedir. Bildirimize konu olan şiir mecmuası, Konya Karatay Yusufağa Kütüphanesi’ne ait 42 
Yu 8142 no’lu eser olup içindeki şiirler tanıtılacaktır. Bu şiirler yaklaşık olarak 1400 civarında tamamen 
müfret beyitlerden oluşmaktadır. Bu beyitler, XIV. yüzyıldan Tanzimat dönemine kadar muhtelif 
şairlerden derlenmiştir. Varak numaraları yazılmamış olan eser, iki sütun halinde tanzim edilmiştir. 
Beyitlerin hemen yanlarına şairlerinin adları yazılmıştır. Çalışmamızda 75 varaklık bir “müntahabat” 
özelliği gösteren bu şiir mecmuasının Divan edebiyatı dünyasındaki yeri belirlenecek, mecmuanın 
belirleyici özellikleri ve beyitlerin şairleri hakkında malumat verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Müntehabât, aruz vezni, nesir, karşılaştırmalı metin, tablo 

Introducing the Poetry Magazine with the Fixture Number 42 Yu 8142 in the Konya Yusuf Ağa 
Library 

Abstract 

Poetry magazines in Turkish literature are important in terms of literature science and literature 
education. With the Tanzimat period, poetry journals entered into Western style fiction. Objective 
information that illuminates the world of literature is given by making brief information and 
selections from the works of poets and writers of the Tanzimat and Servet-i Fünûn period. Recent 
studies reveal that Old Turkish Literature has a rich accumulation apart from works such as divan, 
masnavi and biography. This rich accumulation has reached today, especially through poetry 
magazines. The increase in both number and quality of the studies shows that these journals have an 
important place in our literature and cultural history. The poetry magazine, which is the subject of 
our report, is the work numbered 42 Yu 8142 belonging to Konya Karatay Yusufağa Library and the 
poems in it will be introduced. These poems are made up of approximately 1400 complete syllabic 
couplets. These couplets, XIV. It has been compiled from various poets from the 19th century to the 
Tanzimat period. The work, whose leaf numbers are not written, is arranged in two columns. The 
names of the poets are written next to the couplets. In our study, the place of the magazine, which 
has a 75-leaf "reconciliation" feature, will be determined in the world of Divan literature, and 
information will be given about the defining features of the magazine and the poets of the couplets. 

Keywords: Muntehabat, prosody, prose, comparative text, table 
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        Özet 

İlk kez Matthew Miles tarafından ortaya atılan ve okulların doğasının analizi için kullanılan Örgüt Sağlığı 
kavramı “sadece bulunduğu çevrede yaşamını sürdürmekle kalmayan, bununla beraber uzun vadede 
devamlı olarak gelişen, baş etme ve yaşama yeteneklerini geliştiren örgüt” olarak tanımlanmıştır Geçmişte 
okulların etkinliğini analiz eden bu kavram günümüzde ise çalışan konforunu, örgütün etkinliğini inceleyen 
kavram haline gelmiştir. İşveren ile işgören arasında eşgüdümü gerektiren örgüt sağlığı kavramı tarafların 
birbirine karşı olan davranış ve eylemlerini ortaya koymakta ve incelemektedir. Örgütler için sağlık 
düzeylerinin yüksek olması; ayakta kalabilmek, kuruluş amacını gerçekleştirebilmek, sürekliliği sağlayıp 
ileriye doğru adım atabilmek için önemlidir. Ayrıca örgüt sağlığı, yöneticilere örgütün kültürü, iklimi ve 
etkililiği hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir. Organizasyon yapısının değiştirilmesi, işlemeyen alt 
sistemin düzeltilmesi ve sağlıklı bir yapının oluşturulması için yapılacak çeşitli düzenlemeler ile örgütlerin 
sağlığını geliştirmek mümkündür. Bu yüzden de yöneticiler iyi bir kurum geleceği için zaman zaman 
örgütlerinin sağlıklarını değerlendirerek işlemeyen alt sistemlerine yönelik geliştirme çalışmaları yaparlar. 
Bireyin sağlığının olumsuz etkilenmesi halinde birey bu olumsuz etkilenmeyi bağlı olduğu örgüte yansımakta 
olup birey-örgüt ilişkisi etkilenmekte ve bu durum örgütün sağlığına yansımaktadır. Birey-örgüt ilişkisinin 
sağlıklı olduğu durumlarda hizmet kalitesi artar, çalışanların iletişimi artar, mevcut durum iyileşir ve 
hedeflere ulaşılmasında yüksek etkiye sahip olunmaktadır. Bu nedenle örgütün sağlığını korumak ve 
sürdürmek önemlidir. 2019 yılında ilk olarak Çin’de görülen daha sonrasında tüm dünyaya yayılan Covid-19 
en çok sağlık sektörünü etkilemiştir. Covid-19 pandemi süreci sağlık çalışanları üzerinde yoğunluk, 
yorgunluk, kaygı, motivasyon düşüklüğü, işe olan aidiyetin azalması, tatminsizlik, depresyon, performans 
düşüklüğü, stres vs. gibi etkilere neden olmuştur. Bu sebeple; hastanede çalışan personel için zorlu süreç 
olan Covid-19 pandemi sürecinin örgütün sağlığı üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmakta olup, bu 
çalışma; Hem şu an mevcut olan Covid-19 pandemi sürecinde ve gelecekte oluşabilecek pandemi 
süreçlerinde örgütün sağlığını etkileyen faktörlere yönelik uygun stratejiler ve politikalar belirlenerek 
pandemi sürecinin etkili bir şekilde yönetilmesi açısından önemlidir. 
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Sosyal Medya Kullanımı ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Algısı 
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Özet 

Bu araştırma 2022 yılında Türkiye genelinde İBBS-1 seviyesindeki 12 bölgeyi kapsayacak şekilde ve 
toplamda 35 ilde rassal örneklem yöntemi ile 1942 kişi ile yapılmış olan ulusal ölçekli Türkiye inanç ve 
dindarlık araştırması veri setini kullanarak Türkiye’de yaşayan 18 yaş üstü bireyler arasında Sosyal 
medya kullanım sıcaklıklarının toplumsal cinsiyet rollerine bakışlarını nasıl etkilediğini nicel yöntemler 
ile incelemektedir. Türkiye inanç ve dindarlık araştırması soru kağıdında katılımcılara kendi 
sosyoekonomik ve sosyo-demografik profilleriyle ilgili sorulan soruların yanında hangi sosyal medya 
platformlarını ne sıklıkla kullandıklarına dair sorular da iletildi. Ayrıca katılımcılara kadınların 
toplumsal cinsiyet rol ile ilgili tutumlarını ölçmek üzere “evin reisi erkektir”, “kadınların iş hayatına 
katılması yanlıştır”, “kadınlar siyasette daha aktif olmalıdır”, “bir kadın ve bir erkeğin nikahsız birlikte 
yaşayabilirler”, “bir erkek ve bir kadının evlenmeden önce sevgili olmalarında sakınca yoktur” ve 
“erkekler ile kadınlar farklı fırsatlara sahiptir” gibi Yaklaşık 15 soru soruldu. Bu araştırma içerisinde bu 
sorulardan öncelikli olarak toplumsal cinsiyet rollerine dair farklı boyutlar faktör analizi ile tespit 
edilip toplumsal cinsiyet algısı endeksleri Oluşturularak bu boyutlarda elde edilen skorları bireylerin 
sosyal medya kullanım sıcaklıklarının nasıl etkilediği çoklu regresyon modelleri ile incelendi. Cinsiyet, 
yaş, eğitim seviyesi Yaşanılan bölgenin kır ya da kent olması gibi değişkenler de analizlere kontrol 
değişkenleri olarak dahil edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Türkiye inanç ve dindarlık araştırması 
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Özet 

Bütçe açığı, kamu kesiminin finansman kaynaklarındaki yetersizlik veya harcamalardaki artış 
nedeniyle kamu gelirleri ve harcamaları arasındaki dengesizliği ifade etmektedir. Klasik mali anlayışa 
göre bütçelerin denk olması savunulsa da, kamu kesiminin görev ve fonksiyonlarındaki değişim, kamu 
harcamalarının gelirden daha yüksek hızda artması, enflasyon, kayıt dışı ekonomi, mali disiplinsizlik, 
bürokrasideki savurganlık ve yolsuzluk gibi birçok faktör bütçe açıklarının önemli sebeplerindendir. 
Söz konusu açıkların önemli sebeplerinden biriside kamu kesiminin artan borç stoku ve faiz yüküdür. 
Kamu kesiminin artan borç yükü ve bütçe açıkları ise aynı zaman da iktisadi ve sosyal yaşam üzerinde 
önemli etkilere sahip değişkenlerden birisidir. Bu sebeple bu çalışmada artan bütçe açıkları ile kamu 
kesiminin borç stoku arasında bir nedensellik ilişkisi olup olmadığı ekonometrik olarak analiz 
edilmiştir. Analizde Türkiye’nin 2010-2021 dönemine ait çeyrek yıllık bütçe açıkları ve kamu borç 
stoku değişkenleri kullanılmıştır. Analizde öncelikle değişkenlerin durağanlıklarının tespiti için birim 
kök testleri uygulanmıştır. Test sonuçlarında her iki değişkeninde farkta durağan oldukları sonucu 
elde edilmiştir. Daha sonra yapılan eş bütünleşme testi sonucunda ise, değişkenler arasında eş 
bütünleşme olduğu yani birlikte hareket ettiği görülmüştür. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre 
Türkiye’de artan bütçe açıkları ile kamu kesiminin artan borç stoku arasında bir ilişki olduğu 
yönündedir.    

Anahtar Kelimeler: Bütçe Açıkları, Kamu Borçları, Nedensellik Analizi. 

Jel Kodları: H61, H63, C32 

 

Causality Relationship Between Budget Deficit and Public Debt 

Abstract 

Budget deficit refers to the imbalance between public revenues and expenditures due to the 
inadequacy of the public sector's financial resources or the increase in expenditures. Although it is 
argued that budgets are balanced in the classical fiscal understanding, many factors such as change 
in duties and functions of the public sector, increases in public expenditures higher than income, 
inflation, informal economy, fiscal indiscipline, extravagance in bureaucracy and corruption are 
important causes of budget deficits. One of the important reasons for these deficits is the increasing 
debt stock and interest burden of the public sector. Increasing debt burden and budget deficits of the 
public sector are also one of the variables that have significant effects on economic and social life. 
For this reason, in this study, it has been analyzed econometrically whether there is a causal 
relationship between the increasing budget deficits and the debt stock of the public sector. In the 
analysis, Turkey's quarterly budget deficits and public debt stock variables for the period 2010-2021 
were used. In the analysis, firstly, unit root tests were applied to determine the stationarity of the 
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variables. In the test results, it was concluded that both variables were stationary in difference. As a 
result of the cointegration test performed later, it was observed that there was cointegration 
between the variables, that is, they acted together. According to the findings obtained from the 
study, it was concluded that there is a relationship between the increasing budget deficits and the 
increasing debt stock of the public sector in Turkey. 

Key Words: Budget Deficits, Public Debt, Causality Analysis. 

Jel Codes: H61, H63, C32. 
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Özet 

Asıl adı Ebu Cafer Muhammed b. Musa olan Hârizmî, İslam dünyasının bilime en yoğun katkıda 
bulunduğu bir dönemde (M. IX-XIII. yy.)   dünyaya gelmiş (d.∼780-ö.850) ve dönemin en önemli ilim 
merkezlerinden biri olarak kabul edilen Beytü’l Hikme’de faaliyetlerde bulunmuştur. Astronomi ve 
coğrafya dahil olmak üzere pek çok alanda önemli çalışmaları olsa da yaşadığı dönemden bugüne dek 
tüm dünyada tanınır hale gelmesini ve önemini hiç yitirmeden anılmasını sağlayan asıl çalışmaları 
matematik alanında olmuştur. Bunlar arasında özellikle Kitâbu’l Cebr ve’l Mukâbele yüzyıllar boyu 
Batı’da ders kitabı olarak okutulmuş ve Hârizmî’nin “cebrin babası” gibi nitelendirmelerle anılmasına 
dayanak olmuştur. Bu bildirinin konusu, Kitâbu’l Cebr’in metafiziksel bir okumasını içerir. Her 
matematik kitabının aynı zamanda bir felsefe kitabı olduğu ön-kabulünden hareketle, sayıların 
tanımından başlayarak denklem çözümünde geometrik modeller inşa etmesine dek Hârizmî’nin 
temele aldığı metafizik ve semantik unsurları mercek altına almak ve varılan sonuçların çağdaş felsefi 
tartışmalar açısından önemine değinmek amaçlanmıştır. 18. yy.’dan günümüze artan bir ilgiyle 
tartışma odağı haline gelen nesne kuramlarının vardığı nihai durak olan mantıksal eşiğin, içerdiği 
çözümleme yöntemi bakımından, bir nüvesini Hârizmî’nin denklem çözümünde görmek mümkündür. 
21.yy.’da henüz gelinen çözüm aşamasının 9. yy.’da Hârizmî’nin denklem çözümlerinde karşımıza 
çıkması dikkate değerdir.  

Anahtar Kelimeler: Hârizmî, Matematik, Metafizik, Cebir, Semantik.  
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Özet 

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber dünya ikilileşmeye başlamıştır. İnsanlık, fiziksel 
yaşam ve dijital yaşam arasında iç içe geçmiş dünyalar içinde yer almaktadır. Dijital dünya, insanların 
sosyal ilişkiler gibi beşerî faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve dijital kimliklerin inşa edildiği engin bir 
alandır. Bu bağlamda kullanıcı, tensiz bir dünyada varoluşunu tamamlayabilmek için bedene ve 
kimliğe ihtiyaç duymaktadır. Böylece insanlar, biyolojik bedenlerin arkasında dijital bedenlerini 
oluşturarak sanal varoluşlarını tamamlamaktadırlar. Dijital insanın üretilmesi, kullanıcının duyusal 
durumunu yansıtmasına ve sanal benliğini özne haline getirmesine de olanak sağlamaktadır. Bu 
bağlamda Epic Games’in kullanıma sunduğu bulut tabanlı dijital modelleme ile kullanıcılar, dijital 
insan yani MetaHuman’ı oluşturacaklardır. Ayriyeten Unreal Engine’in geliştirdiği “MetaHuman 
Creator” de gerçekçi insan modellemesi ile yapay zekâ ve sinir ağı teknolojilerini güçlendirerek, 
gerçek zamanlı davranış uygulayabilen dijital insan MetaHuman’ı sanal topluluklara sunmaktadır. 
MetaHuman, kelime anlamı olarak insan ötesi veya öte insan anlamına gelmektedir. Bu doğrultu da 
insan, ilk çağlardan beri süregelen varoluşunu gerçekleştirme heyecanını sanal evrene taşımaktadır. 
Bu sayede dijital insan bedenini sıfırdan oluşturma veya çoğaltma olanağı sunulmaktadır. İnsanlar, 
sanal dünyadaki bedenlerini sınırlayan unsurlar olmaksızın dijital benliklerine istedikleri gibi hayat 
verebileceklerdir. Bedensel sınırların aşılmasıyla beraber insan zihni de dijitalleşecektir. 
Dijitalleşmenin tamamlanmasıyla beraber, reel dünyadaki beden formu işlevselliğini dönüştürerek, 
varlığını dijital beden ve dijital kimlik üzerinden oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler: dijitalinsan, metahuman, dijitalleşme, sanalgerçeklik 
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Özet 

Yaklaşık 25 yıl önce Bernd Schmitt tarafından deneyimsel pazarlama literatürüne kazandırılan bir 
kavram olan marka deneyimi bir müşterinin bir markayla yaşamış olduğu ilişkileri kapsamlı olarak ele 
almaktadır. Schmitt (1999), müşterilerin deneyimlerini yönetebilmeleri için gerekli olan duyusal, 
duygusal, bilişsel ve davranışsal modüller şeklinde stratejik deneyimsel modüller olarak 
kavramsallaştırdığı dört farklı deneyim modülü öne sürmüştür. Brakus vd. (2009) ise bu modülleri de 
dikkate alarak marka deneyimini bir markanın tasarımın, kimliğinin, ambalajının, iletişiminin ve çevre 
unsurlarının bir parçası olan ve markayla ilişkili uyarıcıların kişide harekete geçirdiği tüketici tepkileri 
olarak kavramsallaştırmış ve bu kavramı duyusal, duygusal, entelektüel ve davranışsal boyutları olan 
bütüncül bir yapı olarak ele almışlardır. Marka deneyimi kavramı hem markayla hem de deneyimle 
alakalı bir kavram olduğu için özellikle tüketici davranışları ve marka yönetimi alanları içinde 
incelenen bir takım değişkenle de ilişkili bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu degişkenlerin en 
önemlilerinden birisi ise marka sadakatidir. Marka sadakati genel olarak bir müşterinin çeşitli marka 
alternatifleri söz konusu olsa bile bir markayı bilerek ve isteyerek tekrar satın alması ve o markaya 
(işletmeye) duyduğu bağlılık olarak ifade edilmektedir.  Müşteri deneyimi oluşturmak yoluyla ürün ve 
hizmetlerin tüketici için eşsiz hale getirilmesini hedefleyen marka deneyimi, marka sadakati 
oluşturmak için önemli araçlardan birisi haline gelmiştir. Çünkü müşterilere unutamayacakları güzel 
deneyimler yaşatmak, o müşterilerin o markayı tekrar tercih etmesine de neden olmaktadır. 

