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                    13. 08. 2022                                                    10: 00 – 12: 00 

Meeting ID: 884 4102 3663                                      Passcode: 120822 

HALL: 1   SESSION: 1                     MODERATOR:   PROF. HACER HUSEYNOVA 

PROF. HACER HUSEYNOVA 
Arap Kaynaklarında Azerbeycan Yer İsimleri 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NUMAN ERTAŞ 
Dünden Bugüne TRB1 Bölgesinin Bitkisel Üretim Deseni 

 

6.Sınıf Vücumuzdaki Sistemler Ünitesinin Sınıf Dışı Etkinliklerle 

Bütünleştirilmiş Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımıyla Öğretiminin 

Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarısına Etkisi 

 

DOÇ.DR. A. BEYHAN ÖZDEMİR Belgesel Fotoğraf Merhamet, Hümanizm ve Adanmışlıktır 

DOÇ. DR. HATİCE NİLÜFER 

SÜZEN 
Estetik Eğitimi Ve Görsel Sanatlar 

CƏFƏROVA AYGÜN HİLAL QIZI Azərbaycanda Coğrafi Adlar 

MEHMET ALPDOĞAN ERCİŞ Çağdaş Türk Sanatında Mehmet Güleryüz Eserleri 

MEHMET ALPDOĞAN ERCİŞ Çağdaş Ressam Mahir Güven’in Eserlerindeki Üslupsal Yaklaşımlar 

YL. ÖĞRENCİSİ MUTLU 
AKGÜRBÜZ 

DOÇ. DR. ELİF OMCA 

ÇOBANOĞLU  
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HALL: 2   SESSION: 1                     MODERATOR:  P. Ü.F. D. DOSENT NAZİLƏ ABDULLAZADƏ 

 

BEDİRHAN TEKE  

HAMZA ÇALIŞICI 

 

Bölünebilme Kuralları Konusunun Öğretimine Yönelik Bir Çalışma  

HALİL İBRAHİM ŞANVERDİ 
Türkiye’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Lisans Programlarının Öğretim 

Programı Açısından İncelenmesi 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ YÜKSEL ÇELİK 

HEBA ALALHAM 

Hasen Bin Ali El-Madabiğî’nin “Hâşiyatu’l- Madâbiğî Alâ Mûṣılu'ṭ- 

Ṭullâb” Adlı Eserinin Tahkik Ve Tahlil 

 

P. Ü. F. D. DOSENT 

NAZİLƏ ABDULLAZADƏ 

 P. Ü. F. D. DOSENT 

XOSBƏXT ƏLİYEVA 

 

Azərbaycan Xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev İdeyaları 

Tarixi Missiya Gerçəkliyində  

DR. ÖĞR. ÜYESİ YÜKSEL ÇELİK  

AHMED DEHMAN 

 

İbn Hatîbüddehşe Ve Eseri “Şerhu Vesîletü’l-İsâbe Fî Tariki Sanʿati’l 

Kitâbe 

ERDAL KURTÇU 
Dergâh Mecmuası Ve Mahmud Nedim’in 1921 Tarihli Yazısında 

“Hint Dram Müzikalleri” 

SELİM GÜLVERDİ Hz. Âdem’in Cennet’ten Çıkarılmasına Teolojik bir Yaklaşım 

METANET QURBAN QIZI 

ŞAHALIYEVA 

Zeynalabdin Maraghayi’nin “İbrahim Bey’in Seyahatnamesi” 

Eserinde Toplumsal Yaralar Millet Sevdalısı İbrahim Bey’in Diliyle 
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HALL: 3   SESSION: 1                     MODERATOR:   EYYÜP YILDIRIM 

VEYSEL ALBAYRAK 

Savunma Ve Dövüş Sporu İle İlgilenen Öğrencilerin Öfke İfade 

Tarzlarının İncelenmesi 

 

VEYSEL ALBAYRAK Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Özgüven Ve İletişim 

Düzeylerinin İncelenmesi 

EYYÜP YILDIRIM 
Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekrasyon Bölümünde 

Öğrenim Gören Öğrencilerin Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi 

EYYÜP YILDIRIM 

ÖMER FARUK TUTAR  

MESUT BULUT 

Spor Merkezine Üye Olan Kadınların Boş Zaman Tatmininin Yaşam 

Kalitesine Etkisi 

MESUT BULUT  

ÖMER FARUK TUTAR 

Spor Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Sportif Ürünlerde Marka 

Bağımlılığı Düzeylerinin İncelenmesi 

MESUT BULUT  

ÖMER FARUK TUTAR 

Futbol Taraftarlarının Video Yardımcı Hakem (Var) Uygulamasına 

Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 

OĞUZHAN ALTUNGÜL 

MESUT BULUT  

DİDEM YAVUZ SÖYLER 

Elazığ İlinde Masaj Salonuna Giden Bireylerin Algılanan Stres 

Düzeylerinin İncelenmesi 

OĞUZHAN ALTUNGÜL  

 MESUT BULUT  

 DİDEM YAVUZ SÖYLER 

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım 

Amaçları Ve Bağımlılıkları 

MUSTAFA KIZILKOCA  

MUHAMMED GÜLER 

Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Personelinin Algıladığı Yönetici 

Desteğinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi 

MURAT BEKLEYİŞ APAYDIN  

MUHAMMED GÜLER 

Spor Lisesi Öğrencilerinin Dengeli Beslenme Ve Obezite İle İlgili 

Tutumları 
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HALL: 4   SESSION: 1                     MODERATOR:   NADEZHDA KVATASHIDZE 

HAYTHAM YASSINE 

 

Understanding How Money Laundering and Financing of Terrorism 

Are Conducted through the Real Estate Sector in the Middle East and 

North Africa Region 

AMIRHOSSEIN KARAMOOZIAN 

DESHENG WU 

BEHZAD ABBASNEJAD 

 

Risk Assessment of Building Information Modelling Adoption in 

Construction Projects 

NOAH G. AKHIMIEN 

ESHRAR LATIF 

Incorporating Circular Economy into Passive Design Strategies in 

Tropical Nigeria 

LALLA NEZHA LAKMITI 

 ABDELKAHAR ZAHID 

 

The Governance of Islamic Banks in Morocco: Meaning, Strategic 

Vision and Purposes Attributed to the Governance System 

 

NADEZHDA KVATASHIDZE 

 

Impact of Changes of the Conceptual Framework for Financial 

Reporting on the Indicators of the Financial Statement 

 

 

MAIA SETURI 

TAMARI TODUA 

 

The Role of Branding for Success in the Georgian Tea Market 

 

MOHAMED HAFFAR 

 MUHAMMAD ABDUL AZIZ 

AHMAD GHONEIM 

 

The Role of Organizational Culture in Facilitating Employee Job 

Satisfaction in Emerald Group 

LEVAN SABAURI 

Ways for the Development of the Audit Quality Control System 

through the Analysis of Ongoing Problems, Experience and 

Challenges: Example of the Republic of Georgia 
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HALL: 5   SESSION: 1                     MODERATOR:   NANCHE BILLA ROBERT 

 

AHMAD ALSOLAMI 

 DARREN MUNDY 

 MANUEL HERNANDEZ-PEREZ 

 

A Structured Mechanism for Identifying Political Influencers on 

Social Media Platforms: Top 10 Saudi Political Twitter Users 

NANCHE BILLA ROBERT Income Inequality and the Poverty of Youth in the Douala Metropolis 

of Cameroon 

MUSARRAT JABEEN 
Conceptualizing Thoughtful Intelligence for Sustainable Decision Making 

 

MUSA BALA ZAKARI 

 MARK BUTTON 

Insiders’ Perspectives of Countering Public Sector Corruption in Nigeria: 

Identifying and Targeting Its Nature, Characteristics and Fundamental Causes 

 

HASHEM DEHGHANNIRI A Goal-Driven Crime Scripting Framework 

MUJEEB SAIF MOHSEN AL-ABSY 

 KU NOR IZAH KU ISMAIL 

 SITRASELVI CHANDREN 

 

Corporate Governance Mechanisms, Whistle-Blowing Policy and 

Earnings Management Practices of Firms in Malaysia 

JAILAN MOHAMED EL 

DEMERDASH 

Millennials' Viewpoints about Sustainable Hotels' Practices in Egypt: 

Promoting Responsible Consumerism 

NAEEM ULLAH KHAN 

 KALSOOM KHAN 

Evolving Paradigm of Right to Development in International Human 

Rights Law and Its Transformation into the National Legal System: 

Challenges and Responses in Pakistan 

 

MOHAMMAD TIPU SULTAN 

 FARZANA SHARMIN 

 KE XUE 

 

Sharing Tourism Experience through Social Media: Consumer's 

Behavioral Intention for Destination Choice 
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HALL: 1   SESSION: 2                     MODERATOR:   DR. GÖKHAN TANERİ 

SEMA DÖKME YAĞAR 

 

Antibiyotik Kullanımı İle İlgili Yapılan Haberlerin Metin Ve Web 

Madenciliği Teknikleri İle İncelenmesi 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ FEDAYİ YAĞAR  

SEMA DÖKME YAĞAR 
Toksik Liderlik Davranışları İle İlgili Hemşireler Üzerinde Yapılan 

Araştırmaların İncelenmesi 

SERKAN GÜR 

Günümüzde Haberleşme Sektörünün Önemi, Ekonomik Analizi Ve  

Değerlendirilmesi 

 

GÜLİSTAN ÖZ 

Pandemi Döneminde Müzisyenlerdeki Kaygı Ve Depresyon 

Düzeylerinin Psikolojik Dayanıklılık Ve Kişilik Özellikleriyle İlişkisi 

 

AV. ARB. HAYRİYE ÇİÇEK 

Güçlü Ve Etkin Başkan Modelinin Belediye Organları Üzerinden 

Analizi 

 

BEYZA DURUPUNAR  

VOLKAN BEKTAŞ 

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım, İstihdam Ve Ekonomik 

Büyüme İlişkisi 

DR. GÖKHAN TANERİ Yapay Zekâda Ceza Sorumluluğu 

DR. GÖKHAN TANERİ 

 

Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Uygulamalarında Usul 

Bozmalarının Adil Yargılanma Hakkına Olumsuz Etkisi 

 

DR. GÖKHAN TANERİ Parmak İzinin Türk Hukukunda Delil Değeri 
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HALL: 2   SESSION: 2                     MODERATOR:   ENVER KENDAL 

 

ENVER KENDAL 

 

Arpa Islahında Seleksiyon Amaçlı Biplot Analiz Tekniğinin 

Kullanılması 

MUSTAFA YAŞAR  

 ENVER KENDAL 

 

Muş Şartlarına En Uygun Şeker Pancarı Çeşitlerinin Belirlenmesi 

ÖZGÜR KATRANCIOĞLU  

SÜLEYMAN ÇAYIR  

ŞULE KARADAYI 

 

Pektus Ekskavatum’da Güncel Yaklaşım Nuss Deneyimi 

MEHMET ÖZGEL  

 SÜLEYMAN ÇAYIR  

AHMET ERBEY 

 

Akciğer/Endobronşial Lezyonlarında Fiberoptik Bronkoskopi 

Deneyimi 

TALHA YILDIZ  

SEBAHATTİN KARABULUT  

MELİKE BOLAT  

 MELİKE YALÇINKAYA 

 

Fibroblast Büyüme Faktörü-18’in Sh-Sy5y Hücre Hattında 

Oluşturulan Glutamat Eksitotoksisitesi Üzerine Etkisi 

MANAL RAUF 

Classroom Incivility Behaviours among Medical Students: A 

Comparative Study in Pakistan 

 

SÜLEYMAN ERCÜMENT ÖNEL 

Saplı Meşe (Q.robur L) Yosununun In Vitro Ruminal Gaz Üretimi, 

Metan Emisyonu Ve Rumen Protozoa Sayısı Üzerine Etkisinin 

Belirlenmesi 

MEVLÜT ALATAŞ  

 TÜLAY EZER  

 HÜSEYIN ERATA  

 NEVZAT BATAN 

 

A Note On Orthotrichetum Pumili (Jäggli 1934) Von Hübschmann 

1986 In Turkey 
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HALL: 3   SESSION: 2                     MODERATOR:   FATMA ATEŞ 

 

MAZLUM DOĞAN GÜZEL  

PROF. DR. OSMAN GÜNAYDIN  

DOÇ. DR. KADİR GÜÇLÜER 

 

Atık Mermer Tozu Katkılı Harçların Donma-Çözünme Özelliklerinin 

İncelenmesi 

FATMA ATEŞ 

E-Ticaret Şirketlerinin Konya İlinde Kargo Firması Seçimi Üzerine 

Analitik Hiyerarşi Prosesi Ve Görüntü Bulanık Normalleştirilmiş 

Ağırlıklı Bonferroni Ortalama Operatörü İle Bir Uygulama 

 

BURAK ÖZTAŞ 

Elyaf Takviyeli Sandviç Kompozitlerde Çekirdek Yapının Ultrasonik 

Test Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi 

 

ETSUO MORISHITA 

 

Project and Experiment-Based Fluid Dynamics Education 

 

DOÇ. DR. GÜLLÜ KIRAT 

 

Türkiye’deki Nadir Toprak Element Yatakları 

 

AKIN ÖZÇİFT 
Parkinsons Disease Risk Estimation With Extra Tree Regression 

 

 

MEHMET BOZUYLA 

AKIN ÖZÇİFT 

 

Traffic Volume Estimation With Random Forests Regression 
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AZƏRBAYCANDA COĞRAFİ ADLAR 

 

Cəfərova Aygün Hilal qızı 

Azərbaycan Dillər Universitetinin dissertantı, Azərbaycan, Bakı, , 

https://orcid.org/0000-0002-9396-5148 

 

 

Türk etnoslarının qədim zamanlardan yurd yerləri olmuş Azərbaycan ərazilərində qeyri-

türk mənşəli ter-yurd adları-toponimlər də mövcuddur. Həmin əcnəbi adlar əsasən, istilalarla 

bağlı olmuş, siyasi məqsədlərə xidmət etmişdir. 

Azərbaycan ərazilərində bəzi toponimlərin leksik mənalarına diqqət yetirək. 

İlk növbədə, qeyd etməliyik ki, ölkəmizin ərazilərində fonetik cəhətdən, zahiri əlamətlərinə 

görə yanlış olaraq, fars mənşəli, erməni mənşəli adlandırılan adlar var. Həmin toponimlərin 

etimologiyası haqqında çox müxtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür. Onlardan bəzilərinə diqqət 

edək:  

Diqqət etsək, adın qədim variantlarının tərkibində atr/atur və ya adir/adər  

Komponentinin işləndiyini görürük. İlk dəfə Strabon e.ə. I əsrdə Atropatena adını işlətmiş 

və onu sərkərdə Atropatın adı ilə əlaqələndirmişdir. Atropatena şəklində toponim “Atropatın 

ölkəsi” mənasını ifadə etmişdir. Həmin versiyanı VIII əsrdə İbn Müqəffa da qəbul etmişdir. 

Bundan sonra e.13-cü əsrdə Yaqut Həməvi adın Azərbaycan variantını fars dili ilə 

əlaqələndirmiş və “azər-od və bican-qoruyan” (pəhləvicə) sözlərindən düzəldiyini 

söyləmişdir.K.P.Patkanov bu fikirlə razılaşmayaraq, toponimi “atəşpərəstlər ölkəsi” kimi 

mənalandırmışdır. F.Rəşidəddin (XIV) Sözün tərkibindəki “azər” komponentini yüksək, 

“baycan” komponentini isə varlılar, bəylər kimi izah etmişdir. 

Söylənmiş variantlarda bəziləri adı iran dilləri, bəziləri türk dilləri baxımından izah 

etmişlər. Bizim fikrimizcə, adın yerli-aborigen əhalinin dil xüsusiyyətlərinə uyğun olduğunu 

və türk dilləri baxımından izahını düzgün hesab etmək olar. Hələ e.ə. VIII-VII əsrdə mixi 

yazılarında Mannada Midiya ilə sərhəd hissədə yerləşən Qızılüzən çayının axınında 

Andipatianu/Andarpatian adı çəkilir. Əslində fonetik oxşarlığa baxmayaraq, bu söz 

Atropatena yox, Adərbadqan/Adirbadqan adının fonetik variantı olmuşdur. Adın 

tərkibindəki adir/adur komponenti türk mənşəli toponimlərin tərkibində işlənmiş və 

“yüksəklik, təpəlik..” mənalarını ifadə etmişdir. Toponimin formalaşması aşağıdakı 

istiqamətdə getmişdir: 

 Adirpatyan→Adərpatyan→Adirbadqan→Adərbadqan→Adirbayqan→ 

Adərbayqan→Adirbican→Azərbaycan. 

B.Qate (XVII) sözün mənasını aşıqlayarkən türk dillərinə əsaslanmış və onu 

“böyüklərin, bəylərin ölkəsi” kimin izah etmişdir. Biz də belə bir fikirlə razılaşırıq ki, 

toponim aborigen əhalinin adına, dilinə uyğun olaraq izah edilməlidir. Azərbaycan sözü də 

“igid Az (etnos) bəylərin məkanı” mənasını ifadə edir. 

Açar sözlər: coğrafi ad, Azərbaycan, məna, türk, iran 

 

AZERBAYCAN'DA COĞRAFİ İSİMLER 

 

Eski çağlardan beri Türk etnik gruplarının anavatanı olan Azerbaycan topraklarında da 

Türkçe kökenli olmayan ter-yurd adları-yer adları mevcuttur. Bu yabancı isimler daha çok 

istilalarla ilgiliydi ve siyasi amaçlara hizmet ediyordu. 

Azerbaycan topraklarındaki bazı yer adlarının sözlük anlamlarına dikkat edelim. 

https://orcid.org/0000-0002-9396-5148
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Her şeyden önce, ülkemiz topraklarında fonetik ve yanlış olarak Farsça ve Ermenice 

olarak adlandırılan isimler olduğunu belirtmeliyiz. Bu yer adlarının etimolojisi hakkında birçok 

farklı görüş ileri sürülmüştür. Bunlardan bazılarına odaklanalım: 

Dikkat edersek, ismin eski varyantları atr/atur veya adir/ader içerir. 

Bileşenin işlendiğini görüyoruz. İlk kez Strabon M.Ö. 1. yüzyılda Atropatena adını 

kullanmış ve onu genel Atropate adıyla ilişkilendirmiştir. Atropatena biçimindeki yer adı 

"Atropate'nin ülkesi" anlamına gelir. Bu versiyon 8. yüzyılda İbn Mukaffa tarafından kabul 

edilmiştir. Bundan sonra MS 13. yüzyılda Yagut Hamavi, ismin Azerice versiyonunu Farsça 

ile ilişkilendirmiş ve "Azer-ateş ve Bijan-koruyucu" (Pehlevi) kelimelerinden oluştuğunu 

söylemiştir. F. Raşiddin (XIV) kelimenin "azer" kısmını yüksek, "baycan" kısmını ise zengin 

olarak açıklamıştır beyler. 

Bahsedilen varyantlarda kimisi ismi İran dilleri, kimisi de Türkçe ile açıklamıştır. 

Kanaatimizce isim, yerli-aborjin nüfusun dil özelliklerine tekabül etmekte olup, Türk dilleri ile 

açıklanması doğru kabul edilebilir. Hatta M.Ö. 8.-7. yy. çivi yazılı yazıtlarda 

Andipatianu/Andarpatian adı Manna'da Midia ile sınır bölgesinde yer alan Kızıluzen nehri 

boyunca geçmektedir. Aslında, fonetik benzerliğine rağmen, bu kelime Atropatena değil, 

Aderbadgan/Adirbadgan adının fonetik bir varyantıydı. İsmin adir/adur bileşeni Türkçe kökenli 

yer adlarında kullanılmış ve "yükseklik, tepe" anlamını ifade etmiştir. Toponym oluşumu şu 

yönde gitti: 

 Adirpatyan→Aderpatyan→Adirbadgan→Aderbadgan→Adirbaygan→ 

Aderbaygan→Adirbijan→Azerbaycan. 

B.Kapı (XVII), kelimenin anlamını açıklarken Türk dillerine dayandırılmış ve onu 

"büyükler ve beyler ülkesi" olarak açıklamıştır. Yer adının yerli nüfusun adına ve diline göre 

açıklanması gerektiği konusunda da hemfikiriz. Azerbaycan kelimesi aynı zamanda "cesur Az 

(etnos) beylerin yeri" anlamına gelir. 

Anahtar kelimeler: coğrafi ad, Azerbaycan, anlam, Türkçe, İran 

 

 

 

GEOGRAPHICAL NAMES IN AZERBAIJAN 

 

Toponyms of non-Turkish origin also exist in the territories of Azerbaijan, which have 

been homelands of Turkic ethnic groups since ancient times. Those foreign names were mainly 

related to invasions and served political purposes. 

