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ABOUT                                   HAKKINDA 

 5th International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus) was 
held on 28-30 May 2020. 

 Within the 5th icomus, participation was made from 15 different countries 
which was  including Turkey, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iraq, 
Iranian, Italy, Austria, Czech Republic, France, Nigeria, India, South Korea, 
Malaysia, Morocco. 

 Within the 5th icomus, 21 different sessions were organized in two different 
halls. 

 Within the 5th icomus, a total of 201 people participated which was 
participated 85 people from Turkey, 25 people from Azerbaijan, 10 people 
from Turkmenistan, 8 people from Uzbekistan, 19 people from Iraq, 11 
people from Iranian, 5 people from Italy, 5 people from Austria, 5 people 
from Czech Republic, 5 from France, 4 people from Nigeria, 12 people from 
India, 3 people from South Korea, 2 people from Malaysia and 2 people 
from Morocco. 

 Within the 5th icomus, a total of 231 papers were presented which was 
presented 112 papers from Turkey, 28 papers from Azerbaijan, 10 papers 
from Turkmenistan, 8 papers from Uzbekistan, 19 papers from Iraq, 11 
papers from Iranian, 5 papers from Italy, 5 papers from Austria, 5 papers 
from Czech Republic, 5 papers from France, 4 papers from Nigeria, 12 
papers from India, 3 papers from South Korea, 2 papers from Malaysia and 
2 papers from Morocco. 

 

 5th International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus) 28-30 Mayıs 
2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  

 5th icomus kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Irak, 
İran, İtalya, Avusturya, Çekya, Fransa, Nijerya, Hindistan, Güney Kore, Malezya, 
Fas olmak üzere 15 farklı ülkeden katılım sağlanmıştır. 

 5th icomus kapsamında iki farklı salonda, 21 farklı oturum düzenlenmiştir. 

 5th icomus kapsamında 85 kişi Türkiye’den, 25 kişi Azerbaycan’dan, 10 kişi 
Türkmenistan’dan, 8 kişi Özbekistan’dan, 19 kişi Irak’tan, 11 kişi İran’dan, 5 kişi 
İtalya’dan, 5 kişi Avusturya’dan, 5 kişi Çekya’dan, 5 kişi Fransa’dan , 4 kişi 
Nijerya’dan , 12 Kişi Hindistan’dan, 3 kişi Güney Kore’den, 2 kişi Malezya’dan ve 2 
kişi Fas’tan olmak üzere toplam 201 kişi katılım göstermiştir. 

 5th icomus kapsamında 112 adet Türkiye’den, 28 adet Azerbaycan’dan, 10 adet 
Türkmenistan’dan , 8 adet Özbekistan’dan, 19 adet Irak’tan, 11 adet İran’dan, 5 
adet İtalya’dan, 5 adet Avusturya’dan, 5 adet Çekya’dan, 5 adet Fransa’dan , 4 
adet Nijerya’dan , 12 adet Hindistan’dan, 3 adet Güney Kore’den, 2 adet 
Malezya’dan ve 2 adet Fas’tan olmak üzere toplam 231 bildiri sunulmuştur. 
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PROGRAM 

 

28 May 2020 Thursday OPENING Time: 09.00 - 09.30 

Ömer Kürşad Tüfekci Welcome to icomus 
 

28 May 2020 Thursday SESSION 1 Time: 09.30 - 10.30 
 

SESSION 1A  Meeting Room 1  

20514 Aydın Ünal A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GRADUATE THESIS ABOUT DESTINATIONS 

20526 Cumhur Şahin THE RELATIONSHIP BETWEEN CRYPTO CURRENCY AND INTEREST RATE: THE 
CASE OF TURKEY 

20553 Yusuf Öcel INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPULSIVE BUYING 
BEHAVIORS AND PAYMENT OPTIONS: AN APPLICATION ON CONSUMERS OF 
APPAREL 

20556 Yusuf Öcel THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFESTYLE AND BRAND HATE 

20509 Nergis Özispa INDUSTRY 4.0 AND ITS IMPLICATIONS ON TURKISH PORTS 
 

SESSION 1B Meeting Room 2 

20301 Mohamed  Mazyane 
 

THE UNDERSTANDING OF INTEGRATION IN INTER-ORGANISATIONAL PROJECT 
NETWORKS 

20302 Muttah Mohammed Ali 
 

THE IDENTIFY FACTOR THAT LEAD TO UNWANTED BUSINESS  IN PROJECT AND 
OPERATION PORTFOLIO MANAGEMENT 

20303 Alaahassoon Abdulrasool Al-Obaidi COMMUNICATION RISKS IN HUMAN INTERACTION: A STUDY IN IRQA 

20304 Ahmed Hazim Al-Qassab 
 

A SYSTEMATIC AND STRUCTURED APPROACH TO DOCUMENTİNG A 
CONCEIVED IDEA INTO A PROJECT BUSİNESS CASE: THE PROJECT DOMAIN 
FRAMEWORK  

20305 Nidal F. A. Alshorbaji COMPARİNG JOİNT VENTURE AND NON-JOİNT VENTURE PROJECTS İN TERMS 
OF THEİR PERFORMANCE AND USAGE OF PROJECT MANAGEMENT PRACTİCES 

 

 MEETING BREAK Time: 10.30 - 10.45 
 

28 May 2020 Thursday SESSION 2 Time: 10.45 - 11.45 
 

SESSION 2A Meeting Room 1  

20527 Meryem Berrin Bulut SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMİ İLE ZENOFOBİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE DİNİ DÜNYA 
GÖRÜŞLERİNİN ARACI ROLÜ 

20506 Coşkun Baba ARİSTOTELES’TE KATEGORİLER 

20507 Coşkun Baba HASAN ALİ YÜCEL’İN MANTIK İLMİNE KATKILARI 

20560 Murat Kobya THE PLACE AND IMPORTANCE OF THE CALIPHATE INSTITUTION IN THE 
CONTEMPORARY WORLD ACCORDING TO ZİYA GÖKALP 

 

SESSION 2B Meeting Room 2 

20306 Abdulrahman Taha  Alalwani 
 

MEGA INFRASTRUCTURE PROJECT DEVELOPMENT TO ACHIEVE ECONOMIC 
GROWTH IN DEVELOPING COUNTRİES  

20307 Marwah Hazim Al-Qassb 
 

TRENDS OF GROWTH, EXPORT AND CO2 EMISSION IN MANUFACTURING 
SECTOR: AN EMPIRICAL STUDY ON BRICS COUNTRIES 

20308 Gunel Saadun  Mustafa 
 

FDI INFLOW AND CURRENT ACCOUNT BALANCE: A VAR ANALYSIS WITH INDIAN 
DATA 

20309 Adnan Fakak Alhamd 
 

CGE MODELS IN POLICY DESIGNS FOR ECONOMIC GROWTH AND 
DEVELOPMENT: IMPLICATIONS FOR TRADE LIBERALIZATION AND FOREIGN 
INVESTMENT IN INDIA 

20310 Yasır Amer Ibrahım Alothman POTATO PRICE VOLATILITY AND ITS INFLUENCE ON DECISION MAKING 
PROCESS OF FARMERS: AN EMPIRICAL STUDY IN INDIA 

 

 MEETING BREAK Time: 11.45 - 12.00 
 

28 May 2020 Thursday SESSION 3 Time: 12.00 - 13.00 
 

SESSION 3A Meeting Room 1  

20521 Muhammet Ali Çolak & Sevim 
Güven 

THE OPINIONS OF CLASSROOM TEACHER CANDİDATES 
ABOUT GRADUATE EDUCATION 

20523 Numan Uygun & Sevim Güven ANALYSIS OF ARTICLES WRITTEN ON VALUES EDUCATION 

20561 Selman Ablak & Bülent Aksoy EXAMINING STUDENTS’ PERCEPTIONS ABOUT THE SKILL OF OBSERVATION IN 
THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM 

20501 Şehnaz Özatay RECENT APPLICATIONS OF ENZYMES IN FOOD INDUSTRY 

20517 Aslihan Yilmaz & Nurcan Tugrul MODIFICATION OF NATURAL CORN STARCH USING DIFFERENT METHODS 

20524 Kemal Aka COMPARISON OF SELECTED MACROECONOMIC INDICATORS IN BRICS-T 
COUNTRIES 
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SESSION 3B Meeting Room 2 

20311 Awfa Hussein Al –Doory 
 

THE IMPACT OF ETHICAL SALES BEHAVIOR ON CUSTOMER LOYALTY: A CASE 
OF NESTLE NIGERIA PLC 

20312 Dhafer Madhi Faisal Al-Doori GIULIO SALVADORI NEL MONDO DELLE IDEE 

20313 Shehab Ahmed Ibrahem ENLIGHTENING ENCOUNTERS: PHOTOGRAPHY IN ITALIAN LITERATURE 

20314 Abdalrazaq Jasm Ahmed Al-
Husseini 

THE BEAUTIFUL COUNTRY: TOURISM & THE IMPOSSIBLE STATE OF 
DESTINATION 

20315 Osamah Hatem Hussein COMMUNAL AND ECONOMIC IMPLICATIONS OF BLOOD IN DANTE 
 

 MEETING BREAK Time: 13.00 - 13.15 
 

28 May 2020 Thursday SESSION 4 Time: 13.15 - 14.15 
 

SESSION 4A Meeting Room 1  

20520 Medine Karadağ-Alpaslan MiR34 IN PROSTATE CANCER 

20579 Osman Ülkir MEMS FABRICATION USIGN PµSL METHOD BASED 3D PRINTER TECHNOLOGY 

20568 Tuğçe Tezel EVALUATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN 3D PRINTING 

20588 Baris Gunes & Atakan Mangir EXAMINATION OF DETECTED DAMAGE TYPES AND REPAIR/RETROFITTING 
METHODS IN AN EXISTING HISTORIC TIMBER STRUCTURE 

20587 Baris Gunes & Atakan Mangir DETERMINATION OF THE SEISMIC PERFORMANCE OF MASONRY STRUCTURES 
VIA THE NONLINEAR ANALYSIS METHOD 

20540 Nuray Korkmaz Can & Omur Can 
Ozguney 

PROVIDING RIDE COMFORT IN VEHICLES WITH DIFFERENT CONTROLLER 
DESIGN 

 

SESSION 4B Meeting Room 2 

20316 Yoksal Abdulsattar Sadeq  
Alsulaiman 

ARTEMISIA GENTILESCHI AND VIRGINIA RAMPONI ANDREINI 
 

20317 Husam Abdulmuttaleb Abdulameer 
Alabdi 

A COLONIAL EYE ON EGYPT: UNGARETTI’S WRITING FOR GAZZETTA DEL 
POPOLO 

20318 Məmmədzadə İlqar Rəsul DANTE THE SYNCRETIST AND OTHER STUDIES IN ITALIAN CULTURE 

20319 Məmmədzadə İlqar Rəsul THE IMPACT OF STRATEGIES-BASED INSTRUCTION ON EFL LEARNERS’ 
SPEAKING PERFORMANCE 

20320 Rüstəmova Pəri Nadir LEVERAGING MODERN KNOWLEDGE DELIVERY SYSTEM 
 

 MEETING BREAK Time: 14.15 - 14.30 
 

28 May 2020 Thursday SESSION 5 Time: 14.30 - 15.30 
 

SESSION 5A Meeting Room 1  

20525 Mehmet Fatih Turhan STUDY OF GAMMA RADIATION ATTENUATION PARAMETERS OF ZnO, SnO2, 
Al2O3, Cr2O3 

20502 Sadi Elasan AN APPLICATION WITH PROBIT AND LOGIT ANALYSIS MODELS: EXAMPLE OF 
GESTATIONAL DIABETES 

20522 Mustafa Kaya THE EFFECTS OF ENDURANCE EXERCISES ON RESPIRATORY SYSTEM OF 
ADOLESCENTS 12-14 AGED TENNIS PLAYERS 

20512 Cihan Işıkhan SOUNDS IN CITY CULTURE AND THE BASS SOUND PHENOMENON IN CITY 

20584 Pelin Öztürk ADVERSE EFFECTS BASED ON USAGE IN NEW MEDIA TECHNOLOGIES: DIGITAL 
CONSUMPTION 

 