Bu bağlamda bu çalışmanın amacı marka deneyiminin marka sadakatine olan etkisini incelemektir. 
Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için birisi uluslararası marka (Starbucks) diğeri ise ulusal marka 
(Kahve Dünyası) olan iki ayrı kahve zincirinin müşterilerine yönelik olarak saha araştırmaları 
gerçekleştirilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak Starbucks (119 müşteri) ve Kahve 
Dünyası (101 müşteri) müşterilerine yüz yüze anketler yapılmıştır. Araştırma sonucunda marka 
deneyiminin bazı boyutlarının marka sadakatinin boyutları üzerinde olumlu etkileri ortaya çıkmıştır.  
Starbucks markasına yönelik bulgular dikkate alındığında duygusal sadakat üzerinde sadece düşünsel 
deneyimin olumlu etkileri bulunmuştur. Bilişsel sadakat üzerinde ise duyusal deneyim ve düşünsel 
deneyimin olumlu etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kahve Dünyası markasına ilişkin 
bulgularda ise bilişsel sadakat üzerinde marka deneyiminin bütün boyutlarının anlamlı ve olumlu 

                                                           
1
 Bu çalışma Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Programında, Erdal Aktaş tarafından Doç. Dr. 
Fatih GEÇTİ danışmanlığında hazırlanan ‘Marka Sadakati Üzerinde Marka Deneyiminin Rolünün İncelenmesi’’ başlıklı yüksek 
lisans projesinden türetilmiştir. 
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etkileri bulunmuştur. Bilişsel sadakat üzerinde en fazla etkisi olan değişken ise düşünsel deneyim 
olmuştur. Duygusal sadakat üzerinde duyusal deneyim ve düşünsel deneyimin olumlu etkilerinin 
olduğu ortaya çıkmıştır. Duyusal deneyimin duygusal sadakat üzerinde anlamlı bir etkisi 
bulunamamıştır. Davranışsal sadakat üzerinde ise marka deneyimi boyutlarının anlamlı etkileri söz 
konusu değildir. 

Anahtar Kelimeler: Marka Deneyimi, Marka Sadakati, Starbucks, Kahve Dünyası 

The Impact of Brand Experience on Brand Loyalty: A Study on The Customers of Coffee Chain 
Stores2 

Abstract 

The term brand experience, a concept introduced to the experiental marketing literature by Bernd 
Schmitt almost 25 years ago, comprehensively deals with the relationship a customer has with a 
brand. Schmitt (1999), proposed four different experience modules, which he conceptualized as 
strategic experiental modules in the form of sensory, emotional, cognitive and behavioral modules 
necessary for customer to manage their experiences.  Brakus et al (2009), on the other hand, 
conceptualized brand experiece as sensations, feelings, cognitions and behavioral responses evoked 
by brand-related stimuli that are part of a brand’s design and identity, packaging, communications 
and environment. They considered this concept as a holistic structure with sensory, emotional, 
intellectual and behavioral dimensions. Since the concept of brand experience is related to both the 
brand and the experience, it appears as a concept related to a number of variables that are examined 
especially in the fields of consumer behavior and brand management. One of the most important of 
these variables is brand loyalty. Brand loyalty is generally described as consumer’s knowingly and 
willingly repurchasing a brand, regardless of various brand aternatives, and his/her commitment to 
that brand (business). Brand experience, which aims to make products and services unique for the 
consumers by creating customer experience, has become one of the important tools for creating 
brand loyalty. Because providing customers with unforgettable experiences also causes those 
customers to prefer that brand again.  

In this context, the aim of this study is to examine the effect of brand experience on brand loyalty. To 
achieve this aim, field studies were conducted on customers of two different coffee chains, one of 
which is an international brand (Starbucks) and the other a national brand (Kahve Dünyası). Using the 
convenience sampling method, face-to-face surveys were conducted with the customers of Starbucks 
(119 customers) and Kahve Dünyası (101 customers). According to the results, some dimensions of 
brand experience have positive effects on the dimensions of brand loyalty. Based on the findings 
about the Starbucks brand, it was found that intellectual experience had positive effects on 
emotional loyalty. It was also revealed that sensory experience and intellectual experience had 
positive effects on cognitive loyalty. According to the findings about to the Kahve Dünyası brand, it 
was found that all dimensions of brand experience had significant and positive effects on cognitive 
loyalty. The variable with the greatest effect on cognitive loyalty was intellectual experience. Sensory 
experience and intellectual experience had positive effects on emotional loyalty. No significant effect 
of sensory experience on emotional loyalty was found. On the other hand, there was no significant 
effect of brand experience dimensions on behavioral loyalty. 

Key Words: Brand Experience, Brand Loyalty, Starbucks, Kahve Dünyası 
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 This study is produced from Erdal Aktaş’s unpublished master project (titled “Examining The Role of Brand Experience on 

Brand Loyalty) written under the supervision of Assoc. Prof. Fatih Geçti 
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Özet 

Bu çalışmada, Arjantin’in Evita’sı, 1946 yılında ortaya çıkan Peronist hareketin en etkili savunucusu, 
kısa yaşamına rağmen filmlere, müzikallere, kitaplara konu olmuş bir hayat yaşayan Maria Eva Duarte 
Peron’un, peronizm içerisindeki yeri analiz edilecektir. Eşi Albay Juan Domingo Peron’un devlet 
başkanı olmasından sonra Eva Peron Arjantin siyasetinde perde arkasında rol oynamaya başladı. Eva 
Peron, Arjantin’deki seçim süreçlerinde eşinin başkan olması için radyolarda önemli kampanyalar 
yürüttü. İlk defa bir kadın, eşi ile siyaset yaptı, sosyal konularda Arjantin halkıyla yakından ilgilendi. 
Kadın haklarının yanı sıra sendikal örgütlenme konusunda da halka öncülük etti. Ücretlerin artırılması 
konusunda çalışma yürüttü. Hiçbir zaman hükümette resmi bir görevi olmasa da karizmatik ünü 
sayesinde Arjantin’de Juan Peron’dan sonra ikinci en büyük politik figür haline geldi. Kadınların oy 
verme hakkı ile ilgili çabaları 1947 yılında karşılık buldu ve Arjantin Kongresi’nde yasa onaylandı. 
Sonrasında, Peroncu Kadınlar Partisi’ni kurdu. Ülkede kadınlar yığınlar halinde partiye üye oldular. 
Eva Peron, 6 yıl boyunca Arjantinli kadınların politik yaşama katılabilmeleri için çaba sarf etti. 
İşçilerden, sendikalardan ve kadınlardan aldığı destek ile eşinin 1952 seçimlerinde ülkede büyük bir 
oy oranıyla seçimleri kazanmasını sağladı. 
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Abstract 

The aim of this study is to examine the crisis management in the sports sector during the Covid-19 
pandemic. Since its first agenda in December 2019, Covid-19, which started in Wuhan, China and was 
reported as a global epidemic, has taken the whole world under its influence. Undoubtedly, it has 
caused great damage to education, sports, health, culture, art, economy and tourism sectors. The 
fact that the sports sector has a great economic power throughout the world has caused it to be one 
of the sectors that suffered the most in this process. The sports sector, which has been deeply 
injured economically by the organizations postponed and canceled due to the pandemic, has been 
exposed to various measures and restrictions, and the relatively correct management of the crisis 
situation that emerged in this process, which was caught unprepared, has caused considerable 
damage. The emphasized importance of regular physical activity in the prevention and treatment of 
cardiovascular and metabolic diseases has been hindered, thus causing great harm to stay healthy as 
well as economic losses. Not playing the competitions deprived clubs and organizations of 
approximately $50 billion in broadcast rights revenues. In this case, athletes, coaches, staff, fans, 
facilities and operators were most directly affected. Covid-19, which caused us to face very different 
results compared to the previous epidemics, has clearly shown us what can be done in case of a 
possible crisis in the coming years. As a result, the Covid-19 outbreak has revealed the fact that crisis 
management plans should be made in the most accurate way. In addition, the current pandemic 
period has directed people to recreational sports fields, so it is a sad fact that expectations on the 
birth of new talents and the performances of successful athletes cannot be met until the traces and 
concerns disappear in time. In addition, supporting each individual's participation in physical activity 
will enable them to be more resistant to diseases. Including the technological developments that 
may arise in the following years in the crisis management and planning for the future will also 
prevent possible serious consequences. 

Keywords: Covid-19, Crisis Management, Sports Industry 
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Özet 

Sağlık hizmetleri, özellikle Covid-19 pandemi döneminde insan hayatına yönelik tüm hizmetlerin 
kesintisiz bir şekilde sunulan bir sektördür. Sağlık çalışanları unvanları her ne olursa olsun yoğun iş 
temposuna sahiptirler. Emek yoğun olan bu sektörde işgörenlerin tatmini, performansları, bağlılık ve 
iş doyumları örgüt kültürü tarafından pozitif yönde etkilenmektedir. Kültür örgüt üyeleri arasında 
kuvvetli bir bağ kurulmasına yardımcı bir olgudur. Örgütler bir takım değerler çerçevesinde meydana 
gelen ve işgörenler tarafından bu değerlerin kabul edildiği yerlerdir. Bu noktadan hareketle örgüt 
kültürü; ilk olarak Pettigrew (1979) tarafından belirli bir zaman içinde olan ve grup üyeleri tarafından 
kabul edilen anlam topluluğu olarak ortaya koyulmuştur. Schein (1984) ise örgüt kültürünü; grup 
üyelerinin paylaştığı inanç ve değer, örgüt yaşantısı sonucunda öğrenilmiş olan sonuç ve problem 
çözme olarak ifade etmiştir.  

Bu çalışanlar günlük yaşamlarının büyük bir bölümü hastanede geçirmektedirler. Psikolojik olarak 
işten beklentileri ve motivasyonları önemli rol oynamaktadır. Kariyer tatmini, kişinin iş hayatında 
belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmasından duymuş olduğu memnuniyet olarak tanımlanmaktadır 
(Akyüz, 2014). Grenhaus ve arkadaşları (1990)’a göre kariyer tatmini kişinin mesleki başarısı, 
hedefleri, gelir, mesleki ilerleme ve edinilen becerilerden etkilenmektedir. Sonuç olarak işgörenin bu 
hedeflere ulaşması ile kariyer tatminini sağlanmış olacaktır.  

Literatüre göre hem kariyer hem de iş tatmini örgüt kültüründen etkilenebilir (Passos ve diğerleri, 
2012). Joo ve Ready (2012)’e göre örgütün sürekli öğrenmeyi ve iş birliği desteklemesi ile birlikte 
işgörenlerin kariyer tatmini arasında pozitif bir etki vardır. Aynı şekilde Lund (2003)’e göre örgüt 
kültürü ve kariyer tatmini arasında olumlu bir etki bulunmuştur. Alan yazınından yola çıkarak “H1: 
Örgüt kültürünün kariyer tatmini pozitif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.” hipotezi yazılmıştır. 

Bu çalışma Ankara’da hizmet veren özel bir hastanede yapılmış olup araştırmanın evreni 170 kişiden 
oluşmaktadır. Evrenin kütlesi %5 hata payı ile 112 kişiden oluşmaktadır. Ölçeklerden elde edilen 
veriler SPSS paket programı kullanılarak korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma 
kapsamında İra ve Şahin (2011) tarafından geçerliliği ve güvenilirliği yapılan örgüt kültürü ölçeği 
kullanılmıştır. Ayrıca Greenhaus vd. (1990) tarafından geliştirilen ve Yüksel (2005) tarafından 
Türkçeye uyarlanan kariyer tatmini ölçeği kullanılmıştır. 

Yapılan araştırma sonucunda örgüt kültürünün kariyer tatmini üzerinde pozitif yönlü bir etkisi olduğu 
bulunmuştur. Buna göre algılanan örgüt kültüründeki artış işgörenlerin kariyer tatminlerini 
arttıracaktır. Araştırma sonucu literatürü destekler niteliktedir ve H1 hipotezi kabul edilmiştir. Örgüt 
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kültürü, örgütsel performans açısından hayli öneme sahiptir (Valmohammadi ve Roshanzamir, 2015). 
Sonuç olarak sağlık kuruluşlarının emek yoğun bir sektör olması nedeniyle örgütlerin başarısı; 
örgütsel bağlılık, motivasyon, iş ve kariyer tatminine bağlıdır.  

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Kariyer Tatmini 

The Effect of Organizational Culture on Satisfaction: A Private Hospital Study 

Health services is a sector where all services for human life are provided uninterruptedly, especially 
during the Covid-19 pandemic period. Regardless of their titles, healthcare professionals have an 
intense work schedule. In this labor-intensive sector, the satisfaction, performance, commitment and 
job satisfaction of the employees are positively affected by the organizational culture. Culture is a 
phenomenon that helps to establish a strong bond between the members of the organization. 
Organizations are places that occur within the framework of a set of values and where these values 
are accepted by the employees. From this point of view, organizational culture; It was first put 
forward by Pettigrew (1979) as a collection of meanings accepted by group members in a certain 
time. Schein (1984) on the other hand, organizational culture; He expressed the belief and value 
shared by the group members as the result and problem solving learned as a result of organizational 
life. 

These employees spend most of their daily lives in the hospital. Psychologically, job expectations and 
motivations play an important role. Career satisfaction is defined as the satisfaction that a person 
feels from reaching the goals he has set in his business life (Akyüz, 2014). According to Grenhaus et 
al. (1990), career satisfaction is affected by one's professional success, goals, income, professional 
progress and acquired skills. As a result, career satisfaction will be provided by the employee's 
reaching these goals. 

According to the literature, both career and job satisfaction can be affected by organizational culture 
(Passos et al., 2012). According to Joo and Ready (2012), there is a positive effect between the 
organization's support of continuous learning and cooperation and the career satisfaction of 
employees. Likewise, according to Lund (2003), a positive effect was found between organizational 
culture and career satisfaction. Based on the literature, “H1: Organizational culture has a positive and 
significant effect on career satisfaction.” hypothesis is written. 

This study was carried out in a private hospital serving in Ankara and the population of the research 
consists of 170 people. The mass of the universe consists of 112 people with a margin of error of 5%. 
Correlation and regression analysis of the data obtained from the scales were performed using the 
SPSS package program. Within the scope of the research, the organizational culture scale, the validity 
and reliability of which was made by İra and Şahin (2011), was used. Also, Greenhaus et al. (1990) 
and adapted to Turkish by Yüksel (2005), the career satisfaction scale was used. 

As a result of the research, it was found that organizational culture has a positive effect on career 
satisfaction. Accordingly, the increase in the perceived organizational culture will increase the career 
satisfaction of the employees. The result of the research supports the literature and H1 hypothesis 
was accepted. Organizational culture is very important in terms of organizational performance 
(Valmohammadi & Roshanzamir, 2015). As a result, the success of organizations due to the fact that 
health institutions are a labor-intensive sector; organizational commitment depends on motivation, 
job and career satisfaction. 

Keywords: Organizational Culture, Career Satisfaction 
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Modernizmden Post-Modernizme: Çekim Kuvvetine Kapılmak 

Öğr. Gör. Fatih KARAMETE 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Abdullah Kanca MYO 
ORCID: 0000-0002-6442-2881 

 

Özet 

Bu çalışmada, hayatımızda normal ve vazgeçilmez zannettiğimiz birçok gerecin ve buna bağlı 
alışkanlıklarımızın modern veya postmodern birer üretim sonucu olduğu ancak bir ihtiyaç gibi 
gösterildiği savunulmaktadır. Bu görüş elektrikli süpürgenin ve robot süpürgenin öncüleri 
sayılabilecek iki modelin tanıtımları üzerinden modernizm ve postmodernizmle bağlantıları açısından 
değerlendirilmektedir. Elektrikli süpürgenin icadı özellikle son iki yüzyıldaki gelişmelerle birlikte 
okunmalıdır. Elektrikli süpürgenin icadı, pazarlanması ve satışı halk sağlığına yatırım, hijyen gibi 
gerekçelerle uygar insanın evinin tertemiz olması amacı, işgücüyle ve kamusal alan-özel alan 
ayrışmasıyla da ilgilidir. Toprakla bağı hatırlatan tozla birlikte geçmiş bağlardan da kurtulmak 
amaçlanmaktadır. Mikro ölçekte evin, makro ölçekte ulus devlet sınırlarının netleşmesi, dışlama 
pratikleriyle kabul edilme-reddedilme keskinliğinde kararları gerekli kılar. Döven-süpüren-temizleyen 
ve sonra atan pratik her iki ölçekte de işler. Robot süpürge ise zaman-uzam kopmasını, öznenin 
yitimini, hatta Büyük Veriye adanan gözetlenmeyi, boş zaman adı altında tüketim döngüsünü içinde 
barındırır. Postmodern bir eşiğin simge adaylarından biri olarak dövmeye ihtiyaç duymadan 
mahremiyetimiz, rutinlerimiz, zaman-uzam algımızın hepsini içine çeker ve anlamsızlaştırır. 
Modernizm ve postmodernizmin ortak noktası haritalandırmada ise ilkinde büyük ölçek hedefteyken, 
sonrakinde mahremiyetin son kalesi evin odak noktasında olduğu görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Modernizm, postmodernizm, robot süpürge, panoptik gözetim. 

From Modernism to Postmodernism: Drifting into Suction Power 

Abstract 

In this study, it is asserted that many gadgets and accordingly habits which we reckon as normal and 
indispensable part of our lives are indeed modern and postmodern outputs yet they are displayed as 
necessities. This standpoint is reviewed in terms of correlation to modernism and postmodernism 
over two models of vacuum cleaners and robotic vacuum cleaners that can be regarded as pioneers. 
The invention of vacuum cleaners should be evaluated in regards of developments in last two 
centuries. The invention, marketing and sale of vacuum cleaners are related to aims of civilized 
people to have crystal clear houses with reasons like hygiene, investment to public health and also 
labour force, public sphere-private sphere division. It is aimed to get rid of the dust reminding 
connection to the soil and past restraints. Becoming apparent of borders of house in micro-size, 
nation state in macro-size necessitate exclusion practices by accepting or refusing hard-edge 
decisions. The practice of beating-sweeping-cleaning and later disposing functions in both sizes. 
Robotic vacuum cleaner inholds time-space split, loss of agent, even surveillance devoted to Big Data 
and consumption cycle in the name of spare time. As a nominee of symbol for postmodern 
threshold, it vacuums and render all our privacy, routines, time-space perception meaningless. In 
mapping which is common thread of modernism and postmodernism, whereas in former large scale 
is on focus, in the latter it is seen that the last castle of privacy, home is the primary target.  