Let's pay attention to the lexical meanings of some toponyms in the territories of 

Azerbaijan. 

First of all, we should note that in the territory of our country there are names that are 

phonetically and incorrectly called Persian and Armenian. Many different opinions have been 

put forward about the etymology of those toponyms. Let's focus on some of them: 

If we pay attention, the ancient variants of the name contain atr/atur or adir/ader 

We see that the component is processed. For the first time, Strabo B.C. In the 1st century, 

he used the name Atropatena and associated it with the name of the general Atropate. The 

toponym in the form of Atropatena means "Atropate's country". This version was accepted by 

Ibn Muqaffa in the 8th century. After that, in the 13th century AD, Yagut Hamavi connected 

the Azerbaijani version of the name with the Persian language and said that it was formed from 

the words "Azer-fire and Bijan-protector" (Pahlavi). F. Rashideddin (XIV) explained the "azer" 

component of the word as high, and the "bayjan" component as the rich, gentlemen. 
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In the mentioned variants, some explained the name in terms of Iranian languages, 

others in terms of Turkish languages. In our opinion, the name corresponds to the language 

characteristics of the local-aboriginal population and it can be considered correct to explain it 

in terms of Turkic languages. Even in B.C. In the 8th-7th century cuneiform inscriptions, the 

name Andipatianu/Andarpatian is mentioned in the course of the Kiziluzen river located in the 

border area with Midia in Manna. In fact, despite the phonetic similarity, this word was a 

phonetic variant of the name Aderbadgan/Adirbadgan, not Atropatena. The adir/adur 

component of the name was used in toponyms of Turkish origin and expressed the meaning of 

"elevation, hill". The formation of the toponym went in the following direction: 

 Adirpatyan→Aderpatyan→Adirbadgan→Aderbadgan→Adirbaygan→ 

Aderbaygan→Adirbijan→Azerbaijan. 

B. Gate (XVII) was based on Turkic languages while explaining the meaning of the word 

and who explained it as "the country of elders and gentlemen". We also agree that the toponym 

should be explained according to the name and language of the aboriginal population. The word 

Azerbaijan also means "the place of brave Az (ethnos) gentlemen". 

Keywords: geographical name, Azerbaijan, meaning, Turkish, Iran 
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ARAP KAYNAKLARINDA AZERBEYCAN YER İSİMLERİ 

Prof. Hacer Huseynova 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Filoloji Fakülte,  

https://orcid.org/0000-0002-3223-427X;tel.:055 241 17 16 

 

Özet 

        Azerbaycan - Arap edebi ilişkilerinin tarihi VII yüzyılın iknci yarısından başlar. Fakat 

Azerbaycan şairlerinin Arap kültürü ile tanışmaları bu kültürel ilişkilerin kökünü uzaklara 

götürüyor . Medine'ye göç eden ve orada yaşayıp -yaratmış Azerbaycanlı şairler İsmail ibn 

Yasar, Musa Şehavat, Ebul Abbas el Ema geniş bilgi ve derin zekaya sahip olduklarından 

islamda büyük rütbe olan "mevla " rütbesine layık görülmüş ve bunlar “mövlalar”, yani “mevali 

şairleri” olarak isimlendirilmişlerdir . 

      VII - IX yüzyıllarda gelişmiş islam kültürünü hilafete dahil olan diğer sürümler, halklar gibi 

Azerbaycanlılar da doğuruyordu. İslam dininin yayılması ile ilgili arapça öğrenmek bir 

zorunluluk halini aldı. Bu dili öğrenmek kendini tanıtmak, meşhurlaşmak açısından oldukça 

önemliydi. 

         Aynı zamanda Azerbaycan'da eğitimlerini tamamlayan gençler o devrin büyük kültür 

merkezleri olan Mekke, Bağdat, Sam şehirlerine gider, orada yüksek eğitim alıyorlardı. Onlarin 

Arapça kayıtları ise doğaldı. Örneğ olarak, Hatip Tebrizi eğitimini tamamladıktan sonra 40 yıl 

Bağdat'ın Nizamiye medresesinde hocalık yapmıştır. El Muğeddesi el Marağayi, Mensur 

Tebrizi ve b. bu gibi Azerbaycanlı şairler de arapça yazmış- yaratmışlar. 

      Azerbaycan-Arap edebi ilişkilerinden söz ederken Azerbaycan destanlarını ve masallarını 

hatırlamamak olmaz. "Kitabi -Dədə Korkut" destanı bu bakımdan değerli kaynaktır. Dastandan 

anlaşılmaktadır ki, oğuz igidlerinden Kazan Han ve diğerleri Muhammed peygamberi görmek 

için Arabistan'a gitmiş, islamı kabul etmiş ve dönüşde oğuzlar arasında islamı yaymışlardır. 

Dede Korkutun Peygamberle (s.a.v) tanıdık ve hatta dost olması hakkında rivayet de mevcuttur. 

Bununla birlikte destanın ayrı-ayrı  boylarında Arap kökenli kelimelerin: Mekke, Medine, kafir, 

Azrail, Arap atı ve diğer bu gibi kelimelerin işlenmesi, boyların bir çoğunda Muhammed'in 

(s.ə.s.) anılması ise o anlama gelir ki, Oğuzlar Araplarla iyi ilişkilerde olmuşlardır.       

       "Kitabi- Dede Korkut" destanında Arap sözleri işlense de, destanın dili Hatayi, Fuzuli, 

S.Ə.Şirvaninin dilinden basittir. Çünkü adı geçen şairlerin eserlerinde destana göre daha çok 

Arap sözleri işlenmiştir. 

 

       Açar sözlər: kontakt, münasibət, coğrafi adlar, dastan  

 

ARAP KAYNAKLARINDA AZERBAYCAN YER İSİMLERİ 

        Azerbaycan-Arap edebi ilişkilerinin tarihi 7. yüzyılın ikinci yarısında başlar. Ancak 

Azerbaycan şairlerinin Arap kültürüyle tanışması bu kültürel ilişkilerin köklerini çok uzaklara 

götürmektedir. Medine'ye hicret eden ve orada yaşayıp meydana gelen Azerbaycanlı şairler 
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İsmail ibn Yaşar, Musa Şehavat, Ebul Abbas el Ema, İslam'da büyük bir mertebe olan 

"mevla" unvanına lâyık görülmüştür. zeka olarak adlandırılırlar 

      7-9 yüzyıllarda, gelişmiş İslam kültürü, halifeliğe dahil olan diğer kabileler ve halklar gibi 

Azerbaycanlılar tarafından doğdu. Arapça öğrenmek İslam'ın yayılmasıyla birlikte bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Bu dili öğrenmek, kendini tanıtmak ve ün için çok önemliydi. 

         Aynı zamanda Azerbaycan'da eğitimlerini tamamlayan gençler, yüksek öğrenim 

gördükleri Mekke, Bağdat ve Sam gibi dönemin büyük kültür merkezlerine gittiler. Arapça 

kayıtları doğaldı. Örneğin Hatip, Tebriz'de eğitimini tamamladıktan sonra Bağdat'taki 

Nizamiye Medresesi'nde 40 yıl öğretmenlik yaptı. El Mugeddesi el Maraghayi, Mensur Tebrizi 

ve diğerleri. bu tür Azeri şairler de Arapça yazdı ve yarattı. 

Azerbaycan-Arap edebi ilişkilerinden bahsederken Azerbaycan destanlarını ve masallarını 

unutmamak gerekir. "Kitabi - Dada Korkut" destanı bu konuda değerli bir kaynaktır. Oğuz 

kahramanlarından Kazan Han ve diğerlerinin Arabistan'a gidip Hz. Dede Korkut'un 

Peygamberimiz (sav) ile tanışması hatta dostluğuna dair bir efsane de vardır. Aynı zamanda 

Arap kökenli kelimelerin: Mekke, Medine, kafir, Azrail, Arap atı ve benzeri kelimelerin 

destanın farklı hikayelerinde kullanılması ve birçok hikayede Hz. Araplarla iyi ilişkileri vardı. 

       "Kitabi-Dede Korkut" destanında Arapça kelimeler kullanılsa da destanın dili Hatayi, 

Fuzuli, S.A. Şirvani'nin dilinden daha sadedir. Zira adı geçen şairlerin eserlerinde destanda 

olduğundan daha fazla Arapça kelime kullanılmıştır. 

       Anahtar kelimeler: kontakt, ilişki, coğrafi adlar, destan 

 

AZERBAIJAN PLACE NAMES IN ARABIC SOURCES 

Summary 

The history of Azerbaijan-Arab literary relations begins in the second half of the 7th 

century. But the acquaintance of Azerbaijani poets with Arab culture takes the roots of these 

cultural relations far away. The Azerbaijani poets Ismail ibn Yasar, Musa Shekhavat, Ebul 

Abbas el Ema, who migrated to Medina and lived and created there, were considered worthy 

of the title of "mevla" which is a great rank in Islam, because they had extensive knowledge 

and deep intelligence. They are named as 

      In the 7th - 9th centuries, the developed Islamic culture was born by the Azerbaijanis, like 

other tribes and peoples included in the caliphate. Learning Arabic has become a necessity due 

to the spread of Islam. Learning this language was very important for self-promotion and fame. 

         At the same time, young people who completed their education in Azerbaijan went to the 

great cultural centers of that time, Mecca, Baghdad, and Sam, where they received higher 

education. Their Arabic recordings were natural. For example, after completing his education 

in Tabriz, Hatip worked as a teacher at the Nizamiye madrasa in Baghdad for 40 years. El 

Mugeddesi el Maraghayi, Mensur Tabrizi and others. such Azerbaijani poets also wrote and 

created in Arabic. 
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When talking about Azerbaijani-Arab literary relations, one cannot forget Azerbaijani epics 

and fairy tales. "Kitabi - Dada Korkut" epic is a valuable source in this regard. It is understood 

from the saga that one of the Oghuz heroes, Kazan Khan and others, went to Arabia to see the 

Prophet Muhammad, accepted Islam, and on their return spread Islam among the Oghuz. There 

is also a legend about Dede Korkut's acquaintance and even friendship with the Prophet (pbuh). 

However, the use of words of Arab origin in different stories of the epic: Mecca, Medina, Kafir, 

Azrail, Arab horse and other such words, and the mention of Muhammad (pbuh) in many stories 

means that the Oghuzs They had good relations with the Arabs. 

       Although Arabic words are used in the epic "Kitabi- Dede Korkut", the language of the 

epic is simpler than the language of Hatayi, Fuzuli, S.A. Shirvani. Because in the works of the 

mentioned poets, more Arabic words were used than in the epic. 

       Keywords: contact, relationship, geographical names, saga 
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DÜNDEN BUGÜNE TRB1 BÖLGESİNİN BİTKİSEL ÜRETİM DESENİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Numan ERTAŞ  1  

1 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ORCID ID: 0000-0002-1342-0915 

 

ÖZET 

Tarım ve hayvancılık, neolitikten günümüze kadar, yani ilk buğdayın ekildiğinden veya ilk 

hayvanın evcilleştirilmesinden günümüze kadar insan hayatında oldukça önemli ve anlamlı bir 

role sahip olmuştur. Bunun yanında fiziksel ve toplumsal koşullar bitkisel üretim türünü, 

potansiyelini ve desenini çoğunlukla zorunlu olmak üzere bir tercihe bağlı kılmıştır. Bingöl, 

Elâzığ, Malatya ve Tunceli illerinden oluşan TRB1 Bölgesi yükselti ortalamasının Doğu 

Anadolu’ya göre daha az olması ve dolayısıyla tarımsal alanların daha fazla olması, iklim 

koşullarının nispeten daha uygun olması hayvancılıkla birlikte bitkisel üretimin ve özellikle de 

meyveciliğin gelişmesini sağlamıştır. Ancak buna rağmen kuru tarım yönteminin oldukça 

yaygın olduğu belirtilmelidir. Nitekim bölgedeki tarım alanlarının yarısından fazlası (%51) 

tahıllar için kullanılmaktadır ki bunu %24 ile meyvelik, %22 ile nadas, %2 ile de sebzelik 

alanlar takip etmektedir. Ancak buna rağmen bölge Türkiye buğday üertiminin%1,2’sini, arpa 

üretiminin de %2,6’sını ve silaj ile korunga gibi yem unsurlarının da sadece %1’ini 

oluşturabilmektedir. Bölge, sulanabilen arazi varlığının fazla olması özellikle kayısı ve zerdali 

başta olmak çok sayıda meyve çeşidinde önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle Malatya’nın 

(%93) etkisine bağlı olarak bölge Türkiye kayısı üretiminin yaklaşık %53’ünü ve zerdali 

üretiminin de %22’sini oluşturmaktadır. Sebze üretiminde daha çok Elâzığ merkezi öne 

çıkıyorken yonca, korunga ve mısır silajı gibi yem unsurları çoğunlukla hayvancılığın yaygın 

olarak yapıldığı Bingöl Karlıova ve Elâzığ merkez ilçelerde yapılmaktadır. Aslında bölgenin 

batısını oluşturan Malatya’da çoğunlukla meyvecilik, orta kısımlarını oluşturan Elazığ’da 

sebzecilik yapılmaktadır. Bölgenin kuzey ve doğu kısımlarını, dolayısıyla bitkisel üretim 

potansiyelinde zayıf halkaları oluşturan Tunceli ve hayvancılığın nispeten daha yaygın olduğu 

Bingöl’de daha çok yem unsurları üretilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: TRB1, Bitkisel Üretim, Bingöl, Elâzığ, Malatya, Tunceli  
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6.SINIF VÜCUMUZDAKİ SİSTEMLER ÜNİTESİNİN SINIF DIŞI 

ETKİNLİKLERLE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME 

YAKLAŞIMIYLA ÖĞRETİMİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİ AKADEMİK 

BAŞARISINA ETKİSİ 

1  19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü,  

219 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü,  

ÖZET 

Çalışmada 6.sınıf fen bilimleri dersi “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesinin sınıf dışı 

etkinliklerle bütünleştirilmiş Bağlam Temelli Öğrenme modeli kapsamında REACT stratejisine 

uygun hazırlanan ders planlarının işlenmesinin öğrencilerin fen dersi akademik başarısına 

etkisini incelemek amaçlanmıştır. Çalışma 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi 

içerisinde Samsun ili Tekkeköy ilçesinde yer alan devlet ortaokulunda, biri deney biri kontrol 

grubu olarak rastgele belirlenen iki sınıfta gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubu 29 öğrenci, deney 

grubu ise 27 öğrenci olarak belirlenmiştir. Kontrol grubuna klasik yönteme uygun ders planları 

hazırlanırken, deney grubuna ise sınıf dışı etkinliklerle bütünleştirilmiş Bağlam Temelli 

Öğrenme modeli kapsamında REACT stratejisine uygun ders planları hazırlanarak 

uygulanmıştır. Çalışmada ölçek olarak Ahmet Bolat ve Sevilay Karamustafaoğlu’nun 

hazırladıkları 35 soruluk, ortalama güçlüğü (p) 0,552, ortalama ayırt ediciliği (r) 0,486 ve 

güvenirlik katsayısı 0,885 olan “Vücudumuzdaki Sistemler Başarı Testi” uygulanmıştır. 

Öğrencilerin hazırbulunuşluğunu ölçmek amacıyla ön test uygulanarak çalışma başlatılmıştır. 

6 hafta süren ders planlarının uygulanmasının ardından öğrencilere son test uygulanmıştır. Ön 

test ve son test olarak uygulanarak elde edilen veriler SPSS istatistik 22 programı altında 

incelenmiştir. Nicel verilerin analizi için Shapiro Wilks uygulanmış olup normallik 

göstermediği tespit edilmiştir. Veri sonuçlarında anlamlılık olup olmadığını tespit etmek 

amacıyla sonuçlar normallik göstermediğinden Mann-Whitney testi uygulanmıştır. Mann-

Whitney testi sonucunda deney ve kontrol gruplarına uygulanan son test verilerine göre 

öğrencilerin akademik başarılarında anlamlı bir artış olduğu saptanmıştır. Ancak deney 

grubunun verilerinde kontrol grubuna göre daha fazla lehine artış olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bağlam Temelli Öğrenme, REACT Stratejisi, Sınıf Dışı Öğrenme, Fen              

Bilimleri, Vücudumuzdaki Sistemler 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi Mutlu AKGÜRBÜZ  1, Doç. Dr. Elif Omca ÇOBANOĞLU 2 

0000-0002-3691-8273 

https://orcid.org/0000-0002-3691-8273
amaneh.manafidizaji@gmail.com
Typewritten text
0000-0002-6410-1543 



MUNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 

 

ABSTRACT BOOK           ISBN: 978-605-71828-7-6            www.munzurkongresi.org        Page | 9 
 

BELGESEL FOTOĞRAF MERHAMET, HÜMANİZM VE ADANMIŞLIKTIR 

 

A.Beyhan ÖZDEMİR 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü 

Orcid ID: 0000-0002-4970-3570 

 

ÖZ 

Yıllardır dünyanın yarısından fazlası savaşlara sahne olmakta ve bir o kadarı da doğal afetlerden 

etkilenmekte ya da ülkesinin işgali nedeniyle göçe zorlanmaktadır. Milyonlarca insan, başka 

insanların acıları üzerine kurulmuş mutluluklar yaşamaktadır. Fotoğrafçılar özellikle de 

belgesel fotoğrafçılar çağının sorunlarına tanıklık etmenin yanında bu sorunları yansıtmak, 

belgelemek, toplumları bu sorunlardan haberdar ederek çözüm yollarını aramak, savaş, açlık ve 

yoksulluk karşıtı olmak, insanların ezilmişliğinin ve yaşam koşullarının dikkate alınmasına 

çalışmak için toplumsal bellek ve bilinç oluşturmak için kendilerini adamış kişilerdir. Bu tarz 

insani ve merhamet duygularıyla hareket ederek insanın acılarını ve sorunlarını kendine dert 

edinen fotoğrafçılar için “adanmışlık” kavramını kullanmak yanlış olmaz. Belgesel 

fotoğrafçılar için bu adanmışlık, herhangi maddi bir karşılık olarak yapılabilecek kadar basitçe 

tanımlanacak bir şey değildir. İnsan acıları üzerinden fotoğraflar üreten günümüz belgesel 

fotoğrafı ve fotoğrafçılarının merhamet, hümanizma ve adanmışlıkları aynı zamanda onların 

psiko-sosyal durumunu özetleyen en önemli göstergeler haline geliyor.  

 

Anahtar kelimeler: Fotoğraf, Belgesel Fotoğraf, Toplumsal Bellek, Toplumsal Bilinç   

 

Documentary Photography of Compassion, Humanism and Devocation 

 

ABSTRACT 

For years, more than half of the world has been the scene of wars, and as many have been 

affected by natural disasters or forced to migrate due to the occupation of their country. Millions 

of people live happiness built on the suffering of other people. Photographers, especially 

documentary photographers, are dedicated to witnessing the problems of the age, as well as to 

reflect and document these problems, to inform the society about these problems and to seek 

solutions, to be against war, hunger and poverty, to try to take into account the oppression of 

people and their living conditions, to create social memory and consciousness. are persons. It 

would not be wrong to use the concept of "devotion" for photographers who take care of 

people's pain and problems by acting with such humanitarian and compassionate feelings. For 

documentary photographers, this dedication is not something that can be simply defined as any 

monetary reward. The compassion, humanism and devotion of today's documentary 

photography and photographers, who produce photographs based on human suffering, also 

become the most important indicators that summarize their psycho-social situation. 

 

Keywords: Photography, Documentary Photography, Social Memory, Social Consciousness 
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ESTETİK EĞİTİMİ VE GÖRSEL SANATLAR 

 

Hatice Nilüfer Süzen 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim  

Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 0000 0002 2020 5551 

 

ÖZET 

Estetik, yaşam içinde yoğun olarak kullandığımız tanımlardan biridir. Olumlu ve beğeni anlamında 

bir değer ifade etmek, gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz, tattığımız, duyusal algı alanımıza 

giren soyut yada somut  nesneleri tanımlamak için kullandığımız tanımdır.  

Estetik kavramı 18. yüzyıldan  bu yana bugünkü anlam üzerinden kullanılmıştır.  Alana ilişkin 

terminolojide çağın gereklilikleri kapsamında çeşitlenmeye başlamıştır. Sanat, sadece  eseri  

görüneni, gösteren bir alan olmaktan çıkmış, renk, sanatın dili, çizginin gücü, eylemin alanlarını 

zorlayan izleyiciyi de içine alan bir karakter kazanmaya başlamıştır. Görsel sanatlar alanındaki 

çeşitlilik ve birliktelik   ne olursa olsun, yeni teoriler ve tartışmalar ortaya çıktıkça sanat dünyasında 

evrensellik, yeni eklenen kavramlar ve anlamlar kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Estetik kavramı 

artık sanat eseri ve sanatçı üzerinden değil, eser ve onu etkileyen/etkilenen bütüncül bir bakış açısı 

üzerinden ifadelendirilmektedir. 