SESSION 5B Meeting Room 2 

20321 Rüstəmova Pəri Nadir 
 

CHALLENGES OF GOOD GOVERNANCE PRACTICES IN NATIONAL SPORT 
FEDERATIONS: CURRENT PRIORITIES AND FUTURE INTERVENTIONS 

20322 Nərmin Möhübbət & Civişov Vüsal 
Faiq 

IMPACT OF CLASSROOM MANAGEMENT ON STUDENT BEHAVIOR: A SURVEY  
 

20323 Məmmədov Rəhmin Eyvaz QUALITY OF ENVIRONMENTAL POLLUTION COSTS IN PETROLEUM COMPANIES 
BY APPLICATION ON NORTHERN OIL COMPANY  

20324 Hüseynov Nurlan Laçın & Aslanov 
Elbəy  

ONLINE MASTER’S DEGREE IN COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING 
 

20325 Mustafayev Agha & Mustafayev 
Musa 

TEACHERS’ CONCEPTIONS AND PRACTICES OF FORMATIVE ASSESSMENT IN 
SCIENCE IN MALAYSIAN PRIMARY SCHOOL 

 

 MEETING BREAK Time: 15.30 - 15.45 
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28 May 2020 Thursday SESSION 6 Time: 15.45 - 16.45 
 

SESSION 6A Meeting Room 1  

20516 Gülten Dursun & Jülide Damadoğlu FEMALE LABOUR FORCE PARTICIPATION AND ECONOMIC GROWTH IN THE 
SOUTH MEDITERRANEAN COUNTRIES: STRUCTURAL SHIFTS IN CAUSAL 
LINKAGES 

20503 Kemal Yıldız DUAL PRO-CON RATIONALITY 

20566 Hüseyin Kutbay THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL TAXES ON ENVIRONMENTAL 
PERFORMANCE: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR OECD COUNTRIES  

20530 Ebrucan İslamoğlu & Birsen 
Zencircioğlu 

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN R&D INVESTMENT 
EXPENDITURES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT OF VARIOUS COUNTRIES: 
PANEL DATA ANALYSIS 

20574 Alper Gedik TURKISH ECONOMY THE CONTRIBUTION OF WOMEN ENTREPRENEURS 

20575 Alper Gedik TÜRKİYEDEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ 
İLE VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ 

 

SESSION 6B Meeting Room 2 

20326 Ashurov Dursun 
 

OPTIMIZING THE PERFORMANCE OF A WIRELESS SENSOR NETWORK USING 
MULTI OBJECTIVE BIOGEOGRAPHY BASED OPTIMIZATION 

20327 Ashurov Dursun 
 

INFLATION, FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH IN 
AZERNAIJAN 

20328 Ahmadova Rahila 
 

SUSTAINABILITY FOR COMPETİTİVE ADVANTAGE İN SPORT SECTO 
 

20329 Kərimov Alverdi 
 

TRAINING OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN THE FIELD OF WEB 
PROGRAMMING 
 

20330 Sarıyev Həsən THE PROBLEMS OF RUSSIA'S SMALL PEOPLES AND THEIR SURVIVAL IN THE 
GLOBAL WORLD 
 

 

 MEETING BREAK Time: 16.45 - 17.00 
 

28 May 2020 Thursday SESSION 7 Time: 17.00 - 18.00 
 

SESSION 7A Meeting Room 1  

20531 Can Yardımcı DETERMINATION OF MARKET STRUCTURE OF THE ELECTRONIC AND 
COMMUNICATION SECTOR 

20613 Can Yardımcı THE INVESTIGATION IN TEMS OF GENDER OF LOCAL MEDIA WORKERS IN 
TURKEY 

20614 Eren Durmuş-Özdemir & Murat 
Ayvaz 

ÇOK ULUSLU İŞLETMELERDE STRATEJİK EĞİLİMLER VE ORGANİZASYONEL 
YAPILANMA ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR TESPİT 

20611 Fuat Yalman SAĞLIK BİLGİ DÜZEYİNİN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINA 
YÖNELİK BİLGİ DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ 

20612 Fuat Yalman SAĞLIK BİLGİ DÜZEYİ İLE KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA YÖNELİK TUTUM 
ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ 

20598 Ulkər Sadıqova CULTURAL AND CREATIVE PRODUCTION IN AZERBAIJAN: INNOVATIVE 
APPROACHES 

20572 Aygün Şirin THE CONCEPT OF VALUE CHAIN IN THE AGRIBUSINESS SYSTEM 
 

SESSION 7B Meeting Room 2 

20331 Ağayev Akbər 
 

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL STRESS ON EMPLOYEE PERFORMANCE; A 
RESEARCH IN FIVE STAR HOTELS 

20332 Mütəllimova Kifayət 
 

HEALTH TOURISM; A RESEARCH ON PETROL BATH TOURISM IN AZERBAIJAN 
NAFTALAN CITY 

20333 Qarayeva İradə TECHNOLOGY-BASED KNOWLEDGE IN THE PROJECT TEAMS 

20334 Nəzərova Müşkünaz & Zərbəliyeva 
İlhamə 

SIGNIFICANCE OF TIME AND COST DIMENSIONS IN PHARMACEUTICAL SECTOR 

20335 Rəhimov Rəvan  INNOVATION DEVELOPMENTS IN TOURISM ORGANISATIONS 
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29 May 2020 Friday SESSION 8 Time: 09.30 - 10.30 
 

SESSION 8A Meeting Room 1  

20580 Yener Top & Adem Özbek FINANCIAL LITERACY LEVEL IN MICRO-SCALE ENTERPRISES OPERATING IN 
FOREST PRODUCTS SECTOR: SAMPLE OF GÜMÜŞHANE PROVINCE 

20504 İlker Burak Giresunlu, Emrullah 
Yaşar & Abdullahi Rashid Adem 

THE LOGARITHMIC KDV-LIKE AND KP-LIKE EQUATIONS: LIE SYMMETRIES, 
CONSERVATION LAWS AND EXACT SOLUTIONS 

20590 İlker Burak Giresunlu SOLITON SOLUTIONS VIA THE MULTIPLE EXP-FUNCTION SCHEME 

20563 Cahit Taşdemir A QUANTITATIVE RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE MATHEMATICAL 
LITERACY SELF-QUALIFICATION LEVELS OF UNDERGRADUATE STUDENTS 

20583 Derviş Topuz FUZZY HYPOTHESIS TESTING AND AN APPLICATION 

20569 Mine Akbaş A NUMERICAL STUDY OF A TIME FILTER BASED RELAXATION SCHEME FOR THE 
INCOMPRESSIBLE NON-ISOTHERMAL FLUID FLOWS 

20511 Orhan Göçür ULTRA GENERALIZED METRIC SPACE 
 

SESSION 8B Meeting Room 2 

20336 Məmmədov Ramazan & Eminli 
Böyükxanım 
 

A KEY INNOVATIVE PROCUREMENT CONCEPT ADAPTED TO CONSTRUCTION 
PROJECTS IN AN EFFORT TO IMPROVING PERFORMANCE: COLLABORATIVE 
WORKING 

20337 Bayramov Aslan 
 

MODELS AND METHODS TO TACKLE PROBLEMS FOR REAL-SIZE PROJECTS 

20338 Hüseynov Məhərrəm 
 

THE ROLE OF VALUE CO-CREATION IN THE MANAGEMENT OF PROJECTS 
DELIVERING INTEGRATED SOLUTIONS 

20339 Hacıyeva İlhamə 
 

HYPER-COMPETITION IN THE BUSINESS ENVIRONMENT THROUGH 
ORGANISATIONAL FLEXIBILITY AND PROJECT PORTFOLIO PERFORMANCE 

20340 Qasımov İkram THE IMPORTANCE AND APPLICATIONS OF CRITICAL THINKING EDUCATION 
 

 MEETING BREAK Time: 10.30 - 10.45 
 

29 May 2020 Friday SESSION 9 Time: 10.45 - 11.45 
 

SESSION 9A Meeting Room 1  

20518 Ozlem Yıldız-Gülay & Mehmet 
Şükrü Gülay 

“BPA-FREE” BUT IS IT REALLY SAFE? 

20534 Özlem Yıldız Gülay MELATONIN FOR COVID-19 ENFECTION 

20528 Semra Benzer & Ali Gül SOME MORPHOMETRIC CHARACTERS OF Blicca bjoerkna (LINNAEUS, 1758) IN 
DİNSİZ CREEK 

20539 Semra Benzer & Ali Gül ENDEMIC FISH Chondrostoma angorense Elvira, 1987 IN KIRMIR STREAM, TURKEY 

20505 Vahdettin Sarıyel, Şenay Işik, Şahin 
Özyürek, Bilal Kale, Mustafa Güvenç, Gamze 
Nur Asker, Cansu Bulut, Ali Aygün 

QUALITY CHARACTERISTICS OF EGGS OBTAINED FROM DIFFERENT EGG 
PRODUCTION SYSTEMS 

 

SESSION 9B Meeting Room 2 

20341 İsgəndərova Nigar CINEMA, GENDER, AND EVERYDAY SPACE 

20342 Ağayev İsmayıl SPEAKING TRUTH TO POWER FROM COMMUNICATION 

20343 Həmzəyeva Sevinc & Məmmədova 
Leyla Kamran 

THE TERM SOCIAL CAPITAL FOR ACCESSING NEW SOURCES OF KNOWLEDGE 
AND INFORMATION 

20344 Xəlilov Zahid  
 

A RESEARCH ABOUT CREATING INNOVATION AND SUPPORTING REGIONAL 
INNOVATION SYSTEMS 

20345 Xəlilov Nizami Qasım THE DIFFERENTIATING BETWEEN PRODUCT INNOVATION AND THREE 
DIFFERENT FORMS OF PROCESS INNOVATIONS 

 

 MEETING BREAK Time: 11.45 - 12.00 
 

29 May 2020 Friday SESSION 10 Time: 12.00 - 13.00 
 

SESSION 10A Meeting Room 1  

20546 Ali Çağatay Kılınç & Elmas Yıldırım EXAMINING THE FIRST-YEAR EXPERIENCES OF SCHOOL PRINCIPALS: A 
PHENOMENOLOGICAL STUDY 

20609 Ali Çağatay Kılınç & Gamze Erden UNDESIRABLE STUDENT BEHAVIOURS THAT CLASSROOM TEACHERS 
ENCOUNTERED IN THEIR CLASSES AND WAYS TO COPE WITH THEM: A CASE 
STUDY 

20599 Nagihan KIBICI & Yusuf İnel SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN, VELİLERİN VE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL 
BİLGİLER DERSİ BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖNEM SIRALARI 

20600 Yusuf İnel & Turhan ÇETİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ JEOLOJİK MİRAS VE 
KIZILCAHAMAM - ÇAMLIDERE JEOPARK FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ 

20601 Yusuf İnel  SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK İSLAM BİLGİNLERİ 
HAKKINDA FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ 
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SESSION 10B Meeting Room 2 

20346 Reinier Verhoog, Amineh Ghorbani 
& Esther E. Hardi 

AN AGENT-BASED MODEL IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS 
 

20347 Neil Carhart & Ges Rosenberg A FRAMEWORK FOR PRODUCE BENEFITS AND RISKS 

20348 Joanne M. Leach & Peter A. 
Braithwaite 

MEASURING INFLUENCE OF SUSTAINABILITY PRINCIPLE 

20349 Susan E. Lee & Christopher J. 
Bouch 

AUTOMATED VEHICLES PRODUCTIVITY AND INCIDENCE OF MOTION SICKNESS 

20350 Anders Haug & Jacob Busch A RESEARCH OF RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA AND BRAND 
MANAGEMENT 

 

 MEETING BREAK Time: 13.00 - 13.15 
 

29 May 2020 Friday SESSION 11 Time: 13.15 - 14.15 
 

SESSION 11A Meeting Room 1  

20557 Muhammed Zeki Güz & Turhan 
Çetin 

INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS OF THE 
CONCEPT OF POPULATION THROUGH THE WORD ASSOCIATION TEST 

20558 Sümeyra Aksoy & Turhan Çetin DETERMINING THE BEHAVIOR LEVELS OF SOCIAL STUDIES TEACHER 
CANDIDATES TOWARDS ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

20559 Cansu Bartin & Turhan Çetin INVESTIGATION OF THE TURKISH PROVERBS MIGRATION CONCEPTS 

20544 Ali Çağatay Kılınç & Serkan Acar EXPERIENCES OF GRADUATE SCHOOL PRINCIPALS IN THE FIELD OF 
EDUCATION ADMINISTRATION: A PHENOMENOLOGICAL STUDY 