Keywords: Modernism, postmodernism, robotic vacuum cleaner, panoptic watch. 
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Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Akademik Dergilerin Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın 
Üretkenliği Açısından İncelenmesi 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nihal KIRKPINAR ÖZSOY 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

nihal.kirkpinar@ikcu.edu.tr 
ORCID: 0000-0001-5220-5102 

 

Filiz KAHRAMAN KESKİN 
filiz.kah9@gmail.com 

ORCID: 0000-0002-4866-8080 
 

Özet 

Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeğin biyolojik olarak doğuştan gelen özelliklerden farklı olarak, sosyo-
ekonomik çerçevede belirlenmiş cinsiyet rolleridir. Kadınlar, geçmişten beri özel alanla 
ilişkilendirilmeleri sebebiyle, kamusal alana katılımda erkeklere göre dezavantajlı konumdadır. 
Kadınlar özel alanda, bir başka ifadeyle, aile içi iş bölümünde erkeklerden daha fazla sorumluluk 
aldığından, erkeklerden daha fazla bir şekilde ekonomik alanın dışında kalmakta, akademide de çeşitli 
ayrımcılıklarla karşılaşmaktadır. Bunun sonucunda da ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamda olduğu 
gibi akademik alanda da kadın ve erkekler arasında çeşitli farklılıklar olduğu ve cinsiyetlendirilmiş 
akademide kadının, daha “yumuşak ve nazik” alanlar olan “alçak politika” çalışmaları yaptığı 
varsayılmaktadır. Bu çalışma Uluslararası İlişkiler disiplini bünyesindeki akademik üretimde 
cinsiyetlere göre varsayılan bu farkların olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.  Bu amaç 
doğrultusunda çalışmada Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde İngilizce ve Türkçe dillerinde yayın 
yapan dergilerin en çok atıf alan makaleleri analiz edilecek ve etki oranı en yüksek ilk yirmi derginin 
2010 ve 2020 yıllarında yayınladığı makaleleri cinsiyetlere göre sınıflandırılacaktır. Ki Kare testi 
uygulanarak edinilen verilerle yapılan bu analizlerde amaçlanan, kadınların daha az akademik üretim 
yapması ve daha çok “alçak politika” çalışıyor olmaları varsayımlarını test etmektir.  
 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Feminizm, Uluslararası İlişkiler, Akademik Üretkenlik 
 

The Analysis of Academic Journals in International Relations In Terms Of Gender And Women’s 
Productivity 

Abstract 
Gender is gender roles determined in the socio-economic framework, unlike the biologically innate 
characteristics of men and women. Since women have always been associated with the private 
sphere, they are disadvantaged compared to men in participating public spheres. Also, since women 
take more responsibility than men in the private sphere, in other words, in the family division of 
labour, they are more excluded from the economic sphere than men, and they face various 
discriminations in academia. As a result of this, it is assumed that there are differences between men 
and women in the academic field as well as in economic, social and political life, and that women in 
gendered academia focused on “low politics” studies, which are more “soft and gentle” areas. This 
study aims to assert whether there are assumed gender differences in academic production within 
the International Relations discipline. For this purpose, the most cited articles of the journals 
published in English and Turkish within the International Relations discipline will be analysed and the 
articles published in 2010 and 2020 by the top twenty journals with the highest impact rate will be 
classified according to gender. The aim of this analysis obtained by using Chi-Square Test is to test 
whether women academics are less productive and more focused on working on “low politics” as 
assumed. 
Key words: Gender, Feminism, International Relations, Academic Productivity 
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Psikolojinin Kelime Anlamı Hakkında Düşünmek 
 

Doç. Dr. Beyazıt Yaşar SEYHAN 

OKÜ İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi 

 ORCID: 0000-0001-7404-3976 

 

 

 

 

Özet 

Psikoloji “psycho” ve “logy” ya da “logos” olarak iki ayrı terimden meydana gelir. “Psycho” ruh demek 
iken, “logy” ise bilim demektir. Böylece kelime anlamı bakımından “ruh bilimi” demek olduğunu 
düşünebiliriz. Fakat günümüz psikolojisinin tanımında “ruh bilimi” ya da “ruhu inceleyen bir bilim dalı 
olarak bir ifadeye asla rastlamayız. Bunun sebebi nedir? Ya da günümüzde psikoloji neden ruhu 
incelemiyor? Bu terim anlamını değiştirme imkânı olamaz mı? Bunun gibi birçok soruyu sorabiliriz. Bu 
çalışmada ilk olarak psikoloji ilminin kelime anlamının tarihsel değişimi hakkında bilgiler verilecektir. 
Bu tarihsel bilgilerden sonra psikolojideki günümüz modern bakış açısından bu tarihsel geçmişin izleri 
bulunmaya çalışılacaktır. Görülecektir ki, tarihi geçmiş ile günümüz modern bakış açısı arasında çok 
farklılık bulunmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Psikoloji, Ruh, Nefs, Ruh ve Nefs Bilimi, Psikoloji Tarihi. 

 

Abstract 

Psychology consist of separate terms, “pscycho” and “logy” or “logos”. “Psycho” means “soul” while 
“logy” means “science”. We can think of it as the literal meanings of “psychology”. However, in the 
definition of competition, we never come across an expression in “psychology” or “spirit as a branch 
of science. What is the reason of this? Or Why not his own psychological study of the soul? Is this 
term freedom tolerance? We can ask in many places like this. In this study, firstly, information about 
the meaning of the Word psychology will be given. After this historical information, it will be tried to 
find traces of historical past from today’s modern perpective in psychology. It will be seen that the 
ones that are very comprehensive from the historical past and the modern point of view ahead. 

Key Words: Pschology, Spirit, Self, Spirit and Self Science, History of Psychology. 
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Çeşitlendirme Stratejisinin Tüketici Davranışlarına Etkisi 

 

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Yavuzalp MARANGOZ 

Toros Üniversitesi 

Öğr. Gör. Dr. Seçkin DOĞAN 

Toros Üniversitesi 

 

 

 

 

Özet 

Çeşitlendirme stratejileri, özellikle son 50 yıldır oldukça popüler bir üst yönetim faaliyeti olarak 
uygulanmaya devam etmektedir. Firmaların daha çok gelir elde etmek, yeni müşteriler kazanmak ve 
pazar payını artırmak gibi farklı nedenlerle sıklıkla çeşitlendirmeye gittikleri bilinmektedir. Bununla 
birlikte, çeşitlendirme faaliyetlerinin tüketicilerin algısı üzerinde olumlu veya olumsuz bir takım 
etkileri bulunmaktadır. Bu durum firmaların başarısına (performansına) doğrudan etki etmektedir. Bu 
noktadan hareketle, spesifik olarak ilişkisiz çeşitlendirme stratejisinin, tüketici davranışlarına olan 
etkisinin incelenmesi amaçlanmakta; marka imajı algısı, tüketicilerin marka farkındalığı, marka 
sadakati ve tüketici satın alma niyeti ile ilişkisiz çeşitlendirme stratejisi arasındaki ilişki 
değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çeşitlendirme, tüketici davranışı, stratejik yönetim, marka. 
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Gazete Haberlerinde Söylem: İstanbul Sözleşmesi Örneği 

 

Evren ATCI  

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst.  

Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

 

Özet 

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen 6284 sayılı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesinin 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile iptali sonrası İstanbul Sözleşmesine yönelik yazılı basında 
yer alan haberlerde üretilen söylem incelenmiştir. Türkiye Ulusal Basınında yayınlanan 
Haberlerde İstanbul Sözleşmesi üzerinden medyada kadın temsili ele alınırken kamuoyunun 
farklı kesimlerini gerek politik gerek kültürel yönden temsil ettiği düşünülen gazetelerde 
konuyla ilgili haberler incelenip haberlerde söylem boyutunda farklılıklar ortaya konulmuştur. 
19 Mart-14 Mayıs 2021 tarihleri arasında Sabah, Akit, Milli Gazete, Birgün, Sözcü 
gazetelerinden konuyla ilgili haberler seçilerek Teun Van Dijk’ın Söylem Analizi yöntemiyle 
haberde yer alan söylemin incelenmesi amaçlanmıştır. İncelenen haberler fotoğraf, metin 
olmak üzere tüm yönleriyle ele alınarak metindeki ideolojik ve sosyolojik ilişkiler ağını 
kurmak amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak belirtilen tarihlerde gazetelerde 
yer alan haberler konuyla ilgileri doğrultusunda doküman analizi yapılarak seçilmiştir. Sonuç 
olarak İstanbul Sözleşmesinin feshi süreci ile ilgili yapılan haberlerde gazetelerin genel yayın 
politikaları ve genel yayın politikalarına uygun söylemlerin diğer konularda olduğu gibi 
sözleşme ile ilgili haberlerde de yansıdığı görülmektedir. 
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‘’Bir Kuşak Bir Yol Projesi’’ ve İran-Çin Arasında İmzalanan ‘’Kapsamlı Stratejik Ortaklık 

Anlaşması”nın, Neoklasik Realizm Çerçevesinden Değerlendirilmesi 

 

İbrahim ÇETİN 

Bursa Teknik Üniversitesi 

Uluslararası Ekonomi Politikası Programı 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

 

Özet 

Araştırma, özellikle son yirmi yılda ekonomisinin hızlı büyüme hızları ile tüm dünyanın dikkatini çeken 
Çin’in, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve BMGK (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) yaptırımları 
ile mücadele eden İran ile olan ilişkilerini BKBYP (Bir Kuşak Bir Yol Projesi) ve 25 yıllık KSOA (Kapsamlı 
Stratejik Ortaklık Anlaşması) bağlamında incelemektedir. Teorik yaklaşım olarak ise hem uluslararası 
etkileri hem de yerel etkileri inceleyebilmek için neoklasik realizm seçilmiştir. Araştırmada, BKBYP ve 
KSOA’nın içeriği, Çin ve İran açısından anlamı, bu ülkeleri bu girişim ve anlaşmaya götüren nedenler 
ve BKBYP ve KSOA’nın bu iki ülkeye ve uluslararası sisteme etkileri değerlendirilmiştir. 
Araştırmada, BKBYP ve KSOA’nın Çin’e faydasının İran’dan daha fazla olacağı, İran’ın ise ‘’Doğuya 
Bakış’’ vizyonu çerçevesinde böyle bir anlaşmaya gitmesinden başka çaresinin olmadığı 
değerlendirilmektedir. Ayrıca, Çin’in uluslararası sistemle karşı karşıya gelmeden bu anlaşmayı 
uygulamaya çalışacağı, İran’ın ise anlaşma ile ABD’yi dengelemek için Çin’i yanına almaya çalıştığı 
kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak, KSOA’nın geleceğinin, Çin’in ABD ile ve İran’ın ABD ile olan 
ilişkilerine sıkı sıkıya bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu araştırma ile, neoklasik realizm BKBYP ve KSOA 
bağlamında incelenmiş, uluslararası sistem ve güç dengesinin, Çin ve İran'ın ekonomik ihtiyaçları ile 
etkileşerek BKBYP ve iki ülke arasında yapılan KSOA gibi dış politika çıktılarına dönüştüğü sonucuna 
varılmıştır. 

Key Words: Bir Kuşak Bir Yol, OBOR, İran-Çin İlişkileri, İran-Çin Anlaşması 
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Uluslararası İlişkilerde Reel Politiğin Ahlaki Değerlere Baskın Gelmesi: ABD – Suudi 

Arabistan Örneği 
 

Doktora Öğrencisi Atilla Can EKİCİ 
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ORCID: 0000-0003-3957-1292 

 
 
Özet 

Joe Biden, başkanlık seçimi öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamalarda Suudi Arabistan ile ilişkilerin 
eskisi gibi olmayacağının sinyallerini vermişti. Cemal Kaşıkçı cinayeti, Suudi Arabistan’ın Yemen'deki 
aktif konumu ve Suudi Arabistan'daki kadın ve azınlıkların durumu Biden'ın bu ifadeleri kullanmasına 
sebep olan olaylardan bazılarıdır. Suudilere, özellikle taarruz silahlarının satışına yönelik bir yasak 
getirileceği yönündeki açıklamalar ise Biden'ın yaptığı açıklamalarla doğru orantılı bir şekilde harekete   
geçtiğini göstermiştir. Ancak son dönemde meydana gelen gelişmeler Biden'ın bu tutumunun 
değişmesine sebep olmuştur. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalar ve gerçekleşen Suudi Arabistan 
ziyareti, Biden’ın değişen tutumuna ve iki ülkenin yeniden yakınlaşmasına bir örnektir. Bunun 
nedenlerinden en önemlisi ise önce pandemi nedeniyle ve ardından Rusya, İran ve Venezuela'ya 
uygulanan yaptırımlar sebebiyle yaşanan arz sıkıntısı ve yükselen enerji fiyatlarıdır. Bu gelişmeler ile 
birlikte Biden’ın bu yaz Suudi Krallığı'nı ziyaretini birlikte ele aldığımızda ortaya çıkan tabloda Suudi 
Arabistan yeniden Birleşik Devletler için çok ihtiyaç duyulan bir ortak haline gelmiştir. Gerçekleşen bu 
ziyaret ile reel politiğin bir kez daha ahlaki değerleri yendiği söylenebilir. Bu bilgiler doğrultusunda 
çalışmanın amacı, dünyada yaşanan gelişmelerin Birleşik Devletler Başkanı Joe Biden’ın oval ofise 
geçişi sonrasında Suudi Arabistan ile ilişkilerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. 

Anahtar kelimeler: Joe Biden, Reel Politik, Ortadoğu, Suudi Arabistan 

The Dominance of Real Politics over Moral Values in International Relations: The Case of USA – 
Saudi Arabia 

Abstract 

Joe Biden, in his statements before and after the presidential election, signaled that relations with 
Saudi Arabia would not be the same as before. The murder of Jamal Khashoggi, the active position of 
Saudi Arabia in Yemen and the situation of women and minorities in Saudi Arabia are some of the 
events that caused Biden to use these expressions. The statements that a ban would be imposed on 
the Saudis, especially on the sale of offensive weapons, showed that Biden took action in direct 
proportion to his statements. However, recent developments have caused Biden's attitude to 
change. Statements from the White House and the visit to Saudi Arabia are examples of Biden's 
changing attitude and the re-convergence of the two countries. The most important reason for this is 
the supply shortage and rising energy prices, first due to the pandemic and then due to the sanctions 
imposed on Russia, Iran and Venezuela. With these developments, when we consider Biden's visit to 
the Kingdom of Saudi Arabia this summer, Saudi Arabia has once again become a much needed 
partner for the United States. With this visit, it can be said that real politics has once again defeated 
moral values. In line with this information, the aim of the study is to reveal how the developments in 
the world affected the relations with Saudi Arabia after the United States President Joe Biden's 
transition to the oval office. 

Keywords: Joe Biden, Realpolitik, Middle East, Saudi Arabia 
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Okullarda Sosyal Hizmet Konulu Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı ise okul sosyal hizmetleri konusunda yapılmış olan uluslararası bilimsel yayınlara 
ilişkin araştırma trendlerinin belirlenmesidir. Spesifik bir konuda yapılan bilimsel yayınların geniş 
kapsamda ele alınması ve incelenecek çalışmaların geleneksel yollarla incelemek için oldukça geniş 
olması nedeniyle bibliyometrik analiz kullanılmıştır. Bu kapsamda Web of Science veri tabanında 
"school social work" anahtar kavramı ile yapılan tarama sonucunda 389 çalışmaya ulaşılmıştır. 
Ulaşılan sonuçlar üzerinde anahtar kavramın sadece başlıkta geçmesi şeklinde yapılan sınırlama 
sonucunda 183 yayın çalışmanın veri kaynağını oluşturmuştur. Analiz sürecinde Vosviewer yazılımı 
kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda okul sosyal hizmeti konusunda çalışma yürütecek olan 
araştırmacılara konuya ilişkin eğilim ve temel kavramların sunulduğu söylenebilir. Ayrıca bu alanda ön 
plana çıkan kurumlar ve ülkeler aracılığıyla bilimsel işbirliklerinin oluşturulacağı değerlendirilmiştir. 
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Özet  

Spor organizasyonlarına gönüllü katılım, organizasyona finansal, kültürel ve sosyal açılardan fayda 
sağladığı gibi, henüz işgücüne katılım sağlamamış olan üniversite öğrencilerine de yeni kapılar açar. 
Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerin spor organizasyonlarında gönüllü olmaya dair genel 
motivasyon düzeylerinin, motivasyonlarına dair alt boyutların ve motivasyonlarını etkileyen 
demografik unsurların incelenmesidir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden kesitsel tarama 
modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul’daki vakıf ve devlet 
üniversitelerinde eğitim gören 206 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Uluslararası 
Spor Organizasyonları için Gönüllü Motivasyonları Ölçeği ile elde edilmiştir. Normallik testi sonucuna 
göre, non-parametrik testlerden Mann Whitney-U testi ve Kruskal Wallis-H testi ile analizler 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dair elde edilen bulgular ışığında, üniversite öğrencilerinin spor 
organizasyonlarında gönüllü olmaya, değerlerin ifadesi, spor sevgisi, kariyer yönlendirme ve 
kişilerarası ilişkiler alt boyutlarında yüksek düzeyde; dışsal ödüller alt boyutunda ise orta düzeyde 
motivasyona sahip olduğu görülmüştür. Demografik değişkenlere dair yapılan analizlerde, öğrenim 
görülen üniversite çeşidine (devlet-vakıf) göre spor sevgisi, kariyer yönlendirme ve dışsal ödüller alt 
boyutları ile gönüllülük motivasyonu genelinde vakıf üniversitesi öğrencilerinin lehine istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık bulunmuş, diğer değişkenlerde ise istatistiksel farklılığa rastlanmamıştır. Spor 
ile aktif olarak uğraşan gönüllülerin, gönüllülük motivasyonunun sosyal ve örgütsel olgularla 
bağlantısı olduğu, üniversite öğrencilerinin özellikle de vakıf üniversitesinde okuyanların ise 
gönüllülüğü kariyer aracı olarak gördüğü sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Spor Organizasyonları, Gönüllü Motivasyonu, Gönüllülük, Motivasyon.  