Görme ve algılama insanın dış dünya ile temasında temel işleve sahiptir. Görsel sanatlarda, 

bireyde duyusal  etkiyi en hızlı yaratan sanat alanıdır. Birey gördüğü bir nesne yada olay 

karşısında olumlu-olumsuz bir yargıda bulu-nur. Estetik beğeni, gündelik olanın dışında, görsel 

algılamanın ve anlamlandırmanın gücüyle bireysel olanla evrensel olan arasında yer alır. Güzellik 

kavramı bireysel olduğu kadar evrenseldir. Bu amaçla, günümüz sanatında görsel algımızı 

tetikleyen ve bizi sürekli etkileyen her türlü sanat eylemi  bizim estetik duyumumuz üzerinde 

etkilidir.  

Bu anlamda estetik eğitiminin  bireylere verilmesinin gerekliliği gündelik hayattan eğitim hayatına 

kadar beğeni de seçicilik görsel anlamda bilinçlilik esaslarına bağlı olarak devamlılık içeren 

eğitimler oluşturulmalıdır. Bu çalışmada  özellikle öğretmen yetiştiren  eğitim kurumlarında estetik 

eğitiminin önemi vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Estetik, Sanat, Görsel Sanatlar Eğitimi. 
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ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA MEHMET GÜLERYÜZ ESERLERİ 

 

 

Mehmet Alpdoğan Erciş  

–0000-0002-1555 -532X. 

 

ÖZET 

Mehmet Güleryüz, Türk resminin önemli ressamlarından biridir ve sanatını güçlü bir 

şekilde yansıtır. Ressam, eserindeki duygusal yapının fiziksel nesnelerle ifade edilemeyeceğini 

öngörmüş ve bu figürleri deformasyon ederek kendine özgü bir dil oluşturmuştur. Kullanmış 

olduğu bu dil ressamın içselleştirmiş ve sadeleştirmiş yapısal unsur olarak kabul etmiş olup 

izleyiciler tarafından daha karmaşık yapılar olarak anlaşılmıştır. Araştırmanın amacı, ressam 

Mehmet Güleryüz'ün eserlerindeki figüratif ilişkiyi keşfetmek, anlamak ve yorumlamak 

olacaktır. Bu amaçla, veri toplama yöntemi olarak görüşmeler ve literatür kullanılarak nitel bir 

araştırma grubu oluşturulmuştur. Veriler, kavramsal analiz ve sanat tarihi eleştirisi kullanılarak 

analiz edilmiştir. Figüratif soyutlama yaklaşımıyla eserler üreten ressam Güleryüz, eserlerinde 

öfke, sevinç, hüzün, heyecan vb. duyguları bir arada görmemiz mümkündür. Bu eserlerin 

kavramsal sanat ile modernist bir biçim anlayışının sentezi olduğu tespit edilmiştir. Doğal 

olarak ifadenin sunumunda dile uygun plastik kavramların öne çıkması anlaşılabilir bir 

durumdur. Bu ifadedeki en önemli plastik unsur olan "renk ve biçim", hemen hemen bütün 

eserlerinde sıkça söz ettiren bir unsur haline gelmiştir. Bu bireysel yaklaşımın ressam Güleryüz 

tarafından algılanabileceği, mantık olarak yapıtlarındaki lekesel öğelerin plastik öğelerden 

ziyade dışavurumsal anlatımın imgeleri olduğu sonucuna varılmaktadır. Eser incelemede ele 

alınan resimler üslupsal tavır ve resimlerin sebep-sonuç ilişkisi içinde nasıl geliştiği 

yorumlanmıştır. Amaç çerçevesinde sanat tarihsel ve sanat eleştirisel bağlamda eser 

çözümlemeleri yapılmış, elde edilen veriler değerlendirilerek konunun önemi açısından 

tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dışavurumculuk, Figüratif Soyutlama, Doku, Biçim, Renk 

 

WORKS OF MEHMET GULERYUZ IN CONTEMPORARY TURKISH ART 

 

ABSTRACT 

Mehmet Güleryüz is one of the important painters of Turkish painting and reflects his 

art in a strong way. The painter foresaw that the emotional structure in his work could not be 

expressed by physical objects, and he formed a unique language by deforming these figures. 

This language, which he used, was considered an internalized and simplified structural element 
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of the painter and was understood by the audience as more complex structures. The aim of 

the research will be to explore, understand and interpret the figurative relationship in the works 

of the painter Mehmet Güleryüz. For this purpose, a qualitative research group was established 

using interviews and literature as a data collection method. The data were analyzed using 

conceptual analysis and art history criticism. The painter Güleryüz, who produces works with 

the approach of figurative abstraction, shows anger, joy, sadness, excitement, etc. in his works. 

it is possible that we can Dec feelings together. It has been determined that these works are a 

synthesis of conceptual art and a modernist understanding of form. 

Keywords: Expressionism, Figurative Abstraction, Texture, Form, Color 
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ÇAĞDAŞ RESSAM MAHİR GÜVEN’İN ESERLERİNDEKİ ÜSLUPSAL 

YAKLAŞIMLAR 

 

Mehmet Alpdoğan Erciş  

–0000-0002-1555 -532X. 

ÖZET 

Çağdaş Türk resminde önemli bir yere sahip olan Mahir Güven’in eserlerini sebep-

sonuç ilişkisi içerisinde yorumlanmıştır. Ressam Güven’in resimlerinde hayalindeki dünyasının 

izlerini görmekteyiz. Sanatçı, figür resminin manevi boyutunu araştırmış, şehvetli izlenimler 

hissediyor, figürleri tuvalin yüzeyine resmetmiştir.  Eserlerindeki kompozisyon anlayışının 

geneline bakıldığında, figürler mekân içerisinde bir bütün oluşturmaktadır. Dolayısıyla 

sanatçının eserlerindeki kompozisyonlar hayali bir mekân olgusu yansıttığı anlaşılmaktadır. 

Eserlerindeki figürler parça-bütün ilişkisi üzerine kurulmuş olduğu saptanmıştır.  Ressam 

Güven’in eserlerindeki üslup özelliği ve kullanmış olduğu sıcak-soğuk renklerin bütünlük 

oluşturarak kompozisyonda armoni uyumu da görülmektedir. Genellikle eserlerinde kadın 

figürlerinin hâkim olduğu anlaşılan tablolarında çoğunlukla mitolojik çağrışımlar 

barındırmaktadır. Her eser, sanatçının iç yaşamını yansıtan hayali bir alan işlevi görmektedir. 

Eserlerini geniş açık alanlar bırakarak üçgen bir kompozisyon oluşturduğu da anlaşılmıştır. 

Sembolik motiflerin dağılımı ve karakterlerin deformasyonu eserlere muazzam bir boyut 

katmaktadır. Ele alınan eserler, sanatsal ve sosyal etkileşimler açısından incelenmiş olup elde 

edilen bilgileri anlamak için ilgili eserler üzerinden nedensel terimlerle açıklanmıştır. Veri 

toplama aracı olarak literatür taraması ve eser analizi yoluyla elde edilen veriler, sanatçının 

sanat ortamını, sanat anlayışını, yapıtını, üslubunu ve psikolojik özellikleri anlatılmıştır. Bu 

durumun, sanatçıların savundukları doğrulara sıkı sıkıya bağlı kalmasındaki sebep ortaya 

çıkarılmıştır. Sanatçının eserlerinde eleştirel bir yaklaşım geliştirmiş ve toplumsal mesajları ön 

planda tuttuğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Figüratif Soyutlama, Öz, Biçim, Renk 

 

STYLICAL APPROACHES IN THE WORKS OF CONTEMPORARY PAINTER 

MAHIR GÜVEN 

 

ABSTRACT 

The works of Mahir Güven, who has an important place in contemporary Turkish 

painting, have been interpreted in a cause-effect relationship. We see the traces of the world of 

his dreams in the paintings of the painter Güven. The artist explored the spiritual dimension of 

figure painting, feeling sensual impressions, painted the figures on the surface of the canvas. 
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Considering the general understanding of composition in his works, the figures form a 

whole within the space. Therefore, it is understood that the compositions in the works of the 

artist reflect an imaginary space phenomenon. It has been determined that the figures in his 

works are based on the part-whole relationship. The stylistic feature in the works of Painter 

Güven and the harmony of the warm-cold colors that he used creates unity in the composition. 

His paintings, which are generally understood to be dominated by female figures in his works, 

mostly contain mythological connotations. Each work functions as an imaginary space 

reflecting the artist's inner life. It was also understood that his works created a triangular 

composition by leaving wide open spaces. The distribution of symbolic motifs and the 

deformation of the characters add a tremendous dimension to the works. The works discussed 

were examined in terms of artistic and social interactions and explained in causal terms through 

the related works in order to understand the information obtained. As a data collection tool, the 

data obtained through literature review and work analysis, the artist's art environment, 

understanding of art, work, style and psychological characteristics are explained. The reason 

for this situation to be strictly adhered to by the truths advocated by the artists has been revealed. 

It has been determined that the artist has developed a critical approach in his works and 

prioritized social messages. 

Keywords: Figurative Abstraction, Own, Form, Color 
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BÖLÜNEBİLME KURALLARI KONUSUNUN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR 

ÇALIŞMA1 

 

Arş. Gör. Bedirhan TEKE 1, Prof. Dr. Hamza ÇALIŞICI 2  

1 Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, 0000-0002-8565-215X 

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0000-0002-9897-9012 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada ezber yapılması nedeniyle unutulan bölünebilme kuralları konusunun 

öğretiminde, Sorgulama Temelli Öğretim (STÖ) yönteminin kullanılması sonucu bireylerde 

oluşacak değişikliklerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda katılımcıların 

bölünebilme kurallarını inşa etme becerileri ve başarıları, STÖ yönteminin uygulama süreci 

kapsamında araştırılmış ve katılımcıların bu sürece ilişkin görüşleri saptanmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada; karma model ve bu modele ait sıralı açımlayıcı desen kullanılmıştır. Çalışmanın 

nicel bölümünde deneysel desenlerden tek grup öntest-sontest desen, nitel bölümünde ise 

durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmada bölünebilme kuralları konusuna yönelik 

hazırlanan başarı testi ile nicel veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve STÖ’ye yönelik 

hazırlanan çalışma kağıtları ile de nitel veriler toplanmıştır. Araştırmaya, 2020-2021 eğitim 

öğretim yılında Ege Bölgesinde bulunan bir ortaokulun 8. sınıfında öğrenimlerine devam 

etmekte olan toplam 20 öğrenci katılmıştır. Öğrenciler süreç içerisinde gruplar halinde 

bölünebilme kuralları konusuna yönelik, STÖ yöntemini içeren dersleri takip etmişlerdir. Bu 

sürecin sonucunda ise maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak dört öğrenci ile 

görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada nicel ve nitel verilerin analizi için sırasıyla bağımlı gruplar 

t-testi ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların 

bölünebilme kuralları konusunu 6. sınıfta işlemelerine rağmen hazırbulunuşluk seviyelerinin 

yeterli olmadığı saptanmıştır. Katılımcıların başarı testi sonuçları arasındaki farkın anlamlı 

olduğu ve STÖ yöntemine yönelik hazırlanan derslerin öğrenci başarılarını olumlu ve yüksek 

bir etki büyüklüğü ile etkilediği tespit edilmiştir. Dört öğrenci ile yapılan görüşmeler 

sonucunda, ezber yapılması sonucu unutulan bilgilerin STÖ yöntemi vasıtasıyla kalıcı olduğu 

ve bu sebeple öğrencilerin konuyu anladıkları, bölünebilme kurallarını ispatladıkları ve 

süreçten keyif aldıkları görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Bölünebilme kuralları, Sorgulama Temelli Öğretim, İspat, Sorgulama  

 

 

 
Bu çalışma “Sorgulama Temelli Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Bölünebilme Kurallarını Oluşturma 

Becerilerine ve Akademik Başarılarına Etkisi” adlı tez çalışmasından üretilmiştir. 
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TÜRKİYE’DEKİ ARAP DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMLARININ 

ÖĞRETİM PROGRAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Halil İbrahim ŞANVERDİ 1 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0000-0002-7093-7099 

ÖZET 

Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri arasında yer alan Arapça, Türkiye’de gerek özel gerek resmi 

kurumlarda önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda çeşitli eğitim düzeylerinde öğretim 

programlarında bir yabancı dil olarak yer almakta ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim 

kurumlarında seçmeli ya da zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Yükseköğretim kurumlarında 

ise Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ve Arapça Mütercim-Tercümanlık 

bölümlerinde bu dilin öğrenimi sağlanmaktadır. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler çeşitli 

alanlarda çalışmanın yanı sıra özellikle okullarda Arapça öğretmeni olarak görev 

yapabilmektedir. Arap Dili ve Edebiyatı lisans programı hâlihazırda Türkiye’de dokuz devlet 

üniversitesinde bulunmaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler diğer bölümlerde olduğu 

gibi pedagojik formasyon eğitimlerini aldıktan sonra eğitim kurumlarında öğretmen olma 

hakkında sahip olmaktadır. Yabancı dil öğreniminde dinleme, konuşma, okuma ve yazma dört 

temel becerinin kazanılması esastır. Öğretmen olarak çalışma olanağına sahip bu bölümlerde 

okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerine yönelik derslerin hangi oranda yer aldığı 

önemli bir konudur. Öğretim programı ya da müfredat, bir okulu bitirmek veya bir alanda 

uzmanlaşmak için okunması gereken ders ve konuları kapsayan plan olarak tanımlanabilir. 

Çalışmanın amacı bu bölümlerden örneklem olarak alınan lisans programlarının öğretim 

programlarının incelenerek dil öğretiminde önemli bir yere sahip olan dil becerilerine yönelik 

hangi derslerin yer aldığını ortaya koymaktır. Çalışmada Ankara, Atatürk, İstanbul ve Selçuk 

Üniversiteleri Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerinin öğretim programları incelenmiştir. 

Bölümlerin müfredatları incelendiğinde genel olarak farklılık gösterdiği göze çarpmaktadır. 

Çalışmada öğretim programlarının genel olarak hangi beceriye ağırlık verdiği ve hangi derslerin 

bu bölümlerde yer aldığı karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Bölümler arasında ders sayıları 

ve ders içerikleri açısından farklılık olduğu görülmüştür. Öğretim programlarının irdelenerek 

ortak bir program üzerinde karar kılmanın yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Arapça, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim programı. 
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HASEN BİN ALİ EL-MADABİĞÎ’NİN “HÂŞİYATU’L- MADÂBİĞÎ ALÂ 

MÛṢILU'Ṭ-ṬULLÂB” ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİL  

 

                                            Dr. Öğr. Üyesi  Yüksel Çelik, Heba ALALHAM 

ÖZET 

Arapça el yazması, eski bilginlerimiz tarafından bırakılan en önemli anıtlar arasındadır. El 

yazması; eski bir el yazısı belge. 

 Arapça el yazmanın önemini göz önünde bulundurarak, yüksek lisans tezimi kitap tahkik 

etmeye karar verdim. Hasen bin Ali el-Medabiğî’nin (Hâşiyatu’l- Medâbiğî alâ Mûsili’t-Tullâb) 

adlı eserini seçtim. Allah'tan başarı ve okuduğum sürece fayda vermesini dilerim.  

Bu makalemin en önemli şeyini kısa bir şekilde araştırmamı el aldımı zikrettim.  

Araştırmanın girişinde Arapçanın gelişmesinden, eski el yazmalarının ve Musulü’t-Tullan ila 

Kavaidi’l-İrab adlı kitabın öneminden ve üzerinde çalıştığımız tahkikin zorluğundan kısaca 

bahsettik. Ardından Musulü’t-Tullab kitabının sahibi İmam Halid el-Ezheri’yi tarife geçtik ve 

kitabının önemini detaylıca ele aldık. Sonrasında Şeyh Hasan el-Madabiği’yi tanıtıp kitabın 

ilmi yönünü ve Musulü’t-Tullab’a yazdığı haşiyesinin önemini ele aldık.  

Bu tezdeki amacımız, ilim talebelerinin bu haşiyeyi okuyarak faydalanmalarını sağlamak ve el-

Madabiği’nin üslubunu kolay ve anlaşılır kılmaktır.  

Haşiyeyi dört bölüm halinde ele aldık; birinci bölümde genel yapısı ve hükümlerinden, ikinci 

bölümde car ve mecrurla ilgili meselelerden, üçüncü bölümde yoruma ihtiyaç duyan bazı 

kelimelerin açıklamasından ve dördüncü bölümde ise muciz ibarelerden bahsettik.  

Anahtar Kelimeler : Kavaid, İrab, el-Ezheri, el-Madabiği. 
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AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ HEYDƏR ƏLİYEV 

İDEYALARI TARİXİ MİSSİYA  GERÇƏKLİYİNDƏ 

 

Nazilə Abdullazadə, Xosbəxt Əliyeva 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Bakı/Azərbaycan 

ORCID No: https://orcid.org/0000-0002-1829-7178 

ORCID No: https://orcid.org/0000-0002-6511-7002 

 

 

ÖZƏT. Tanınmış siyasətçi, şəxsi mənafeyini xalqın mənafeyinə qurban verən, 

tarixən formalaşmış və minilliklərdən bəri qorunub saxlanan  mənəvi irslə silahlanan 

Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının müstəqillik tarixində əvəzsiz rolu olan 

şəxsiyyətlərdəndir. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin həyat amalının, 

qayəsinin bir dayaq nöqtəsi vardı: azərbaycançılıq. O hər addımında, hər əməlində 

Azərbaycanı düşünür, nədən danışır danışsın, ona müstəqil Azərbaycanın mirası kimi 

yanaşırdı.  

Ömür yolu və siyasi fəaliyyəti ilə Azərbaycan tarixinə şanlı səhifə yazan 

ümummilli liderin ömür yolu, həyatı fəaliyyəti haqqında yazılan cild-cild kitabların 

hər biri bu  ömrün bir səhifəsini anlada bilir. Heydər Əliyevin ölməz ideyalarının, 

taleyüklü missiyasının elm və təhsildə davamçılarından sayılan professor Mahirə 

Hüseynovanın “Missiya” kitabı ulu öndərin şəxsiyyətinə mənəvi borcun və ehtiramın 

bariz nümunəsidir.  Filologiya və tarix sahəsində sanballı elmi elitanın dəstəyi ilə 

ərsəyə gəlmiş kitabda müəllif ulu öndərin  postsovet dövrü  ictimai-siyasi fəaliyyətinə, 

onun xüsusilə  Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və incəsənətinin tanıtımı və 

qayğısı ilə bağlı xidmətlərinə zəngin erudisiya ilə yanaşmış,  milli şüur, milli dəyərlər, 

milli mentalitetin qorunması ilə bağlı xidmətlərini yüksək qiymətləndirmişdir: 

“Heydər Əliyev o fenomenal şəxsiyyətlərdəndir ki, yaşadığı və fəaliyyət göstərdiyi 

cəmiyyət üçün həmişə və hər məqamda onun irsinin öyrənilməsinə tələbat özünü hiss 

etdirir. O tələbatı yaradan amil isə ictimai maraqdan əlavə, həmin marağı doğuran  

situasiyaların diqtə  etdiyi tələbi öyrənmək istəyidir”.  

Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlişini  Mahirə Hüseynova zərurətin 

doğurduğu tarixi gerçəklik sayır. “İki ictimai-siyasi quruluşda Azərbaycana rəhbərlik 

edən”  Heydər Əliyevin Azərbaycan iqtisadiyyatını möhkəmlətdiyini, onun şöhrətini, 

nüfuzunu yüksəklərə qaldırdığını  tarixi faktlar və təkzibedilməz dəlillərlə  oxucuya 

çatdırılır. 

Açar sözlər: tarix, ulu öndər,  missiya, ədəbiyyat və mədəniyyət, tarixi 

gerçəklik. 
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İBN HATÎBÜDDEHŞE VE ESERİ ''ŞERHU VESÎLETÜ’L-İSÂBE FÎ TARİKİ 

SANʿATİ’L KİTÂBE1 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel ÇELİK, Ahmed  DEHMAN 

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı 

Kayseri/Türkiye. 

ÖZET 

Bir ilmin öğrenilmesinde söz konusu ilmin önemli şahsiyetleri hakkında bilgi sahibi 

olmanın son derece önem arzettiği kuşkusuzdur. Bu bağlamda araştırmaya söz konusu bilim 

dalına ait araştırmalar, ortaya konulan eserler ile bu eserleri kaleme alan müellifleri inceleyerek 

mümkün olmaktadır. Buradan hareketle kadîm ulemânın Arap diline dair ürünlerini, çağdaş 

araştırmacılar inceleyerek bizlere ulaşmasını sağlamışlardır. Bugün bizler onların bu çaba ve 

gayretleri sayesinde bizden önceki pek çok bilgiye ulaşabilmekteyiz.  