20545 Ali Çağatay Kılınç & Hanife Kuş PROJECT SCHOOLS THROUGH THE EYES OF TEACHERS 
 

SESSION 11B Meeting Room 2 

20351 Marcelo Ruy, Dario Alliprandini & 
Gabriela Scur 

UNDERSTANDING OF THE OFF CHIP AND ON CHIP BANDWIDTH USAGE: A 
COMPARATIVE STUDY 

20352 Hao Pan & Xuexun Guo 
 

AN EMBEDDED CYBER-PHYSICAL SYSTEM INTEGRATION OF COMPUTATION 
WITH PHYSICAL PROCESSES 

20353 Muhammad Arshad Khan & 
Muhammad Faisal Aftab 

THE EVALUATION OF MULTI-HOP WIRELESS NETWORKS PROPORTIONAL 
INTEGRAL DERIVATIVE CONTROL-BASED FORWARD ERROR CORRECTION 
MECHANISM 

20354 Salahaldeen Rabba & Katrin Rohlf 
 

THE STUDY OF FLIGHT OPERATIONS AND OF CREW RESOURCE MANAGEMENT 

20355 Hongyu Zheng, Jian Zhou & Huaji 
Wang 

THE INVESTIGATE OF AUDITORY DISTRACTION DUE TO PORTABLE AUDIO 
DEVICES POSES 

 

 MEETING BREAK Time: 14.15 - 14.30 
 

29 May 2020 Friday SESSION 12 Time: 14.30 - 15.30 
 

SESSION 12A Meeting Room 1  

20552 Oğuzhan Özaltın TÜRKIYE’DE KAMU YÖNETIMI ALANINDA YAZILAN DOKTORA TEZLERINDE NITEL 
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERININ KULLANIMI, 2010-2019 

20573 Sedat Polat INVESTIGATING THE TAKEN TAX MEASURES IN THE COUNTRIES WHICH MOST 
AFFECTED BY THE COVID19 PANDEMIC 

20562 Hülya Ağcasulu INTEGRATION OF LOCAL ADMINISTRATIVE PERSONNEL’S IN-SERVICE 
TRAINING BY NATIONAL TRAINING STRATEGY: ASSESSMENT OF TURKEY 

20555 Gencay Karakaya INTERNAL AUDIT LEGISLATION REVIEW OF TURKISH GRAND NATIONAL 
ASSEMBLY (TBMM) WITHIN THE FRAMEWORK OF LAW NO. 5018 

20571 Neslihan Altuncuoğlu YOUTH IN ATATURK’S STATEMENTS AND SPEECHES 
 

SESSION 12B Meeting Room 2 

20356 Salem Y. Lakhal 
 

FRAMEWORK FOR A RESILIENT SUPPLY CHAIN IN A CHANGING ENVIRONMENT 
 

20357 Salem Y. Lakhal 
 

A REVIEW OF TURBULENT ENVIRONMENT DRIVERS 
 

20358 Milka Uzunova & Rositsa 
Velichkova 
 

TRAFFIC IMPACT ANALYSIS USING BFSIS MODEL 
 

20359 Nita H. Shah, Foram A. Thakkar & 
Moksha H. Satia 

DYNAMICAL INTERACTION OF VOCATIONAL STUDENTS 
 

20360 Christina Alexandris THE 'SIMPLE INTERLINGUAS' (S-ILTS) SYSTEM IN MULTILINGUAL APPLICATIONS 
 

 MEETING BREAK Time: 15.30 - 15.45 
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29 May 2020 Friday SESSION 13 Time: 15.45 - 16.45 
 

SESSION 13A Meeting Room 1  

20596 Ahmed Emin Osmanoğlu SOCIAL STUDIES TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE APPLICATION OF DISTANCE 
EDUCATION WITH TELEVISION 

20547 Faruk Akbulut & Yüksel Altun LISE ÖĞRENCILERININ TERMODINAMIK KAVRAMLARA YÖNELIK YAKLAŞIMLARI 

20593 Hasan Uğur Serdaroğlu & Hatice 
Bekir 

ASSESSING THE QUALITY LEVEL OF INDEPENDENT KINDERGARTENS AND 
NURSERY CLASSES  
AFFILIATED TO MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION 

20582 Çağlar Yaylalı & Ahmet Peker APPROACHES TO INCREASING THE EFFICIENCY OF SOME METHODS USED IN 
RISK ASSESSMENT IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

20592 Emel Özdemir THE PERCEPTION OF A COUNTRY VIA THE MEDIA: “TURKEY IN CORONAVIRUS 
PROCESS” 

20615 Abdullah Türker TÜRKİYE’DEKİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARINDA ÇEVRE SORUNLARININ 
YERİ 

 

SESSION 13B Meeting Room 2 

20361 Christos Karakirios & Gerassimos T. 
Kekkeris 
 

STUDENT'S TECHNOLOGY ACCEPANCE AND ONLINE LEARNING ACCEPTANCE 
RATE 
 

20362 Albin Wagener SEMANTIC CONNECTIONS THEORY OF INTERACTIONAL SYSTEMS 

20363 Mohamed Najeh Lakhoua MEDICAL EQUIPMENTS IN HEALTCARE SECTOR: SYSTEMIC ANALYSIS AND 
DESIGN METHODOLOGY  

20364 Eram Neha & Sudipto Mukherjee MULTI-FINGER ROBOTIC HANDS OF STABLE GRASPING AND FINE 
MANIPULATION 

20365 Manasi A. Khanaj BIGRAM TECHNOLOGY FOR HUMAN AND MACHINE 
 

 MEETING BREAK Time: 16.45 - 17.00 
 

29 May 2020 Friday SESSION 14 Time: 17.00 - 18.00 
 

SESSION 14A Meeting Room 1  

20535 Esra Aydın Göktepe DETERMINING THE EFFECT OF JOB INSECURITY PERCEPTION ON EMOTIONAL 
LABOR: A CASE STUDY 

20594 İsmail Durak THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA USAGE, ADOPTION AND USING IT FOR 
EDUCATIONAL PURPOSE ON ACADEMIC SUCCESS OF UNIVERSITY STUDENTS 

20595 İsmail Durak THE RELATIONSHIP OF ISLAMIC FINANCIAL LITERACY LEVEL WITH 
ENTREPRENEURSHIP AND VARIOUS SOCIODEMOGRAPHIC VARIABLES 

20585 Diğdem Göç Gürbüz APPLICATION OF COMPETITION RULES TO AGENCY AGREEMENTS 

20586 Nazmi Ocak TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM 

20537 Cemil Simil ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN 
ÖZEL TAKİP USÛLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

SESSION 14B Meeting Room 2 

20366 Manasi A. Khanaj 
 

THE CORE AND INTERFACE CONTENTS USING MACHINE LEARNING 
 

20367 Hasna Nhaila & Elkebir Sarhrouni 
 

A RESEARCH OF DIMENSIONALITY REDUCTION OF THE HYPERSPECTRAL 
IMAGES CLASSIFICATION 
 

20368 Supriya Dhabal & Palaniandavar 
Venkateswaran 

THE DIFFERENT APPROACHES BASED ON PARTICLE SWARM OPTIMISATION 
FOR DESIGNING QUADRATURE MIRROR FILTER BANK 

20369 Manisha Khulbe, Harish 
Parthasarathy & Malay Ranjan Tripathy 

THE DIFFERENT TECHNIQUES FOR IMAGING USING NON-LINEARITY 
 

20370 Ahmed Al-Gindy THE PROPOSED ALGORITHM FOR HIDDEN WATERMARKING  WITH HIGH-
RESOLUTION IMAGES 

 

30 May 2020 Saturday SESSION 15 Time: 09.30 - 10.30 
 

SESSION 15A Meeting Room 1  

20541 Rafia Öztopuz Eren & Atakan Alkan ENERGY PRODUCTION OPTIMIZATION WITH FUZZY GOAL PROGRAMMING 

20581 Ömer Faruk Cansiz & Haydar 
Gündoğdu 

COMPARISON OF OPTIMIZATION TECHNIQUES IN TRAVELING SALESMAN 
PROBLEM: TURKEY ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES EXAMPLE 

20597 Ömer Faruk Cansiz, Mahmut Güven 
& Haydar Gündoğdu 

USING MULTI VARIABLE LINEAR REGRESSION AND ARTIFICIAL NEURAL 
NETWORKS IN ESTIMATION OF BRIDGE REVENUES: ISTANBUL EXAMPLE 

20548 Erkan Arı & Veysel Yilmaz PERCEIVED RISKS TO COVID-19: A STRUCTURAL EQUATION MODELING 
PROPOSAL 

20549 Erkan Arı & Veysel Yilmaz STATISTICAL ANALYSIS OF ATTITUDES AND BEHAVIORS TOWARDS COVID-19 

20550 Erkan Arı & Veysel Yilmaz ONLİNE YEMEK FİRMALARININ HİZMET KALİTESİNİN ACSI İLE ARAŞTIRILMASI 
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SESSION 15B Meeting Room 2 

20371 Ahmed Al-Gindy 
 

THE GREEN CHANNEL OF THE RGB MODEL OF THE DISCRETE COSINE 
TRANSFORMATION 

20372 Waguih ElMaraghy 
 

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN MANUFACTURING SYSTEMS AND INFORMATION 
SYSTEMS 

20373 Tomas Holderness, Ruth Kennedy-
Walker & David Alderson 

CROWD-SOURCED GEOSPATIAL DATA FROM OPENSTREETMAP AND THE MAP 
KIBERA PROJECT 

20374 Dominik Karbowski & Namwook 
Kim 

ASSESSING THE TRANSPORTATION SYSTEM SIMULATOR USING INTEGRATED 
TRANSPORTATION SYSTEM SIMULATOR POLARIS 

20375 Li-Ping Zhong THE SIMULATION AND ANALYZING USING POWER CONTROL OF GRID-
CONNECTED PHOTOVOLTAIC ARRAY 

 

 MEETING BREAK Time: 10.30 - 10.45 
 

30 May 2020 Saturday SESSION 16 Time: 10.45 - 11.45 
 

SESSION 16A Meeting Room 1  

20536 Latif Onur Ugur & Nebih Albayrak SELECTION OF CONTRACTORS BY ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP) 
METHOD IN PUBLIC CONSTRUCTION TENDERS 

20508 Gildis Tachir ENVIRONMENTAL EGTEGRATION OF THE COASTAL AREAS: THE CASE OF 
EDIRNE 

20576 Ishak Ertugrul MODELING OF MICROFLUIDICS CHIP SYSTEMS WITH COMSOL 

20570 Leyla Suri CRITERIA FOR DETERMINATION OF ZONING PLAN APPLICATION TOOLS 

20578 Leyla Suri IN THE COVID-19 PROCESS  HOUSING IN THE ENVIRONMENT, LIFE IN THE 
HOUSING 

20554 Güler Koca & Gizem Aşanli İMAR PLANLARI İLE MEVCUT YAPILAŞMA ARASINDAKİ UYUMSUZLUKLARIN 
İNCELENMESİ; ÖRNEK MANİSA, YUNUSEMRE İLÇESİ 

 

SESSION 16B Meeting Room 2 

20376 Lin Chen & Tianming Feng 
 

THE GAME MODEL OF TEACHING RESOURCE SHARING MODEL ORIENTED 
NETWORK DIGITAL TEACHING RESOURCES 

20377 Hiroyuki Kodama, Itaru Uotani & 
Kazuhito Ohashi 

DECISION SUPPORT SYSTEM FOR MAIN ELEMENTS IN THE GRINDING WHEEL 
CATALOGUE DATASET 

20378 Hiroyuki Kodama THE INVESTIGATION OF DECISION SUPPORT SYSTEM IN MANUFACTORING 
INDUSTRY 

20379 Hamza Guenfoud & Mohamed 
Himeur 

THE COMBINATION OF A MEMBRANE AND A BENDING ELEMENTS 

20380 Lyamine Briki THE FEASIBILITY OF USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR MODELLING 
THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF PLAIN CONCRETE 

20411 Gil Kedar & Avi Mendelson THE DYNAMIC POWER MANAGEMENT MECHANISMS WITHIN A REAL-TIME 
SCHEDULING ALGORITHM 

 

 MEETING BREAK Time: 11.45 - 12.00 
 

30 May 2020 Saturday SESSION 17 Time: 12.00 - 13.00 
 

SESSION 17A Meeting Room 1  

20532 Murat Çakir & Fatih Aydın THERMAL TOURISM POTENTIAL OF HAYMANA DISTRICT 

20605 Fatih Aydın JIGSAW TECHNIQUE AND APPLICATION EXAMPLES IN GEOGRAPHY COURSE 

20542 Osman Çepni & Fatih Aydin SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ 'PERCEPTIONS ON NATURE BASED 
TOURISM 