Voluntary Motıvation: A Study on Undergraduates 

Abstract  

Voluntary participation in sports organizations not only provides financial, cultural and social benefits 
to the organization, but also opens new doors to university students who have not yet joined the 
workforce. The aim of the study is to examine the general motivation levels of university students 
about volunteering in sports organizations, the sub-dimensions of their motivation and the 
demographic factors that affect their motivation. The research was carried out with the 
crosssectional survey model, which is one of the quantitative research methods. The sample of the 
research consists of 206 undergraduate students studying at foundation and state universities in 
Istanbul. Research data were obtained with Volunteer Motivation Scale for International Sports 
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Organizations. According to the results of the normality test, analyzes were performed with the 
Mann Whitney-U test and Kruskal Wallis-H test, which are non-parametric tests.  

In the light of the findings of the study, university students have a high level of volunteering in sports 
organizations in the sub-dimensions of expression of values, love of sports, career orientation and 
interpersonal relations; In the sub-dimension of extrinsic rewards, it was seen that he had a 
moderate level of motivation. In the analyzes made on demographic variables, a statistically 
significant difference was found in favor of foundation university students in general in the 
subdimensions of love of sports, career orientation and extrinsic rewards and volunteering 
motivation according to the type of university (state-foundation), while no statistical difference was 
found in other variables. It has been concluded that the volunteering motivation of the volunteers 
who are actively involved in sports is related to social and organizational phenomena, while 
university students, especially those studying at a foundation university, see volunteering as a career 
tool.  

Key Words: Sports Organizations, Volunteer Motivation, Volunteering, Motivation. 
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Futbol Taraftarlarının Spor Tüketimine Yönelik Motivasyon Faktörlerinin İncelenmesi 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, futbol taraftarlarının spor tüketimine yönelik motivasyon faktörlerinin farklı 
değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi kolayda örnekleme yöntemiyle 
seçilmiştir. Araştırmaya % 43,4’ü Kadın, 6’sı Erkek olmak üzere toplam 196 futbol taraftarı katılmıştır. 
Veri toplama aracı olarak Trail ve James (2001) tarafından geliştirilen ve Tok (2004) tarafından 
Türkçeye uyarlanan Spor Tüketimi Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Cinsiyet, yaş ve eğitim durumuna 
göre ölçek alt boyutları arasından anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Ancak ekonomik durum 
değişkenine göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Sonuç olarak farklı değişkenler açısından spor 
tüketimine yönelik motivasyon faktörleri değişiklik göstermektedir. 
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Abstract 

Bulling is defined as an unwanted, intentional and repeated aggressive behaviors between pupils at 
school.  Bulling is characterized by series of negative behaviors that have an impact on the body, 
feelings, social relationships reputation and social status of the victim. This is a fairly widespread 
phenomenon and has a significant impact on the psychological aspect of children, affecting their 
social exclusion. Nowadays, classes are becoming more and more diverse, having students with 
different socio-demographic data. The learning environment, social habits, aggressive behaviors 
evaluation or intervention in these behaviors occupy a very important place. Schools that their aim is 
to encourage the inclusion often encounter these behaviors occupy a very important place. Schools 
that focus on inclusiveness often encounter the phenomenon of bullying among children and more 
widely. The main focus of this study is to show the impact of bullying on the psychological aspect of 
children. Based on various authors and literature, the purpose of the paper is to provide a clear 
picture of this phenomenon and to identify the importance of social inclusion in reducing this 
phenomenon and the awareness of the community on this aspect. The study focused on 10th and 12th 
level in school and the instruments were applied to 100 teenagers but only 71 of them were part of 
the study. The data of the study showed that bullying has a significant impact on the psychology of 
teenagers. This is reflected in their behavior becoming more antisocial and exclusionary from society. 
Strengthening self-defense skills is seen as a component that must be constantly stimulated by the 
social and family environment. In the study, the recommendations given emphasize the importance 
of social inclusion that helps alleviate the impact of this problem, which requires the commitment of 
the schools multidisciplinary team, classroom management adhering to inclusive activities that aim 
to avoid the phenomenon of bullying, etc. 

Keywords: Bully, pupil, social exclusion, social inclusion 
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Özet 

21. yüzyılda teknolojinin gelişmesi ile birlikte özellikle havacılık sektöründe gözlemlenen büyüme 
pazarı emek yoğun bir hale getirmiştir. Bu durum iş gücüne dayalı olma halini ve insan kaynaklarının 
önemini artırmaktadır. İşgörenlerin örgütlerinden memnun olmaları performanslarını artıracağından 
işletmelerin hayatta kalmalarını kolaylaştırıp, işletmelere rekabet avantajı sağlayacaktır. Motivasyon 
kelimesini Woodworth (1918) “bir örgütü farklı şekillerde eyleme geçirebilen enerji” olarak 
tanımlamıştır. Diğer bir deyişle güdüleme, bireyi eyleme geçiren ve eylemlerinin yönünü belirleyen 
ihtiyaç ve korkular şeklinde de tanımlanmaktadır. Latince “movere” kökünden gelen, Fransızca 
‘motive’ kelimesinden türetilen motivasyon, bireyi davranışa teşvik eden önemli bir etkendir 
(Fındıkçı, 2000: 373). 

Performans ise, bir işgörenin belirli bir zaman aralığında verilen görevi yerine getirmesi neticesinde 
elde ettiği sonuçlardır. Bir başka açıdan ise, performans kavramı bir çalışmanın çıktısı ve o çalışmayı 
yapan işgörenin başarı karnesi olarak da kabul edilmektedir (Bingöl, 2019: 386). Bu sebeple 
işgörenlerin, örgütün performans beklentileri ya da standartları hakkında bilgi sahibi olmaları ve 
bunlara cevap vermeleri beklenmektedir (Bingöl, 2019: 355). 

Endüstri  Örgüt psikologları elli yılı aşkın bir süredir motivasyon ve performans arasında nasıl bir ilişki 
vardır sorusuna yanıt aramaktadır (Buchanan, 2006). Fakat diğer yandan bazı araştırmacılar, büyük 
çaba sarf ederek ilerleme kaydetmiş ve iki kavram arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstererek 
‘mutlu bir çalışan, iyi bir çalışandır’ sonucuna ulaşmışlardır (Katzell & Thompson, 1990). Örgütler 
tarafından uygulanacak doğru motivasyon metodu ile işgörenin performansı yukarı yönlü bir ivme 
kazanacaktır. Bu noktadan yola çıkılarak işgörenlerin bağlı bulundukları örgütteki mutluluklarının ve 
üretkenliklerinin devamlı kılınması için, ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesi, beklentilerinin anlaşılması 
ve karşılanması hususunda işverene büyük bir sorumluluk düşmektedir. 

Bu çalışmada, motivasyonun, işgörenlerin örgütsel performansı üzerindeki etkisi düşük maliyetli 
taşıyıcı iş modelini benimsemiş bir havayolu örneği bağlamında araştırılacaktır. Araştırma evrenini, 
low-cost carrier olarak kabul edilen özel bir havayolunda görev yapan işgörenler oluşturacaktır. 
Araştırmada, işgörenlerin motivasyonunun örgütsel performans davranışları üzerine etkisini 
ölçümlemek üzere Gagné, Forest vd. (2010) tarafından tasarlanan, Çivilidağ (2017) tarafından Türkçe 
’ye uyarlanan “Çok Boyutlu İş Motivasyonu” ölçeği, organizasyonlarda algılanan örgütsel performansı 
ölçümlemek üzere ise Tseng ve Lee (2009) tarafından tasarlanan ve Çalışkan vd. (2011) tarafından 
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geçerlemesi yapılan 7 maddeli ölçek kullanılacak, ifadelere 5’li likert tipi ile yanıt aranacak 
aralarındaki ilişki ve etkiyi ölçmek amacıyla SPSS (Versiyon 22.00) istatistik paket programı 
kullanılacaktır. Çalışmadan elde edilmesi beklenen bulgular ile örneklemde incelenecek havayolu 
işgörenlerinin motivasyonel tutumlarının örgütsel performanslarını pozitif yönde etkileyebileceği 
sonucu elde edileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Örgütsel Performans, Havacılık 

The Effect of Motivation on Organizational Performance in Airlines: A Case Study of a Low Cost 
Carrier 

Abstract 

With the development of technology in the 21st century, the growth observed in the aviation 
industry has made the market labor-intensive. This situation increases the state of being based on 
the workforce and the importance of human resources. Since the satisfaction of the employees with 
their organizations will increase their performance, it will facilitate the survival of the enterprises and 
provide a competitive advantage to the enterprises. Woodworth (1918) defined the word motivation 
as “the energy that can put an organization into action in different ways”. In other words, motivation 
is also defined as the needs and fears that drive the individual to action and determine the direction 
of his actions. Motivation, which comes from the Latin "movere" root and derived from the French 
word "motive", is an important factor that encourages the individual to behavior (Fındıkçı, 2000: 
373). 

Performance, on the other hand, is the results obtained by an employee as a result of fulfilling the 
task given in a certain time period. From another point of view, the concept of performance is 
accepted as the output of a work and the success report of the employee who does that work 
(Bingöl, 2019: 386). For this reason, employees are expected to have information about the 
performance expectations or standards of the organization and to respond to them (Bingöl, 2019: 
355). Industrial/organizational psychologists seeking an answer to the question of what kind of 
relationship is there between motivation and performance for over fifty years (Buchanan, 2006). But 
on the other hand, some researchers have made progress with great effort and have concluded that 
'a happy employee is a good employee' by showing a positive relationship between the two concepts 
( Katzell & Thompson, 1990). With the right motivation method to be applied by organizations, the 
performance of the employee will gain an upward momentum. From this point of view, the employer 
has a great responsibility to analyze the needs of the employees correctly, to understand and meet 
their expectations, in order to maintain the happiness and productivity of the employees in the 
organization they are affiliated with. 

In this study, the effect of motivation on the organizational performance of the employees will be 
investigated in the context of an airline sample that has adopted the low-cost carrier business model. 
Research universe will be shaped by employees who are working in a private low-cost carrier. In the 
study, in order to measure the effect of employees’ motivation on their organizational performance 
behaviors, the “Multidimensional Work Motivation” scale designed by Gagné, Forest et al. (2010) and 
adapted to Turkish by Çivilidağ (2017), a 5- point Likert type 7-item scale designed by Tseng and Lee 
and adapted to Turkish by Çalışkan et al. (2011) will be used, and SPSS (Version 22.00) statistical 
package program will be used to measure the relationship and effect between them. With the 
expected findings of the study, it is thought that the motivational attitudes of the airline employees 
to be examined in the sample can positively affect their organizational performance. 

Keywords: Motivation, Organizational Performance, Aviation 
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Abstract 

Smartphones have become so popular for educational purposes that they turned into an important 
part of our life. Due to the major contribution, smartphone technology has got a surprising place 
within the world. The advancement of any country depends on the educational system, and it has 
proved over a period that education is the key to human progress and social change. For this, the 
concept of smartphone technology is not a new one, but different features are upgraded on daily 
basis. Because of covid-19, the educational system is converted into blended or hybrid learning. It 
may be online or offline. Therefore, the use of smartphones is increased in educational institutes. 
That's why this content is necessary to discuss for the development of the education of public 
secondary schools. The proposed study entitled "The impact of Smartphone Technology on Quality 
Teaching in Public Educational Institutes at Secondary Level of Faisalabad" was conducted in 
Faisalabad. The population was consisting of teachers all 39 secondary schools included in the study 
area.10 schools out of 39 secondary schools were selected through the random sampling technique. 
The total strength of teachers in 10 schools is 300. The sample size of this study is 119 teachers who 
was drawn through an online sampling calculator www.surveysystem.com with confidence interval 7 
and confidence level 95% by SPSS. Findings show that a huge majority (70.6%) of the respondents 
were between the age of 36-40 years and only fraction (8.4%) of the teachers had 1-5 years of 
experience while 2.5% of them have 3 family members. Among guidelines, it is helpful in creating 
collaboration for subjects was rated as the 3th as perceived by the respondents with Mean Value of 
4.55 and its weighted score was 541. Assist and support for implementing daily program was rated as 
the 5th with Mean Value of 4.40 and its weighted score was 524. It is concluded from the findings of 
the study that Smartphone might be one way to lock in and motivate student learning. Apart from 
that, smartphones could also change the way people communicate with these advanced inventions. 
Key Words: Smartphone, Educational System, Population and Communicate.  
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Abstract 

Training needs assessment is one of the most standard techniques used by institutions to identify 
actual needs, gaps, and hidden areas of the individual and system that need to be addressed to meet 
the criteria. Training needs assessment is also crucial for learning program creators or educational 
planners to be able to identify and define the competency gap that learners already have in terms of 
what will be required later when they follow the learning program. Because (ICT) applications and 
services are becoming a key factor for growth and employment in all parts of institutions, the 
purpose of this research is to conduct a training needs assessment for primary school teachers to 
enhance their (ICT) skills with the goal of developing a teacher training program. The target 
population of the study was consisted of all government female primary schools in tehsil Faisalabad. 
There were total numbers of primary schools 60 and total strength of teachers were 379 according to 
www.punjabportal.gov.pk. A sample size of 129 teachers had drawn through online sampling 
calculator www.surveysystem.com with confidence interval 7% and confidence level 93%. A well- 
structured questionnaire was used to collect data from teachers. The type of the study was 
descriptive and quantitative in nature. Data were analyzed through SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences). Mean, standard deviation, frequency and percentages was calculated for 
determining results. The lower mean value 2.67 and weighted score 345 of projector that not highly 
used in classroom as an ICT tool in primary level by teacher. As we check the effectiveness of ICT 
tools used by teachers in classroom the higher mean value of computer 3.66 and weighted score 473 
considered that used of computers in academic learning was enhance student’s interest level. ICT 
tools used by teachers in office work which USB tended into high category, mean value 3.00 and 
weighted score 388. Similarly, ICT tools used by teachers in classroom which computers was used in 
classroom and mean value of this category 2.96 and 383 weighted score which falls into medium 
category. Methods for training needs assessment for in service teachers which high category of 
coaching and mentoring, mean value 4.18 and weighted score 540. As pre-service training methods 
for teachers the high mean value of group discussion tutorials method 3.47 and weighted score 448 
which indicate that this method was advantageous for them.      

Keywords: Assessment, Public Sector, ICTs      
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Abstract 

Teachers are the backbone of development of any nation in the world, but they face various 
problems. Teachers face different type of occupational stress. Stress is a condition of nervousness 
associated with the behavioral changes. It is a common problem faced by teachers and many 
educationists. Teachers cannot pay proper attention to their teaching activities due to stress. 
Teachers face many difficulties before and during teaching as lack of needed information, 
nervousness, lack of educational resources, salary problems, lack of job security. The aim of the study 
was to find out the reasons of stress, its impact on teachers' behavior and teaching performance and 
to identify the management strategies used by teachers to overcome stress. The study was 
conducted at secondary school level in city Faisalabad. The study was descriptive and quantitative 
type in nature. Among all the secondary schools of city Faisalabad, 10 secondary schools were 
selected randomly. There was total 784 teachers working in these secondary schools and served as 
population of study. Sample size of 126 teachers was drawn through www.surveysystem.com with 
confidence level 95% and confidence interval 8. A well-structured questionnaire was prepared for 
data collection. Descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and 
weighted score of the collected data were calculated by using Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS). The results of the present study identify that teachers were not satisfied from their job as 
they were facing severe time mismanagement. This factor was amongst the most reported factor and 
therefore, it was ranked 1st in causes of stress. Work overload with weighted score 544 and with 
mean value 4.31 followed by sleeping issue with weighted score and with mean value 4.36 were also 
at highest in rank. The results of present study unveil the fact that stress has delimited the efficiency 
of teachers so there is dire need of policy reforms to address the issue of stress faced by teachers in 
schools. Teachers should make schedule time and should keep positive attitude as well to minimize 
their stress. Adopt better techniques that provided by management can reduce stress among 
teachers. It will not only enhance their performance but will provide a healthy lifestyle. 

Keywords: Stress, Teachers’ Behavior, Teaching Performance  
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Özet 

Rekabet Kanunu, serbest rekabeti oluşturmak ve korumak için ekonomiye devletin müdahalesidir. 
Rekabet hukuku, şirketlerin anlaşmalar, birleşmeler ve devralmalar yoluyla veya piyasa gücünü 
kötüye kullanarak rekabeti kısıtlamasını yasaklar. Rekabet politikasının başarılı olabilmesi için rekabet 
kültürünün yaygınlaşması gerekmektedir. Rekabet kültürü, rekabetin meydana getirdiği avantajlar 
hakkında bilgi vermeyi ve bu avantajların devamlılığını sağlamak için rekabet kurallarının 
uygulanmasının gerekliliği konusunda toplumda farkındalık yaratmayı ve geliştirmeyi içermektedir. Bu 
çalışmanın amacı, rekabet hukuku ve bunun piyasalar üzerindeki etkisi sonucunda meydana gelen 
rekabet kültürü kavramının Türkiye’deki işletmeler tarafından benimsenip benimsenmediğini ve 
rekabet kültürü bilincinin oluşturulup oluşturulmadığını belirlemektir. Bu doğrultuda 2011-2021 yılları 
arasındaki rekabet ihlalleri incelenmiştir. Rekabet Kurumu’nun her yıl paylaştığı faaliyet 
raporlarındaki sonuçlandırılan rekabet ihlali dosya sayıları, rekabet ihlallerinin sektörel dağılımı ve son 
olarak 4. ve 6. madde kapsamında sonuçlandırılan dosya sayıları incelenerek yıllar içindeki artış veya 
azalışlar saptanmıştır. Sonuç olarak kurumunun uyguladığı faaliyetlerle beraber 2011-2021 yılları 
arasında sonuçlandırılan rekabet ihlali dosya sayılarında ciddi bir azalışın olduğu ve rekabet 
kültürünün oluşmaya devam ettiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Rekabet hukuku, Rekabet kültürü, Rekabet ihlali, Rekabet Kurumu 

Abstract 

Competition Law is government intervention in the economy to create and protect free competition. 
Competition law prohibits companies from restricting competition through deals, mergers and 
acquisitions, or by abusing market power. In order for the competition policy to be successful it is 
necessary to spread the culture of competition. Competition culture includes providing information 
about the advantages created by competition and raising and developing awareness in the society 
about the necessity of applying competition rules to ensure the continuity of these advantages. The 
aim of this study is to determine whether the concept of competition culture, which occurs as a 
result of competition law and its effect on the markets, has been adopted by businesses in Turkey 
and whether competition culture awareness has been created. Accordingly, the infringement of 
competition between the years 2011-2021 were examined. The number of concluded competition 
infringement files in the annual reports shared by the Competition Authority, the sectoral 
distribution of competition infringement and finally the number of cases concluded within the scope 
of articles 4 and 6 were examined and increases or decreases over the years were determined. As a 
result, it can be said that there has been a serious decrease in the number of cases of competition 
infringement concluded between the years 2011-2021, together with the activities implemented by 
the institution and that a culture of competition continues to emerge. 