 Çalışmamıza konu olan İbn Hatîbüddehşe, Arap diline olan sevgi ve ilgisiyle 

tanınmaktadır. O; nahiv, imla, hadis, fıkıh ve edebiyat gibi alanlarda birçok eser kaleme 

almıştır. Yazar, şerhu vesîletü’l-isâbe fî tariki sanʿati’l kitâbe adlı eserinde ise imla kurallarında 

ihticâc, Arap dilinde kıyas, imla kurallarına dair diğer alimlerin göruşler arasındaki ihtilafları 

ele almıştır. İbn Hatîbüddehşe'nin dilde imla konusunu özellikle önemsediği, imlanın dilin 

canlılığını sağlayan en önemli etkenlerden biri olduğunu düşündüğü ve alimler arasında kesin 

bir tercih yapılmasını doğru bulmadığı görülmektedir. Yazara göre imla kurallarında hedef 

belirlemesi yapılması, kullanılan yöntemlerin özlü olması, Kurân-ı Kerîm kıraatlerinin, sahih 

hadislerin, fasih Arap sözlerinin ve şiirlerinin referans alınması, konunun ihtisas sahiplerince 

araştırılması gerekmektedir. Yazarın belirli bir metod dahilinde bahsi geçen eserini kaleme 

alması, eleştirel ve objektif bir bakış sergilemesi eserini oldukça önemli kılmaktadır. 

Bu çalışmada Arap dili âlimlerinden olan ibn Hatîbüddehşe'nin Arap dilindeki yeri, 

önemi ve şerhu vesîletü’l-isâbe fî tariki sanʿati’l kitâbe adlı eseri incelenmiştir. Bu eserde imla 

(yazım) kuralları usûlüne dair görüşleri tespit edilmeye çalışılmış, eserin farklı yönleri 

incelenmiş; yazarın dil eğitiminde kolaylık prensibine bakışı, bazı imla kurallarına yönelik 

tenkidi, genel imla kurallarına dair görüşleri ve Arap dili mirasını korumadaki gayretleri 

incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Arap dili, İbn Hatîbüddehşe, Şerhu vesîletü’l-isâbe, İmla kuralları. 

 

 

 

 
1 Bu tebliğ Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim dalında Dr. Öğr. Üy. 

Yüksel Çelik Danışmanlığında hazırlanan “İbn Hatîbüddehşe'nin ''Şerhu Vesîletü’l-İsâbe Fî Tariki Sanʿati’l 

Kitâbe'' Adlı Eserinin Tahkik Ve Tahlili” isimli tez çaışmasından türetilmiştir. 
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DERGÂH MECMUASI VE MAHMUD NEDİM’İN 1921 TARİHLİ YAZISINDA 

“HİNT DRAM MÜZİKALLERİ” 

 

Erdal KURTÇU 1 
1 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0000-0002-7370-6210  

ÖZET 

Dergâh Mecmuası, 1921 - 1923 yılları arasında İstanbul’da faaliyet gösteren dönemin önemli 

yayın kuruluşlarından biridir. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği bu süreçte, edebiyat, tarih ve 

güzel sanatlar alanındaki yayınlarıyla, savaşa dair umutların artırılması ve milli duruşun 

desteklenmesini amaçlayan dergi, halk tarafından ilgi ile takip edilmiştir. Dergide, güzel 

sanatlar alanında; müzik, tiyatro gibi konularda makalelere yer verilmiştir. Bu çalışmada, 

derginin birinci cildinde yer alan “Asya’da Musikili Tiyatrolar 1 – Hint Dram Müzikalleri” 

başlıklı yazı, Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevrilmiş ve incelenmiştir. Mahmut 

Nedim’in kaleme aldığı ve Rumi takvime göre 20 Temmuz 1337 (20 Temmuz 1921) tarihinde 

yayımlanan bu yazıda müzikli tiyatronun tarihsel gelişimi ve bu çerçevede Hint dram 

müzikalleri ele alınmıştır. Mahmud Nedim’in bahsi geçen makalede yer verdiği görüşlerine 

göre; müzikli tiyatro denildiğinde ilk akla gelen Batı operaları olsa da Doğuda yüzyıllardır 

süregelen müzikli temsiller bulunmaktadır. Kadim Türk orta oyunları gibi, birçok Doğu 

ülkesinde bu sanata ait örneklerin varlığı bilinmektedir. Hint tiyatrosu, kıtada ortaya çıkan 

sahne sanatlarının en kadimidir. Bu sebeple, müzikli tiyatronun Hindistan’da doğup buradan 

diğer ülkelere yayıldığına dair bir kanaat oluşmaktadır. Bazı Avrupalı yazarlar Hint dramlarının 

Yunan edebiyatı etkisiyle ortaya çıktığını iddia etse de, diğer bir kısım, müellifin de 

desteklediği üzere bu görüşe karşıdır. Hindistan’da dans müziğinin dâhil olduğu türler 

içerisinde ilk sırayı tiyatro almakta ve bu tiyatrolarda müzik, eski Yunan dramlarına kıyasla 

daha fazla önem taşımaktadır. Müzik, armoniden uzak, tek sesli ve bütün Doğu toplumlarında 

olduğu gibi makam ve ritim açısından zengindir. Kullanılan çalgılar; veena, tanpura, sitar, 

rebap, saroh, sarangi, künçeri, kinnari, zil, kurunal, gong ve çeşitli şekillerde davullardır.  

Anahtar Kelimeler: Dergâh Mecmuası, müzikli tiyatro, opera, dram, Hint müzikali.   

 

A STUDY ON DERGÂH JOURNAL AND MAHMUD NEDİM’S ARTICLE DATED 

1921 “INDIAN DRAMA MUSICALS”  

 

ABSTRACT 

The Dergâh Journal is one of the most important publishing institution of the period that 

published in İstanbul between 1921 and 1923. In this process during which the War of 

Independence continued, the journal aimed at increasing the hopes and morale of the public 

related to the war and supporting the national stance with its publications in the field of 

literature, history and fine arts, being eagerly followed by the society during this period. The 

journal included a wide range of articles in the field of fine arts such as music and theater. In 

this study, the article titled “Musical Theaters in Asia Vol. 1 - Indian Drama Musicals in Asia, 

which is found in the first volume of the magazine, was translated from Ottoman Turkish into 

https://orcid.org/0000-0002-7370-6210
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modern Turkish and examined. In this article, which was written by Mahmut Nedim and 

published on 20 July 1337 (Julian calendar-i.e. 20 July 1921), the historical development of the 

musical theater and Indian drama musicals are discussed in this context. According to Mahmud 

Nedim's views in the article, though the first thing that strikes mind about musical theater are 

Western operas, there are musical representations that have been ongoing for centuries in the 

East. Like the ancient Turkish Arena Theaters, the presence of examples of this art in many Far 

Eastern countries has already been known. The Indian theater is the most ancient of the 

performing arts on the continent. Therefore, there is a strong opinion that the musical theater 

was born in India and spread to other countries. Although some European writers claim that 

Indian dramas emerged under the influence of Greek literature, some other critics are against 

this view, as the author supports. In India, the theater takes the first place among the genres of 

dance music, and the music is much more important in these theaters compared to ancient Greek 

dramas. Music is without harmony, monophonic and rich in mode and rhythm as in all Eastern 

societies. Instruments; veena, tanpura, sitar, rebap, saroh, sarangi, kunçeri, kinnari, zil, kurunal, 

gong and various types of drums. 

Keywords: Dergâh Journal, musical theater, opera, drama, Indian musical.   
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HZ. ÂDEM’İN CENNET’TEN ÇIKARILMASINA TEOLOJİK BİR YAKLAŞIM 

 

Selim Gülverdi  

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İslami/ İlimler Fakültesi Orcid: 0000-0003-

2647-1006 

 

Özet 

İslam düşünce tarihinde Hz. Âdem ve cennet ilişkisi tartışılan konulardan biridir. 

Hz. Âdem’in kaldığı cennetin ahirette mi yoksa dünyada mı olduğu konusunun 

netleşmemiş olması, teolojik bazı problemlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.  

Cennette teklifin olmadığı bilindiği halde Hz. Âdem’in, Allah’ın koyduğu yasağı 

çiğneyerek günah işlemesi ve bunun cezası olarak cennetten atılması teklifin 

olduğunu akla getirmez mi? Bu durum Hz. Âdem’in cennetten çıkarılmasının sem’i 

bir konu olduğu kabul edilerek, teolojik problemin görmezden gelinemeyeceğine 

işaret eder. 

"Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun."1 ayetinde ifade edilen cennet neresidir? 

Dünyada mı veya ahirette var olan cennet mi? Acaba Hz. Âdem’in konulduğu bu 

cenneti nasıl anlamamız gerekir.? 

Ebû Hanîfe (ö. 150/767), Hz. Âdem’in konulduğu cennettin dünyada olduğunun 

kabul edilmemesi halinde naslarla çelişecek birçok durumun ortaya çıkacağını ifade 

eder.2 Ebû Mânsûr el-Mâtürîdî, (ö. 333/944) Hz. Âdem ve Havva’nın konulduğu 

cennetin yeryüzünde olduğu görüşüne yaklaşıyorsa kesin olarak bilmenin mümkün 

olmadığını savunur.3  

Hz. Âdem ve cennet ilişkisinin ahiretteki cennet olarak kabul edilmesi naslara ve 

İslam inancına dair önemli problemler üretecek ama dünyadaki cennet olarak kabul 

edilirse önemli bir teolojik problem teşekkül etmeyecek ve var olanlar da çözüme 

kavuşturulmuş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kelam, Âdem, Havva, Cennet, Teklif.  

 

 

 

 
1 Bakara, 2/35. 
2 Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyûb ez-Züraî, Hâdi’l-Ervâh, thk. Zaid b. 

Ahmed en-Nuşeyri, 2 Cilt (Cidde: Daru’l-alemi’l-fevaid, 2013/1428), 1/49-53; Mustafa Erdem, Hz. Adem 

(Ankara: TDV Yayınları, 2006), 150-151.  
3 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandi, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, Ed. Bekir 

Topaloğlu İbrahim Halil Kaçar, 18 Cilt (İstanbul: Mizan Yayınları, 2008), 1/88-91; Süleyman Hayri Bolay, “Âdem”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 1/ 358-363. 
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Abstract 

In the history of Islamic thought, Hz. The relationship between Adam and 

Paradise is one of the topics discussed. Hz. The fact that the issue of whether 

Adam's paradise is in the hereafter or in this world has not been clarified has paved 

the way for the emergence of some theological problems. Although it is known that 

there is no offer in Paradise,  Doesn't it bring to mind that there was an proposal for 

Adam to sin by violating the prohibition set by Allah and to be expelled from 

Paradise as a punishment? This situation Mr. It indicates that the theological 

problem cannot be ignored by accepting that the expulsion of Adam from heaven is 

a unseen issue. "O Adam! You and your wife sit in paradise." What is the paradise 

expressed in the verse? Is it heaven in this world or in the hereafter? I wonder if Hz. 

How should we understand this paradise where Adam was placed? 

Abu Hanifah (d. 150/767), Hz. He states that if it is not accepted that the 

paradise where Adam was placed is on earth, many situations that contradict the 

scriptures will arise. Abu Mansur al-Maturidi, (d. 333/944) Hz. He argues that it is 

not possible to know for sure if he isapproaching the view that the paradise where 

Adam and Eve were placed is on earth. 

If the relationship between Hz. Adam and Paradise is accepted as the paradise 

in the hereafter, it will create important problems regarding the Islamic faith and the 

Islamic faith, but if it is accepted as the paradise on earth, no significant theological 

problem will arise and the existing ones will be resolved. 

Keywords: Kalam, Adam, Hawa, Paradise, proposal. 
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ZEYNALABDİN MARAGHAYİ'NİN "İBRAHİM BEY'İN SEYAHATNAMESİ" 

ESERİNDE TOPLUMSAL YARALAR  MİLLET SEVDALISI İBRAHİM BEYİN 

DİLİYLE 

 

METANET QURBAN QIZI ŞAHALIYEVA 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-nın M.Füzuli adına Elyazmalar Enstitü 

 

ÖZET 

      Zeynalabdin Maraghayi'nin "İbrahim Bey'in Seyahatnamesi" adlı eseri, ülkedeki sosyal 

adaletsizliğe karşı açıklayıcı bir silah olarak ülke yönetici çevrelerinin içini açtı ve birçok 

önemli konuya açıklık getirdi: İlk olaraq, feodal ilişkiler ve dinler arasındaki uçurum. 

Zeynalabdin Maraghayi'nin "İbrahim bey'in Seyahatnamesi" adlı kitapçığı romanının, "Charles 

Louis Montesquieu ve Jean Jacques Rousseau'nun Fransız devrimi üzerindeki etkisine eşit bir 

şekilde meşrutiyet devriminin yolunu açması" tesadüf değildir1.Aslında yanlış değil. Olayları 

dürüst ve doğal bir şekilde anlatan nasır, büyük tabakalara ülkenin hayatını okuyucunun önünde 

canlandırıyor. Böylece nesrin okuyucusu, olayların merkezindeki acı gerçekleri tutarlı bir 

şekilde takip eden ve neyin yanlış neyin doğru olduğunu analiz eden eserin kahramanı olur. 

Eser boyunca okuyucu Zeynalabdin Maragayi'yi halkın acı sorunlarına kayıtsız kalmayan, 

toplumsal yaraları İbrahim Bey'in diliyle anlayan, yurdunun ahlaki ve toplumsal çöküşünü 

gönül yarasıyla kaleme alan bir nesir yazarı olarak halkının ilerlemesi için eğitim ve bilimi 

birlik olarak görmektedir.  Vatan ve millî bağnazlık olgusuna farklı bir bakış açısına sahip olan 

Zeynalabdin Maraghayi, M.F. Ahundovdan farklı olarak ülkesinin geri kalmışlığının sebebini 

İslam dininde değil, devletin halkın bilgisizliğinde, yaygın hurafelerin etkisinde görmektedir. 

insanlar arasında dini şahsiyetler tarafından insan ruhu üzerine ve ülkesinin Batı Avrupa 

ülkelerinden geri kalmışlığının kökeni toplumun kendisindedir. Eseriyle düşüncede devrim 

yaratan yazar, amacını  İbrahim Bey’i bir yolculuğa çıkararak okuyucuya açıklar. Eserin çok 

ilginç bir masalı var: Romanın ön sözünde: "Batı milletlerinin ilerlemesinin gerçek nedeni, 

ülkelerin basınının hareketinde yatmaktadır. Milletin ve ya ülkenin herhangi bir sınıfından 

olsunlar, vatanlarının tüm eksikliklerini gördükleri gibi yazıyorlar”2 konuşan yazar eleştirmen 

olarak hareket ederek, yurttaşlarının hoşgörüyü eleştirdi. 

 

Bir eleştirmen gibi davranan nasır, acı yaşam olaylarının yanlış anlatılmasında yurttaşlarının 

zulme ve zorbalığa tolerans göstermelerinin nedenini gördü. Zeynalabdin Maraghayi, 

görüşlerini ifade etmekten çekinenlerin, millete iyi gelmeyenlerin, devlete ve millete ihanet 

 
سیاحتنامه ابراهیم بیگ یا بالی تعصب او اثر: حاج زین العابدین مراغه ای. با مقدمه و حواشی باقر  مؤمنی. نشر سپیده. چاپ چهارم. بهار   1

. 24. ص1357  

 
2 Marağayı, Z. İbrahim bəyin səyahətnaməsi və ya təəssüb-keşliyin bəlası (Üm. redaktəsi İbrahimov M.) / Z. 

Marağayı. - Bakı: Elm, - 1982. - 500 s. 
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edenlerin kalemini kırmak gerektiğini söyleyerek güçlü bir duruş sergiledi. Millet sevdalısı 

olan yazar için aslında millî şevkten habersizler cahil yobazlardır. 

 

Anahtar Kelimeler : Seyahatname,millet, toplum, devlet. 
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SAVUNMA VE DÖVÜŞ SPORU İLE İLGİLENEN ÖĞRENCİLERİN ÖFKE 

İFADE TARZLARININ İNCELENMESİ 

 

Veysel ALBAYRAK  

1 Munzur Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, ORCİD: 0000-0003-0131-0978 

 

ÖZET 

Araştırmada, amatör savunma ve dövüş sporcularının öfke ifade tarzlarının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma grubunu 2021-2022 eğitim döneminde Elazığ Fırat Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesinde amatör olarak savunma ve dövüş sporu yapan 60 erkek 40 kadın sporcu 

öğrenci oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak “ Kişisel Bilgi Formu” ve “Öfke ve Öfke 

İfade Tarzları Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 24,0 programı ile analiz 

edilmiştir. Verilerin analizinde kişisel bilgi değişkenleri, standart sapma, aritmetik ortalama ve 

frekans analizleri kullanılmıştır. Araştırmada amatör savunma ve dövüş sporcularının öfke ve 

öfke ifade tarzlarının nasıl ifade ettiğini incelemek amacıyla iki grup ortalamaları arasında 

karşılaştırmalar için t-Testi, ikiden fazla grupların analizinde ise Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) uygulanmış ve hata payı 0,05 olarak kabul edilmiştir.  Yapılan istatistikler 

sonucunda kişilerin cinsiyet, yaş, spor branşı, spor yılı, ekonomik durum, ceza durumu, aile 

tutumu, zararlı alışkanlıkların öfke ifade tarzlarına bakıldığında gruplar arasında istatistiki 

açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Savunma ve dövüş sporu yapan 

öğrencilerinin, zihinsel dayanıklılığın alt boyutları olan güven, kontrol ve devamlılık 

puanlarının, sürekli öfke ve öfke ifade tarzı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olmadığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Fırat Üniversitesi öğrencilerinin öfke ifade düzeylerinin 

ortalamanın altında düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öfke İfade Tarzı, Savunma Sporları, Dövüş Sporları 
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVEN VE İLETİŞİM 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Veysel ALBAYRAK 1 

1 Munzur Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, ORCİD: 0000-0003-0131-0978 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın genel amacını; bireysel ve takım sporu yapan sporcuların özgüven ve iletişim 

düzeylerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini spor bilimleri fakültesi 

öğrencileri oluştururken, örneklem grubunu ise 2021-2022 eğitim öğretim yılında Fırat 

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören bireysel veya takım sporu yapan 

öğrenciler arasından tesadüfi yöntemle seçilen 58 kadın ve 42 erkek öğrenci oluşturmaktadır. 

Çalışmada katılımcıların demografik bilgilerinin belirlenmesi için Kişisel Bilgi formunun yanı 

sıra, Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Ölçeği” (İBÖ) 

ve Akın (2007) tarafından hazırlanmış Özgüven Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 

24 paket programı kullanılmış olup katılımcıların kişisel özelliklerini betimleyici frekans ve 

yüzde dağılımları çıkarılmış, ölçeklere verilen cevapların aritmetik ortalamaları ve standart 

sapmaları hesaplanarak, Özgüven ve iletişim düzeylerine ilişkin dağılımlar belirlenmiştir. 

Özgüven ve İletişim düzeyleri parametrik testlerle sınanmış, ikili karşılaştırmalar için T testi, 

üç veya daha fazla karşılaştırmaları için ANOVA testi kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık 

düzeyi ise “p<0.05” ” olarak alınmıştır.  Araştırma sonuçlarına göre; yaş ve spor dalı 

değişkenlerine t-testi uygulanıp özgüven ve iletişim becerilerine dayalı anlamlı bir fark 

bulunmadığı görülmüştür. Aylık gelir ve doğum yılı değişkenlerine göre ise ANOVA testi 

uygulanıp özgüven ve iletişim becerilerine ilişkin anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. Sonuç 

olarak öğrencilerin iletişim beceri düzeylerinin ve özgüven düzeylerinin ortalamanın üzerinde 

olduğu görülmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Spor, Özgüven, İletişim 
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ REKRASYON 

BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÖZ 

YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Eyyüp YILDIRIM 

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-8508-5861 

 

ÖZET 

Araştırmanın evrenini 2022 yılında Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise Fırat üniversitesi Spor bilimleri fakültesinde 

Rekreasyon bölümünden rastgele seçilmiş 149 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. 

 Araştırmaya katılan deneklerin demografik bilgilerini belirlemek amacıyla demografik 

bilgiler Ekici (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçek 33 madde ve 3 alt boyuttan 5‟li likert tipinden oluşmaktadır. Alt boyutlar; 

sosyal statü, bilişsel uygulamalar ve teknik becerilerden oluşmaktadır. Yapılan testler ve 

kontroller sonucunda araştırmanın verilerinin parametrik olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı 

t testi ve varyans analizi (Anova) testinden faydalanılmıştır. Anlamlı farklılık çıkan sonuçlarda 

ise farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey testi sonuçlarından 

yararlanılmıştır. 