20542 Bahadır Kilcan & Osman Çepni  TEACHER CANDIDATES’ SELF-EFFICAY of DESIGNING COMPUTER 
TECHNOLOGY SUPPORTED MATERIAL 

20604 Osman Çepni & Bahadır Kilcan  ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT HUMAN GEOGRAPHY COURSE 

20616 Fatma Fidan SAFE VENUE HOUSE IN THE PANDEMI PROCESS: THE RISE OF THE HOUSE 

20617 Fatma Fidan BEING OLD IN THE PANDEMIC PROCESS 

20602 Mehmet Senan Yılmaz OKSİJEN BAŞLIĞI İLE CO VE DİĞER ZEHİRLENMELERİN ENGELLENMESİ 

20610 Mehmet Senan Yılmaz HYBRID OLMAYAN NANOAKIŞKANLARDA ISIL İYİLEŞMEYİ ETKİLEYEN                                    
MEKANİZMALAR 
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SESSION 17B Meeting Room 2 

20381 Nirmal S. Mehta & Snehal V. 
Mevada 
 

THE COMPARATIVE STUDY INCLUDES THE FOLLOWING DAMPERS: LINEAR AND 
NONLINEAR FLUID VISCOUS DAMPERS 

20382 Muhammad Nasir Amin 
 

THE DIFFERENT CURING TEMPERATURES AND HUMIDITY CONDITIONS ON THE 
DEVELOPMENT OF MECHANICAL PROPERTIES OF SULPHATE RESISTANT 
CONCRETE  

20383 Asha Joseph & Glory Joseph 
 

THE FLUID-STRUCTURE-SOIL INTERACTION SYSTEM SIMULATED USING FINITE 
ELEMENT ANALYSIS SOFTWARE ANSYS 

20384 Marco Mandolini 
 

'COST-EFFECTIVE' METHODOLOGY AND RELATED TOOL ON OPPORTUNITIES 
TO REDUCE COSTS FROM CONCEPTUAL DESIGN TO GENERAL PRODUCTION 
STAGES 

20385 Mohammad Shameem GLOBAL SOFTWARE DEVELOPMENT ADOPTED BY SOFTWARE 
ORGANISATIONS 

20410 Dongni Yang COLLECTING GEOSPATIAL DATA FROM LOCATION-BASED SERVICES USING 
THE ADAPTIVE GRID METHOD 

 

 MEETING BREAK Time: 13.00 - 13.15 
 

30 May 2020 Saturday SESSION 18 Time: 13.15 - 14.15 
 

SESSION 18A Meeting Room 1  

20606 Gürkan Kalkan YÖRESEL MUTFAKLAR VE YÖRESEL MUTFAKLARIN MENÜLERİ 

20607 Gürkan Kalkan RAMAZAN MENÜLERİNE İLİŞKİN BİR İÇERİK ÇALIŞMASI 

20608 Gürkan Kalkan MUTFAK SANATLARINA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR 

20623 Ömer Kürşad Tüfekci SOSYAL MEDYADA MARKA FARKINDALIĞINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 

20624 Ömer Kürşad Tüfekci NÖRO PAZARLAMANIN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDAKİ ROLÜ 

20625 Ömer Kürşad Tüfekci SOSYAL MEDYADA TEKNOLOJİ KABUL MODELİNİN İNCELENMESİ 
 

SESSION 18B Meeting Room 2 

20386 Mohammad Shameem 
 

TO IDENTIFY THE RELATIONSHIP BETWEEN REQUIREMENTS VOLATILITY, AND 
PROJECT SUCCESS 

20387 Timo Alexander Missler 
 

PAIR PROGRAMMING WIDESPREAD IN THE FIELD OF AGILE SOFTWARE 
DEVELOPMENT  

20388 Alok Khatri 
 

AN EMERGING APPROACH OF ENGINEERING TO DEAL WITH DYNAMIC DEMAND 
OF CUSTOMER AND MARKET: AGILE MANUFACTURING 

20389 Fariz Aziz & Shaqir Samsudin INDUSTRY 4.0 IN DAIRY INDUSTRY 

20390 Abdul Hameed Pitafi AN OPEN AND PUBLIC PLATFORM THAT FACILITATES EMPLOYEE DISCUSSIONS 
ON WORK-RELATED ISSUES: ENTERPRISE SOCIAL MEDIA (ESM)   

20409 Qiuting Tian DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (DDOS) ATTACK OF THE COMMON CYBER 
THREATS 

 

 MEETING BREAK Time: 14.15 - 14.30 
 

30 May 2020 Saturday SESSION 19 Time: 14.30 - 15.30 
 

SESSION 19A Meeting Room 1  

20451 ASSIST. PROF. BUSHRA NI'MA 
RASHID  
SARAH KHALAF SAYED 

A PRAGMATIC STUDY OF GENDER DIFFERENCES IN THE USE OF SPEECH ACTS 
IN SELECTED SUICIDE NOTES 

20452 DR . MUSTAPHA  DAHASSOU THE EXCEPTIONALISM OF IDIOSYNCRATIC VISION AND ITS CONSEQUENCES 

20453 ASSIST PROFESSOR DR. ABBAS 
MAFRAG FAHAL 

JUDICIAL APPEALS IN THE TAX DISPUTE 

20454 HUSAM  ABDULMUTTALEB  
ABDULAMEER  ALABDI 

SENSORS AND ARDUINO APPLICATIONS 

20455 PROF. DR. HASAN TEVFIK 
MARULCU 
FARHAN HUSSEIN SALEH SALEH 

KELAMÎ TARTIŞMALARIN LUGAVÎ TEMELLERI -EBU’L-MUIN EN-NESEFÎ 

20456 MAZYANE MOHAMED LEGAL POLICY IN THE PERIOD OF DISEASES AND EPIDEMICS 

20457 ALAA HASSOON ABDULRASOOL 
AL-OBAIDI 

MARKETING STRATEGY OF ASIACELL 

20458 DR.. ADEL MOHAMMED 
ABDULLAH AL-TAIE 
NIDAL ALI SULEIMAN 
 

METHODS TO ENSURE THE QUALITY OF EDUCATION AND ITS ROLE IN 
IMPROVING STUDENT PERFORMANCE 
THE ROLE OF THE INTERMEDIATE VARIABLE: THE PROFESSIONAL TEACHER: A 
CASE STUDY OF THE COLLEGE OF ADMINISTRATION AND ECONOMICS, 
UNIVERSITY OF MOSUL 
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SESSION 19B Meeting Room 2 

20391 Margherita Peruzzini UNDERSTAND THE ESSENTIALS OF TRANSDISCIPLINARITY: IMPLICATIONS, 
AND CHALLENGES 

20392 Michael Wang & Ferry Jie ONE BELT ONE ROAD (OBOR) STRATEGY HEAVILY RELIED ON THE 
TRADITIONAL LOGISTICAL TRADE ROUTES 

20393 Michael Wang & Ferry Jie SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT IN THIRD-PARTY LOGISTICS PROVIDERS 

20394 Jannik Laval ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS IN THE GLOBAL PERFORMANCE OF AN 
ORGANISATION 

20395 Juliana Schmidt & Milton Borsato THE VARIOUS ACTIVITIES OF THE NEW PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS 

20408 Fang Long & Hailan Shen THE PERFORMANCE OF RECOMMENDER SYSTEMS WITH LARGE SPACE TO 
IMPROVE, AND THE COLD-START PROBLEM 

 

 MEETING BREAK Time: 15.30 - 15.45 
 

30 May 2020 Saturday SESSION 20 Time: 15.45 - 16.45 
 

SESSION 20A Meeting Room 1  

20589 Murat Baş YEREL YEMEKLERİN TÜRKİYE’DE TURİSTLERİN GEZİ GÜZERGÂHLARINI 
BELİRLEMELERİNE ETKİSİ 

20591 Murat Baş AŞÇILIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK 
KAYGILARI 

20618 Leyla Akbaş YEŞİL PAZARLAMA VE YENİLİK YÖNETİMİ İLİŞKİSİ 

20619 Leyla Akbaş BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FARKLI OLMA ÜSTÜNLÜĞÜNÜN PERFORMANSA 
ETKİSİ 

20620 Nezihe Tüfekci SAĞLIK EKONOMİSİNE İLİŞKİN BİR LİTERATÜR TARAMASI 

20621 Nezihe Tüfekci ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU GEREKSİNİMİ İLE SOSYAL MEDYA 
KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

20622 Nezihe Tüfekci SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTA MAHREMİYETİ KONUSUNDAKİ TUTUMLARININ 
İNCELENMESİ 

 

SESSION 20B Meeting Room 2 

20396 Venkata Krishna Rao Pabolu 
 

"THE MANUFACTURABILITY OF WELDED COMPONENTS FOR ENGINEER TO 
ORDER BUSINESSES INCLUDING MANUFACTURING FEASIBILITY" 

20397 Neil Carhart & Ges Rosenberg 
 

THE INTERDEPENDENCIES, BENEFITS AND RISKS WITHIN AND BETWEEN 
INFRASTRUCTURE SYSTEMS  

20398 Joanne M. Leach 
 

CITY ANALYSIS METHODOLOGY: DEFINING, MEASURING AND ASSESSING 
SUSTAINABILITY AND LIVEABILITY 

20399 Pramis Baral THE INFLUENCE OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ON CUSTOMER 
BEHAVIOUR 

20400 Abbas Ali Rastgar & Ebrahim 
Esmaili 

CUSTOMER KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR IMPROVING CUSTOMER 
SATISFACTION AND BUSINESS PERFORMANCE 

20407 Thanh-Binh Phung KNOWLEDGE SHARING AND PROFITABILITY THROUGH INCREASING  
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT CAPABILITY 

 

 MEETING BREAK Time: 16.45 - 17.00 
 

30 May 2020 Saturday SESSION 21 Time: 17.00 - 18.00 
 

SESSION 21A Meeting Room 1 
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SESSION 21B Meeting Room 2 

20401 Abbas Ali Rastgar & Ebrahim 
Esmaili 
 

THE EVALUATION THE ROLE OF ELECTRONIC CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT ON RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMER KNOWLEDGE 
MANAGEMENT AND BUSINESS PERFORMANCE 

20402 Subhasish Das 
 

THE MODERATED MEDIATION EFFECT OF EMPLOYEE'S EXPERIENCE ON 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT AND CUSTOMER ACQUISITION 
THROUGH JOB SATISFACTION 

20403 Antonina A. Bauman 
 

THE ANALYSES TRENDS IN ONLINE TRUST RESEARCH THAT REFLECT THE 
ONLINE CONSUMERS' EVALUATION OF WEBSITE'S TRUSTWORTHINESS 

20404 Waseem John 
 

THE POOR PERFORMANCE FROM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
IMPLEMENTATION: B2B RELATIONSHIP PERSPECTIVE 

20405 Waseem John THE DIFFERENT PERSPECTIVES AND VARIETY OF DIMENSIONS OF CUSTOMER 
RELATIONSHIP MANAGEMENT 

20406 Seyyed Mehdi Mirmehdi & Ali 
Sanayei 

INVESTIGATING THE EFFECTIVE FACTORS IN SOCIAL NETWORK SITES 
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ÖRNEK  - LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL REHBERLİK SERVİSİ İLE 

İLGİLİ DÜŞÜNCE VE DENEYİMLERİ  

ÖRNEK - Sümbül YALNIZCA YILDIRIM 

Çukurova Üniversitesi, syalnizca@cu.edu.tr 

Özet 

Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri (PDR), psikolojik danışmanlar 

tarafından verilen ve öğrencilerin kendilerini, çevrelerini, olanaklarını daha iyi tanımlarını 

sağlayan hizmetlerdir. PDR hizmetleri okuldaki eğitimin temel taşı olan öğretim ve yönetimi 

tamamlar ve işbirliğine dayalı hizmetleri kapsar. Bu hizmetlerden bazıları oryantasyon, bilgi 

verme, öğrenciyi tanıma, psikolojik danışma, konsültasyon ve rehberliktir. PDR hizmetleri, 

tek başına psikolojik danışmanın yürüteceği bir süreç değildir ve tüm okul personelinin 

işbirliğini gerektirmektedir (MEB Psikolojik Danışma ve Rehberlik yönetmeliği, 2001). 

Ancak bu hizmetlerin verilebilmesi için okul psikolojik danışmanın itici bir güç olması 

gerektiği gerçeği de yoksa sayılamaz. Bunun yanında yardım alan pozisyonunda olan 

öğrencilerin okul rehberlik servisini ne kadar ulaşılabilir ve işlevsel bulduğu da verilen 

hizmetlerin amacına ulaşması için önemli bir göstergedir.  