Key Words: Competition law, Competition culture, Competition infringement, Competition Authority 
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Abstract 

This is our aim; It should be designed to emphasize motivation in designs and to emphasize the main 
goals and motivation of motivation in sports organizations. It is difficult for the members of the 
organization, who can experience constant emotional and mental fluctuations, to achieve stability 
and success. People need a group to realize their personal goals and desires, and they need 
motivation to reach the desired goals. This is true for sports organizations. Every sports organization 
needs a leader, that is, a manager as a leader, to be managed and to achieve the desired goals. One 
of the most important duties of a manager is to motivate team members. Motivation, on the other 
hand, is defined as various internal and external factors that push the organism to behavior, 
determine the regularity and continuity of these behaviors, give direction and purpose to the 
behavior, and the mechanisms that ensure their functioning. The sports organization that provides 
motivation within the organization is united with the concepts of motivation and becomes the steps 
to success. The concept of motivation in sports organizations, while increasing the performance of 
the organization with the integration of the organization, it also provides a stability and continuity 
that will lead to emotional and mental success. 

Keywords: Motivation, Sports Organizations, Organizational Motivation, Importance of Motivation 

Sporda Örgütsel Motivasyonun Önemi Üzerine Bir Derleme 

Özet 

Bu çalışmanın amacı; örgütlerde motivasyon ve spor örgütlerinde motivasyon kavramını araştırmak 
ve motivasyon kavramının spor örgütleri açısından önemi vurgulanmak istenmiştir. Sürekli duygusal 
ve zihinsel dalgalanmalar yaşayabilen örgüt üyelerinin, istikrarı ve başarıyı yakalamaları güçtür. 
İnsanlar kişisel amaç ve arzularını gerçekleştirmek için bir gruba ve istenilen hedeflere ulaştıracak 
motivasyona ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durum spor örgütleri içinde geçerlidir. Her spor örgütü 
yönetilmek ve istenilen hedeflere ulaştıracak bir lidere yani bir lider olarak yöneticiye ihtiyaç 
duymaktadır. Bir yöneticinin en önemli görevlerinden biri takım üyelerini motive etmektir. 
Motivasyon ise, organizmayı davranışa iten, bu davranışların düzenliliğini, sürekliliğini belirleyen, 
davranışa yön ve amaç veren çeşitli iç ve dış etkenler ile bunların işleyişini sağlayan mekanizmalar 
olarak tanımlanır. Örgüt içerisinde motivasyonu sağlayan spor örgütü, motivasyon kavramları ile 
birleşmiş ve başarıya giden basamaklar halini almış olurlar. Spor örgütlerinde motivasyon kavramı, 
örgütün bütünleşmesiyle performansını arttırırken, duygusal ve zihinsel açıdan başarıya yol açacak bir 
istikrar ve sürekliliğin yakalanmasını da sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Spor Örgütleri, Örgütsel Motivasyon, Motivasyonun Önemi 
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Abstract 

In order for the health system in a country to produce services effectively and efficiently, it must 
have a sufficient number and quality of health manpower. For this, countries make very serious 
financial and moral investments. Health professionals can also become one of the health manpower 
resources of their countries after a long and difficult training process. International migration of 
healthcare professionals has become an increasingly important issue on the international health 
policy agenda in recent years. International migration of healthcare workers has the potential to be 
an important problem for our country. Healthcare professionals are considering going abroad for 
reasons such as increased violence against healthcare professionals, difficult working conditions, and 
economic concerns. While there are already ongoing problems with health manpower, the serious 
international migration of health workers can cause much more serious problems. For this reason, 
comprehensive studies on health professionals should be carried out urgently, and current problems 
and solutions should be determined. In light of the data obtained, measures should be taken at the 
national level. It has become essential for health managers and policymakers at all levels to plan and 
manage the phenomenon of migration so that the migration of health workers abroad does not harm 
the health system and health workers. 

Keywords: Health workers, international migration, health management, health policies, employees 
cost. 

Sağlık Çalışanları ve Uluslararası Göç 

Özet 

Bir ülkedeki sağlık sisteminin etkin ve verimli bir şekilde hizmet üretebilmesi için yeterli sayı ve 
nitelikte sağlık insan gücü kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Bunun için ülkeler, maddi ve 
manevi çok ciddi yatırımlar yapmaktadırlar. Sağlık profesyonelleri de uzun ve zorlu bir eğitim 
sürecinden sonra ülkelerinin sağlık insan gücü kaynakları arasına girebilmektedirler. Sağlık 
çalışanlarının uluslararası göçü, son yıllarda uluslararası sağlık politikası gündeminde gittikçe önem 
kazanan bir konu haline gelmiştir. Sağlık çalışanlarının uluslararası göçü, ülkemiz açısından da önemli 
bir sorun olma potansiyeline sahiptir. Sağlık çalışanlarına karşı şiddetin artması, zorlu çalışma 
koşulları, ekonomik kaygılar gibi nedenlerle sağlık çalışanları yurtdışına gitmeyi düşünmektedirler. 
Sağlık insan gücü ile ilgili zaten devam eden sorunlar varken sağlık çalışanlarının ciddi uluslararası 
göçü, çok daha ciddi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle acilen sağlık profesyonelleri üzerine 
kapsamlı çalışmalar yapılarak mevcut sorunlar ve çözüm önerileri belirlenmelidir. Elde edilen veriler 
ışığında ulusal düzeyde tedbirler alınmalıdır. Sağlık çalışanlarının yurtdışına göçünün, sağlık sistemine 
ve sağlık çalışanlarına zarar vermemesi için, her kademedeki sağlık yöneticileri ve politika 
belirleyicilerin, planlanma yapması ve göç olgusunu yönetmeleri elzem bir hal almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, uluslararası göç, sağlık yönetimi, sağlık politikaları, işgücü 
maliyeti. 
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Özet 

The recent COVID-19 outbreak has caused severe illness both in our country and in the world and has 
caused great loss of life. Protection measures applied due to the epidemic, social, economic, cultural, 
etc. In many ways, it has affected life. One of the most important problems created by the epidemic 
has been the material and moral difficulties it has made in health systems. The increase in health 
expenditures and the burnout of health workers are the most prominent of these negative 
situations. Monkey pox, which has just started in the past months, also carries the risk of posing a 
severe epidemic threat in the future. In the event of a severe epidemic such as the Covid 19 
epidemic, countries will face much more serious problems in many respects. From the perspective of 
health management, a new epidemic may cause problems that are too big and serious for both the 
economy and the health system to bear. For this reason, it is urgently necessary to take measures for 
immunization and treatment at the national level and to strengthen the health system for the 
epidemic. 

Keywords: Monkeypox, outbreak, health management, health costs, health policies 
 

Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla Olası Maymun Çiçeği Salgını 

Özet 

Yakın zamanda geçirdiğimiz Covid 19 salgını hem ülkemizde hem de dünyada ciddi oranda hastalık 
yapmış ve çok büyük can kaybına neden olmuştur. Salgın nedeniyle uygulanan korunma tedbirleri, 
sosyal, ekonomik, kültürel vb. birçok açıdan yaşamı etkilemiştir. Salgının yarattığı en önemli 
sorunlardan birisi ise sağlık sistemlerinde meydana getirdiği maddi ve manevi güçlükler olmuştur. 
Sağlık harcamalarındaki artış ve sağlık çalışanlarında oluşan tükenmişlik, bu olumsuz durumların en 
önde gelenidir. Geçtiğimiz aylarda yeni baş gösteren maymun çiçeği hastalığı da gelecek dönemlerde 
ciddi salgın tehdidi oluşturma riskini taşımaktadır. Covid 19 salgını gibi ciddi bir salgın olması halinde, 
ülkeler, birçok açıdan çok daha ciddi sorunlarla karşılaşacaklardır. Sağlık yönetimi bakış açısıyla 
değerlendirildiğinde, yeni bir salgın hem ekonomik hem de sağlık sisteminin artık taşıyamayacağı 
kadar büyük ve ciddi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle acilen ulusal düzeyde, bağışıklama ve 
tedavi etmeye yönelik tedbirlerin alınması, sağlık sisteminin salgın için güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar sözcükler: Maymun çiçeği, salgın, sağlık yönetimi, sağlık maliyetleri, sağlık politikaları 
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Özet 

Dijitalleşmenin hayatın her alanında yaygınlaşmasına koşut olarak çeşitli bedensel işlev ve pratiklerin 
dijital teknolojiler yoluyla izlenmesi ve değerlendirilmesi de gündelik hayat rutinleri arasında yerini 
almış durumdadır. Giyilebilir taşınabilir cihazlar ve akıllı telefon uygulamaları ile adım sayısından 
kalori tüketimine, uyku takibinden stres düzeyine, alışkanlıklardan kişisel finans yönetimine çok 
sayıda bedensel parametre ve pratik izlenmekte, nicel verilere dönüştürülerek kaydedilmekte, analiz 
edilmekte ve söz konusu veriler temelinde ilgili bedensel işlev ve pratikler yeniden-
yapılandırılmaktadır. “Niceliksel Benlik” betimlemesinde ifadesini bulan bu çağdaş trend, dijital 
toplumda bedensel pratiklerin düzenlenişinin yeni biçimlerine karşılık gelmekte ve ilgili literatürde 
çeşitli öznellik biçimleri çerçevesinde tartışılmaktadır. Foucaultcu kuramsal eğilim, bedensel pratikleri 
sağlığa ve estetiğe ilişkin belli normlar etrafında yapılandıran bir normalizasyon, kontrol ve gözetim 
faaliyeti olarak öztakibi biyoiktidar bağlamında bir benlik-pratiği olarak değerlendirmektedir. Öztakip 
pratikleri, aynı zamanda, kendini-bilme yoluyla kendini-dönüştürme ve öz-güncelleme anlayışının 
ayırt edici özelliğini oluşturduğu yeni-bireycilik kültürü ve “kendini-tasarlayan”, kendini bir projeye 
dönüştüren, başarı odaklı bir “kendilik-girişimcisi” olarak performans öznesi bağlamlarında da 
tartışılmaktadır. Bu bildiride, öncelikle, öztakip pratikleri bağlamında söz konusu öznellikler 
değerlendirilecek ve “niceliksel benliğin” nasıl bir öznellik biçimine karşılık geldiğine ilişkin mevcut 
yaklaşımlar ele alınacaktır. Daha sonra, öztakip pratiğinin öznesinin, söz konusu öznellikleri belli 
yönleri ile kapsayan “neoliberal öznellik” nosyonu bağlamında daha kuşatıcı bir şekilde 
kavranabileceği tezi işlenecektir.   

Anahtar Kelimeler: Öztakip, Biyopolitika, Performans Öznesi, Neoliberal Öznellik  

Quantified Self and Subjectivity: Evaluation of Digital Self-Tracking Practices in the Context of 
Subjectification Processes 

Abstract 

Parallel to the widespread use of digitalization in all areas of life, monitoring and evaluation of 
various bodily functions and practices through digital technologies has also taken its place among 
daily life routines. With wearable/portable devices and smart phone applications, many bodily 
parameters and practices such as steps counts, calorie consumption, sleep tracking, stress level, 
habits and personal finance management, etc. are tracked, converted into quantitative data, 
analyzed, and those bodily functions and practices are re-structured on the basis of these data. 
Expressed in the description of the "Quantified Self", this contemporary trend corresponds to the 
                                                           
3 Bu çalışma, ikinci yazarın birinci yazar danışmanlığında yürüttüğü “Dijital Kültürde Beden ve Benliğin İdaresi: 
Öztakip Pratiği Örneği” başlıklı, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hazırlanan doktora 
tezinden üretilmiştir. 
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new forms of regulation of bodily practices in the digital society and is discussed in the relevant 
literature within the framework of various forms of subjectivity. The Foucauldian theoretical line 
considers self-tracking as a self-practice in the context of biopower as a normalization, control and 
surveillance activity that structures bodily practices around certain norms regarding health and 
aesthetics. Self-tracking practices are also discussed in the context of new-individualism culture, 
where self-transformation through self-knowledge and self-updating is the distinguishing feature, 
and performance subject as a "self-designer", a success-oriented "self-entrepreneur" who transforms 
herself into a project. In this paper, firstly, these subjectivities will be evaluated in the context of self-
tracking practices and current approaches as to what kind of subjectivity to which the "quantified 
self" corresponds will be discussed. Then, the thesis that the subject of the self-tracking practice can 
be understood in a more comprehensive way in the context of the notion of “neoliberal subjectivity”, 
which includes certain aspects of the subjectivities in question, will be discussed. 

Keywords: Self-tracking, Biopolitics, Performance Subject, Neoliberal Subjectivity 
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Abstract 

The purpose of this study is to reveal the effectiveness of the "Temperament-Based Education" 
seminar conducted to the Physical Education and Sports teachers working in Muğla within the scope 
of TUBITAK 2209-A and to raise awareness about temperament. The "Nine Types of Temperament 
Model" developed by Yılmaz et al. (2014) and behavioral examples suitable for the types were 
introduced to the participants by a specialist psychologist. A total of 20 teachers, 14 men and 6 
women, who have been working for at least 5 years, participated in the research. In the study, semi-
structured in-depth interview technique, one of the qualitative research methods, was conducted. 
The data were collected via a voice recorder and the process of data processing,, visualization and 
interpretation was followed. In the analysis of the data, sub-themes were obtained through "coding". 
The reliability formula suggested by Miles and Huberman (1994) (Reliability = Agreement/ 
(Agreement + Disagreement) × 100) was conducted to calculate the reliability of the study. As a 
result of the analysis, the reliability rate was found 91.66%. In addition, "direct citations", which are 
other reliability criteria, were also included. The findings of the research indicate that 80% of the 
teachers in the study group were able to define the concept of temperament appropriately and 
correctly according to the literature at the end of the seminar. 100% stated that the seminar was 
useful/positive/necessary. In addition, 70% of the participants stated that they could benefit from 
the information they received in the seminar in knowing the student / communicating correctly / 
knowing how to behave in their lessons, and 30% stated that it is difficult to apply this information 
and temperament-based education because of our country's conditions. 

Keywords: Competent teacher, Physical education, Temperament, Awareness 

Öğretmenlere Yönelik “Mizaç Temelli Eğitim” Programının Etkinliğinin Sınanması: 
Beden Eğitimi ve Spor Örneği 

Özet 

Bu çalışmada TÜBİTAK 2209-A kapsamında Muğla ilinde görev yapmakta olan Beden Eğitimi ve Spor 
öğretmenlerine verilen “Mizaç Temelli Eğitim” seminerinin etkinliğini ortaya koymak ve mizaç 
konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Katılımcılara uzman psikolog aracılığıyla Yılmaz ve 
ark. (2014) tarafından geliştirilen “Dokuz Tip Mizaç Modeli” ve tiplere uygun davranış örnekleri 
verilmiştir. Araştırmaya en az 5 yıldır görev yapmakta olan 14 erkek 6 kadın toplam 20 öğretmen 
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katılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşme 
tekniği kullanılmıştır. Veriler ses kayıt cihazı ile elde edilmiş ve verilerin işlenmesi, verilerin görsel hale 
getirilmesi, verilerin yorumlanması süreci takip edilmiştir. Verilerin analizinde “kodlama” yoluyla alt 
temalara ulaşılmıştır. Araştırmanın güvenilirlik hesaplamasında Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği 
güvenirlik formülü (Güvenirlik = Görüş Birliği  (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) × 100)’nden 
yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda güvenirlik oranı %91,66 olarak bulunmuştur. Ayrıca diğer 
güvenirlik ölçütü olan “doğrudan alıntı” lara da yer verilmiştir. Araştırmanın bulgularına bakıldığında, 
seminer sonunda çalışma grubundaki öğretmenlerin % 80’i Mizaç kavramını alan yazına uygun ve 
doğru tanımlayabilmiştir. %100’ ü seminerin faydalı olumlu gerekli olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca 
katılımcıların, %70’i eğitimde aldığı bilgilerden derslerinde öğrenciyi tanımada doğru iletişim 
kurmada nasıl davranacağını bilmede faydalanabileceğini, %30’u ülkemiz şartlarında bu bilgileri 
uygulamanın ve mizaç temelli eğitimin zor olduğunu belirtmiştir.  