Fırat Üniversitesi Spor bilimleri fakültesi rekreasyon bölümlerinde öğrenim gören lisans 

öğrencilerinin; Cinsiyet, yaş ve spor türü değişkenine göre öz yeterlilik ölçeği alt boyutları 

düzeylerine göre farkın istatistiki açıdan anlamlı olmadığı saptanmıştır. katılımcıların öz 

yeterlilik alt boyutlarından sosyal statü alt boyutu düzeyleri ile sınıf değişkeni düzeyleri 

incelendiğinde 1. Sınıf öğrencileri ile 2. Sınıf öğrenciler ve 2. Sınıf öğrencileri ile 4. Sınıf 

öğrenciler arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Fırat Üniversitesi 

spor bilimleri fakültesi rekreasyon bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin öz 

yeterlilik ölçeği alt boyutları genel puanının 84,97 puan ile ortalamanın altında düşük olduğu, 

sosyal statü boyutunda 25,70 puan ile ortalamanın altında düşük olduğu, bilişsel uygulama alt 

boyutunda 48,70 puan ile ortalamanın altında düşük olduğu ve teknik beceriler alt boyutunda 

10,56 puan ile ortalamanın altında düşük olduğu saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Spor, Öz Yeterlilik, Rekreasyon, Öğrenci  
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SPOR MERKEZİNE ÜYE OLAN KADINLARIN BOŞ ZAMAN TATMİNİNİN 

YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 

 

Eyyüp YILDIRIM1 Ömer Faruk TUTAR2 Mesut BULUT3 

1) Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-8508-5861 

2) Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0001-8084-6329 

3) Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0003-0789-0969 

 

ÖZET  

 Bu çalışmanın amacı;  kadınların spor etkinliklerine katılımının boş zaman tatmini ve 

yaşam kalitesine etkilerini araştırmaktır. Çalışmanın evrenini Elazığ ilinde spor merkezlerine 

üye olan kadın üyeler oluştururken örneklemini ise Elazığ ilinde özel spor merkezlerine üye 

olan 100 kadın üyeden oluşmaktadır.  

Çalışma kapsamında spor merkezlerine üye olan kadınların demografik bilgileri ile boş 

zaman tatmini ve yaşam kalitesi ölçekleri ilişkilendirilmiştir. Elde edilen veriler Spss 24 

programı ile analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermediğini belirlemek için 

normallik sınaması yapılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edildikten sonra ikili 

gruplar için t testi ve çoklu gruplar için ise Anova testinden yararlanılmıştır. Çalışmada hata 

payı p<0,05 olarak alınmıştır. 

Sonuç olarak; Kadınların boş zaman tatmin düzeylerinde, aktif sporcu olma durumu, 

eğitim düzeyi, meslek türleri, haftalık spor yapma sıklıklarında tüm alt boyutlarda anlamlı 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Medeni durum, yaş ve gelir düzeyleri açısından ise bazı 

alt boyutlarda anlamlı bir farklılık bulunurken, çocuk sahibi olma durumu açısından anlamlı bir 

farklılık gözlenememiştir. Kadınların yaşam kalitelerinde ise, aktif sporcu olup olmamaları, 

yaşları, eğitim düzeyleri, meslek türleri, gelir düzeyleri ve haftalık spor yapma sıklıkları 

açısından anlamlı bir farklılık gözlenirken, medeni durumları ve çocuk sahibi olup olmamaları 

açısından da anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Spor Etkinliği, Tatmin, Boş Zaman Tatmini, Yaşam Kalitesi 
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SPOR BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORTİF ÜRÜNLERDE 

MARKA BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 
 

Mesut BULUT 1 Ömer Faruk TUTAR 2 

1) Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0003-0789-0969 

2) Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0001-8084-6329 

 
 

ÖZET 

 
Spor tüketicilerinin marka bağlılıklarının incelenmesi birçok yönden önemlidir. Bu 

tüketicilerin genellikle sporsever olmaları ve bir veya birden fazla spor takımının takipçisi 

olmaları, taraftardan tam olarak bu spor takımlarına var olan sürekli destek; spor markaları ve 

spor takımları arasında bir ortak markalaşma varsa, spor tüketicisinin bağlılığı kalıcı hale 

geldiği düşünüldüğünden çalışmamızda spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sportif ürünlerde 

marka bağımlılığı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini Fırat 

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluştururken, örneklemini ise spor bilimleri 

fakültesinde öğrenim gören 100 öğrenci oluşturmaktadır.  

Çalışmada katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için kişisel bilgi formu 

(Yaş, cinsiyet, gelir durumu ve aktif sporculuk durumu) ve Sportif ürünlere yönelik marka 

bağımlılığı ölçeği kullanılmıştır. Sportif ürünlere yönelik marka bağımlılığı ölçeği tek alt boyut 

ve 15 maddeden oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analizleri SPSS 22 programı ile 

yapılmıştır. Verilerin normallik sınaması yapıldığında normal dağılım gösterdikleri 

saptanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada T-testi ve tek yönlü varyans anova testi kullanılmıştır. 

Çalışmada hata payı p<0,05 olarak belirlenmiştir.  

Ortaya çıkan bulgular incelendiğinde, Yaş, cinsiyet, gelir durumu ve aktif sporculuk 

durumu değişkenleri ile Sportif ürünlere yönelik marka bağımlılığı ölçeği arasında istatistiki 

açıdan anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma bulguları doğrultusunda araştırmaya 

katılan öğrencilerin sportif ürünlere yönelik marka bağımlılığı ölçeği puanlarının 32,49 ile 

ortalamanın altında düşük olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Video Yardımcı Hakem (VAR), Futbol, Taraftar 
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FUTBOL TARAFTARLARININ VİDEO YARDIMCI HAKEM (VAR) 

UYGULAMASINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

 
 

Mesut BULUT 1 Ömer Faruk TUTAR 2 

1) Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0003-0789-0969 

2) Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0001-8084-6329 

 

 

ÖZET 
 

Futbol seyirci ve taraftar kitlesini hem de seyir zevkini arttırmaya devam ettiren 

günümüzde en çok izlenen ve takip edilen spor dallarından biri olmuştur. Futbol maçı esnasında 

hakemlerin vermiş olduğu kararlar maç sonucuna doğrudan etki etmektedir. Hakemlerin vermiş 

olduğu kararlar çoğu zaman tartışmaya sebebiyet vermektedir. Hatalı kararların en aza indirmek 

ve önüne geçebilmek için teknolojiden faydalanmak gerekiyordu. Buna istinaden futbola yeni 

bir uygulama olan Video Yardımcı Hakem (VAR) teknolojisi geliştirildi. Bu bağlamda 

çalışmamızda futbol taraftarlarının video yardımcı hakem (VAR) uygulamasına yönelik 

görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Elazığ İlinde yaşayan 200 (166 erkek 34 kadın) futbol 

taraftarlarına yüz yüze yapılan anket uygulaması gönüllü olarak katılmıştır.  

Araştırmada kişisel bilgilerin belirlenmesi amacı ile kişisel bilgi formu (Cinsiyet, 

Medeni Durumunuz ve Amatör/Profesyonel Futbol oynadınız mı) ve veri toplama aracı olarak 

Kayhan, Bardakçı ve Caz (2020) tarafından geliştirilen Türk futbolunda video yardımcı hakem 

(VAR) uygulamasına yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 4 alt boyut ve 20 maddeden 

oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analizleri SPSS 22 programı ile yapılmıştır. Verilerin 

normallik sınaması yapıldığında normal dağılım gösterdikleri saptanmıştır. Bu doğrultuda 

araştırmada T-testi kullanılmıştır. Çalışmada hata payı p<0,05 olarak belirlenmiştir.  

Ortaya çıkan bulgular incelendiğinde, cinsiyet değişkeni ile Türk futbolunda video 

yardımcı hakem (var) uygulamasına yönelik tutum ölçeği arasında istatistiki açıdan anlamlı 

farklılık olduğu tespit edilmiştir. Medeni durumunuz ve amatör/profesyonel futbol oynadınız 

mı değişkenleri ile Türk futbolunda video yardımcı hakem (var) uygulamasına yönelik tutum 

ölçeği arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Çalışma bulguları 

doğrultusunda ölçeğin alt boyut puanlarına bakıldığında, seyir zevki alt boyutunda 49, adaleti 

sağlama alt boyutunda 42, devamlılık alt boyutunda 28 ve bilgi sahipliği alt boyutunda 21 puan 

ortalama ile taraftarların Türk futbolunda video yardımcı hakem (var) uygulamasına yönelik 

tutum düzeylerinin ortalamanın altında düşük olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Video Yardımcı Hakem (VAR), Futbol, Taraftar 

https://orcid.org/0000-0001-8084-6329


MUNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 

 

ABSTRACT BOOK           ISBN: 978-605-71828-7-6            www.munzurkongresi.org        Page | 32 
 

ELAZIĞ İLİNDE MASAJ SALONUNA GİDEN BİREYLERİN ALGILANAN 

STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Oğuzhan ALTUNGÜL1 Mesut BULUT 2 Didem YAVUZ SÖYLER 3 

1) Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-2572-7324 

2) Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0003-0789-0969 

3) Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-9625-996X 

 

ÖZET 

Çalışmamızda Elazığ ilinde masaj salonuna giden bireylerin algılanan stres düzeylerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2022 yılında Elazığ ilinde masaj salonlarına 

giden bireyler oluşturmaktadır. Örneklemini ise Elazığ ilinde masaj salonlarına giden rastgele 

seçilmiş 55’kadın 125’i erkek birey oluşturmaktadır.  

 Araştırmaya katılan deneklerin demografik bilgilerini belirlemek amacıyla kişisel bilgi 

formu (yaş, cinsiyet, gelir düzeyi ve medeni hali) ve Cohen ve ark. (1983) geliştirilen Algılanan 

Stres Ölçeği (ASÖ) ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Eskin ve ark (2013) 

tarafından yapılmıştır. Ölçek 14 madde ve 5’li likert tipinden oluşmaktadır. Araştırmadaki 

verilerin analizi ve bulunan sonuçların hesaplanmasında SPSS 22,0 istatistik programı 

kullanılmıştır. Değişkenlerin frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları hesaplanmıştır. Verilerin 

normal dağılıp dağılmadığını tespit etmek için çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) 

testleri ile kontrol edilmiştir. Bu testler ve kontroller sonucunda araştırmanın verilerinin 

parametrik olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı t testi ve varyans analizi (Anova) testinden 

faydalanılmıştır. Anlamlı farklılık çıkan sonuçlarda ise farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek için Tukey test sonuçlarından yararlanılmıştır. Çalışmada hata düzeyi 

p<0,05 olarak alınmıştır. 

 Sonuç olarak, araştırmaya katılan katılımcıların yaş, aylık gelir, cinsiyet ve medeni 

durum değişkenleri ile algılanan stres düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma bulguları doğrultusunda Elazığ ilinde masaj salonuna giden 

bireylerin algılanan stres düzeyleri puanlarının 41,15 ortalama ile yüksek stres düzeyine sahip 

olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Masaj, Stres, Algılanan Stres 
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA 

KULLANIM AMAÇLARI VE BAĞIMLILIKLARI 

 

Oğuzhan ALTUNGÜL1 Mesut BULUT 2 Didem YAVUZ SÖYLER 3 

1) Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-2572-7324 

2) Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0003-0789-0969 

3) Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-9625-996X 

ÖZET 

Çalışmada spor bilimleri fakültenin öğrencilerinin sosyal medyanın kullanım amaçları ve 

bağımlılığı incelenmiştir. Son yıllarda hayatımızı etkisi altına alan internete de yeni bir boyut 

kazandıran sosyal medyayı tanıtmak ve amatör sporcuların hangi sosyal medya araçlarını hangi 

amaçlarla kullandıklarını ve önceliklerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmada 

betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Elazığ Fırat Üniversitesi Spor 

bilimleri Fakültesi öğrencileri oluştururken, örneklemini ise Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesinde öğrenim gören 150 öğrenci oluşturmaktadır.  

Çalışmaya katılan spor bilimleri fakültenin öğrencilerinin sosyal medyanın kullanım amaçları 

ve sosyal medya bağımlılıklarının İncelenmesi amacıyla kişisel bilgi formu ve “sosyal medya 

kullanım amaçları ve sosyal medya bağımlılığı ölçekleri” kullanılmış olup, istatistiki program 

sayesinde oluşturulan frekans ve yüzde analizleri yapılıp, ikili gruplarda t testi, çoklu gruplarda 

ise varyans analizi (Anova), ayrıca gruplar arasındaki farklılıkları bulmada TUKEY testinden 

yararlanılmıştır.  

Çalışma sonucunda spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal medya 

kullanım amaçları ve bağımlılıkları cinsiyet, hangi sosyal medya platformlarını 

kullanıyorsunuz ve kaç yıldır sosyal medya araçlarını kullanıyorsunuz değişkenleri açısından 

anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır, öğrenim gören öğrencilerin yaşları açısından 

bakıldığında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır, farkların hangi gruplar arasında olduğuna 

bakıldığında ise 18-20 ve 24 ve üzeri yaşlar arasında anlamlı bir ilişkiye bulunmuştur, eğitim 

gördükleri sınıfları açısından bakıldığında kullanım amaçlarında anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir, sosyal medya bağımlılıklarında istatistiki açıdan bir farklılığa rastlanmıştır ve 

3. sınıf öğrencileri ile 1, 2 ve 4. sınıf öğrencileri arasında bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler; Sosyal Medya, İnternet, Sosyal Medya Bağımlılığı, Sosyal Medya 

Kullanım Amaçları
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GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ALGILADIĞI 

YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Mustafa KIZILKOCA1, Muhammed GÜLER2  

1 Munzur Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 0000-0003-3636-6971 

2 Munzur Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 0000-0002-9335-4611 

 

ÖZET 

Bu çalışma; gençlik ve spor il müdürlüklerinde çalışan personelin algıladıkları yönetici 

desteğinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın 

evrenini Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ nde görev yapmakta olan personeller 

oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemi ise, çalışmaya katılan 114 kişiden meydana gelmiştir. Bu 

çalışma nicel bir çalışma olup veriler anket formu ile toplanmıştır. Anket formu 3 kısımdan 

oluşmaktadır. Birinci kısımda araştırmacılar tarafından oluşturulan 3 soruluk kişisel bilgi formu 

(cinsiyet, mesleki deneyim süresi, mesleğinizden memnun musunuz) kullanılmıştır. İkinci 

kısımda, Giray ve Şahin’ in (2012) geliştirdiği 11 madde ve tek faktörlü bir yapıya sahip likert 

tipi Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği Kullanılmıştır. Üçüncü kısımda ise, Meyer ve 

arkadaşları (1993) tarafından geliştirilen Türkçe’ ye uyarlaması Dağlı ve arkadaşları (2018) 

tarafından yapılan 18 madde 3 alt faktörlü (duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif 

bağlılık) Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin sonucunda SPSS 24 

programı kullanılarak analizler yapılmıştır. Analiz yapılırken ilk olarak skewness ve kurtosis 

değerlerine bakılmıştır. Verilerin normal dağılım sağladığı görülmüştür. Bu bulgular ışığında 

ikili değişkenler için ındependent sample t testi kullanılmıştır. Ölçekler arasındaki etkiyi 

belirlemek için, basit regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışmanın anlamlılık düzeyi p<0,05 

olarak alınmıştır. Sonuç olarak algılanan yönetici desteği ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeği ile 

alt boyutlarının cinsiyet, mesleki deneyim süresi ve mesleğinizden memnun musunuz 

değişkenlerine göre gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0,05). 

Gençlik ve spor il müdürlüğü personelinin algıladığı yönetici destek düzeyinin örgütsel bağlılık 

üzerinde pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu görülmüştür (r=,438; r2=,294; p=000).   

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Yönetici Desteği, Spor. 
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SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN DENGELİ BESLENME VE OBEZİTE İLE 

İLGİLİ TUTUMLARI 

 

Murat Bekleyiş APAYDIN 1, Muhammed GÜLER 2  

1 Munzur Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 0000-0002-7780-5849 

2 Munzur Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 0000-0002-9335-4611 

 

ÖZET 

Dünyada teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak değişen alışkanlıklar her yaş grubu insanı 

etkilemekte ve çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşılabilmektedir. Okullarda ve evlerde fast-food 

kültürünün popüler olması ve gıda içeriği yönünden riskli ürünlerin varlığı obezite olma 

durumunu etkilemektedir. Bundan dolayı küçük yaşlardan itibaren bazı sağlık sorunlarını 

ortaya çıkarmaktadır. Gençlerde günden güne artan obezite yaygınlığı, fiziksel aktivite 

yoksunluğuna ek beslenme alışkanlıklarının da bu prevalansın artışında etkisinin olduğu 

düşünülmektedir. Bu artışın önlenmesinde yerel hükümetlerde çeşitli uygulamalar yürürlüğe 

konulmakta ve uygulama sahaları kontrol edilmektedir.   Bu araştırmada Kayseri ilinde spor 

lisesinde öğrenim gören öğrencilerin beslenme ve obezite ile ilgili tutumlarının belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır. Araştırmamızın örneklem grubu spor lisesi öğrencileri ile sınırlıdır. 

Çalışmamıza 2021-22 eğitim-öğretim döneminde Kayseri ilinde öğrenim gören 120 spor lisesi 

öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmamızda nicel veri toplama yöntemlerinden olan 

anket yöntemi kullanılmıştır. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, Öztürk 

(2021) yılında geliştirdiği ‘’Lise Öğrencilerinin Dengeli Beslenme ve Obezite ile ilgili 

Tutumları’ adlı, 5 likertli ölçek kullanılmıştır. Çalışmanın istatistik analizinde SPSS 24 

programı kullanılmıştır.  53 maddeden oluşan ölçeğin güvenilirlik katsayısı ise (Alpha=,673) 

olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada verilerin normallik analizinde kolmogorov-smirnov testi 

kullanılmış ve verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir. Parametrik testlerden tek 

yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda cinsiyet ve spor branşı değişkenine 

göre ölçek maddelerine verilen cevapların p<0,05 düzeyinde anlamlı olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Spor, Spor Lisesi, Beslenme, Obezite. 
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UNDERSTANDING HOW MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF 

TERRORISM ARE CONDUCTED THROUGH THE REAL ESTATE SECTOR IN 

THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA REGION 

Haytham Yassine 

Belarusian State Technological University, Belarus 

 

Abstract: 

This research seeks to identify how money laundering activities are executed through the real 

estate sector. This article provides academics with literature on the topic and provides scholars, 

and practitioners with a better understanding of the risks and challenges involved. Data are 

gathered through survey in the Middle East and North Africa region and review of the available 

research. The results of the analysis will help identifying the factors attracting criminals to the 

real estate sector and develop an understanding of the methods used to launder illicit funds 

through this sector and the indicators of suspicion for reporting entities. Further analysis reveals 

the risks posed by money laundering and terrorist financing on the real estate sector and 

challenges facing states in this regard. 

Keywords: Money laundering, terrorism financing, real estate sector, Middle East and North 

Africa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://publications.waset.org/search?q=Haytham%20Yassine
https://publications.waset.org/search?q=Money%20laundering
https://publications.waset.org/search?q=terrorism%20financing
https://publications.waset.org/search?q=real%20estate%20sector
https://publications.waset.org/search?q=Middle%20East%20and%20North%20Africa.
https://publications.waset.org/search?q=Middle%20East%20and%20North%20Africa.


MUNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 

 

ABSTRACT BOOK           ISBN: 978-605-71828-7-6            www.munzurkongresi.org        Page | 37 
 

RISK ASSESSMENT OF BUILDING INFORMATION MODELLING ADOPTION 

IN CONSTRUCTION PROJECTS 

Amirhossein Karamoozian, Desheng Wu, Behzad Abbasnejad 

School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, 

China 

Distinguished Professor with the School of Economics and Management, University of 

Chinese Academy of Sciences, China  

Associate lecturer with the School of 

Property, Construction and Project Management (PCPM), RMIT University 

Abstract: 

Building information modelling (BIM) is a new technology to enhance the efficiency of project 

management in the construction industry. In addition to the potential benefits of this useful 

technology, there are various risks and obstacles to applying it in construction projects. In this 

study, a decision making approach is presented for risk assessment in BIM adoption in 

construction projects. Various risk factors of exerting BIM during different phases of the project 

lifecycle are identified with the help of Delphi method, experts’ opinions and related literature. 

Afterward, Shannon’s entropy and Fuzzy TOPSIS (Technique for Order Preference by 

Similarity to Ideal Situation) are applied to derive priorities of the identified risk factors. Results 

indicated that lack of knowledge between professional engineers about workflows in BIM and 

conflict of opinions between different stakeholders are the risk factors with the highest priority. 