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin okul rehberlik servisi ile ilgili düşünce ve 

deneyimleri incelenmektir. Bu amaç doğrultusunda lise öğrenimine devam eden 7’si kız, 3’ü 

erkek 10 katılımcı ile yarı-yapılandırılmış nitel görümeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler, 

yazıya dökülmüş ve bu döküm üzerinden içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.  

Araştırma sonucunda katılımcıların tamamının en az bir kere okul rehberlik servisinden 

yardım aldığı belirlenmiştir. Katılımcıların tamamının rehberlik servisinden eğitsel alanla 

ilgili yardım aldığı; yarısından fazlasının da kişisel-sosyal alanla ilgili yardım aldığı 

belirlenmiştir. Katılımcılar eğitsel alanla ilgili olarak; dersler ve notlar, okuldaki bölümler, 

sınav kaygısı, üst eğitim kurumları ve devamsızlık konularında yardım aldıkları 

belirtmişlerdir. Kişisel-sosyal alanla ilgili olarak ise ergenlik, aile, arkadaş ilişkileri ve dikkat 

dağınıklığı konularında yardım aldıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin yarısından fazlası 

arkadaşları ilgili yaşadıkları sorunların çözümünde rehberlik servisinin arabulucu olmasını 

beklerken, öğrencilerin yarısına yakını çatışmalarda suçlu olanın bulunması ve 

cezalandırılması konusunda da rehberlik servisinden beklentileri olduğunu ifade etmiştir. 

Anahtar kelimeler: Nitel araştırma, Okul rehberlik servisi, Lise öğrencileri 
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BEING OLD IN THE PANDEMIC PROCESS 
 

PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞLI OLMAK 

Fatma FİDAN 

Sakarya Üniversitesi, ffidan@sakarya.edu.tr 

Özet 

Son yıllarda hem sağlık alanındaki gelişmeler, hem de sosyoekonomik koşullardaki 

iyileşmeler, azalan doğum oranları ve benzeri faktörler nedeniyle insan ömrü uzamıştır ve tüm 

dünyada yaşlı nüfusu artmaya başlamıştır. Yaşı nüfusun fizyolojik ve sosy-psikolojik 

özeliklerine göre farklı ihtiyaçları söz konusudur. 

Araştırmada, pandemi sürecinde dışarı çıkma kısıtlamasının ilk uygulandığı demografik grup 

olan 65 yaş üzeri bireylerin pandemi sürecine yönelik algıları, karşılaştığı sorun ve mücadele 

biçimleri araştırılmıştır. 

Araştırma Sakarya’da yaşayan  100  65 yaş üzeri birey ile gerçekleştirilmiştir. 50 kadın ve 50 

erkek birey araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Tesadüfi  örnekleme metodu 

kullanılmıştır. 

Araştırma verileri derinlemesine mülakat tekniği kullanılarak ve yarı yapılandırılmış mülakat 

formu aracılığıyla elde edilmiştir. Veriler, NVIVO 10 nitel analiz programı ile analiz 

edilmiştir. 

65 yaş üstü bireylerin çoğunluğu  pandemiyi Türkiye’de ilk vaka ortaya çıktığında 

öğrendiğini ve bu kadar yayılımın olacağını tahmin etmediklerini ifade etmişlerdir. Kadınların 

erkeklere göre daha endişeli  ve kaygılı olduğu görülmektedir.  Erkeklerde camiye 

gidememek ve  cenazeye katılamamak  sıkıntı olarak görülürken, kadınlarda çocukları  ile 

görüşememesi ve çocuklarının zor durumda kalması temel sorundur. Kadınların dua ederek ve 

temizlik yaparak vakit geçirdikleri, erkeklerin ise televizyon izleyerek ve dinlenerek vaktini 

değerlendirdiği görülmektedir.  Ancak erkeklerin de daha önce  yapmadığı ev işlerini (yemek, 

temizlik, tamirat vb)  bu süreçte yaptığını belirtilmiştir.    Hem kadın hem de 

erkeklerin  ailenin önemini daha fazla anladıkları ve özelikle eşleri ile daha da yakınlaştığı 

durumlar söz konusudur.  Bu süreçte  internet ve akıllı telefon kullanmaya başlayanların 

olmuştur.  Yalnız yaşayanların bu süreçte daha çok yalnızlık hissettikleri dile getirilmiş ve  5 

yaşlı birey çocuklarının yanına yerleşmiştir. Pandemi sürecinde bireylerin yaşlılıkla ilgili 

algıları da farklılaşmaktadır. Daha önce ihtiyaçları için destek alanlar, pandemi sürecinde   bir 

çok ihtiyacını görebiliyor olması  hayata daha fazla tutunmasına neden olurken, aktif bir 

yaşlılık sürdürenlerin yani bir işi veya aktivitesi olanların bu süreçle birlikte yaşlılık 

psikolojisi içine girdiği 10 bireyin bundan sonra çalışmaya devam etmeyeceği dile 

getirilmiştir. 
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SAFE VENUE HOUSE IN THE PANDEMI PROCESS: THE RISE OF 

THE HOUSE 
 

PANDEMİ SÜRECİNDE GÜVENLİ MEKÂN EV: EVİN YENİDEN YÜKSELİŞİ 

Fatma FİDAN 

Sakarya Üniversitesi, ffidan@sakarya.edu.tr 

Özet  

Pandemi sürecinde bireylerin zorunlu veya gönüllü olarak evden çıkmaması ve dışarıdan 

sağlanan bir çok hizmetin ve ihtiyacın ev içinde karşılanmaya başlanması nedeniyle evin 

önemi ve bireyler açısından anlamı farklılaşmıştır.  

Bu çalışmada pandemi sürecinde bireyler açısından “ev” ve “evde olmanın ”  anlamı,  ev içi 

faaliyetlerinin ve evin işlevselliğinin dönüşümü  araştırılmıştır.  Araştırma  “keşfedici 

araştırma”   olarak kurgulanmış ve genelleme yapma amacı taşımamaktadır.   

Araştırma 1000 kişi  ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi kolayda örnekleme metodu 

ile oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan bireyler 18- 72 yaş aralığındadır  ve   katılımcıların 

502’si  kadın ve 498’i  erkektir.   

Araştırma verileri online anket tekniği kullanılarak derlenmiştir.  

Araştırmada, bireylerin  evde kalmanın ilk günlerinde sürekli evde kalıyor olmanın hayatlarını 

zorlaştırdığı ancak ilerleyen süreçte evin yeniden organizasyonu ve işlevselliğinin artışı ile 

dışarı çıkma ihtiyacının azaldığı görülmektedir.  Özelikle erkekler açısından  “evin ve evde 

yaşamının keşfi”  olarak nitelendirilecek bir sürece dönüşmüştür. Ortalama iki haftalık süre 

sonunda   801 katılımcı evin tümünde veya bir bölümünde değişiklik yapıldığını ifade 

etmiştir. Kiler,   spor odası, ibadet odası, oyun ve hobi odası, çalışma odası, çocuk odası ve 

sinema odası olarak yeninden düzenleme yapılmıştır. 51 evde evde geniş yaşam alanı 

oluşturabilmek için ise eşyaları azaltılmıştır. Bu süreçte daha önce ev içinde yapılmayan 

ekmek, dayanıklı gıda (salça, makarna, konserve  v.b. )  yapılmaya başlanmış ve mutfak evin 

üretim alanına dönüşmüştür.  Ekmek makinesi,  oyun konsolu,   mutfak araçları ve ses 

sitemlerinin bu dönemde daha fazla alındığı  görülmektedir. Araştırmaya katılanların  ev 

tercihlerinin de değişikliğe uğradığı görülmektedir.  Daha geniş ve bahçeli ev tercihinin arttığı 

ve pandemi sürecinde geliştirilen ev alışkanlıklarının sonrasında da devam ettirileceği 

sonucuna ulaşılmıştır.   Pamdemi sürecinde ev  içinde   “üretim”, “yeniden üretim”, “güvenlik 

ve korunma”, “eğlence”, “eğitim ve gelişme”,  “dinlenme”, “kişisel bakım” , “sosyalleşme” 

ve “psikolojik destek ve sağaltım” fonksiyonları yerine getirilmektedir.  
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TÜRKİYE’DEKİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARINDA ÇEVRE 

SORUNLARININ YERİ 

Abdullah TÜRKER 

Gazi Üniversitesi, abdullahturker82@gmail.com  

Özet 

Türkiye’de milli tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararına gerektirdiği önceliklerle 

yöneltmek ve iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek üzere 1963-1967 yılları 

arasında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmıştır. Beş yıllık periyotlar halinde devam 

eden ve ülkenin gelecek beş yıllık dönemde nasıl bir yol izleyeceğinin rotasını çizen planların 

sonuncusu olan Onbirinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2019-2023 arasını kapladığı için 100. yıl 

Türkiye Planı olarak isimlendirilmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi ve gelecek 

nesillere yaşanabilir bir Dünya bırakma mottosunun giderek önem kazandığı günümüzde 

artan çevre sorunlarına karşı alınacak önlemlerin ve atılacak adımların belirlenmesi ve yol 

haritasının çizilmesinde kalkınma planlarının önemi de oldukça fazladır. Doküman incelemesi 

yöntemi kullanılan bu araştırma kapsamında 1963’ten bugüne hazırlanmış olan tüm kalkınma 

planları incelenerek çevre sorunlarına bakış açısı ve yapılması planlanan çalışmaların 

değişimi incelenmiştir. Ülkenin gelecek beş yıllık süreçteki önceliklerinin belirlendiği 

kalkınma planlarında çevre sorunlarına bakış açısı ile verilen önemi amaçlayan bu araştırma 

sonucunda çevre sorunlarının ayrı bir başlık olarak ilk ele alındığı 1973-1977 yıllarını 

kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda çevre sorunlarının tanımı ve kapsamına 

değinilerek alınacak tedbirler sıralanmıştır. Günümüze yaklaştıkça çevre sorunlarının da 

artmasına ve çeşitlenmesine paralel olarak planlardaki kapsam ve içeriklerin zenginleştiği 

görülmektedir. Her yeni planda çevre sorunlarına dair daha detaylı bilgi ve içeriğe yer 

verildiği, atılması planlanan adımların yaptırım gücünün arttığı tespit edilmiştir. Uluslararası 

çevre sözleşmelerinin getirdiği yükümlülükler doğrultusunda yapılan ve yapılması planlanan 

çalışmaların daha da derinleştiği görülmektedir. Bu durum çevre sorunlarının her geçen gün 

daha da tehlikeli boyutlara taşındığı günümüzde sürdürülebilir bir gelecek adına ülkemizin 

üzerine düşen sorumluluğu alma çabasındaki kararlılığını ortaya koymaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Planları, Çevre, Çevre Sorunları 
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ÇOK ULUSLU İŞLETMELERDE STRATEJİK EĞİLİMLER VE 

ORGANİZASYONEL YAPILANMA ARASINDAKİ İLİŞKİYE 

YÖNELİK BİR TESPİT 
 

Eren DURMUŞ-ÖZDEMİR, Murat AYVAZ   

Akdeniz Üniversitesi,  

edurmus@akdeniz.edu.tr, muratayvaz78@gmail.com 

Özet 

Çok uluslu işletmeler faaliyet gösterdikleri ülkelerde çeşitli kültürel özelliklere sahip 

paydaşlarını yönetebilmek ve mevcut kaynaklarını amaçları doğrultusunda yönlendirebilmek 

için farklı iş yapma biçimlerini tercih edebilmektedir. Farklı coğrafyalarda iş yapmanın bir 

gereği olarak çoklu kültür ve çeşitliliği yönetmek zorunda olan çok uluslu işletmeler, 

çeşitli stratejik eğilimler ve  örgütlenme biçimleri ile performansa yansıyan farklı sonuçlara 

ulaşabilmektedir. Keşfedici nitelikte olan mevcut araştırma ile çok uluslu işletmelerin 

stratejilerine yön veren yönetim eğilimleri (entosentrizm, polisentrizm vb.) ve örgütlenme 

biçimleri arasındaki ilişki ve varsa bu ilişkinin performans algısına etkisi sorgulanmıştır. Nitel 

bir araştırma olarak tasarlanan çalışmada veriler işletmelerin insan kaynakları yöneticileri ile 

yapılan görüşmeler aracılığı ile toplanarak değerlendirilmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: Entosentrizm, polisentrizm, organizasyon yapısı, çok uluslu işletmeler 
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THE INVESTIGATION IN TEMS OF GENDER OF LOCAL MEDIA 

WORKERS IN TURKEY 
 

Can YARDIMCI 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, canyardim@aku.tr  

Abstract 

 

The importance of the media in the life of a society is evident. Media; most of the time to 

protect the public interest and fulfills the task of informing and public lighting. The qualitative 

and quantitative characteristics of the workforce in the local media may be the subject of a 

separate study. This study will be analyzed in terms of gender labor employed in the local 

media. The labor force participation rate of men is higher than women in Turkey. If the 

increased level of education, increasing the labor force participation rate for women. In 

Turkey; local media workers had a similar situation.  However, the general situation is much 

more the case in favor of men. 