Anahtar kelimeler: Nitelikli öğretmen, Beden eğitimi, Mizaç, Farkındalık   
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Özet 

Kültür, insanlığın binlerce yıldır içinde bulunduğu çevreyle, kendisiyle ve toplumla ilişkisi içinde oluşan 
bir insani birikimi ifade etmektedir. Mimari, sanat, edebi eserler, her türlü sözlü gelenek, ritüel, teknik 
ve teknolojik ürünler ile kendini dışa vuran bu birikim toplumlara aitlik ve devamlılık duygusu 
kazandırır ve o toplumun ayırt edici özelliği haline gelir. Bu anlamda kültürün kendisi, geçmişte kalmış 
bir olgu olmanın ötesinde tarihsel bir akış içinde sürekliliği olan ve içinde bulunduğu şartlarla 
gelişmeye, değişmeye devam eden bir olgudur. Ancak uzun yıllar kültürel miras, onun şimdiyle olan 
sürekliliğini göz ardı ederek korunması ve tanımlanması konusunda niceliksel ölçümlerin kullanıldığı 
fiziki yapılar veya somut kalıntılarla sınırlı olarak ele alınma eğilimindeydi. Bu sınırlı bakış açısı 
kuruluşundan 2000’li yılların başına kadar UNESCO’nun kültür alanında yürüttüğü çalışmaların temel 
bakış açısını oluşturmaktaydı. Kültürel varlıkların tanımlanması ve korunma şekline yalnızca teknik bir 
süreç olarak bakan bu “Batılı” bakış açısı kültürel mirası yalnızca somut yönleriyle tanımlaması ve 
yerel halkın sahipliğini görmezden gelmesi bakımından sert eleştirilere maruz kaldı. Bu eleştiriler 
kültürün asıl sahiplerinin o kültürün yaşatılmasını sağlayan yerel halk olduğunu ve bu nedenle 
tanımlanması, korunması ve kültürel miras üzerindeki her türlü tasarrufun sağlanmasında hakları 
olduğunu ileri sürer. Bununla beraber kültürün somut ve soyut öğelerine ayrılamayacağını; çünkü 
kültürün her iki yönünün birbirinin tezahürü olduğunu anlatışını kabul eder. Örneğin bir ibadethane, 
içinde yerine getirilen ritüeller, ona atfedilen değer ve inanç sistemi dışlandığında yalnızca mimari bir 
yapı olma özelliği ile sınırlı kalır. Dolayısıyla kültürel miras, her iki yönüyle bir bütün ve sürekliliği olan, 
ait olduğu toplumun sahip oldukları bu mirastan yararlanma, yaşatma ve koruma hakkından mahrum 
bırakılmasının sonuçları bakımından bir insan hakları sorunu olarak karşımıza çıkan bir olgudur. 
1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1952 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 1966 
tarihli Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi kültürel miras hakkını bir insan 
hakkı olarak ele almamaktadır. Ancak 2003 yılında kabul edilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın 
Korunması Sözleşmesi insan hakları ile kültürel miras arasındaki ilişkiyi kabul eden ilk uluslararası 
anlaşma olması bakımından önemlidir. Takip eden yıllarda UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin 
Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (2005), Avrupa Konseyi Toplum için Kültürel Mirasın Değeri 
Çerçeve Sözleşmesi (2005) ve Yerel Halkların Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Beyannamesi (2007) 
de bu alandaki bir yaklaşım değişikliğinin benimsendiği önemli gelişmeler arasında yer almaktadır. 
17. yüzyılın başından beri yoğun olarak süre gelen insan hakları tartışmaları ortaya çıktığı ilk günden 
bu yana içinde bulunduğu ekonomik, toplumsal ve kültürel bağlamlardan etkilenerek gelişmiş ve 
köklerinden yeni dallar vermiştir. Bu süreç, tarih içinde yaşadığı gelişmeler temel alınarak birinci, 
ikinci ve üçüncü nesil olmak üzere insan haklarının sınıflandırılmasına neden olmuştur. İlk talepler 
devlet otoritesinin vatandaşlar karşısında sınırlandırılmasına yönelik siyasi talepler, 19. Yüzyılın 
başlarında Sanayi Devrimi’ne bağlı olarak ortaya çıkan işçi sınıfının hak talepleri temelinde 
şekillenmiştir. 2. Dünya Savaşının yıkıcı etkileri karşısında oluşan yeni insan hakları talepleri 
ekonomik, sosyal ve kültürel hakları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Özellikle 3. Nesil insan 
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haklarıyla beraber ekonomik, sosyal ve kültürel süreçlerin gerçekleştirildiği somut mekânların insan 
haklarının gerçekleştirilmesindeki rolüne değinilmiş ve bu haklarla somut mekân ilişkileri tartışılmaya 
başlanmıştır. Tartışmaların sonucunda özellikle dünya nüfusunun en kalabalık olduğu yerler dikkate 
alınarak “kentli hakları” kavramının ortaya çıktığı, Avrupa Kentte İnsan Hakları Koruma Şartı, Dünya 
Kent Hakkı Şartı, Avrupa Kent Hakları Deklarasyonu gibi önemli uluslararası belgelerde yer aldığı 
görülmektedir. Kentler, barındırdıkları nüfus yoğunluğu dikkate alındığında kültürel üretimin hem en 
yoğun olduğu hem de bu anlamdaki insan hakları ihlallerinin en çok yaşandığı mekânlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Kültürel Miras Hakkı, Kentler 
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Özet 

Öğrenme, insanlar için doğal bir eylemdir. Her insan, doğduğu andan itibaren herhangi bir 
müdahaleye gerek olmaksızın gözlem ya da deneyim yoluyla öğrenir. Ancak kişilerin, belli bir amaca 
yönelik olarak bir sistem dahilinde bilgi ve beceri kazandırılması süreci eğitim olarak 
adlandırılmaktadır. Eğitim, özellikle genç kuşakların eğitilmesi, insanlığın geleceği, toplumların 
sürekliliği bakımında her zaman önemli görülmüştür. Ancak Sanayi Devrimi ile beraber artan 
uzmanlaşma ve iş bölümü, hızlı teknolojik değişimler, değişen toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlar daha 
önce hiç olmadığı kadar geniş kitlelerin çok farklı alanlarda kısa sürede eğitilmesi gerekliliğini 
doğurmuştur. Bu ihtiyacın en hızlı ve ekonomik şekilde giderilme amacı, teknolojinin de izin verdiği 
ölçülerde uzaktan eğitim kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
1970’li yıllarda Amerika’da mektup aracılığıyla başlayan uzaktan eğitim süreci o yıllarda özellikle 
eğitim fırsatlarına eşit şekilde erişemeyen kadınlara daktilo kullanma becerisi kazandırılması amacını 
taşımaktaydı. Yöntemin başarılı olması, sanayi devriminin getirdiği nitelikli işçi ihtiyacı ve teknolojinin 
gelişmesine bağlı yenilikler uzaktan eğitimin 1920’li yıllardan itibaren televizyon ve radyo aracılığıyla 
hızla yayılmasını sağlamıştır. 1970’lerde açılan ilk uzaktan eğitim üniversiteleri ile yüksek öğrenim 
seviyesinde verilmeye başlanan uzaktan eğitimin, bu yıllardan sonra iletişim teknolojilerindeki 
gelişmelere paralel olarak hızla yayıldığı ve 1990’lı yıllarda internetin hayatımıza girmesiyle beraber 
günümüzde eğitimin bir parçası haline geldiği görülmektedir. Başta Amerika olmak üzere 1800’lü 
yılların ortalarından itibaren Avrupa kıtasında da hızla yaygınlaşmaya başlayan uzaktan eğitimin 
Türkiye’de kullanılması ancak 1953 yılında mümkün olabilmiştir. 2020 yılında yaşanan Covid-19 
salgınının küresel hale gelişi halihazırda açık ve uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin yanı sıra 
dünya çapında her eğitim seviyesindeki milyonlarca öğrencinin zorunlu olarak uzaktan eğitime 
geçmesiyle beraber bir dönüm noktası yaşamıştır. Günümüzde uzaktan eğitimin, eğitim sürecine 
nitelik bakımından katkısı hala tartışmalı bir konu olsa da geniş kitlelerin yaşam boyu eğitim ihtiyacı 
kaçınılmaz bir gerçek olarak yüz yüze eğitime alternatif seçeneklerin üretilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Bununla beraber eğitim sürecinin yalnızca okulla sınırlı olduğunu düşünmek eksik bir yaklaşımdır. 
Günümüzde birçok sosyal medya platformu veya uygulama üzerinden farklı alanlarda eğitim içeriği 
sağlayan kaynaklar milyonlarca insan tarafından kişisel becerilerini geliştirmek ve yeni beceriler 
kazanmak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda yüz yüze eğitim süreçlerinde de eğitim sürecini 
destekleyici birçok uzaktan eğitim uygulamasının da kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde, bizlere 
çok daha gerçekçi sanal ortamlar sağlayan teknolojiler her geçen gün hızla yaygınlaşmaktadır. 
Uzaktan eğitimin tarihçesine bakıldığında teknolojik gelişmelerle uzaktan eğitimin yaygınlaşması 
süreçlerinin sıkı bir paralellik gösterdiği görülmektedir. Dolayısıyla gelecekte, bugün uzaktan eğitim 
için bir sınırlılık olarak tanımladığımız bazı durumların teknoloji yardımıyla gelecekte aşılmış olacağını 
söylemek yanlış olmayacaktır. Tüm bunlar göz önüne alındığında bugün yüz yüze eğitim için bir 
alternatif ya da tamamlayıcı unsur olarak görülen uzaktan eğitimin gelecekte eğitimin vazgeçilmez bir 
unsuru olması kaçınılmaz görünmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Teknoloji, Eğitim. 
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Özet 
Yazılı belgeler dışında referans niteliği taşıyan görsel sanatlar, uygarlıkların inanç sistemi ve kültürel 
yaşamına ışık tutmanın yanı sıra toplumların kültürel benliklerinden kesitler sunmaktadır. Bu durum, Geç 
Hitit görsel sanatlarında önemli bir paya sahip olan orthostat ve stellerinde de kendini göstermektedir. 
M.Ö. 1.binin önemli uygarlıklarını bünyesinde bulunduran Geç Hitit Kent Devletleri, söz konusu bu 
eserlerde birçok konuyla birlikte inanç sistemlerine dair bilgiler sunmuştur. Bu inanç sistemini oluşturan 
olgulardan biri de boğa kültüdür. Geçmişi Paleolitik Çağ’a kadar giden boğanın, ilkin tasvir sanatında bir 
nesne olarak kullanıldığı kabul görmüştür. Boğanın bu konumu, Neolitik Çağ’dan ve Orta Tunç Çağı’na 
kadar bazı değişikliklerle devam etmiştir. Gücün, bereketin sembolü olduğuna inanılmış; özellikle de 
boğanın baş ve boynuzları ritüellerin birer parçası olmuştur. MÖ. 2.bin yıllarına gelindiğinde Hititlilerle 
birlikte boğa, tanrısal bir anlam kazanmış ve bu özelliği ile görsel sanatlarda yer almıştır. Bu çalışmada Geç 
Hitit inanç sistemini oluşturan unsurlardan bir olan boğa kültünün görsel sanatlara yansımaları ele 
alınmıştır. Bu kapsamda Anadolu ve Kuzey Suriye’de bulunan Geç Hitit orthostat ve stelleri incelenmiştir. 
Yazılı belgelerin boğa kültü üzerine verdiği bilgiler ve görsel sanatlar karşılaştırılmış; yazılı belgeler ile sanat 
eserlerinin paralellik gösterdiği anlaşılmıştır. Yazılı metinler boğanın, tanrılar adına kurban hayvanı olarak 
tercih edildiğini belirtirken orthostat kabartmaları da boğa kurbanı sahnelerine yer vermiştir. Boğanın 
inanç sisteminde yüklendiği misyon, daha çok tanrı ile ilişkilendirilmiştir. Boğa, Fırtına tanrısının kutsal 
hayvanı olarak sembolize edilmiştir. Ayrıca boğanın görsel sanatlar ki bir diğer yansıması, karışık yaratık 
şeklindedir. Daha çok boğa-adamlar, kanatlı boğalar olarak tasvirleri söz konusudur. 
 

Anahtar Kelimeler: Geç Hitit, İnanç, Sanat, Boğa. 
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Özet 

Pandemi süreci birçok sektör gibi spor sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Bireylerin pandemi 
döneminde, pandemi öncesi döneme göre dijital medya ve araçlara yönelimlerin arttığı 
araştırmalarca belirlenmiştir. Uzun dönem kapanmalar ve yarattığı anksiyete nedeniyle uzaklaştığımız 
sosyal ortamların dijital medya aracılığı ile yeniden yaratılması bu dönemde gerçekleşmiştir. Önceleri 
zararlarından bahsedilen dijital ortamların, pandemi döneminde birçok sektör ve birey için araç 
haline dönüştüğü deneyimlenmiştir. Halen pandemi sürecindeki dijital kolaylaştırıcıların, 
normalleşme sürecinde de devam ettirildiği görülmektedir. Bu dijitalleşmenin bir sonucu olarak artan 
dijital oyun ve e-spor kavramına yönelik bilinç dönemsel bir baş etme stratejisine dönüşmüştür. 
Bireyler “evde kal” mottosunun etkisi ve bireysel durumları ile baş etmek için dijital rekreasyon 
araçlarını değerlendirmiştir. Bunlardan amatör olarak uygulanan dijital oyunların ve profesyonel 
olarak değerlendirilen e-spor etkinliklerinin pandemi sürecinde etkililiğinin arttığı bilinmektedir. Bu 
çalışmanın amacı diğer sektörlere göre ve spor sektörü içerisinde diğer disiplinlere göre daha az 
etkilendiği düşünülen e-spor sektörü üzerine literatür aracılığı ile değerlendirme yapmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Espor, Dijital Oyun, Pandemi 

The Effects Of The Pandemic On The Esport Industry: A Review 

Abstract 

The pandemic process has negatively affected the sports industry, as well as many other industries. It 
has been determined by research that individuals' orientation to digital media and tools increased 
during the pandemic period compared to the pre-pandemic period. The social environments, which 
we have moved away from due to the long-term closures and the anxiety they created, were 
recreated through digital media in this period. It has been experienced that digital environments, the 
harms of which were mentioned before, have turned into a tool for many sectors and individuals 
during the pandemic period. It is seen that the digital facilitators in the pandemic process are still 
being continued in the normalization process. As a result of this digitalization, increasing awareness 
of digital games and e-sports has turned into a periodic coping strategy. Individuals evaluated digital 
recreation tools to cope with the effect of the "stay at home" motto and their individual situations. It 
is known that the effectiveness of digital games applied as amateurs and e-sports activities evaluated 
professionally has increased during the pandemic process. The aim of this study is to make an 
evaluation through the literature on the e-sports sector, which is thought to be less affected than 
other sectors and within the sports sector compared to other disciplines. 

Keywords: Esports, Digital Gaming, Pandemic 
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Özet 

Dijitalleşme birçok konu ve alan ile etkileşim içinde olduğu gibi medya ve habercilik pratikleri 
üzerinde de önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. Teknolojik anlamda dijitalleşmenin ortaya 
çıkardığı yenilikler sayesinde gerçekleşen dönüşüm, habercilik uygulamalarının da çeşitlenmesini 
sağlamış; alana faydalarının yanında birtakım ihlal ve tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle 
dijital gazetecilik bağlamında kendine yer bulan bu ihlal ve tehlikeler, geleneksel medyada var olan 
etik sorunları çeşitlendirmiş ve yenilerinin eklenmesine neden olmuştur. Kullanıcı türevli içeriğin 
barındırdığı risk ve güvensizlik ortamı, fikri mülkiyetin dikkate alınmaması, bireylerin ideolojik 
tutumunun içeriklerde yer bulması, doğrulama pratiklerine gereken önemin verilmemesi gibi sorunlu 
alanlar nedeniyle dijital habercilik ve etik tartışmasını sürekli gündemde tutmaktadır. Diğer yönden 
dijital ortamın kontrol edilemeyen doğası nedeniyle paylaşılan içerik ve haberlerin doğruluğuna 
duyulan güven de gittikçe azalmaktadır. Bu bağlamda habercilik uygulamaları bakımından dijital 
medya; gelenekselden gelen etik problemleri bünyesinde barındırmanın yanı sıra teknolojik ve 
toplumsal dönüşümün beraberinde getirdiği yeni sorun alanlarını da bünyesinde taşımaktadır. Bir 
literatür incelemesi olan çalışmada, dijital medyada yapılan habercilikteki etik ihlaller 
irdelenmektedir. 