Keywords: Risk, BIM, Shannon’s entropy, Fuzzy TOPSIS, construction projects.  
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INCORPORATING CIRCULAR ECONOMY INTO PASSIVE DESIGN 

STRATEGIES IN TROPICAL NIGERIA 

Noah G. Akhimien, Eshrar Latif 

Researcher with the Welsh School of Architecture, 

Cardiff University, UK, 

Architect and a Lecturer (Dr.) with the Welsh School of 

Architecture, Cardiff University, UK, 

Abstract: 

The natural environment is in need for an urgent rescue due to dilapidation and recession of 

resources. Passive design strategies have proven to be one of the effective ways to reduce CO2 

emissions and to improve building performance. On the other hand, there is a huge drop in 

material availability due to poor recycling culture. Consequently, building waste pose 

environmental hazard due to unrecycled building materials from construction and 

deconstruction. Buildings are seen to be material banks for a circular economy, therefore 

incorporating circular economy into passive housing will not only safe guide the climate but 

also improve resource efficiency. The study focuses on incorporating a circular economy in 

passive design strategies for an affordable energy and resource efficient residential building in 

Nigeria. Carbon dioxide (CO2) concentration is still on the increase as buildings are responsible 

for a significant amount of this emission globally. Therefore, prompt measures need to be taken 

to combat the effect of global warming and associated threats. Nigeria is rapidly growing in 

human population, resources on the other hand have receded greatly, and there is an abrupt need 

for recycling even in the built environment. It is necessary that Nigeria responds to these 

challenges effectively and efficiently considering building resource and energy. Passive design 

strategies were assessed using simulations to obtain qualitative and quantitative data which 

were inferred to case studies as it relates to the Nigeria climate. Building materials were 

analysed using the ReSOLVE model in order to explore possible recycling phase. This provided 

relevant information and strategies to illustrate the possibility of circular economy in passive 

buildings. The study offers an alternative approach, as it is the general principle for the 

reworking of an economy on ecological lines in passive housing and by closing material loops 

in circular economy. 

Keywords: Building, circular economy, efficiency, passive design, sustainability.  

 

 

 

 

https://publications.waset.org/search?q=Noah%20G.%20Akhimien
https://publications.waset.org/search?q=Eshrar%20Latif
https://publications.waset.org/search?q=Building
https://publications.waset.org/search?q=circular%20economy
https://publications.waset.org/search?q=efficiency
https://publications.waset.org/search?q=passive%20design
https://publications.waset.org/search?q=sustainability.


MUNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 

 

ABSTRACT BOOK           ISBN: 978-605-71828-7-6            www.munzurkongresi.org        Page | 39 
 

THE GOVERNANCE OF ISLAMIC BANKS IN MOROCCO: MEANING, 

STRATEGIC VISION AND PURPOSES ATTRIBUTED TO THE GOVERNANCE 

SYSTEM 

Lalla Nezha Lakmiti, Abdelkahar Zahid 

My Slimane University – Morocco 

Abstract: 

Due to the setbacks on the international scene and the wave of cacophonic financial scandals 

affecting large international groups, the new Islamic finance industry is not immune despite its 

initial resistance. The purpose of this paper is to understand and analyze the meaning of the 

Corporate Governance (CG) concept in Moroccan Islamic banking systems with specific 

reference to their institutions. The research objective is to identify also the path taken and 

adopted by these banks recently set up in Morocco. The foundation is rooted in shari'a, in 

particular, no stakeholder (the shareholding approach) must be harmed, and the ethical value is 

reflected into these parties’ behavior. We chose a qualitative method, semi-structured 

interviews where six managers provided answers about their banking systems. Since these 

respondents held a senior position (directors) within their organizations, it is felt that they are 

well placed and have the necessary knowledge to provide us with information to answer the 

questions asked. The results identified the orientation of participating banks and assessing how 

governance works, while determining which party is fovoured: shareholders, stakeholders or 

both. This study discusses the favorable condition to the harmonization of the regulations and 

therefore a better integration between Islamic finance and conventional ones in the economic 

context of Morocco. 

Keywords: Corporate governance, participating banks, stakeholders, shareholders, and 

interests.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://publications.waset.org/search?q=Lalla%20Nezha%20Lakmiti
https://publications.waset.org/search?q=Abdelkahar%20Zahid
https://publications.waset.org/search?q=Corporate%20governance
https://publications.waset.org/search?q=participating%20banks
https://publications.waset.org/search?q=stakeholders
https://publications.waset.org/search?q=shareholders
https://publications.waset.org/search?q=and%20interests.
https://publications.waset.org/search?q=and%20interests.


MUNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 

 

ABSTRACT BOOK           ISBN: 978-605-71828-7-6            www.munzurkongresi.org        Page | 40 
 

IMPACT OF CHANGES OF THE CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR 

FINANCIAL REPORTING ON THE INDICATORS OF THE FINANCIAL 

STATEMENT 

Nadezhda Kvatashidze 

 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 

Abstract: 

The International Accounting Standards Board updated the conceptual framework for financial 

reporting. The main reason behind it is to resolve the tasks of the accounting, which are caused 

by the market development and business-transactions of a new economic content. Also, the 

investors call for higher transparency of information and responsibility for the results in order 

to make a more accurate risk assessment and forecast. All these make it necessary to further 

develop the conceptual framework for financial reporting so that the users get useful 

information. The market development and certain shortcomings of the conceptual framework 

revealed in practice require its reconsideration and finding new solutions. Some issues and 

concepts, such as disclosure and supply of information, its qualitative characteristics, 

assessment, and measurement uncertainty had to be supplemented and perfected. The criteria 

of recognition of certain elements (assets and liabilities) of reporting had to be updated, too and 

all this is set out in the updated edition of the conceptual framework for financial reporting, a 

comprehensive collection of concepts underlying preparation of the financial statement. The 

main objective of conceptual framework revision is to improve financial reporting and 

development of clear concepts package. This will support International Accounting Standards 

Board (IASB) to set common “Approach & Reflection” for similar transactions on the basis of 

mutually accepted concepts. As a result, companies will be able to develop coherent accounting 

policies for those transactions or events that are occurred from particular deals to which no 

standard is used or when standard allows choice of accounting policy. 

Keywords: Conceptual framework, measurement basis, measurement uncertainty, neutrality, 

prudence, stewardship.  
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THE ROLE OF BRANDING FOR SUCCESS IN THE GEORGIAN TEA MARKET 

Maia Seturi, Tamari Todua 

Marketing Department, Ivane Javackisvili Tbilisi 

State University, Georgia 

Abstract: 

Economic growth is seen as the increase in the production capacity of a country. It enables a 

country to produce more and more material wealth and social benefits. Today, the success of 

any product on the market is closely related to the issue of branding. The brand is a source of 

information for a user/consumer, which helps to simplify the choice of goods and reduce 

consumer risk. The paper studies the role of branding in order to promote Georgian tea brands. 

The main focus of the research is directed to consumer attitudes regarding Georgian tea brands. 

The methodology of the paper is based on marketing research. The findings study revealed that 

the majority of consumers prefer foreign tea brands. The final part of the article presents the 

main recommendations. 

Keywords: Marketing research, customer behavior, brand, successful brand.  
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THE ROLE OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN FACILITATING 

EMPLOYEE JOB SATISFACTION IN EMERALD GROUP 

 

Mohamed Haffar, Muhammad Abdul Aziz, Ahmad Ghoneim 

Human Resources Management, Faculty of Management, Law and Social 

Sciences, University of Bradford, UK 

Abstract: 

The importance of having a good organizational culture that supports employee job satisfaction 

has fascinated both the business and academic world because of a tantalizing promise: culture 

can be fundamental to the enhancement of financial performance. This promise has led to 

growing interest for both researchers and practitioners in attempting to understand the influence 

of organizational culture on employees’ satisfaction and organizational performance. Even 

though the relationship between organizational culture and employee job satisfaction have 

gained attention in the literature, the majority of studies have been conducted within 

manufacturing organizations and tend to oversee the impact of culture on employee job 

satisfaction in a service-based environment. Thus, the main driving force of this study was to 

explore the role of organizational culture types in facilitating employee job satisfaction at 

Emerald Publishing Group. Interviews qualitative data analysis indicated that Emerald’s culture 

dominated by adhocracy and clan culture values. In addition, the findings provided evidence, 

which demonstrated that group and adhocracy organizational culture types play key roles in 

facilitating employee job satisfaction in a service-based environment. 

Keywords: Employee satisfaction, organizational culture, performance, service based 

environment.  
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WAYS FOR THE DEVELOPMENT OF THE AUDIT QUALITY CONTROL 

SYSTEM THROUGH THE ANALYSIS OF ONGOING PROBLEMS, EXPERIENCE 

AND CHALLENGES: EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF GEORGIA 

Levan Sabauri 

Professor , Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia 

Abstract: 

Audit is an independent inspection of the financial statement of the audited person and 

expresses the opinion of an auditor on the reliability of this statement. The auditor’s activity 

(auditor’s service) is realized by auditing organizations, individual auditors in connection to 

conduction of an audit and rendering of audit accompanying services. The profession of auditor 

means a high level of responsibility for rendered service. Results of decisions made by 

information users depend on the quality of the auditor’s conclusion. Owners, investors, 

creditors, and society rely on the opinion of the auditor under the condition that inspection was 

conducted with good quality. Therefore, the existence of the well-functioning audit quality 

control system for the administering of the audit is an important issue. An efficient audit quality 

control system is a substantial challenge that many countries face worldwide, especially those 

states where these systems are being formed within the respective reform program. The 

presented article reflects on the best practices of the leading countries, the assumptions and 

recommendations for the financial accounting, reporting and audit; current reforms in Georgia 

are made based on this comparative analysis. 

Keywords: Audit quality control, audit program, financial statement, perspective analysis.  
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A STRUCTURED MECHANISM FOR IDENTIFYING POLITICAL 

INFLUENCERS ON SOCIAL MEDIA PLATFORMS: TOP 10 SAUDI POLITICAL 

TWITTER USERS 

Ahmad Alsolami, Darren Mundy, Manuel Hernandez-Perez 

University of Hull, United Kingdom 

Abstract: 

Social media networks, such as Twitter, offer the perfect opportunity to either positively or 

negatively affect political attitudes on large audiences. The existence of influential users who 

have developed a reputation for their knowledge and experience of specific topics is a major 

factor contributing to this impact. Therefore, knowledge of the mechanisms to identify 

influential users on social media is vital for understanding their effect on their audience. The 

concept of the influential user is related to the concept of opinion leaders' to indicate that ideas 

first flow from mass media to opinion leaders and then to the rest of the population. Hence, the 

objective of this research was to provide reliable and accurate structural mechanisms to identify 

influential users, which could be applied to different platforms, places, and subjects. Twitter 

was selected as the platform of interest, and Saudi Arabia as the context for the investigation. 

These were selected because Saudi Arabia has a large number of Twitter users, some of whom 

are considerably active in setting agendas and disseminating ideas. The study considered the 

scientific methods that have been used to identify public opinion leaders before, utilizing 

metrics software on Twitter. The key findings propose multiple novel metrics to compare 

Twitter influencers, including the number of followers, social authority and the use of political 

hashtags, and four secondary filtering measures. Thus, using ratio and percentage calculations 

to classify the most influential users, Twitter accounts were filtered, analyzed and included. 

The structured approach is used as a mechanism to explore the top ten influencers on Twitter 

from the political domain in Saudi Arabia. 

Keywords: Twitter, influencers, structured mechanism, Saudi Arabia.  
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INCOME INEQUALITY AND THE POVERTY OF YOUTH IN THE DOUALA 

METROPOLIS OF CAMEROON 

 

Nanche Billa Robert 

Nanche Robert is with the University of Maroua, Cameroon 

Abstract: 

More and more youth are doubtful of making a satisfactory labour market transition because of 

the present global economic instability and this is more so in Africa of the Sahara and 

metropolis like Douala. We use the explanatory sequential mixed method: in the first phase we 

randomly administered 610 questionnaires in the Douala metropolis respecting the population 

size of each division and its gender composition. We constructed the questionnaire using the 

desired values for living a comfortable life in Douala. In the second phase, we purposefully 

selected and interviewed 50 poor youth in order to explain in detail the initial quantitative 

results. We obtain the following result: The modal income class is 24,000-74,000 frs Central 

Africa Franc (CFA) and about 67% of the youth of the Douala metropolis earn below 75,000 

frs CFA. They earn only 31.02% of the total income. About 85.7% earn below 126,000 frs CFA 

and about 92.14% earn below 177,000 frs CFA. The poverty-line is estimated at 177,000 frs 

CFA per month based on the desired predominant values in Douala and only about 9% of youth 

earn this sum, therefore, 91% of the youth are poor. We discovered that the salary a youth earns 

influences his level of poverty. Low income earners eat once or twice per day, rent low-standard 

houses of below 20,000 frs, are dependent and possess very limited durable goods, consult 

traditional doctors when they are sick, sleep and gamble during their leisure time. Intermediate 

income earners feed themselves either twice or thrice per day, eat healthy meals weekly, possess 

more durable goods, are independent, gamble and drink during their leisure time. High income 

earners feed themselves at least thrice per day, eat healthy food daily, inhabit high quality and 

expensive houses, are more stable by living longer in their neighbourhoods, like travelling and 

drinking during their leisure time. Unsalaried youth, are students, housewives or unemployed 

youth, they eat four times per day, take healthy meals daily, weekly, fortnightly or occasionally, 

are dependent or homeless depending on whether they are students or unemployed youth. The 

situation of the youth can be ameliorated through investing in the productive sector and 

promoting entrepreneurship as well as formalizing the informal sector. 

Keywords: Income, inequality, poverty, metropolis.  
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CONCEPTUALIZING THOUGHTFUL INTELLIGENCE FOR SUSTAINABLE 

DECISION MAKING 

Musarrat Jabeen 

Musarrat Jabeen is with the National Defence University, Pakistan  

Abstract: 

Thoughtful intelligence offers a sustainable position to enhance the influence of decision-

makers. Thoughtful Intelligence implies the understanding to realize the impact of one’s 

thoughts, words and actions on the survival, dignity and development of the individuals, groups 

and nations. Thoughtful intelligence has received minimal consideration in the area of Decision 

Support Systems, with an end goal to evaluate the quantity of knowledge and its viability. This 

pattern degraded the imbibed contribution of thoughtful intelligence required for sustainable 

decision making. Given the concern, this paper concentrates on the question: How to present a 

model of Thoughtful Decision Support System (TDSS)? The aim of this paper is to appreciate 

the concepts of thoughtful intelligence and insinuate a Decision Support System based on 

thoughtful intelligence. Thoughtful intelligence includes three dynamic competencies: i) 

Realization about long term impacts of decisions that are made in a specific time and space, ii) 

A great sense of taking actions, iii) Intense interconnectivity with people and nature and; seven 

associate competencies, of Righteousness, Purposefulness, Understanding, Contemplation, 

Sincerity, Mindfulness, and Nurturing. The study utilizes two methods: Focused group 

discussion to count prevailing Decision Support Systems; 70% results of focus group 

discussions found six decision support systems and the positive inexistence of thoughtful 

intelligence among decision support systems regarding sustainable decision making. Delphi 

focused on defining thoughtful intelligence to model (TDSS). 65% results helped to 

conceptualize (definition and description) of thoughtful intelligence. TDSS is offered here as 

an addition in the decision making literature. The clients are top leaders. 

Keywords: Thoughtful intelligence, Sustainable decision making, Thoughtful decision support 

system.  
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INSIDERS’ PERSPECTIVES OF COUNTERING PUBLIC SECTOR 

CORRUPTION IN NIGERIA: IDENTIFYING AND TARGETING ITS NATURE, 

CHARACTERISTICS AND FUNDAMENTAL CAUSES 

Musa Bala Zakari, Mark Button 

University of Portsmouth, United Kingdom 

Counter Fraud Studies, University of Portsmouth, United Kingdom 

Abstract: 

This paper explores the extent, nature, and characteristics of public sector corruption in Nigeria 

and the enhancement of the major anti-corruption initiatives (reforms), thereby providing 

insight into the types, forms and causes of corruption in Nigeria. This paper argues that attempts 

to devise and suggest effective anti-corruption reforms to control systemic corruption in Nigeria 

require identifying the most prevalent types of corruption targeted and tackling the fundamental 

country specific causes. It analyses two types of public sector corruption as it relates to Nigeria 

and the workings of its inefficient governance system. This paper concludes with the imperative 

of a collective action against corruption supported by considerable amount of domestic political 

will existing in a favourable policy context. In undertaking this, the paper draws upon publicly 

available documents, case laws review and semi-structured interviews conducted with various 

personnel working in the field of corruption in the dedicated anticorruption agencies, 

academics, and practitioners from other relevant institutions of accountability. 

Keywords: Corruption, development, good governance, public sector.  
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A GOAL-DRIVEN CRIME SCRIPTING FRAMEWORK 

Hashem Dehghanniri 

Oxford Brookes University, School of Engineering, UK 

Abstract: 

Crime scripting is a simple and effective crime modeling technique that aims to improve 

understanding of security analysts about security and crime incidents. Low-quality scripts 

provide a wrong, incomplete, or sophisticated understanding of the crime commission process, 

which oppose the purpose of their application, e.g., identifying effective and cost-efficient 

situational crime prevention (SCP) measures. One important and overlooked factor in 

generating quality scripts is the crime scripting method. This study investigates the problems 

within the existing crime scripting practices and proposes a crime scripting approach that 

contributes to generating quality crime scripts. It was validated by experienced crime scripters. 

This framework helps analysts develop better crime scripts and contributes to their effective 

application, e.g., SCP measures identification or policy-making. 

Keywords: Attack modeling, crime commission process, crime script, situational crime 

prevention.  
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CORPORATE GOVERNANCE MECHANISMS, WHISTLE-BLOWING POLICY 

AND EARNINGS MANAGEMENT PRACTICES OF FIRMS IN MALAYSIA 

 

1Mujeeb Saif Mohsen Al-Absy, 2Ku Nor Izah Ku Ismail, 2Sitraselvi Chandren  

PhD student at Tunku Puteri Intan Safinaz School of Accountancy, Universiti Utara Malaysia, 

Malaysia 
2 Universiti Utara Malaysia, Malaysia 

Abstract: 

This study examines whether corporate governance (CG) mechanisms in firms that have a 

whistle-blowing policy (WHBLP) are more effective in constraining earnings management 

(EM), than those without. A sample of 288 Malaysian firms for the years 2013 to 2015, 

amounting to 864 firm-years were grouped into firms with and without WHBLP. Results show 

that for firms without WHBLP, the board chairman tenure would minimize EM activities. 

Meanwhile, for firms with WHBLP, board chairman independence, board chairman tenure, 

audit committee size, audit committee meeting and women in the audit committees are found 

to be associated with less EM activities. Further, it is found that ownership concentration and 

Big 4 auditing firms help to reduce EM activities in firms with WHBLP, while not in firms 

without WHBLP. Hence, functional and effective governance can be achieved by having a 

WHBLP, which is in line with agency and resource dependent theories. Therefore, this study 

suggests that firms should have a WHBLP in place, and policymakers should come up with 

enhanced criteria to strengthen the mechanisms of WHBLP. 

Keywords: Corporate governance, earnings management, whistle-blowing policy, audit 

committee, board of directors.  
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MILLENNIALS' VIEWPOINTS ABOUT SUSTAINABLE HOTELS' PRACTICES 

IN EGYPT: PROMOTING RESPONSIBLE CONSUMERISM 

Jailan Mohamed El Demerdash 

(Assistant Professor) is with the Department of Hotels Studies, Faculty of Tourism and 

Hotels, University of Alexandria, Alexandria, Egypt 

 

Abstract: 

Millennials are a distinctive and dominant consumer group whose behavior, preferences and 

purchase decisions are broadly explored but not fully understood yet. Making up the largest 

market segment in the world, and in Egypt, they have the power to reinvent the hospitality 

industry and contribute to forming prospective demand for green hotels by showing willingness 

to adopting their environmental-friendly practices. The current study aims to enhance better 

understanding of Millennials' perception about sustainable initiatives and to increase the 

prediction power of their intentions regarding green hotel practices in Egypt. In doing so, the 

study is exploring the relation among different factors; Millennials' environmental awareness, 

their acceptance of green practices and their willingness to pay more for them. Millennials' 

profile, their preferences and environmental decision-making process are brought under light 

to stimulate actions of hospitality decision-makers and hoteliers. Bearing in mind that 

responsible consumerism is depending on understanding the different influences on 

consumption. The study questionnaire was composed of four sections and it was distributed to 

random Egyptian travelers' blogs and Facebook groups, with approximately 8000 members. 