In this study; Recommendations for employers and employees in order to increase the number 

of women in the labor force will be submitted to the local media. 

 

Keywords: local media, Labor force, Gender 

 

TÜRKİYE’DE YEREL MEDYADA ÇALIŞAN İŞGÜCÜNÜN CİNSİYET YÖNÜNDEN 

İNCELENMESİ 

 

Özet 

Medyanın bir toplumun hayatındaki yeri ve önemi bellidir. Çoğu zaman kamu menfaatini 

koruma, kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevini yerine getirmektedir. Aynı görevi 

yerel medyada daha küçük alanlar için yerine getirmektedir. Yerel medyada çalışan işgücünün 

nitel ve nicel özellikleri ayrı bir çalışma konusu olabilir. Bu çalışmada yerel medyada 

istihdam edilen işgücü cinsiyet yönünden incelenecektir. Türkiye’de erkeklerin işgücüne 

katılım oranı kadınlara göre yüksektir. Eğitim seviyesi arttıkça kadınlarda çalışma oranı 

artmaktadır. Türkiye’de yerel medya çalışanlarında benzer yönde bir durum söz konusu 

olabilir. Ancak derece olarak bu genel durumdan çok daha fazla erkekler lehine bir durum söz 

konusudur.  

Bu çalışmada böyle bir durumda yerel medyada çalışan kadın işgücü sayısının arttırılabilmesi 

için işverenler ve çalışanlar açısından öneriler sunulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Yerel medya, İşgücü, Cinsiyet 
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SAĞLIK BİLGİ DÜZEYİ İLE KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA 

YÖNELİK TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ 

FUAT YALMAN  

Düzce Üniversitesi, fuatyalman@duzce.edu.tr  

Özet 

Bu çalışmanın temel amacı; sağlık bilgi düzeyi ile kan bağışında bulunmaya yönelik tutum 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini Samsun ili oluşturmaktadır.  Samsun il 

merkezinde ikamet eden ve sağlık hizmetlerini kullanan genç, orta ve ileri yaş grubu her bir 

birey, araştırma birimi olarak kabul edilmiştir. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı 

araştırmada, veriler online (internet üzerinden) anket tekniği ve yüz yüze anket tekniği ile 400 

katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. 

Araştırmada; betimleyici istatistikler, açıklayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör 

analizi (DFA) teknikleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise SPSS ve AMOS paket 

programları kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık bilgi düzeyi; Kan bağışında bulunmaya yönelik tutum; Samsun. 
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SAĞLIK BİLGİ DÜZEYİNİN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP 

UYGULAMALARINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ 

Fuat YALMAN  

Düzce Üniversitesi, fuatyalman@duzce.edu.tr  

Özet 

Bu çalışmanın temel amacı; sağlık bilgi düzeyinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp 

uygulamalarına yönelik bilgi düzeyi üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmanın evrenini 

Düzce ili oluşturmaktadır.  Düzce il merkezinde ikamet eden ve sağlık hizmetlerini kullanan 

genç, orta ve ileri yaş grubu her bir birey, araştırma birimi olarak kabul edilmiştir. Nicel 

araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada, veriler online (internet üzerinden) anket tekniği 

ile 400 birey üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada; betimleyici istatistikler, açıklayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör 

analizi (DFA) teknikleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise SPSS ve AMOS paket 

programları kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık bilgi düzeyi; Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına 

yönelik bilgi düzeyi; Düzce. 
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HYBRID OLMAYAN NANOAKIŞKANLARDA ISIL İYİLEŞMEYİ 

ETKİLEYEN MEKANİZMALAR 
 

Mehmet Senan YILMAZ 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, yilmaz_m1@ibu.edu.tr  

Abstract 
 

In recent years, advances in material science have enabled metal-non-metallic particles to be 

produced in nanometer size after producing millimeter and micrometer size. Nano fluids 

obtained by mixing the nanoparticles of the base liquid are fluids used for industrial purposes. 

Since nano fluids show higher thermal properties in engineering aplications than basic liquids, 

they have found wide application areas, especially cooling systems. Nanoparticles are mixed 

with the base liquid either as a single type (such as Alümina, CuO) or as multiple types of 

hybrid (such as Alumina + CuO). In this study, the mechanisms affecting heat enhancement in 

single-type nanofluids will be examined. The improvement in the heat transfer of 

nanoparticles added to the basic liquid cannot be explained by classical theories. In this study, 

active (such as Brownian effect, thermophoresis, diphosphoresis, gravitational acceleration 

and phonon) and passive (such as agglomeration, sedimentation and temperature) methods 

that affect the enhancement of heat transfer are examined. 

 

Keywords: Nano, Nanofluid, Brownian effect, sedimentation   

 

Özet 

Son yıllarda malzeme bilimindeki gelişmeler, metal-metalik olmayan partiküllerin milimetre 

ve mikrometre boyutundan sonra nanometre boyutunda üretilmesine olanak sağladı. Nano 

partiküllerin temel sıvının (base fluid) karıştırılmasıyla elde edilen nano akışkanlar, 

endüstriyel amaçlı kullanılan akışkanlardır. Nano akışkanlar, mühendislik uygulamalarında, 

temel sıvılardan daha yüksek ısıl özellikler gösterdiklerinden dolayı başta soğutma sistemleri 

olmak üzere çok geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Nanopartiküller ya tek çeşit (Alümina, 

CuO gibi) veya birden fazla çeşit hibrid (Alümina+CuO gibi) olarak temel sıvıyla karıştırılır. 

Bu çalışmada tek çeşit nanoakışkanlarda ısıl iyileşmeye etki eden etken mekanizmalar 

incelenecektir. Temel sıvıya eklenen nano partiküllerin ısı transferinde sağladığı iyileşme 

klasik teorilerle açıklanması mümkün değildir. Bu çalışmada, nano akışkanların ısı transferi 

ve basınç düşümüne etkisinin hangi mekanizmalara bağlı olduğu sıvaşma, çökelme, 

topaklaşma gibi pasif yönetmelerle ile başta Brownian etkisi, termoforez, difizoforez, 

yerçekimi ivmesi ve fonon gibi aktif yöntemler incelenmiştir.  

 

 Anahtar kelimeler: Nano, Nano akışkan, Brownian etki, Fonon, çökelme 
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UNDESIRABLE STUDENT BEHAVIOURS THAT CLASSROOM 

TEACHERS ENCOUNTERED IN THEIR CLASSES AND WAYS TO 

COPE WITH THEM: A CASE STUDY 

Ali Çağatay KILINÇ, Gamze ERDEN 

Abstract 

In this study, it is aimed to determine the undesired student behaviors that classroom teachers 

encounter in their classes and the ways to cope with these behaviors. The research is based on 

qualitative research method and case study model. A total of 15 classroom teachers working in 

primary schools in Karabük city center participated in the study. The research data were obtained 

through semi-structured interview form and unstructured observations in the classroom. Content 

analysis was used in the analysis of the data. Results revealed that, undesired student behaviors 

that teachers encounter most frequently in the classroom are speaking without permission, 

complaints, violence, insults, swearing, and standing up without permission and that the reasons 

for these are family, technology, individual factors, and environment. The methods of dealing 

with these behaviors of the teachers are listed as approaching with an appropriate style, 

establishing a bond of love, not allowing students to take a break, depriving students of what they 

love, giving responsibility to them, and meeting with their parents. Some suggestions were 

presented based on the results of the current study. 

Key Words: Teacher, primary school, undesirable student behavior, qualitative research, case 

study 

 

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIFLARINDA KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN 

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE BUNLARLA BAŞA ÇIKMA YOLLARI: BİR 

DURUM ÇALIŞMASI 

Özet 

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve 

bu davranışlarla baş edebilme yollarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma 

yöntemi ve durum çalışması deseninde kurgulanmıştır. Çalışmaya Karabük il merkezinde bulunan 

ilkokullarda görevli toplam 15 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış 

görüşme formu ve sınıf içi yapılandırılmamış gözlemler yoluyla elde edilmiştir. Verilerin 

analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmenlerin sınıfta en sık 

karşılaştığı istenmeyen öğrenci davranışların; izin almadan konuşma, şikâyet, şiddet, hakaret, 

küfür gibi kaba ve kırıcı sözler ile izinsiz yerinden kalkma olduğu; bu davranışların ortaya çıkma 

sebebi olarak aile, teknoloji faktörü, bireysel faktörler ve çevrenin öne çıktığı belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin bu davranışlarla başa çıkma yöntemleri ise uygun bir üslup ile yaklaşma, sevgi 

bağı kurma, teneffüse çıkarmama, sevdiği şeylerden mahrum bırakma, sorumluluk verme ve veli 

ile görüşme şeklinde sıralanmıştır. Araştırma sonuçlarına dayalı bazı öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, ilkokul, istenmeyen öğrenci davranışı, nitel araştırma, durum 

çalışması 
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JIGSAW TECHNIQUE AND APPLICATION EXAMPLES IN 

GEOGRAPHY COURSE 

Fatih AYDIN 

Karabük Üniversitesi, fatihaydin@karabuk.edu.tr 

Abstract 

Today's understanding of education is no longer teacher-centered; It has become a student-

centered understanding where learning by doing and living takes place, where students 

associate topics with daily life, that the teacher prepares and presents the lesson, and guides 

the student. Teaching techniques applied in geography lessons are often inadequate for 

students to learn and use what they learn. The most important reason for this is the use of 

teaching methods which are teacher-centered and some or all of the students are passive. 

Instead of these teaching methods, teaching methods guided by the active teacher should be 

used. Cooperative learning method is an approach in which learning takes place by working in 

a small group for the common purpose and helping each other to learn. It is known that 

cooperative learning method includes many techniques as a result of the trials and 

researches.In this research, properties of Jigsaw technique are mentioned and sample 

applications that can be used in Geography teaching are included.  

Keywords: Cooperative Learning, Geography teaching, Jigsaw technique 

 

JIGSAW TEKNİĞİ VE COĞRAFYA DERSİNDE UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 

 

Özet 

Günümüz eğitim anlayışı artık öğretmen merkezli değil; yaparak ve yaşayarak öğrenmenin 

gerçekleştiği, öğrencilerin konuları günlük yaşamla ilişkilendirdiği, öğretmenin dersi 

hazırlayıp sunan değil öğrenciye yol gösterici olduğu, kısaca öğrenci merkezli bir anlayışa 

dönüşmüştür. Coğrafya derslerinde uygulanan öğretim teknikleri, öğrencilerin konuları 

öğrenmesinde ve öğrendiklerini kullanmalarında genellikle yetersiz kalmaktadır. Bunun en 

önemli nedeni öğretmen merkezli olan ve öğrencilerin bir kısmının veya tamamının pasif 

olduğu öğretim yöntemlerinin kullanılmasıdır. Bu öğretim yöntemlerinin yerine öğrencinin 

aktif olduğu öğretmenin rehberlik ettiği öğretim yöntemleri kullanılmalıdır. İşbirlikli öğrenme 

yöntemi, öğrencilerin küçük gruplar halinde ortak amaç doğrultusunda çalışarak ve 

birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmenin gerçekleştiği bir yaklaşımdır. Yapılan 

deneme çalışmaları ve araştırmalar sonucunda işbirlikli öğrenme yönteminin birçok tekniği 

içerdiği bilinmektedir. Bu araştırmada Jigsaw tekniğinin özelliklerine değinilmiş ve Coğrafya 

öğretiminde kullanılabilecek örnek uygulamalara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İşbirlikli Öğrenme, Coğrafya Öğretimi, Jigsaw Tekniği 
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ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT HUMAN 

GEOGRAPHY COURSE 
 

Osman ÇEPNİ, Bahadır KILCAN 

Karabük Üniversitesi, ocepni@karabuk.edu.tr, Gazi Üniversitesi, bahadir@gazi.edu.tr 

Abstract 

The geography of the geography faculty of literature in Turkey; The education faculties are 

taught in social studies, science, classroom and geography education departments. In addition, 

geography subjects are taught in elementary schools with lessons of life science, science and 

technology and social studies, while in high schools, they are taught with geography lessons 

on their own. Adequate understanding of geography subjects in elementary and secondary 

schools by the relevant courses by students is of great importance for both the future of the 

students and the society. In this context, it can be considered important to be able to determine 

the attitudes of the students studying in the undergraduate programs of the faculties of 

literature and education that are candidates to raise students so that individuals equipped with 

the above mentioned requirements can form society. This study aimed to determine attitudes 

towards human geography course to undergraduate students studying in different universities 

in Turkey. The study group of the research consists of undergraduate students studying in the 

Education (Classroom Education - Social Studies Education) and Literature Faculties of the 

state universities in Ankara, Aksaray and Karabük in the spring semester of the 2019-2020 

academic year. In order to collect data in the research, “Attitude Scale for Human Geography 

Course” consisting of 23 items developed by Kılcan, Çetin, Ablak and Gürgür (2019) was 

used. Within the framework of the purpose of the research, SPSS program will be used for the 

necessary statistical solutions of the collected data regarding the answers given by the 

students to the attitude scale. Since the data analysis process continues in the research, the 

findings, results and suggestions of the related research will be realized after these processes 

are completed. 