Anahtar Kelimler: Dijitalleşme, Dijital Medya, Habercilik, Etik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

10th International Management and Social Research Conference 
 

October 15-16, 2022 Istanbul /Turkey 

 

 
 

 

İdeal Perspektiften Göç Haberleri Üzerine Bir Değerlendirme 
 

Arş. Gör. Harun DAĞ 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

 İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 

ORCİD: 0000-0003-1345-9489 

 

 

 

Özet 

Gazete, televizyon, radyo ve dijital medya bireylerin yakın çevresinde yaşanan gelişmeler hakkında 
bilgi edinmesini sağlayan iletişim araçları olmaları bakımından önem arz etmektedir. Kitle iletişim 
araçlarının yaydığı haberler, yalnızca bilgi sağlamamakta, insanların olayları yorumlama konusunda da 
etkili olabilmektedir. Bu açıdan haberler oluşturulurken çeşitli sorumluluklar bulunmakta, dikkat 
edilmediği takdirde farklı problemlerin önü açılabilmektedir. Medyada göç haberlerinin sunumu da 
bu sorumluluklardan zaman zaman uzaklaşılan alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Günümüzde farklı toplumsal ve siyasal sebeplerle çeşitli göç hareketleri yaşanmaktadır. Dünyanın 
hemen her yerinde ortaya çıkan sorunlar, insanları farklı ülkelere gitmek durumunda kalmaktadır. 
İnsanların yeni yaşam alanları arama çabası medyanın en önemli unsurlarından biri olan haberlerin 
temel konularından biri haline gelmiştedir. Medyada insan hayatının konu olduğu bir durumda; siyasi, 
ekonomik ve sahiplik yapısı gibi çeşitli nedenlerle de göç hareketliliği bağlamının dışında 
aktarılabilmektedir. Bu noktada literatür incelemesi yöntemiyle hazırlanan çalışmada, göç haberleri 
konusunda sorumluluklar ve sorunlar detaylı bir şekilde incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Haber, Medya ve Göç 
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Özet 

Örgütsel yapının verimliliği her kurum, işletme ya da organizasyon için vazgeçilmez bir konumdadır. 
Bu verimliliğin sürdürülebilmesi için zaman zaman örgütsel yapının değişimine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Basın kurumları da çeşitli alt birimlerinin koordinasyonu sayesinde üretim faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Küresel düzlemde yaşanan; sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik etkenlerin neden 
olduğu gelişmelerden her kurumsal yapı gibi basın da etkilenmekte ve örgütsel yapısını güncellemek 
durumunda kalmaktadır. Yeni medyaya özgü içeriklerin oluşturulması ve bu dijital dünya için gerekli 
donanım ve kabiliyetlere sahip bireyleri istihdam ederek örgütsel yapısını geliştirmektedir. Drone 
haberciliği, robot gazetecilik, podcast haberciliği, veri haberciliği, sosyal medya haberciliği, sanal 
gerçeklik uygulamaları gibi habercilik pratiklerinin gelişimi bu alanda basının örgütsel yapısının 
değişimini ve çeşitlenmesini beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda çalışmada basının geleneksel 
yapıdan dijital dünyaya geçişteki değişen örgütsel yapısı incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Basın, örgüt, basının örgütsel değişimi, basın işletmeciliği 
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Özet 

Varlık üretimi ve sosyal etkileşimlerin kendisini gösterdiği andan itibaren halkla ilişkilerden söz 
edilebilmektedir. Antik uygarlıklar içerisinde bu amaçlar için gerçekleştirilen faaliyetlerin 
mevcudiyetinin bulunması aktarılan iddiaya kanıt olarak sunulabilmektedir. Uzun vadeli biçimde 
insanları belirli konularda ikna etmek, davranışlarını şekillendirmek, iletişim kurmak gibi işlevleri 
gerçekleştiren halkla ilişkilerin gelişiminde zamanın getirdiği koşulların, hizmet edilen kurumun 
beklentilerinin, pratiğin uygulama şekillerini etkileyen etik değerlerin yadsınamaz bir etkisinin olduğu 
aşikârdır. Bir diğer ifadeyle, halkla ilişkilerin günümüze kadar olan gelişim sürecinde pek çok ögenin 
tesiri bulunmuştur. Anılan faktörlerden bir tanesi de toplumda gizlenen olayların ya da bilgilerin açığa 
çıkarılmasında etken olan araştırmacı gazeteciliktir. 20. yüzyılın başlarında araştırmacı gazetecilerin iş 
insanlarının yaptığı olumsuz uygulamaları basın sayesinde açığa çıkarması, bu kişilerin olumsuz imaj 
edinmesine ve itibara sahip olamamalarına sebebiyet vermiştir. Halkla ilişkiler, ilgili dönemde 
profesyonel olarak ilk örneklerini icra ettiği imaj yönetimi, itibar yönetimi, medya ile ilişkiler ve sosyal 
sorumluluk gibi uygulamaları gerçekleştirmiştir. Böylelikle, bu kişilerin pozitif şekilde algılanmalarına 
katkı sağlamaya çalışmış, araştırmacı gazetecilik sayesinde bir hizmet olarak ilgili uygulama alanlarını 
sunmaya başlamıştır. Özlüce, halkla ilişkilerin gelişmesinde çeşitli faktörler bulunmakla birlikte, söz 
konusu etmenlerin içerisinde araştırmacı gazeteciliğin rolünün de bulunduğunu ifade edebilmek 
mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Tarihi, Gazetecilik, Araştırmacı Gazetecilik. 
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Özet 

Günümüzde yalın yönetim tekniklerinin önemi hızla artmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle, tüm 
sektörlerde kullanılan yalın yönetim, bankacılık alanında da kullanılarak bir hizmet sektörü olan 
banka sektöründe iyileştirme sağlamıştır. Çalışmada, bankalarda yaşanan hem zaman hem 
maliyet israfları tespit edilerek problemler belirlenmiştir ve çözüm önerileri sunulmuştur. Banka 
sektörüyle ilgili bir yalın yönetim yaklaşımlarıyla verimliliği arttırma çalışmaları yapılsa da bu 
çalışmada birden çok yöntem kullanılarak çalışma alanındaki boşluklar tamamlanmaya 
çalışılmaktadır. Çalışmada, nitel araştırma yaklaşımlarından görüşme tekniği yöntemi uygulanarak 
yaşanan sorunlar banka çalışanlarıyla yapılan görüşme sonucunda tespit edilmiştir ve çözümler 
önerilmiştir. Yalın yönetim tekniklerinde ve teknolojide yaşanan yenilik, bankacılıkta yaşanan 
sorunlara çözümler geliştirmektedir. Çözülemeyen problemlerin, çözülebilir olduğu 
gösterilmektedir. Bu çalışmanın amacı, bankacılık sektöründe yaşanan sorunların, gelişen 
teknolojideki yenilikler ve yalın yönetim yaklaşımlarıyla çözülebileceğinin vurgulanmasıdır. 
Çalışmada, yalın tekniklerin öneminden ve bu tekniklerin yalın yönetime ve hizmet sektörü olan 
bankalara sağlayacağı katkılar ve çözüm önerileri vurgulanarak literatüre katkı yapılması 
hedeflenmektedir. 

Anahtar kelimeler: İyileştirme, Verimlilik, Yalın Yönetim, Yalın Yönetim Yaklaşımları ve Teknikleri 
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Abstract 

Malnutrition is very common in developing country. Every third of children are suffering in 
malnutrition. Du to of it, more than half of children death worldwide. Malnutrition is a main obstacle 
to the growth procedure. It is the volition of child growth. Childhood under the malnutrition is a 
critical issue in third world countries. There are several determinants found for under nutrition, 
including poor availability of food and low status of women. Therefore, the key objective of the study 
is to examine the women status on child nutrition. Data was collected from rural areas of District 
Faisalabad, three tehsils were selected randomly, four union councils randomly selected. Total 
sample size was 200 respondents. Questionnaire was used for data collection. The collected data 
were analyzed by using SPSS (Statistical Package for Social Sciences). The findings of the study show 
that majority of the respondents were housewives and 92% of them visited local clinic with child. 
Majority 77.0% of the respondents thought that education of mother is an important key in reducing 
the malnutrition of children. Furthermore, data showed that high status of women in household have 
positive effect on child health and nutrition.  

Key words: Influence, Child nutrition, Growth and Education.  
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Abstract 

Choice of occupation is a job or personal choice of youth in Pakistan. Choosing a career is a difficult 
task for adult youth in every nation. There are two different school of thoughts i.e. one of them have 
emphasized the job over business while other found in opposite to this phenomenon.  When it 
comes to business graduates in Pakistan, several reasons affect their decision-making process. The 
torturing zone of this is the global economy. Because youth are the future, economies are to be fine 
presented if their learning ratio is great and majority of people are literate. The most crucial aspect in 
deciding on their current position was the job responsibilities. Study was conducted for study the 
reasons that affected decision regarding occupation planning of the respondents. Universe for the 
study was young students were studying in degree programs in District Faisalabad. Investigate to 
lead in two public and two institutions of higher education of Faisalabad. The final year students of 
different departments were selected randomly hence the sample size 140. Data collection is done by 
interview schedule. A computer software was used for data analysis named SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences). The results of the study showed that majority 52% of the respondents were 
preferred the business while others preferred job. They always prefer your society norms during 
employment. It concludes that family traditions are major factor affect youth for decision regarding 
job and business.    
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Abstract  

Beggary is a solicitation for money of foods or is the practice whereby a person obtains money, food 
shelter or other things from people they encountered or by request. It is also referred as sponging, 
spangling or panhandling. In essence, it is involved the solicitation of gift, usually a small sum of 
money- by someone for that individual’s personal use on the basis that the recipients do not have 
sufficient income for fulfilling their basic needs. Begging is associated with some phenomena just 
like, un-employment, homeless, refuges and tourism. It is also stigmatizing involving crime, a 
challenge for regulation of public and private source of national sham. It is serious problem faced by 
state, is thriving as a business. As a result, abduction of children has become rampant. Many of 
beggars reportedly indulge in theft. The police should step in curb the menace and enforce 
regulations. Step should be taken to rehabilitees te children and the aged. 

Key Words: Beggary, Foods, needs, State and Enforce.   
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Abstract 

Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) technologies, which have emerged as a product of 
technological developments, are gaining attention in the industry. The literature indicates that these 
technologies are being applied in some industries, although there has been serious research in this 
area recently. By answering three research questions, the aim of this study is to identify the main 
objectives of the researches, the applied methods and the results of the studies of AR and VR 
conducted in the academic world by applying a comprehensive literature review. According to the 
results of the literature review, the main objective of the research is to determine the applicability of 
these technologies in the sectors. As a research method, a mixed approach is preferred. Especially 
after an experimental method, questionnaires or interviews are often used in combination. The 
advantages of AR and VR in industries are mentioned as improving work processes, minimizing 
processing time, increasing work safety, and educational benefits. As disadvantages, the high costs 
and the insufficient technical equipment in the execution of business processes are emphasized. 

Keywords: Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality, Tehcnological Transformation, AR, VR, 
MR, XR  
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Abstract 

Principalship has arguably become much harder than before toward the end of the first quarter of 
this century owing mostly to the novel duties emerging particularly for the ones in Türkiye. Amongst 
the novel commitments of school principals in this regard are assuring the integration of refugees, 
dealing with the (in)visible impacts of poverty, coping with heterogenous profiles of learners, and 
with the changing system. There exist national high stakes exams, which italicize student 
performance and thence that of the school administrator as well. It is then high time for school 
principals in Türkiye were paid attention to as humans and leaders, and empathy is surely required to 
understand them. In this direction, this paper intends to share a possible structure for “peer 
coaching mentoring” aiming to cultivate compassion for school principals as leaders in Türkiye, 
which is a country still without an established selection and recruitment or in-service training setting 
for principalship. To this end, a model is proposed that can cater to the best interest of principals 
through which they can share their stories, learn together, and sympathize with each other. 

Keywords: School principal, compassion, leadership, peer coaching 
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Özet 

Sosyal medya, her kişiye, kuruma ve markaya fark yaratma konusunda eşit fırsat tanır. Bu platformu 
öne çıkma aracı olarak gören markalar, sosyal medya pazarlamasının gelişmesine katkıda 
bulunmuşlardır. Tüketiciler, artan marka değeri ve etkileşimi takdir ederek sosyal medyada markalara 
tepki göstermektedir. Sosyal medya, tüm uygulamaları ve artan popülaritesi ile tüketici katılımı, 
marka bilinirliği ve bağlanabilirlik arayışında şirketlere önemli katkılar sağlamaktadır. Tüketiciler, 
sosyal ağlarda markalar ve diğer tüketicilerle her zamankinden daha etkileşimli bir şekilde iletişim 
kurabilmekte ve bu da markaların kendileriyle ilişkilerini derinleştirmesine imkan vermektedir. Sosyal 
medya etkinlikleri, satışları ve uzun vadeli başarıyı teşvik etmek amacıyla markaların tanıtımını ve 
tüketicilerle ilişkiler kurmasını sağlar. Son yıllarda, birçok bilim insanı ve uygulayıcı, markaların 
karşılaştığı yeni zorluklarla ilgili bu araştırma alanına ilgi göstermekte ve çeşitli araştırmalar 
yürütmektedirler. Bu çalışma, tüketicilerin sosyal ağlar üzerinden markalarla ve veya markalar 
hakkında etkileşim kurma motivasyonlarını bulmak için mevcut literatürü gözden geçirmeye 
çalışmaktadır. Tüketicilerin sosyal medya üzerinden tüketimle ilgili faaliyetlerinin altında yatan 
motivasyonlarını anlamak, pazarlamacıların daha iyi stratejiler geliştirmesinin anahtarıdır. Tüketiciler 
sosyal medyada marka ve ürünler hakkında daha sık bilgi araştırması yapmaktadırlar (Vollmer ve 
Precourt, 2008). Şirketler için bu platformlar, müşterilerle sunum ve iletişim için fırsatlar 
sunmaktadır. Bu iletişimi marka lehinde yönetmenin onlarca yolu vardır ama günümüzde marka 
iletişiminin güncel olmakla birlikte müşteri için geçmişe nazaran daha net bir anlamı olması 
gerekmektedir. 
We Are Social çalışmasına (2022) göre, dünya çapında 4,9 milyar insan internet kullanmaktadır. Bu, 
dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Bunun 4,6 milyarı aktif sosyal medya 
kullanıcısıdır ve 3,26 milyarı sosyal medyaya cep telefonundan erişmektedir. 2021 ile yılı ile 
karşılaştırıldığında, internet kullanıcısı ve sosyal medya kullanımının arttığı görülmektedir. Aynı 
çalışma dünyada 2,9 milyar Facebook, 2,56 milyar Youtube, 1,4 milyar Instagram, 436 milyon Twitter 
ve 444 milyon aktif Pinterest kullanıcısı olduğunu belirtmektedir. Ocak 2022 itibariyle Türkiye’de 
69,95 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır ve günlük internet kullanımı ortalama 8 saattir. 
Türkiye’de insanların interneti kullanma sebepleri, .7’lik bir oranla bilgi aramaktır ve ’si, bir markayı 
araştırırken sosyal ağlara bakmaktadır. Bu sosyal medyayı kullanarak ürünlerini tanıtan ve satışa 
sunan firmalar için oldukça büyük bir kitlenin varlığını kanıtlamaktadır. 

Sonuç olarak, insanlar tüm dünyada sosyal ağları yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Sosyal ağlara 
girme ve kullanma nedenlerinin arkadaşlar ve aile ile bağlantı kurmak, yeni arkadaşlar bulmak ve 
anında iletişim platformuna erişim sağlamak olduğu bilinmektedir. Markalaşma ve marka alanında, 
markaları sosyal ağlarda takip etme motivasyonu iki yönlüdür. Birincisi, bilgi toplama ve bu bilgilerin 
karar vermede kullanılmasıdır. İkincisi ise, çevrimiçi yapılan eylemlerin keyfi ve duygusal marka 
oluşturma deneyimidir. Bu çalışma, markaları takip etme güdülerini gösterse de, bu faktörlerden 
hangisinin müşteri katılımını da etkilediği hâlâ bir soru işareti olarak görülmektedir. Bahsedilen 
faktörler katılım, memnuniyet, güven ve bağlılıktır. Birbirine bağlı sosyal medya dünyasında başarılı 
olmak isteyen şirketlerin oyunun yeni kurallarını anlamaları gerekmektedir. Bir şirket müşteri 
katılımını garanti altına almak istiyorsa, mutlaka ürünlerle ilgili olmayan çekici içeriğe odaklanmalıdır. 
Önce müşterileri içine çekeceği ortamı oluşturmalı, sonra satışı hedeflemelidir. Satış ve kar elde etme 
amacının ötesinde farklı konulardaki diyalog, sürekli etkileşim yoluyla bir ilişki kurulmasına yol açacak 
ve gelecekteki katılım için temel oluşturacaktır. 
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Özet 

Son yıllarda hayatımıza giren kripto para, akıllı sözleşme, Defi, NFT ve metaverse teknolojileri web3 
çatı kavramını oluşturmaktadır. Web 1.0 ve 2.0 teknolojilerinin üzerine kurulu olduğu istemci-sunucu 
mimarisinin aksine; blokzinciri teknolojisinin ortaya çıkmasıyla hayat bulan Web3 kullanıcıların 
çevirim içi kimlik ve verileri hakkında mahremiyete olan farkındalıklarını artıran, merkeziyetsiz ve sıfır-
sunucu mimarisi üzerine kurulu yeni bir dönemin kapısını açmıştır. Mevcut internet altyapı hizmetleri 
kullanılarak erişim sağlanıyor olmasına karşın, Web3 teknolojisinin merkeziyetsiz yapısı, hizmete 
erişen veya hizmeti sunan tarafın anonim bir şekilde işlem yapmasına olanak sağlamaktadır. Alan adı 
servisinin ve barındırma hizmetinin dağıtık bir yapıda sunulması hak arama isteğinde bulunan bireyin 
sonuç alamamasına neden olabilecekken, iyi niyetle sisteme dahil olan bir kullanıcının da istemeden 
suça ortak olma ihtimalini artırmaktadır. Web3’ün sağladığı mülkiyet hakkı ve sansüre dayanıklılık, 
fikri ve sınai haklar bakımından çelişkiler oluşturabilecektir. Bu durum dünya üzerinde farklı şekillerde 
belirlenmiş yasal mevzuatın yetersiz ve hatta işlevsiz hale gelmesine sebebiyet verecektir. Web3 
teknolojisi hakkında öncelikli olarak son kullanıcıların farkındalık düzeylerinin artırılması ve yargı, 
bürokrasi ve üniversitelerin ilgili kurullarının bir araya gelerek hayata dair gelişecek değişim ve yasal 
düzenlemeler konusunda çalışmalar yapması önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: web3, blokzinciri, yasal düzenleme, merkeziyetsizlik 

Web3 Technologies and Legal Issues 

Cryptocurrency, smart contract, Defi, NFT and metaverse technologies that have entered our lives in 
recent years constitute the concept of web3. Unlike the client-server architecture on which Web 1.0 
and 2.0 technologies are built; Web3, which emerged with blockchain technology, opened the door 
of a new era built on a decentralized and zero-server architecture that increases users' awareness of 
online identity and privacy about their data. Although access is provided using existing internet 
infrastructure services, the decentralized structure of Web3 technology allows both accessing and 
providing side of the service to transact anonymously. Providing the domain name and the hosting 
service in a distributed structure may cause the individual requesting a claim to be unsuccessful, it 
also increases the possibility of a user who is included in the system in good faith becoming a partner 
in crime unintentionally. The right of ownership and resistance to censorship provided by Web3 may 
create conflicts in terms of intellectual property rights. This situation will cause the legal legislation 
determined in different ways around the world to become inadequate and even dysfunctional. It is 
important to increase the awareness level of end users about Web3 technology and to work on 
changes that will develop in life and legal regulations by coming together with the relevant 
committees of the judiciary, bureaucracy and universities. 