Analysis of variance test (ANOVA) was used to examine the study variables. The findings 

indicated that Millennials' environmental awareness will not be a significant factor in their 

acceptance of hotel green practices, as well as, their willingness to pay more for them. However, 

Millennials' acceptance of the level of hotel green practices will have an impact on their 

willingness to pay more. Millennials were found to have a noticeable level of environmental 

awareness but lack commitment to tolerating hotel green practices and their associated high 

prices. 

Keywords: Millennials, environment, awareness, green practices, paying more, Egypt.  
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EVOLVING PARADIGM OF RIGHT TO DEVELOPMENT IN 

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW AND ITS TRANSFORMATION INTO 

THE NATIONAL LEGAL SYSTEM: CHALLENGES AND RESPONSES IN 

PAKISTAN 

 

Naeem Ullah Khan, Kalsoom Khan 

Punjab University Law College, Pakistan 

Abstract: 

No state can be progressive and prosperous in which a large number of people is deprived of 

their basic economic rights and freedoms. In the contemporary world of globalization, the right 

to development has gained a momentum force in the domain of International Development Law 

(IDL) and has integrated into the National Legal System (NLS) of the major developed states. 

The international experts on human rights argued that the right to development (RTD) is called 

a third-generation human right which tends to enhance the welfare and prosperity of individuals, 

and thus, it is a right to a process whose outcomes are human rights despite the controversy on 

the implications of RTD. In the Pakistan legal system, the RTD has not been expressly stated 

in the constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. However, there are some implied 

constitutional provisions which reflect the concept of RTD. The jurisprudence on RTD is still 

an evolving paradigm in the contextual perspective of Pakistan, and the superior court of diverse 

jurisdiction acts as a catalyst regarding the protection and enforcement of RTD in the interest 

of the public at large. However, the case law explores the positive inclination of the courts in 

Pakistan on RTD be incorporated as an express provision in the chapters of fundamental rights; 

in this scenario, the high court’s of Pakistan under Article 199 and the supreme court of Pakistan 

under Article 184(3) have exercised jurisdiction on the enforcement of RTD. This paper inter-

alia examines the national dimensions of RTD from the standpoint of state practice in Pakistan 

and it analyzes the experience of judiciary in the protection and enforcement of RTD. Moreover, 

the paper highlights the social and cultural challenges to Pakistan in the implementation of RTD 

and possible solution to improve the conditions of human rights in Pakistan. This paper will 

also highlight the steps taken by Pakistan regarding the awareness, incorporation, and 

propagation of RTD at the national level. 

Keywords: Globalization, Pakistan, RTD, third-generation right.  

 

 

 

 

https://publications.waset.org/search?q=Naeem%20Ullah%20Khan
https://publications.waset.org/search?q=Kalsoom%20Khan
https://publications.waset.org/search?q=Globalization
https://publications.waset.org/search?q=Pakistan
https://publications.waset.org/search?q=RTD
https://publications.waset.org/search?q=third-generation%20right.


MUNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 

 

ABSTRACT BOOK           ISBN: 978-605-71828-7-6            www.munzurkongresi.org        Page | 52 
 

SHARING TOURISM EXPERIENCE THROUGH SOCIAL MEDIA: 

CONSUMER'S BEHAVIORAL INTENTION FOR DESTINATION CHOICE 

Mohammad Tipu Sultan, Farzana Sharmin, Ke Xue 

Shanghai Jiao Tong University, China 

 

Abstract: 

Social media create a better opportunity for travelers to search for travel information, select 

destination and share their personal experiences of the travel. This study proposes a framework 

which describes the relationships between social media, and positive or negative tourism 

experience sharing impact on destination choice. To find out new trends of travelers behavioral 

intention, we propose an extended theoretical model, the Theory of Reasoned Action (TRA). 

We conducted a survey to analyze three external factors, subjective norms, and positive and 

negative experience influence on travel destination choice. Structural questionnaire analysis 

was employed to confirm the proposed research hypothesis within the relationship between 

consumer influences on the shared experience of social media. The results of the study confirm 

that sharing positive experiences influence the positive effect of destination choice, while 

negative experiences decrease the destination selection option. The results indicate that 

attitudes, subjective norms are passively influenced by shared experience. Moreover, we find 

that sharing live pictures of travel experiences through social media helps to reduce negative 

perceptions of the destination brand. This research contribution is useable to the research field 

as a new determination factor and the findings could be used by destination organization 

management (DMO) to enhancing their tourism promotion through social media. 

Keywords: Destination choice, tourism experience sharing, Theory of Reasoned Action, social 

media.  
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TOKSİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE İLGİLİ HEMŞİRELER ÜZERİNDE 

YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fedayi YAĞAR 1, Sema DÖKME YAĞAR 2  

1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  

ORCID ID: 0000-0002-3436-6583 

2 Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, ORCID ID: 0000-0003-0298-7534 

ÖZET 

Bir tür olumsuz veya etkisiz liderlik tarzı olan toksik liderlik, genel olarak bir liderin, çalışanlara 

ve organizasyona potansiyel olarak zarar verebilecek sistematik ve yıkıcı davranışlarda 

bulunduğu bir liderlik tarzı olarak tanımlanmaktadır. Etkili olmayan bir liderlik biçimi olan 

toksik liderlik, hemşirelik alanında giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada ise, yaygın hale 

gelen toksik davranışlar ile ilgili hemşireler üzerinde yapılan araştırmalar incelenmiştir. 

01.08.2022 tarihinde PubMed veri tabanı kullanılarak bir tarama yapılmıştır. Tarama 

sonucunda sağlık çalışanları ile ilgili 12 çalışmanın yer aldığı tespit edilmiştir. Bunun dışında, 

derleme niteliğinde olan ve hemşireler dışında diğer çalışanlar üzerinde yapılan araştırmalar 

çıkarıldığında elde kalan altı araştırma çalışmanın kapsamını oluşturmuştur. Araştırmalarda 

nicel (n=5) ve karma yöntemlerin (nicel ve nitel) (n=1) yöntemlerin kullanıldığı belirlenmiştir. 

Aynı şekilde, araştırmaların Filipinler’de (n=3), ABD’de (n=1), Gana (n=1) ve Türkiye’de 

(n=1) yapıldığı tespit edilmiştir. Temel bulgulara bakıldığında, iki farklı değerlendirmenin 

olduğu görülmüştür. Birinci değerlendirmede, toksik davranışların yarattığı etkileri inceleyen 

araştırmalar (n=4) dikkate alınmıştır. Bu araştırmalarda toksik davranışların iş tatminini, hizmet 

kalitesini, içsel doyumunu ve algılanan üretkenliği azalttığına ve stresi, işe devamsızlığı ve 

ayrılma niyetini artırdığına vurgu yapılmıştır. İkinci değerlendirmede ise, toksik davranışların 

belirleyicilerini ortaya koyan araştırmalar (n=2) incelenmiştir. Eğitim düzeyi yüksek, kurum 

için eğitim alan, hemşireliği kariyer seçeneği olarak gören, istekli çalışan, yöneticilik deneyimi 

olan ve düşük hasta kabul sayılarına sahip birimlerde çalışan hemşirelerin toksik liderlik 

davranışlarından daha az etkilendiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, kaynakların verimli kullanımı 

noktasında hemşire yöneticiler arasında olumlu liderlik uygulamaları geliştirmeye yönelik 

müdahalelerin kaçınılmaz olduğu görülmüştür. Bunun dışında, toksik liderliğin daha iyi 
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anlaşılabilmesi için hemşireler üzerinde daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerektiği 

önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, İş Tatmini, Stres, Toksik Liderlik Davranışı, Üretkenlik 

 

INVESTIGATION OF RESEARCH ON NURSES RELATED TO TOXIC 

LEADERSHIP BEHAVIORS 

ABSTRACT 

Toxic leadership, a type of negative or ineffective leadership style, is generally defined as a 

leadership style in which a leader engages in systematic and destructive behaviors that can 

potentially harm employees and the organization. Toxic leadership, which is an ineffective form 

of leadership, is becoming increasingly common in the field of nursing. In this study, studies 

on nurses about toxic behaviors that have become common were examined. A search was made 

on 01.08.2022 using the PubMed database. As a result of the screening, it was determined that 

there were 12 studies related to health workers. Apart from this, six studies, which are of a 

compilation nature and which were made on employees other than nurses, were excluded. It 

was determined that quantitative (n=5) and mixed methods (quantitative and qualitative) (n=1) 

methods were used in the studies. Likewise, it was determined that the studies were conducted 

in the Philippines (n=3), the USA (n=1), Ghana (n=1) and Turkey (n=1). Looking at the main 

findings, it was seen that there were two different evaluations. In the first evaluation, studies 

examining the effects of toxic behaviors (n=4) were considered. In these studies, it was 

emphasized that toxic behaviors decrease job satisfaction, service quality, internal satisfaction 

and perceived productivity and increase stress, absenteeism and intention to leave. In the second 

evaluation, studies revealing the determinants of toxic behaviors (n=2) were examined. It has 

been determined that nurses who have a high level of education, who are trained in the 

institution, who see nursing as a career option, who work willingly, who have managerial 

experience, and who work in units with low patient admissions, are less affected by toxic 

leadership behaviors. As a result, it has been seen that interventions to develop positive 

leadership practices among nurse managers at the point of efficient use of resources are 

inevitable. Apart from this, it has been suggested that more comprehensive studies on nurses 

should be done in order to better understand toxic leadership.  

Key Words: Education, Job Satisfaction, Stress, Toxic Leadership Behaviour, Productivity 
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ANTİBİYOTİK KULLANIMI İLE İLGİLİ YAPILAN HABERLERİN METİN VE 

WEB MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ 

 

Sema DÖKME YAĞAR 1  

1 Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, ORCID ID: 0000-0003-0298-7534 

 

ÖZET 

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonlara karşı çok önemli bir savunma hattı olarak 

görülmektedir. Antibiyotik ilacının yanlış kullanımı, bazı enfeksiyonların etkili bir şekilde 

tedavi edilememesine ve antibiyotik direncin hızla yükselmesine neden olabilmektedir. Bu 

durum ise halk sağlığı için artan bir tehdit olarak görülmektedir. Ayrıca gereksiz antibiyotik 

kullanımının, tedavi maliyeti üzerindeki olumsuz etkisi dünya çapında bir sorun haline 

gelmiştir. Bu çalışmada ise gereksiz antibiyotik kullanımına neden olabilecek iletişim 

araçlarından birisi olan web kaynaklı haberler incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini web 

madenciliği teknikleri ile Hürriyet Gazetesi’nden elde edilen 743 antibiyotik ile ilgili haber 

oluşturmaktadır. Elde edilen haberlerin başlık, özet ve içerik bölümlerine metin madenciliği 

tekniklerinden olan kelime bulutları, ikili ve üçlü n-gramları ve duygu analizleri uygulanmıştır. 

İkili ve üçlü n-gram sonuçlarında ile haberlerde yaygın olarak vurgulanan noktalarının öneriler 

ve yan etkiler olduğu görülmüştür. Duygu analizi sonucunda, başlık, özet ve içerik 

bölümlerinde yaygın olarak pozitif yönde haberlerin yapıldığı belirlenmiştir. Ayrıca verilerin 

hangi yıllar arasında dağıldığını belirlemek için zaman grafiği oluşturulmuştur. Haberlere yıl 

bazında bakıldığında en fazla haberin yapıldığı zaman diliminin 2020 olduğu görülmektedir. 

Haberlerin günümüzde önemli bir iletişim aracı haline geldiği düşünüldüğünde, elde edilen 

bulguların politika yapıcılar için yol gösterici olacağına inanılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik Kullanımı, Web Madenciliği, Metin Madenciliği, Duygu 

Analizi 

 

ANALYSIS OF THE NEWS ON THE USE OF ANTIBIOTICS BY WEB AND TEXT 

MINING TECHNIQUES 

 

ABSTRACT 

Antibiotics are seen as a crucial line of defense against bacterial infections. Misuse of antibiotic 

drugs can cause some infections to not be treated effectively and cause antibiotic resistance to 
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rise rapidly. This situation is seen as an increasing threat to public health. In addition, the 

negative effect of unnecessary antibiotic use on the cost of treatment has become a worldwide 

problem. In this study, web-based news, which is one of the communication tools that may 

cause unnecessary antibiotic use, has been examined. The sample of the research consists of 

web mining techniques and news about 743 antibiotics obtained from Hürriyet Newspaper. 

Word clouds, binary and triple n-grams and sentiment analysis, which are text mining 

techniques, were applied to the title, summary and content sections of the news obtained. In the 

double and triple n-gram results, it was seen that the points commonly emphasized in the news 

were recommendations and side effects. As a result of sentiment analysis, it was determined 

that positive news was widely made in the title, summary and content sections. In addition, a 

time graph was created to determine between which years the data were distributed. Looking at 

the news on a yearly basis, it is seen that the time period in which the most news is made is 

2020. Considering that the news has become an important communication tool today, it is 

believed that the findings will be a guide for policy makers. 

Key Words: Antibiotic Use, Web Mining, Text Mining, Sentiment Analysis 
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GÜNÜMÜZDE HABERLEŞME SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ, EKONOMİK ANALİZİ 

VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Serkan GÜR 

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,   ORCID ID: 0000-0002-1616-3766      

       İktisat (Tezli) Yüksek Lisans (Mezun) 

 

ÖZET 

İnsanlık, tarih boyunca ihtiyaçları doğrultusunda gelişim göstermiştir. İnsanlık 

tarihindeki gelişmeleri üç ana başlıkta incelemek mümkündür. Bunlar; Tarım Devrimi, Sanayi 

Devrimi ve Bilgi ve İletişim ( Bilişim ) Devrimi’dir. Tarım devrimi ile toprak hammadde olarak 

işlenmiş, ekonomik bir değer kazanmıştır. Tarım devrimi, toplumların,sosyal ve 

ekonomik yapılarının oluşmasına, insan nüfusunun artmasına ve bu doğrultu da toplumların 

kültürel yapılarının oluşumuna neden olmuştur. Günümüzde, devam etmekte olan toplumsal 

yapı, aile ve hukuk düzeni gibi önemli kavramların temelleri, tarım toplumuna geçiş sürecinde 

atılmıştır. Tarım devrimi sonrası, değişen ve gelişen toplumsal yapı, yeni ihtiyaçların ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, sanayi üretimine geçişi kaçınılmaz hale getirmiştir. 

Tarımsal üretimde makine kullanımına başlanması, sanayi devrimine geçişte ilk adım olmuştur. 

İngiltere’de başlayan sanayi devrimi, sırasıyla Batı Avrupa’ya, Kuzey Amerika’ya, Japonya'ya 

ve oradan da bütün dünyaya yayılmıştır.  

Avrupa da 18. Yüzyılda, yeni buluşların üretime olan etkisi ve  buhar gücüyle  çalışan 

makinelerin geliştirilmesi, modern sanayinin  ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler, 

ekonomik, siyasi ve toplumsal dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. 19.yy 

sonlarında  telefonun icadı, 20.yy da Amerika'da temelleri atılan internetin tüm dünyayı etkisi 

altına almasıyla haberleşme sektöründe gelişim hızlanmıştır. Mesajların anlık iletimi , e-posta, 

video konferanslar, tartışma forumları, sosyal ağlar ve çevrimiçi alışveriş olanağının 

sağlanması, toplumsal yapılarda köklü değişimleri de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda 

21.yy da sanayi toplumu bilgi toplumuna hızla dönüşmüş ve bilgi en değerli hammadde 

olmuştur. Akıllı cep telefonlarının kullanılmaya başlanması ile bilgiye erişim kolaylaşmıştır. 

Bu gelişmeler ile birlikte haberleşme sektörünün önemi günümüzde artmakta olan ekonomik 

bir değer olarak kendini göstermektedir.  

 Bu araştırma ile haberleşme sektörünün, ekonomik olarak önemi değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler :  Ekonomi, Haberleşme, İletişim, Sanayi, Tarım, Teknoloji 
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PANDEMİ DÖNEMİNDE MÜZİSYENLERDEKİ KAYGI VE DEPRESYON 

DÜZEYLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE 

İLİŞKİSİ 

 

Gülistan ÖZ1 

1Nişantaşı Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji, 0000-0003-0227-8383 

 

ÖZET 

Çin’de başlayıp kısa sürede büyün dünyayı etkisi altına alan Covid – 19 pandemisi, bireylerin 

hayatlarında birçok olumsuzluk yaşamalarına sebep olmuştur. Covid – 19 virüsünün, insanlar 

arasında kolayca yayılması, hastalığın seyrinin bireysel olarak farklılık göstermesiyle birlikte 

ölüm oranlarındaki artış dünya çapında birçok önlem alınması zorunluluğunu ortaya 

çıkarmıştır. Sokağa çıkma yasakları, sosyal ve kültürel faaliyetlere getirilen kısıtlamalar, 

okulların uzaktan eğitim sistemine geçmesi gibi alınan zorunlu önlemler bireylerin fiziksel, 

psikolojik ve ekonomik düzeylerini olumsuz olarak etkileyen faktörler olmuştur.  

Covid – 19 virüsü, bireyleri fiziksel olarak etkilediği kadar pandeminin bireyler üzerindeki 

psikolojik etkileri de azımsanmayacak şekilde yüksektir. Covid – 19 pandemisi, hastalık 

hakkındaki belirsizlikler, herkese bulaşma riskinin olması ve hastalık sonucunda ölümün 

yaşanması gibi faktörlerden ötürü travmatik olay kabul edilmektedir. Küresel tehdit oluşturan 

pandemi bireylerde uyku bozuklukları, depresyon, kaygı bozuklukları, öfke gibi birçok 

psikiyatrik bozukluğa sebep olmakta; bireylerin travma sonrası stres bozukluğu belirtileri 

düzeyini yükseltmektedir. 

Aynı travmatik olaya maruz kalmış bireylerin aynı psikolojik tepkileri vermedikleri 

bilinmektedir. Travmatik olaya maruz kalmış bireylerin tamamının olaydan sonra psikiyatrik 

bozukluklar yaşamaması, bireysel farklılıkların önemini ortaya koymaktadır. Bireyleri 

travmatik olaylar sonucu psikiyatrik bozukluklardan koruyan faktörlerden ikisi psikolojik 

dayanıklılıkları ve kişilik özellikleridir. Psikolojik dayanıklılık kavramı, bireyleri olumsuz 

yaşam olaylarının negatif etkilerinden koruyan bir mekanizmadır. Kişilik özellikleri alt 

boyutlarından nevrotiklik alt boyutu, hassaslık, öfkelilik, duygusal dengesizlik, kaygı ve 

depresyona yatkınlık olarak açıklanmaktadır. Nevrotiklik alt boyutu, bireylerin psikiyatrik 

bozukluk yaşama ihtimalini artıran bir risk faktörüdür.  

Literatürdeki, pandemiyle ilgili yapılan çalışmaların çoğunlukla sağlık çalışanları ve genel 

popülasyonla yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmada amaç pandemi döneminde 

müzisyenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle psikolojik dayanıklılıkları ve kişilik özellikleri 

arasındaki ilişkiyi incelemektedir.  