Keywords: Human geography lesson, undergraduate students, attitude 

 

BEŞERÎ COĞRAFYA DERSİNE İLİŞKİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

TUTUMLARI 
 

Özet 

Türkiye’de coğrafya konuları edebiyat fakültelerinin coğrafya; eğitim fakültelerinin ise sosyal 

bilgiler, fen bilgisi, sınıf ve coğrafya eğitimi bölümlerinde ders olarak verilmektedir. Bununla 

birlikte coğrafya konuları ilkokullarda hayat bilgisi, fen ve teknoloji ve sosyal bilgiler 

dersleriyle okutulurken, liselerde ise başlı başına coğrafya dersi ile okutulmaktadır. İlk ve 

ortaokullarda coğrafya konularının ilgili derslerle öğrenciler tarafından yeterli düzeyde 

anlaşılması hem öğrencilerin hem de toplumun gelecekleri açısından büyük önem 

mailto:ocepni@karabuk.edu.tr
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taşımaktadır. Bu bağlamda yukarıda bahsi geçen gereksinimlerle donatılmış bireylerin 

toplumu oluşturabilmesi için öğrenci yetiştirmeye aday olan edebiyat ve eğitim fakülteleri 

lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin beşeri coğrafya dersine yönelik tutumlarını 

belirleyebilmek önemli görülebilir. Bu çalışmada Türkiye’de farklı üniversitelerinde öğrenim 

gören lisans öğrencilerinin beşeri coğrafya dersine yönelik tutumlarını belirlemek 

amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar 

döneminde Ankara, Aksaray ve Karabük illerinde yer alan devlet üniversitelerinin Eğitim 

(Sınıf Eğitimi – Sosyal Bilgiler Eğitimi) ve Edebiyat Fakültelerinde öğrenim gören lisans 

öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Kılcan, Çetin, Ablak ve 

Gürgür (2019) tarafından geliştirilen, 23 maddeden oluşan, “Beşeri Coğrafya Dersine Yönelik 

Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın amacı çerçevesinde öğrencilerin tutum ölçeğine 

verecekleri cevaplara ait toplanan verilerin gerekli istatistiksel çözümleri için SPSS 

programından yararlanılacaktır. Araştırmada veri analizi süreci devam ettiğinden, ilgili 

araştırmaya ait bulgu, sonuç ve öneriler bu işlemler tamamlandıktan sonra 

gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Beşeri coğrafya dersi, lisans öğrencileri, tutum 
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OKSİJEN BAŞLIĞI İLE CO VE DİĞER ZEHİRLENMELERİN 

ENGELLENMESİ 

Mehmet Senan YILMAZ 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, yilmaz_m1@ibu.edu.tr 

 

Abstract 

Carbon monoxide poisoning is the most common type of poisoning. A person exposed to 

carbon monoxide is affected in a short period of time. Therefore Carbohemoglobin is quickly 

increasing in the blood. CO is 200 times higher than O2 connects quickly into the 

bloodstream. So that person is affected by instantly poisoning. And it shows symptoms such 

as dizziness, nausea. If people carry Carbohemoglobin into blood, the person’s blood are 

needed to O2 treatment. By developed O2 helmet, people exposed to inhalation of CO 

poisoning are be prevented. The O2 treatment will also be applied.  O2 helmet is providing 30 

minutes of oxygen. It shall be prevented poisoning in that way. 

 

Keywords:  O2 Helmet, CO, Carbohemoglobin (COHb) , Poisoning 

 

Özet 

Karbonmonoksit zehirlenmesi, en yaygın zehirlenme türüdür. Karbonmonokside maruz kalan 

bir bireyin etkilemesi çok kısa sürdüğünden dolayı kandaki karbohemoglobin (COHb) hızla 

artmaktadır. CO, kana O2 göre 200 kat hızla bağlanmaktadır. Bundan dolayı CO maruz kalan 

kişi anında etkilenmekte, sersemleme, mide bulantısı, baş dönmesi gibi belirtiler baş 

göstermektedir. CO maruz kalan bir kişinin kanındaki karbohemoglobini atabilmek için O2 

tedavisi gereklidir. Geliştirilen O2  başlığı sayesinde zehirlenmeye maruz kalan kişi hem CO 

solunmasının önüne geçilmiş olunmakta hemde kandaki  karbohemoglobin  (COHb), O2 

sayesinde tedavi yani O2 tedavisi uygulanmaktadır. O2 başlığı zehirlenme esnasında yaklaşık 

30 dakikalık O2 sağlayarak kişi için kritik öneme sahip zamanda zehirlenmesi engellenmiş 

olunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: O2 Başlığı, CO,  Karbohemoglobin (COHb), Gaz Zehirlenmesi,  
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK İSLAM 

BİLGİNLERİ HAKKINDA FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ 

Yusuf İNEL 

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi, yusuf.inel@usak.edu.tr 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının Türk İslam bilginleri hakkında 

bilgi ve farkındalıklarını farklı değişkenler açısından incelemektir. Araştırma, nicel araştırma 

yöntemlerine uygun olarak tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2017-2018 

eğitim öğretim bahar yarıyılında bir devlet üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesi sosyal 

bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 194 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. 

Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan farkındalık anketi 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, yüzde, frekans, bağımsız gruplar için t 

testi ve Tek yönlü varyans (ANOVA) testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen 

adaylarının Türk İslam Bilginlerine yönelik bilgi testi puanlarında cinsiyet ve sınıf düzeyi 

değişkenlerinde istatistiksel anlamda fark görülmezken; ağırlıklı not ortalaması, ödev 

hazırlama değişkenlerinde istatistiksel olarak fark görülmüştür. Diğer taraftan, öğretmen 

adaylarının farkındalık puanlarında sınıf düzeyi, ağırlıklı not ortalaması değişkenlerinde 

istatistiksel anlamda fark bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Türk İslam bilginleri, Sosyal bilgiler, Öğretmen adayları, Farkındalık 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ JEOLOJİK MİRAS 

VE KIZILCAHAMAM - ÇAMLIDERE JEOPARK 

FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ 

Yusuf İNEL,  Turhan ÇETİN 

Uşak Üniversitesi Gazi Üniversitesi 

cetin.turhan@gmail.com, yusuf.inel@usak.edu.tr  

Özet 

Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının jeolojik miras ve Kızılcahamam-

Çamlıdere jeoparkı ile ilgili farkındalıklarını belirlemektir. Tarama modeline uygun olarak 

gerçekleştirilen araştırmanın, örneklemini kolay ulaşılabilir örneklemine uygun olarak 

belirlenen bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliğinde 2017 - 

2018 eğitim öğretim güz yarıyılında öğrenim gören 154 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri 

toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen jeolojik mirasa yönelik bilgi 

düzeylerini ölçemeye yönelik başarı testi ile farkındalıklarını ölçmeye yönelik 5'li likert 

tipinde hazırlanmış anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, yüzde, 

frekans, bağımsız gruplar için t testi ve Tek yönlü varyans (ANOVA) testi kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının bilgi düzeylerinde cinsiyet, ağırlıklı ortalama, 

ikamet edilen yer ve jeoparklara gidip gitmeme durumlarına göre fark bulunmazken; sınıf 

düzeyi değişkenine göre istatistiksel anlamda fark bulunmuştur. Diğer taraftan, farkındalık 

düzeyleri incelendiğinde, araştırma kapsamında ele alınan değişkenler açısından istatistiksel 

fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Jeolojik miras, Jeopark, Sosyal bilgiler öğretmenliği, Öğretmen adayları, 

Farkındalık  
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN, VELİLERİN VE 

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ BECERİLERİNE 

İLİŞKİN ÖNEM SIRALARI
*
 

Nagihan KIBICI, Yusuf İNEL  

Özet 

Bu araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, ortaokul öğrencilerinin ve velilerin 

sosyal bilgiler öğretim programında yer alan becerilerden hangilerine daha fazla önem 

verdiklerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda genel tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Aydın İli Efeler İlçesinde 

kamuda görev yapan 73 Sosyal Bilgiler öğretmeni, 525 öğrenci ve veli 306 oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretmen, öğrenci ve velilerden ankette Sosyal Bilgiler öğretim 

programında yer alan 15 beceriden en önemli gördükleri beş tanesini seçmeleri ve 1’den 5’e 

kadar sıralamaları istenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler girişimcilik becerisini en 

önemli beceri olarak görmüşlerdir. En yüksek ifadeyi takiben problem çözme becerisi, karar 

verme becerisi ve İletişim becerisi ifadeleri izlemektedir. Ortaokul öğrencilerin en önemsiz 

gördükleri beceri ise Türkçeyi doğru ve etkili kullanma becerisidir. Ayrıca ortaokul 

öğrencileri Sosyal Bilgiler dersine özgü becerilerden en önemli olarak gözlem becerisini 

tercih etmişlerdir. En son sırada ise zaman ve kronolojiyi algılama becerisini tercih 

etmişlerdir. Öğretmenler en önemli beceri olarak problem çözme becerisini tercih etmişlerdir. 

En son sırada ise girişimcilik becerisini tercih ettikleri görülmektedir. Sosyal Bilgiler 

öğretmenleri Sosyal Bilgiler dersinin kendine özgü becerileri içerisinden ilk sıraya gözlem 

becerisini, en son sırada ise mekânı algılama becerisini ve değişim ve sürekliliği algılama 

becerisini sıralamışlardır. Velilerin en önemli gördükleri becerinin karar verme becerisi 

olduğu; en önemsiz gördükleri becerinin de bilgi ve teknolojiyi kullanma becerisi olduğu 

görülmektedir. Ayrıca veliler Sosyal Bilgiler dersinin kendine özgübecerileri içerisinden en 

önemli beceri olaraksosyal katılım becerisini ve en önemsiz beceri olarak da mekânı algılama 

becerisini tercih etmişlerdir. 

Anahtar kelimeler: Öğretmen, Öğrenci, Veli, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 

 

Abstract 

In this study, it was aimed to determine which of social studies teachers, secondary school 

students and parents attach more importance to the skills included in the Social Studies 

Curriculum. In accordance with this purpose general survey model was used. Research 

Universe collected from 525 students and 306 parents, 73 social studies teachers who work in 

the public in Efeler District of Aydın Province, in the 2016-2017 academic years. The 

teachers, students and parents who participated in the research were asked to choose the five 

most important of the 15 skills included in the Social Studies Curriculum and rank them from 

1 to 5. According to the results of the research, the students considered entrepreneurship skills 

as the most important skill. The highest important skill is about this; Problem solving skills, 

                                                         
*
 Birinci yazarın lisansüstü tezinden üretilmiştir. 
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decision making skills and communication skills are followed. Finally, secondary school 

students preferred the ability to use Turkish correctly and effectively. In addition, secondary 

school students preferred observation skills as the most important of the social studies course 

specific skills. Finally secondary school students preferred the ability to perceive time and 

chronology. According to the results of the research, teachers preferred problem solving skill 

as the most important skill. Finally they preferred entrepreneurship skills. In addition, teachers 

preferred observation skills as the most important of the social studies course specific skills. 

Finally teachers preferred the space perception skills and the perception skills of change and 

continuity. According to the results of the research, it is seen that the most important skill of 

the parents is the decision making skill. Finally, parents preferred the ability to use 

information and technology. In addition, teachers preferred social participation as the most 

important of the social studies course specific skills. Finally, parents preferred the space 

perception skills. 