Keywords: web3, blockchain, regulation, decentralization 
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Abstract 

This study aims at exploring the Malaysian Islamic secondary school leaders’ leadership challenges. 
To respond to the study aim, a qualitative method using some series of interview were applied 
among seven leaders of Islamic Secondary Schools. The informers were selected based on some 
criteria such as the length of service as a leader and leadership knowledge. The data that were 
analyzed using thematic analysis reported seven challenges of Malaysian Islamic secondary school 
leaders’ leadership, namely: (i) lack of knowledge, in particular, the field of school management such 
as finance, IT, asset, data and information, (ii) lack of management skill to figure out conflicts 
regarding incentive differences among senior and novice teachers, (iii) lack of collaboration among 
stakeholders, (iv) need to allocate more finance for the program of competency development such as 
enhancing novice teachers’ pedagogical skills, (v) lack of managing boarding students with the useful 
programs, (vi) less concern to support some Ministry of Education’s policies, and (vii) less concern on 
the changing environment, in particular, the field of pedagogical changes for the post of COVID19 
pandemic. The implication of this study is to be aware for the educational stakeholders, in particular, 
the school leaders, to take into account this study findings in order to make selfimprovement for 
enhancing the students learning and school achievement. 

 Keywords: Malaysian Islamic Secondary, School Leaders, Leadership And Challenges. 
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Abstract 

Innovations in pension systems in the past years have led to a transition in pension systems, first in 
developed countries and then in our country. While reliable support has been provided to employees 
for years with Social Security Institution-supported retirement plans, additional savings opportunities 
have been offered to individuals with premium-based pension systems. This paves the way for the 
need for individuals to maintain their level of welfare during the retirement period when they were 
actively working. The risk and portfolio choices of these pension plans, which are defined as 
individual pension systems, must be fulfilled by the individual himself. Individuals have had to take 
on additional responsibilities in terms of making these financial decisions. In this context, the 
inadequacy of the financial information that individuals need in the financial decisions they face, the 
loss of time and earnings have pushed individuals into confusion. This transition period has 
contributed to behavioral finance researchers in developing what is known about investment 
psychology. In this study, a literature research was conducted to examine the factors and behavioral 
bias that are effective in the financial decisions that individuals have to make within the retirement 
participation behavior. 

Keywords: Retirement Participation Behaviors, Behavioral Finance, Private Pension System, Financial 
Literacy. 

Davranışsal Finans Bağlamında Emeklilik Katılım Davranışlarının İncelenmesi 

Özet 

Geçtiğimiz yıllarda emeklilik sistemlerinde yaşanan yenilikler, önce gelişmiş ülkelerde daha sonra 
ülkemizde emeklilik sistemlerinde bir geçiş yaşanmasına neden olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu 
destekli emeklilik planları ile yıllarca çalışanlara güvenli bir destek sağlanmış olmakla birlikte prim 
esaslı emeklilik sistemleri ile bireylere ek tasarruf imkânları sunulmuştur. Bu sayede bireylerin aktif 
olarak çalıştıkları dönemdeki refah düzeylerini emeklilik döneminde de devam ettirebilme ihtiyacının 
önü açılmış olmaktadır. Bireysel emeklilik sistemleri olarak tanımlanan bu emeklilik planlarının, risk ve 
portföy seçimlerinin bireyin kendisi tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu finansal 
kararların alınması açısından bireyler ek sorumluluklar yüklenmek zorunda kalmışlardır. Bu kapsamda 
bireylerin karşı karşıya oldukları finansal kararlarda ihtiyaç duydukları finansal bilginin yeterli 
olmayışı, zaman ve kazanç kayıpları bireyleri karmaşaya itmiştir. Bu geçiş süreci, davranışsal finans 
araştırmacılarına yatırım psikolojisiyle ilgili bilinenlerin geliştirilmesi anlamında katkı sağlamıştır. Bu 
çalışmada bireylerin emeklilik katılım davranışı içerisinde vermek zorunda kaldığı finansal kararlarda 
etkili olan faktörlerin ve davranışsal eğilimlerin incelenmesine yönelik bir literatür araştırması 
gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Emeklilik Katılım Davranışı, Davranışsal Finans, Bireysel Emeklilik Sistemleri, 

Finansal Okuryazarlık. 
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Hep Benim Yüzümden (mi)? Örgütsel Davranış Bağlamında Bir Cevap Arayışı 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih SOBACI   
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  

Niksar Meslek Yüksekokulu 
Özet 

İnsanlar, iyi bir insan olduklarında başlarına iyi şeyler geleceği varsayımına inandırılarak yetiştirilirler. 
Bu düşüncenin devamında ise başlarına olumsuz şeyler geldiğinde kendini suçlamaya başlayan bir 
insan ortaya çıkmaktadır. Depresyon konusunda önemli çalışmaları ile bilinen Psikolog Rowe (2003), -
Kişisel Yapılar Kuramı’ndan (Kelly 1955) beslenen yaklaşımıyla- bu düşüncenin depresyona yol açan 
bir faktör olduğunu ifade etmektedir. Sonuç olarak, iyi olan insan depresif bir yapıya bürünmektedir. 
Bahsedilen süreç, örgütlerde yaşanan olumsuz olayların, başarısız sonuçların veya iş arkadaşlıklarında 
yaşanan problemlerin çalışan tarafından değerlendirilmesinde de kendisini gösterebilmektedir. Daha 
açık söylemle, iyi bir çalışan olduğu halde örgütsel problemler yaşayan, iş arkadaşlarıyla ilişkileri 
bozulan biri olmak, kişinin kendini suçlamasını da beraberinde getirebilmektedir. Bu düşüncenin kişiyi 
iş hayatında depresif bir yapıya sürüklemesi ve iş stresinin neden olacağı olumsuz sonuçlarla yüz yüze 
bırakması kaçınılmaz görünmektedir. Bu durum ise nihai olarak (araştırma sonuçlarına da yansıdığı 
üzere) örgütsel depresyonun yaşanmasına neden olabilmektedir. Tüm bu açıklananlar, iyi olduğuna 
inanıp başına iyilik geleceğini bekleyen bir çalışanın, olumsuzlukları değerlendirmesindeki hatalı bakış 
açısının örgütlere maliyetinin ne derece yüksek olacağını göstermektedir. Bu nedenle genel olarak 
insanın, özel olarak da çalışan bireyin, her olumsuzluğu kendine mal etmemesi ve kendisini 
olumsuzlukların kaynağı olarak görmemesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda örgüt yöneticilerine, 
çalışanın iç dünyasında ve örgütsel gündemin gerilerinde kalmış bu ve benzeri düşünce yapılarına 
dikkat etmeleri ve varsa düzeltmeye dönük aksiyonlar almaları örgütsel başarı açısından 
önerilmektedir.     
Anahtar Kelimeler: İş Stresi, Depresyon, Örgütsel Depresyon, Örgütsel Davranış.  

 

Is it always Because of Me? Seeking an Answer in the Context of Organizational Behavior 
 
Abstract 
People are brought up to believe that good things will happen to them when they become good 
people. In the continuation of this thought, a person who starts to blame himself when negative 
things happen to them emerges. Psychologist Rowe (2003), who is known for her important studies 
on depression, states that this thought is a factor that leads to depression -with her approach based 
on Personal Construct Theory (Kelly 1955). As a result, the person who is good becomes depressed. 
The aforementioned process can also manifest itself in the employee's evaluation of negative work-
related events, unsuccessful results, or problems with co-workers. To put it more clearly, being a 
person who has organizational problems and whose relations with colleagues deteriorated, even 
though he/she is a good employee, can bring self-blame. It seems inevitable that this thought will 
lead the person to a depressive structure in business life and cause negative consequences of work 
stress. This situation can eventually lead to organizational depression (as reflected in the research 
results). All these explanations show how high the cost of an erroneous perspective in evaluating the 
negatives will be to the organizations. For this reason, it is important that people in general, and the 
individual working in particular, do not appropriate every negativity and do not see himself/herself as 
the source of negativity. In this context, organizational managers are advised to pay attention to 
these and similar thinking structures that are stay in the background the inner world of the employee 
and the organizational agenda, and to take corrective actions, if any, in terms of organizational 
success. 
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Financial Risk Tolerance of Individual Investors-Future Expectation Relationship and 

Prediction of Investment Performance 
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Abstract 
 
Economic uncertainty has deepened due to the Covid 19 pandemic in the financial markets in Turkey 
as the other countries of the world. The unpredictability of when the pandemic process will end has 
affected investment decisions and caused significant fluctuations in financial markets. While making 
financial decisions in this uncertain environment, it is important to know the level of financial risk 
tolerance (FRT),  as the maximum amount of uncertainty that individuals can accept, for individual 
investors, and its relationship with future expectations. The main purpose of the research is to 
determine whether the future expectations of individual investors in Turkey differ according to FRT 
and to estimate the effects of experience and education status on financial performance together 
with these variables. The FRT scale developed by Grable and Joo (2004) has been used in the 
research and the financial performance has been obtained by dividing the profit from the investment 
in the long term (1 year) by the total investment amount. For this purpose, the multivariate statistical 
techniques with SPSS 22 package program and Ridge Regression analysis through the R package 
program have been benefited. As a result of the research, it has been seen that investors with higher 
FRT have more "optimistic" expectations in the markets for the next 5 years compared to investors 
with low FRT. Moreover, it has been determined that experience, which is one of the variables 
affecting investment performance, is more effective than FRT. 
 

Keywords: Financial Risk Tolerance, Investment Performance, Machine Learning in R, Ridge 
Regression. 
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Azərbaycan Xalq Inanclarinda Qara Rəng 
                                                                                                                                                       

Şabanova ALMAZ 

                                                                                          Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı  

Azerbaycan  

 

Özet 

Azərbaycan qədim tarixə, zəngin mədən irsə malik olan bir ölkədir. Milli adət və ənənələr tarixin 
bütün mərhələlərində ictimai-mədəni həyatın əsas göstəricisi olmuşdur. Çünki adər və inanlar xalqın 
kimliyini əks etdirən milli-mənəvi varlığının ilkin əlamətlərindəndir. Xalq inanclarında eyni zamanda 
müxtəlif rənglərin mənaları öz əksini tapıb. 

Azərbaycan  xalq inanclarında qırmızı rəng sevinc, toy, bayram, ağ rəng saflıq, müqəddəslik və 
ləyaqət, mavi rəng - təmiz səma və su ilə assosiasiya olunur, sakitlik və firavanlıq simvolu, qara rəng 
isə güc, əzim, yas, matəm rəngi kimi göstərilir 

Qara rəng türk xalqlarında “bəd” rəng hesab olunar, ölümü, qaranlığı ifadə edərdi Qara rəngin yasla, 
matəmlə bağlılığı danılmazdır. Yas mərasimlərində dünyasını dəyişənlərin qohumlarının qara paltar 
geyinməsi, qadınların başlarına qara rəngli örtük örtmələri də buna sübutdur. Hətta evlənməmiş, 
cavan ölənin yas mərasimi də "qara toy" adlanır. 

Kitabi-Dədə Qorqud boylarında, həmçinin qədim folklor nümunələrimizdə də ənənəvi yas 
mərasimlərimizin qədim izlərni görmək mümkündür. Məsələn, dastandakı ölüm xəbəri ilə bağlı “qız-
gəlin ağ çıxardı, qara geydi, qırx-əlli igid qara geyib göy sarıdı. Burlaxatun yanağın dartdı, 
yırtdı,saçlarını yoldu  kimi ifadələrdə yuxarıda söylədiyimiz qədim yas mərasimlərinin izləri özünü 
aydın biruzə verir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında övladı olmayanların məclislərdə qara çadırda 
əyləşməsi, altına qara keçə döşənib, önünə qara qoyun ətindən yemək qoyulması kimi epizodlar 
çoxumuza bəllidir. 

Yas paltarı rəngi türklər arasında daha çox qara rəngdədir. Osmanlı sultanlarının ölümündə matəm 
rəngi kimi “qara” rəngdən istifadə edildiyi görülür. Eyni zamanda unutmaq olmaz ki, köhnə türk 
böyüklərinin ağ paltar geyinmək ənənəsi və şəhadətə hazırlaşmaq və ağ matəm paltarı geyinmək 
ənənəsi olub. 

Bu gün Türkiyədə olduğu kimi Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səlcuqlu və Osmanlıda da yas paltarı qara idi. 
Qadınların yas əlaməti olaraq qara və ya göy rəngli paltar geyinməsi mərhumun yaxınlıq dərəcəsi ilə 
bağlı olmuşdur. Buna əsasən qadınlar ərləri öləndə qara, qohumları öləndə isə mavi paltar 
geyinirdilər. Belə ki, qəmli qadınlar bir il qara və ya mavi paltar geyinməyə davam edərdilər.  

Qara əslində gücün və nüfuzun rəngidir. Qara rəngə vurğun olan insanlar ümumilikdə özgüvənli, 
əzimli və qərarlı olurlar.  Qara rəngi seçən insanlar həmişə mübarizəyə hazır, alovlu, olurlar. Bu, 
qiyam, üsyan rəngidir. 

Açar sözlər: rəng, qara, xalq, inanç 
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Azerbaijan is a country with ancient history and rich mining heritage. National customs and traditions 
have been the main indicator of social and cultural life at all stages of history. Because values and 
beliefs are the primary signs of the nation's national-spiritual existence, reflecting the nation's 
identity. At the same time, the meanings of different colors are reflected in folk beliefs. In the 
Azerbaijani folk beliefs, red color represents joy, wedding, happiness, white color represents purity, 
sanctity and dignity, blue color is a symbol of clear sky, prosperity, black color is shown as strength, 
perseverance, mourning color. 

Black is actually the color of power and authority. Black color is considered "bad" color in Turkic 
peoples, it means death and darkness. The association of black color with funeral and mourning is 
undeniable. This is evidenced by the fact that the relatives of the deceased wear black clothes and 
women cover their heads with black veils during mourning ceremonies. Even the mourning ceremony 
of an unmarried, young deceased is called a "black wedding". 

It is possible to see ancient traces of our traditional mourning ceremonies in Kitabi-Dada Gorgud, as 
well as in our ancient folklore examples. For example, regarding the news of death in the epic, "the 
bride took off white and put on black, forty and fifty brave men put on black and turned into the sky. 
Burlakhat's expressions such as he pulled his cheek, tore his hair, and pulled out his hair clearly 
reveal the traces of the ancient mourning ceremonies mentioned above. Many of us know the 
episodes in the "Kitabi-Dada Gorgud" saga, where childless people sit in a black tent at gatherings, 
with black felt laid under it, and food made of black mutton is placed in front of them. 

The color of mourning clothes is mostly black among Turks. It is seen that "black" color is used as the 
color of mourning in the death of Ottoman sultans. At the same time, it should not be forgotten that 
the old Turkish elders had a tradition of wearing white clothes and preparing for martyrdom and 
wearing white mourning clothes. 

As in Turkey today, mourning clothes were black in Karagoyunlu, Aggoyunlu, Seljuklu and Ottoman. 
Women wearing black or blue clothes as a sign of mourning was related to the degree of closeness to 
the deceased. According to this, women wore black clothes when their husbands died, and blue 
clothes when their relatives died. So the grieving women continued to wear black or blue clothes for 
a year. 

Black is actually the color of power and prestige. People who love black color are generally self-
confident, persistent and determined. People who choose black color are always ready for battle, 
fiery. This is the color of rebellion. 

Keywords: color, black, people, faith 
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Abstract 

 One of the most important developments of the 20th century is the idea of human rights. Within the 
scope of human rights, which covers a very wide area as a concept, one of the rights violations that 
are tried to be prevented is the activities of violence. 
 

Today, violence can be seen in work, school or private life areas in our daily life, as well as activities 
such as murder and extortion. One of the places where such violent activities are seen is sports 
organizations and competitions. In sports; Violence is experienced from many different sources due 
to fanaticism, racial discrimination, religious discrimination and some events or polarizations from 
the past to the present. In this compilation study, which was planned using the traditional 
compilation model, the scientific literature on the subject was reviewed, the definition of human 
rights was made in the conceptual framework, and then, one of the most important violations of 
rights, violence in sports, was evaluated based on the events experienced in the field of violence in 
sports.  
Consequently, it has been tried to make suggestions in order to prevent violence in sports, which is 
evaluated in terms of human rights. 
 

Keywords: Human Rights, Sport, Violence, Fanaticism 

Sporda Şiddet Olaylarının İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi 
 

Özet 

20. Yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri de insan hakları düşüncesidir. Kavram olarak çok geniş bir 
alanı kapsayan insan hakları kapsamında, engellenmeye çalışılan hak ihlallerinden biride şiddet 
faaliyetleridir. Günümüzde şiddet cinayet, gasp gibi faaliyetlerin yanı sıra gündelik yaşamımızda iş, 
okul ya da özel yaşam alanlarında görülebilmektedir. Söz konusu şiddet faaliyetlerinin görüldüğü 
yerlerden biri de sportif organizasyonlar ve yarışmalardır. Sporda; fanatizm, ırk ayrımcılığı, din 
ayrımcılığı ve geçmişten günümüze devam eden bazı olay veya kutuplaşmalar nedeniyle birçok farklı 
kaynakla şiddet olayları yaşanmaktadır. Geleneksel derleme modeli kullanılarak planlanan bu 
derleme çalışmasında, konuyla ilgili yayınlanmış bilimsel literatür taranarak, insan haklarının 
kavramsal çerçevede tanımı yapılmış ve daha sonra sporda şiddet konusunda yaşanılan olaylardan 
hareketle, en önemli hak ihlallerinden biri olan sporda şiddet değerlendirilmiştir. Çalışma sonuncunda 
insan hakları minvalinde değerlendirilen sporda şiddet olaylarının engellenmesi adına önerilerde 
bulunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Spor, Şiddet, Fanatizm 
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