Anahtar Kelimeler : Covid – 19 pandemisi, kaygı, depresyon, psikolojik dayanıklılık, kişilik 

özellikleri. 
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 GÜÇLÜ VE ETKİN BAŞKAN MODELİNİN BELEDİYE ORGANLARI 

ÜZERİNDEN ANALİZİ 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi,Av. Arb. Hayriye Çiçek,  

İbn Haldun Üniversitesi 

: Hukuk Fakültesi, Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Anabilim Dalı 

ORCID: 0000-0001-7987-6336 

 

 

ÖZET 

 

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’na göre; kamu hizmetlerinin bir kısmının icrası, 

merkezden yönetim ilkesi gereği merkezi idarenin uzantısı olan taşra teşkilâtları vasıtasıyla 

yapılabildiği gibi, bir kısmı da yerinden yönetim ilkesi gereği özerk kamu tüzel kişileri 

vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Yerinden yönetim kuruluşlarına ait yetkilerinin hududu ve 

membaı olan “mahalli müşterek" ihtiyaçların karşılanması, Anayasa tarafından anayasal bir 

kavram olan “idarenin bütünlüğü ilkesi” dâhilinde mahalli idarelere verilmiş bir görevdir. Türk 

İdare Hukukunda yerel yönetim tüzel kişileri olarak İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Köyler 

bulunmaktadır. Bu çalışmada yapılan araştırmalar, mevzuat taramaları ve çeşitli uygulamalarla 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Müdürlüğü’nden alınan meclis karar ve raporları analiz 

edilerek “güçlü ve etkin başkan” modelinin belediye meclisi, belediye encümeni, büyükşehir 

ve ilçe belediyeleri arasındaki ilişkilere etkileri ortaya konulmaktadır. Çalışmada literatür 

taraması ile formel, tanıtıcı ve uygulamaya dayalı örneklemlere yer verilmiştir. Niteliksel ve 

istatistiki veriler ile sunulan teorik bilgilerin alandaki karşılığı karma yöntem kullanılarak 

incelenmiştir. Sonuç olarak, belediye başkanının belediyeyi sevk ve idarede, belediye 

organlarıyla olan ilişkilerinde karşılıklı etkileşim ve ortaya çıkan sorunların çözümünde siyasi 

saik ve amaçların etkin olduğu sonucuna varılmaktadır. Çalışmanın mevzuattan doğan güçlü ve 

etkin belediye başkanının, belediye organlarının işleyişine olan etkisi ve uygulamada ortaya 

çıkan ihtilaflar göze alınarak ilerideki çalışmalara ışık tutması ve mevzuatta yapılacak 

düzenlemeler için araştırmacılara ve karar alıcılara yol göstermesi düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Belediye organları, Belediye meclisi, belediye encümeni, güçlü ve 

etkin başkan 
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TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, İSTİHDAM VE EKONOMİK 

BÜYÜME İLİŞKİSİ 

 

 

Beyza DURUPUNAR1, Volkan BEKTAŞ2 

1 Z. Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek 

Lisans Öğrencisi, Orcid: 0000-0003-1924-1210 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Z. Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü,  

, Orcid: 0000-0002-9732-2983 
 

 

 

ÖZET 

Küreselleşme ile birlikte artan doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), gelişmekte olan ülkelerde 

ekonomik büyüme ve istihdam açısında oldukça önem arz etmektedir. Türkiye gibi gelişmekte 

olan ülkelerde düşük tasarruf oranları nedeniyle yurtiçi tasarruflarla finanse edilen yatırımlar 

da düşük seviyede kalmakta, dolayısıyla ekonomik büyüme ve istihdam artışı sınırlı 

kalmaktadır. Bu nedenle söz konusu ülkedeki mevcut işletmeleri satın alma şeklinde değil de, 

yeni işletmeler kurulması şeklinde gerçekleşen DYY’deki artışlar, ekonomik büyümeyi 

hızlandırarak, istihdam olanaklarının yükselmesine neden olabilmektedir. Ancak DYY ile ilgili 

olarak dikkat edilmesi gereken nokta, eski teknolojiler içeren DYY’lerin özellikle çevre ve 

insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileridir. 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de 1982-2020 döneminde DYY, ekonomik büyüme ve istihdam 

arasındaki ilişkileri analiz etmektir. Çalışmada öncelikle, genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve 

Phillips – Perron birim kök testleri ile serilerin birim kök içerip içermediği araştırılmıştır. Tüm 

seriler, birinci fakları alındığında durağan hale gelmiştir. Daha sonra Johansen eş bütünleşme 

testi ile değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Daha sonra Granger 

nedensellik testi ile değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Nedensellik testi 

sonuçlarına göre; GSYİH ile istihdam, DYY ile istihdam ve GSYİH ile istihdam arasında tek 

yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Son olarak tam uyarlanmış en küçük kareler yöntemi 

(FMOLS) ile GSYİH, DYY ve istihdam arasındaki uzun dönemli ilişkilerin katsayıları 3 model 

ile tahmin edilmiştir. Sonuçlar, birinci modelde DYY’de %1’lik bir artışın GSYİH’Yi %0.024, 

istihdamdaki %1’lik bir artışın ise GSYİH’yi %0.416 arttırdığını göstermektedir. İkinci 

modelde GSYİH’deki %1 lik bir artışın DYY’yi yaklaşık %20.1 arttırdığı sonucuna varılmıştır. 

İstihdamın ise DYY üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisine ulaşılamamıştır.  Üçüncü 

modelde GSYİH’deki %1’lik bir artış, istihdamı yaklaşık %0,87 arttırırken, DYY’nin istihdam 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme, GSYİH.  
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THE RELATIONSHIPS BETWEEN ECONOMIC GROWTH, FOREIGN DIRECT 

INVESTMENTS AND EMPLOYMENT IN TURKEY 

 

 

ABSTRACT 

Foreign direct investment (FDI), which has increased with globalization, is very critical in terms 

of economic growth and employment in developing countries. In developing countries such as 

Turkey, investments financed by domestic savings remain at a low level due to low savings 

rates, so economic growth and employment growth can remain limited. For this reason, the 

increase in FDI, which is not in the form of purchasing existing businesses in the country in 

question, but in the form of establishing new businesses, can accelerate economic growth and 

increase employment opportunities. However, the negative effects of FDI, which includes old 

technologies, on the environment and human health should be taken into account. 

The aim of this study is to analyze the relationships between FDI, economic growth and 

employment in Turkey in the period of 1982-2020. In the study, first of all, it was investigated 

whether the series contains a unit root with the extended Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-

Perron unit root tests. All series became stationary at their first difference. Then, a cointegration 

relationship was found between the variables applying the Johansen cointegration test. The 

causality relationship between the variables was investigated with the Granger causality test. 

According to the results of the causality test; there is a one-way causality relationship between 

GDP and employment, FDI and employment, and GDP and FDI. Finally, the coefficients of the 

long-run relationships between GDP, FDI and employment were estimated with 3 models using 

the fully modified least squares method (FMOLS). In the first model, the results show that a 

1% increase in FDI increases GDP by 0.024% and a 1% increase in employment increases GDP 

by 0.416%. In the second model, it is concluded that a 1% increase in GDP increases FDI by 

about 20.1%. A statistically significant effect of employment on FDI was not found. In the third 

model, a 1% increase in GDP increases employment by approximately 0.87%, while FDI has 

no statistically significant effect on employment. 

Keywords: Foreign Direct Investments, GDP, Employment 
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BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (BAM) UYGULAMALARINDA USUL 

BOZMALARININ ADİL YARGILANMA HAKKINA OLUMSUZ ETKİSİ 

 

Dr. Gökhan TANERİ 

Bursa Adliyesi 

/0000-0003-0932-379X 

 

ÖZET:  

Ülkemizde 20 Temmuz 2016’da faaliyete getirilen BAM’ların kuruluş amaçlarından bir diğeri 

adil yargılanma hakkının sağlanmasıdır. Ancak aradan geçen zaman içerisinde usul 

bozmalarının, toplam bozma oranları içerisinde oldukça ciddi bir orana ulaştığı, gereksiz 

bozmaların adil yargılanma hakkını ihlal boyutuna vardığı gözlenmektedir. Örneğin, Adana 

BAM 10. Ceza Dairesi’nin 20/08/2015 tarihinde işlendiği tespit edilen kaçakçılık suçuna ilişkin 

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 09/01/2018 tarihli 2015/1016 Esas, 2018/6 sayılı kararına 

ilişkin bozma ilamı dosyanın ikinci kez duruşma tutanağı imza eksikliği nedeniyle iade 

edildiğini göstermektedir. Aynı dosya Adana BAM 11. CD’nin 13/11/2020 gün, 2020/2618 

Esas, 2020/3118 sayılı kararıyla kanun değişikliği gerekçesiyle mahkemesine iade edilmiştir. 

Benzer şekilde Adana BAM 11.CD’nin 7/2/2020 gün, 2019/822 Esas, 2020/508 sayılı kararıyla 

salt imza eksikliği nedeniyle mahkemesine iade edilen Mersin 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 

16/11/2018 gün, 2017/735 Esas, 2018/449 sayılı kararı, aynı dairenin 13/1/2017 gün, 2021/467 

Esas, 2021/2482 sayılı kararıyla istinaf başvurusunun reddiyle esastan sonuçlandırılmıştır. Yine 

Adana BAM 11. Ceza Dairesi’nin imza eksikliği nedeniyle iade edilen Samandağ İcra Ceza 

Mahkemesi’nin 22/11/2018 gün, 2018/23 Esas, 2018/40 sayılı kararı; aynı daire tarafından 

sanık için çıkartılan davetiyede şikâyet dilekçesinin ekli olduğunun belirtilmediği gerekçesiyle 

ikinci kez usul bozması nedeniyle mahkemesine iade edildiği anlaşılmaktadır. Usul eksiklikleri 

nedeniyle aynı dosyanın ikinci, üçüncü kez ve hatta dördüncü kez mahkemesine iade edildiği, 

söz konusu durumun, adil yargılanma ve makul sürede yargılanmaların sonuçlandırılması 

ilkelerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Cirit’in Anadolu 

Ajansı’nın 02/09/2019 tarihli çevrimiçi haberinde de yer aldığı üzere, dosyalar adli merciler 

arasında pinpon topu gibi gidip gelmekte ve hüküm bir türlü sonuçlandırılıp adli sistem dışına 

çıkartılamamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Adil yargılanma hakkı, Bölge Adliye Mahkemesi, usul bozmaları, makul 

sürede yargılanma hakkı   
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PARMAK İZİNİN TÜRK HUKUKUNDA DELİL DEĞERİ 
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ÖZET:  

M.Ö. 200’lü yıllarda Çin’in Qin hanedanlığı döneminde hırsızlık olaylarında el izinin 

kullanıldığına ilişkin kayıtlara rastlanmaktadır. Günümüze kadar çok sayıda bilim insanının 

katkıda bulunarak geliştirdiği ve modern adli bilimlerde kullanımının Sir Francis Galton’un 

“Parmak İzleri” çalışmasıyla yaygınlaşan parmak izinin kriminal olaylarda kullanılması, Türk 

hukukunda da giderek daha da yaygınlaşmaktadır. Değişmez, değiştirilemez; benzemez ve 

benzetilemez; tasnif edilebilirlik özellikleri nedeniyle hırsızlık (TCK m. 141-143), uyuşturucu 

madde ticareti (TCK m. 188), başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma (TCK m. 

268), resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma (TCK m. 206) suçlarına ilişkin 

Yargıtay kararlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca parmak izinin kişisel veriler 

kapsamında olduğuna ilişkin Yargıtay dairelerinin şablon kararları da bulunmaktadır. 2559 

sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu m. 5’e göre parmak izlerinin; gönüllü, her çeşit silah 

ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge alma başvurusu; kolluk 

görevlisi olmak üzere istihdam, Türk vatandaşlığına başvuru, sığınma talebi ile gerekli 

görülmesi halinde ülkeye giriş yapan yabancı ve gözaltına alma hallerinde alınabileceği hüküm 

altına alınmıştır. Öte yandan parmak izinin kriminal olaylarda kullanılması ve tespiti hali, sanık 

savunmalarını tamamen geçersiz kılmamakta olup, sanığın savunmasında parmak izinin 

bulunmasını makul şekilde açıklaması ile isnat olunan suçlardan beraati yönünde karar 

verildiğine ilişkin çok sayıda karara da rastlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Parmak izi, kriminal, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti  
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ÖZET:  

Makine öğrenmesi ile bağımsız öğrenme ve hatta üretme gücüne sahip olan yapay zekâ 

makinelerin, hukuka aykırı eylemleri nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluklarının nasıl 

belirleneceği önemli bir sorundur. Cezaların şahsiliği ilkesi ile kendi düşünce gücünü 

geliştirebilen makinelerin, hukuka aykırı eylemleri nedeniyle sorumluluğun belirlenmesi illiyet 

teorilerine göre imkânsız görünmektedir. Örneğin, bir insanı öldüren yapay zekâ makinenin, 

öldürmeyi öğrenerek gerçekleştirmesi hali, kasta benzemekle birlikte, cezalandırma nasıl ve 

kime karşı olacaktır? 5237 sayılı TCK m. 175’te akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim 

yükümlülüğünün ihlali suçu düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, akıl hastası üzerindeki bakım 

ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli 

olacak şekilde ihmal eden kişi cezalandırılır. TCK m. 177’de de gözetimi altında bulunan 

hayvanı, başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest 

bırakma ya da bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösterme cezalandırılmıştır. Yapay 

zekâ makina, mutlak surette bir kişinin aidiyetinde olacak ve mal ya da hayvan niteliğine yakın 

olacaktır. Zira yapay zekâ makinanın –görünüşü ne olursa olsun bağımsız bir kişilik sahibi 

varmış gibi değerlendirilmesi imkânsız görünmektedir. Gelecekte yaşanacak yapay zekâ 

sorunlarının, ceza hukuku açısından bu makinaların sahipleri yönünden TCK’da yeni bir 

hükümle, TCK m. 175 ve 177’deki düzenlemelere eşdeğer anlatımlarla düzenlenmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. Her ne kadar TCK m. 23’te sorumluluk sınırları belirtilmiş ise de bakım ve 

gözetim yükümlülüğünü ihlalle zarara neden olanın en azından taksirli ceza sorumluluğu 

olacaktır. Benzer şekilde TBK m 65-71’de kusursuz sorumluluk halleri düzenlenmiş olup, özel 

hukuka ilişkin sorunların da bu hükümlere benzer anlatımlarla hukuki sorumluluğun 

çözülebileceği değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, kusursuz sorumluluk, illiyet bağı, taksir  
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ANALYZING ENVIRONMENTAL EMOTIVE TRIGGERS IN TERRORIST 

PROPAGANDA 

Travis Morris 

This research was funded by Norwich University’s Office of Academic 

Research and Norwich University’s Applied Research Institute,  USA 

Abstract: 

The purpose of this study is to measure the intersection of environmental security entities in 

terrorist propaganda. To the best of author’s knowledge, this is the first study of its kind to 

examine this intersection within terrorist propaganda. Rosoka, natural language processing 

software and frame analysis are used to advance our understanding of how environmental 

frames function as emotive triggers. Violent jihadi demagogues use frames to suggest violent 

and non-violent solutions to their grievances. Emotive triggers are framed in a way to leverage 

individual and collective attitudes in psychological warfare. A comparative research design is 

used because of the differences and similarities that exist between two variants of violent jihadi 

propaganda that target western audiences. Analysis is based on salience and network text 

analysis, which generates violent jihadi semantic networks. Findings indicate that 

environmental frames are used as emotive triggers across both data sets, but also as tactical and 

information data points. A significant finding is that certain core environmental emotive 

triggers like “water,” “soil,” and “trees” are significantly salient at the aggregate level across 

both data sets. All environmental entities can be classified into two categories, symbolic and 

literal. Importantly, this research illustrates how demagogues use environmental emotive 

triggers in cyber space from a subcultural perspective to mobilize target audiences to their 

ideology and praxis. Understanding the anatomy of propaganda construction is necessary in 

order to generate effective counter narratives in information operations. This research advances 

an additional method to inform practitioners and policy makers of how environmental security 

and propaganda intersect. 

Keywords: Emotive triggers, environmental security, natural language processing, propaganda 

analysis.  
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FEDERALISM AND FOREIGN AFFAIRS: THE INTERNATIONAL RELATIONS 

OF MEXICAN SUB-STATE GOVERNMENTS 

Jorge A. Schiavon 

Professor of International Relations at the International Studies Department, CIDE, México 

 

Abstract: 

This article analyzes the international relations of sub-State governments (IRSSG) in Mexico. 

It aims to answer five questions: 1) What explains the recent and dramatic increase in their 

international activities? 2) What is the impact of federalism on the foreign affairs of the federal 

units? 3) What are the levels or degrees of IRSSG and how have they changed over the last 

years? 4) How do Mexican federal units institutionalize their international activities? 5) What 

are the perceptions and capacities of the federal units in their internationalization process? The 

first section argues that the growth in the IRSSG is generated by growing interdependence and 

globalization in the international system, and democratization, decentralization and structural 

reform in the national arena. The second section sustains that the renewed Mexican federalism 

has generated the incentives for SSG to participate more intensively in international affairs. The 

third section defends that there is a wide variation in their degree of international participation, 

which is measured in three moments in time (2004 2009 and 2014), and explains how this 

activity has changed in the last decade. The fourth section studies the institutionalization of the 

IRSSG in Mexico through the analysis of Inter-Institutional Agreements (IIA). Finally, the last 

section concentrates in explaining the perceptions and capacities of Mexican sub-State 

governments to conduct international relations. 

Keywords: Federalism, foreign policy, international relations of sub-state governments, 

paradiplomacy, Mexico.  
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Mohsen Davarzani, Ehsan Lame, Mohammad Taghi Hassan Zadeh 

KHarazmi University – İran 
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Allame Tabatabaie Univertsity Tehran - Iran 

 

Abstract: 

Language is considered as a powerful and outstanding feature of ethnicity. However, 

humiliating and prohibiting using human language is one the most heinous and brutal acts in 

the form of racism. In other words, racism can be a product of physiological humiliations and 

discrimination, such as skin color, and can also be resulted from ethnic humiliation and 

discrimination such as language, customs and so on  .Ethnic and racial discrimination is one of 

the main problems of the world that minorities and occasionally the majority have suffered 

from. Nowadays, few states can be found in which all individuals and its citizens are of the 

same race and ethnicity, culture and language. In these countries, referred to as the multinational 

states, (eg, Iran, Switzerland, India, etc.), there are the communities and groups which have 

their own linguistic, cultural and historical characteristics. Characteristics of human rights 

issues, diversity of issues and plurality of meanings indicate that they appear in various aspects. 

The states are obliged to respect, as per national and international obligations, the rights of all 

citizens from different angles, especially different groups that require special attention in order 

of the particular aspects such as ethnicity, religious and political minorities, children, women, 

workers, unions and in case the states are in breach of any of these items, they are faced with 

challenges in local, regional or international fields.  

Keywords: Law, language, minorities, ethnicity.  
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BEHAVIOURAL-ORIENTATION AND CONTINUITY OF INFORMALITY IN 

GHANA 

Yvonne Ayerki Lamptey 

University of Ghana Business School – West Africa 

 

Abstract: 

The expanding informal sector in developing countries and in Ghana in particular from the 

1980s has now been aggravated by the growing population and downsizing in both the public 

and private sectors, with displaced workers finding alternative livelihoods in the informal 

sector. Youth and graduate unemployment also swell the numbers and further promote the 

continuity of the sector. Formal workers and institutions facilitate the growth and complicate 

demarcations between informality within the formal and informal sectors. In spite of its growth 

and increasing importance, the informal economy does not feature in policy debates and has 

often been neglected by the Ghana government. The phenomenon has evolved with modernity 

into myriad unimaginable forms. Indeed, actors within the sector often clash with the 

interventions provided by policy makers - because neither the operatives nor the activities they 

perform can be clearly defined. This study uses in-depth interviews to explore the behavioural 

nature of the informal workers in Ghana to understand how the operatives describe and perceive 

the sector, and to identify the factors that influence their drive to stay within the sector. This 

paper concludes that the operatives clearly distinguish between the formal and informal sectors 

and identify the characteristics and conditions that constitute the informal sector. Other workers 

are trapped between formality and informality. The findings also enumerate the push and pull 

factors contributing to the growth of the sector. 

Keywords: Informal work, informal sector, operatives, Sub-Saharan Africa, unemployment.  
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RECOGNITION AND PROTECTION OF INDIGENOUS SOCIETY IN 

INDONESIA 

 

Triyanto, Rima Vien Permata Hartanto 

Sebelas Maret University, Indonesia 

 

Abstract: 

Indonesia is a legal state. The consequence of this status is the recognition and protection of the 

existence of indigenous peoples. This paper aims to describe the dynamics of legal recognition 

and protection for indigenous peoples within the framework of Indonesian law. This paper is 

library research based on literature. The result states that although the constitution has 

normatively recognized the existence of indigenous peoples and their traditional rights, in 

reality, not all rights were recognized and protected. The protection and recognition for 

indigenous people need to be strengthened. 

Keywords: Indigenous peoples, customary law, state law, state of law.  
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NEED OF NATIONAL SPACE LEGISLATION FOR SPACE FARING NATIONS 

 

Muhammad Naveed, Yang Caixia 

Beihang University,Beijing, China  

Law School, Beihang Univeristy, Beijing, China 

 

Abstract: 

The need for national space legislation is pivotal, particularly in light of the fact that in recent 

years space activities have grown immensely both in volume and diversity. Countries are 

progressively developing capabilities in space exploration and scientific discoveries, market 

their capabilities to manufacture satellites, provide launch services from their facilities and are 

looking to privatize and commercialize their space resources. Today, nations are also seeking 

to comprehend the technological and financial potential of the private sector and are considering 

to share their financial burdens with them and to limit their exposures to risks, but they are 

lagging behind in legal framework in this regard. In the perspective of these emerging 

developments, it is therefore, felt that national space legislation should be enacted with the goal 

of building and implementing a vibrant and transparent legal framework at the national level to 

hasten investments and to ensure growth in this capital intensive - highly yield strategic sector. 

This study looks at (I) the international legal framework that governs space activities; (II) 

motivation behind making national space laws; and (III) the need for national space legislation. 

The paper concludes with some recommendations with regards to the conceivable future 

direction for national space legislation, in particular space empowered sub-areas for countries. 

Keywords: International conventions, national legislation, space faring nation, space law.  
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