KeyWords: Parent, Student, Social Studies Curricullum, Teacher 
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CULTURAL AND CREATIVE PRODUCTION IN AZERBAIJAN: 

INNOVATIVE APPROACHES 

Ülkər SADIQOVA  

 

Abstract 

Today, together with culture, politics and economy, it forms a triad of classical factors that 

determine the mechanism of Azerbaijan's foreign policy. The cultural sphere has its own 

economic potential and makes a serious, growing contribution to the country's economy: it is 

an attractive sphere for investment, it is a source of development for education, tourism, mass 

media and entertainment industry. In addition, culture has the property of indirectly affecting 

the economy and accumulates and transmits certain basic values of the society on which 

economic institutions are based: advertising, the formation of corporate culture, behavior with 

staff, and so on. Such an approach to culture as a branch of the national economy allows a 

more thorough and comprehensive approach to the assessment of specific tasks and ways to 

reform the cultural economy in accordance with the requirements of the modern stage of 

development of the republic, aimed at making human capital a leading factor of economic 

growth and national competitiveness. Culture can influence economic outcomes in many 

ways. Culture can influence economic efficiency through values that are common to the 

group, such as transparency, fairness, responsibility and mutual respect in protecting the 

interests of organizations and society, a culture of teamwork, knowledge and experience 

sharing, group image in all activities, social and public should be based on the protection of 

interests. 

Keywords: cultural policy, cultural values, socio-economic development. 

 

AZƏRBAYCANDA MƏDƏNİ VƏ KREATİV İSTEHSALAT: İNNOVATİV 

YANAŞMALAR 

Özət. 

Bu gün mədəniyyət, siyasət və iqtisadiyyatla birlikdə Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyəti 

mexanizmini müəyyən edən klassik amillər triadasını təşkil edir. Mədəniyyət sferası özünə 

xas iqtisadi potensiala malikdir və ölkə iqtisadiyyatına ciddi, get-gedə daha da güclənən töhfə 

verməkdədir: investisiyalar üçün cəlbedici sferadır, təhsil, turizm, kütləvi-informasiya 

vasitələrin, əyləncə industriyasının inkişaf mənbəyi qismində çıxış edir. Bundan əlavə, 

mədəniyyət iqtisadiyyata dolayı təsir göstərmək kimi xüsusiyyətə malikdir və iqtisadi 

institutların söykəndiyi cəmiyyətin müəyyən baza dəyərlərini akumulyasiya və translyasiya 

edir: reklam, korporativ mədəniyyətin formalaşdırılması, işçi heyəti ilə davranış və sair. 

Mədəniyyətə  dair xalq təsərrüfatının bir sahəsinə olduğu kimi sərgilənən bu cür 

yanaşma  insan kapitalının iqtisadi artımın və milli rəqabətqabiliyyətliliyin aparıcı amilinə 

çevrilməsinə səmtləşmiş respublika inkişafının müasir mərhələsinin tələblərinə uyğun bir 

şəkildə mədəniyyət iqtisadiyyatının islah edilməsinin konkret vəzifələrinin və yollarının 

dəyərləndirilməsinə daha əsaslı və mükəmməl surətdə yanaşmağa imkan yaradır. Mədəniyyət 
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iqtisadi nəticələrə müxtəlif istiqamətlər üzrə təsir göstərə bilər. Mədəniyyət  iqtisadi 

effektivliyə qrup üçün ümumi olan dəyərlər vasitəsilə təsir göstərə bilər ki, təşkilatların və 

cəmiyyətin maraqlarının qorunmasında şəffaflıq, ədalətlilik, məsuliyyətlilik və qarşılıqlı 

hörmət prinsiplərinə, komanda fəaliyyətini, bilik və təcrübəni böluşmək mədəniyyətinə, 

görülən bütün işlərdə qrup imicinə uyğun davranmağa, fəaliyyətdə sosial və ictimai 

maraqların qorumanmasına əsaslanmalıdır.  

Acar sözlər: mədəniyyət siyasəti, mədəni dəyərlər, mədəniyyətin iqtisadi səmərəliliyi, sosial-

iqtisadi inkişaf. 
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USING MULTI VARIABLE LINEAR REGRESSION AND ARTIFICIAL 

NEURAL NETWORKS IN ESTIMATION OF BRIDGE REVENUES: 

ISTANBUL EXAMPLE 
 

Ömer Faruk CANSIZ & Mahmut GÜVEN & Haydar GÜNDOĞDU 

İskenderun Teknik Üniversitesi 

ofaruk.cansiz@iste.edu.tr, mahmut_guven3000@hotmail.com, hgundogdu.mfbe18@iste.edu.tr 

 

Abstract 

Province of Istanbul is Turkey's most populous city. With the expansion of the city, the need 

for a transition between the two sides increases. Depending on the increasing needs, 3 bridges 

were built in the city of Istanbul. Depending on the number of vehicles passing through these 

bridges, estimating revenues is of great importance in planning future transportation 

investments. In this study, income prediction models are created depending on the vehicles 

passing through the July 15 Martyrs Bridge, Fatih Sultan Mehmet Bridge and Yavuz Sultan 

Selim Bridge in the Bosphorus. The analysis methods used in this study are artificial neural 

networks (ANN) and multivariate linear regression (MLR) methods. In these analyzes, annual 

income is calculated based on population, number of cars, number of minibuses, number of 

buses, number of van, number of trucks, number of motorcycles, number of special purpose 

vehicles and bridge passage. Regarding the results of the MLR model, the correlation 

coefficient (R) is 0.94, the mean squares of errors (MSE) value is 3061218896824,71 and the 

mean percent errors (MPE) value is 0.94%. As a result of the analysis made with ANN, the 

model with 20 neurons, tansig transfer function, Levenberg-Marquardt training algorithm 

gives the best results. According to these results, the R value obtained is calculated as 0.73, 

MPE value is 5.24% and the value of MSE is calculated as 70564951008683.50. According to 

these results, the method that gives the best results depending on R, MSE and MPE criteria is 

multivariate linear regression method. 

Keywords: Multivariate linear regression, artificial neural networks, bridge revenues 

 

KÖPRÜ GELİRLERİNİN TAHMİNİNDE ÇOK DEĞİŞKENLİ LİNEER 

REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANIMI: İSTANBUL ÖRNEĞİ 
 

Özet 

İstanbul ili Türkiye’nin en kalabalık şehridir. Şehrin genişlemesi ile birlikte iki yaka 

arasındaki geçiş ihtiyacı da artmaktadır. Artan ihtiyaçlara bağlı olarak İstanbul şehrinde 3 adet 

köprü yapılmıştır. Bu köprülerden geçen araç sayısına bağlı olarak gelirlerin tahmin edilmesi 

gelecekte yapılacak ulaştırma yatırımlarının planlanmasında büyük önem arz etmektedir. Bu 

çalışmada İstanbul Boğazı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet 

Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçen araçlara bağlı olarak gelir tahmin 

modelleri oluşturulmaktadır. Bu çalışmada kullanılan analiz yöntemleri yapay sinir ağları 
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(YSA) ve çok değişkenli lineer regresyon (MLR) yöntemleridir. Bu analizlerde nüfus, 

otomobil sayısı, minibüs sayısı, otobüs sayısı, kamyonet sayısı, kamyon sayısı, motosiklet 

sayısı, özel amaçlı taşıt sayısı ve köprü geçit ücretine bağlı olarak yıllık gelir 

hesaplanmaktadır. MLR modelinin sonuçlarına bakıldığında korelasyon katsayısı (R) 0,94, 

hataların karelerinin ortalaması (HKO) değeri 3061218896824,71 ve yüzde hataların 

ortalaması (YHO) değeri ise %0,94 olarak hesaplanmaktadır. YSA ile yapılan analizler 

sonucunda, 20 nörona, tansig transfer fonksiyonuna, Levenberg-Marquardt eğitim 

algoritmasına sahip olan model en iyi sonucu vermektedir. Bu sonuçlara göre elde edilen R 

değeri 0.73, YHO değeri %5,24 ve HKO değeri ise 70564951008683,50 olarak 

hesaplanmaktadır. Bu sonuçlara göre R, HKO ve YHO kriterlerine bağlı olarak en iyi sonucu 

veren yöntem çok değişkenli lineer regresyon yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler: Çok değişkenli lineer regresyon, yapay sinir ağları, köprü gelirleri 
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SOCIAL STUDIES TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE APPLICATION 

OF DISTANCE EDUCATION WITH TELEVISION 

Ahmed Emin OSMANOĞLU 

Bingöl Üniversitesi, ahmed_osmanoglu@yahoo.com 

Abstract 

The aim of this study is to determine the opinions of social studies teachers about the 

application of distance education with television. For this purpose, 10 social studies teachers 

were interviewed. The teachers forming the study group were determined by the snowball 

sampling method. They have at least 3 years of experience. The data collection technique of 

the research is semi-structured interview. Interview questions; it consisted of a total of fifteen 

questions in four dimensions for teachers, course presentation and content, presentation 

environment, alternatives and suggestions. The data of the research were subjected to content 

analysis and themes were determined. The frequency and percentage values of the themes are 

included. In the research, the clothes of the teachers who gave the lessons of 

“Telecommunication Distance Open Education” are generally appropriate, the physical 

appearance is not important, the diction of the present teachers, the presentation flow plan is 

sufficient, there are some deficiencies in the content, the readings of the teachers on the screen 

or the paper in their hands during the presentation, the animations used. the studio is 

beneficial for the student, making enriching changes in the content of the presentations, the 

time allocated for the lessons is sufficient, the teachers or the presenter has the advantages and 

disadvantages of the presentations, it is appropriate that the teacher and the smart board are 

present in the studio where the lessons are filmed and the camera is only suitable for showing 

the platform. it can be organized like a classroom environment, it would not be correct to use 

animations instead of teachers, existing presentations, to make it fun; it has been concluded 

that more questions are asked and games should be played in the content related to the course 

presentation. 

Keywords: Distance learning, Social studies, Teachers’ opinion 

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TELEVİZYONLU UZAKTAN EĞİTİM 

UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
 

Özet 

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin Televizyonlu Uzaktan Eğitim 

uygulaması ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla 10 sosyal bilgiler öğretmeni ile 

görüşülmüştür. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenler, kartopu örnekleme yöntemiyle 

belirlenmiştir. En az 3 yıllık tecrübeye sahiptirler. Araştırmanın veri toplama tekniği yarı 

yapılandırılmış görüşmedir. Görüşme soruları öğretmenlere, ders sunum ve içeriğine, sunum 

ortamına, alternatif ve önerilere yönelik dört boyuttan toplam on beş sorudan oluşmuştur. 

Araştırmanın verileri içerik analizine tabi tutulmuş ve temalar belirlenmiştir. Kodlamaların 
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frekans ve yüzdelik değerlerine yer verilmiştir. Araştırmada Televizyonlu Uzaktan Açık 

Öğretim dersi veren öğretmenlerin kıyafetlerinin genel olarak uygun görüldüğü, fiziksel 

görünüşlerin önemli olmadığı, sunum yapan öğretmenlerin diksiyonlarının, sunu akış planın 

yeterli olduğu, içerikte bazı eksiklikler bulunduğu, öğretmenlerin sunu esnasında ekrandan ya 

da ellerindeki kağıttan okumalarının yanlış olduğu, kullanılan animasyonların öğrenciye 

faydalı olduğu, sunu içeriklerinde zenginleştirici değişiklikler yapılması, dersler için ayrılan 

sürenin yeterli olduğu, sunum yapan öğretmenlerin değişmesinin ya da değişmemesinin 

avantajlı ve dezavantajlı yönleri olduğu, ders çekimleri yapılan stüdyoda sadece öğretmen ve 

akıllı tahtanın bulunmasının ve kameranın sadece bu platformu göstermesinin uygun olduğu, 

stüdyonun bir sınıf ortamı gibi düzenlenebileceği, öğretmen yerine animasyonların 

kullanılmasının doğru olmayacağı, mevcut sunumları daha eğlenceli hale getirmek için daha 

çok sorular sorulması, ders sunusuna bağlı içeriklerde oyunlar oynanması gerektiği 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Sosyal bilgiler, Öğretmen görüşü. 
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THE RELATIONSHIP OF ISLAMIC FINANCIAL LITERACY LEVEL 

WITH ENTREPRENEURSHIP AND VARIOUS SOCIODEMOGRAPHIC 

VARIABLES 

İsmail DURAK 

Düzce Üniversitesi, ismaildurak@duzce.edu.tr 

Abstract 

Financial Inclusion is one of the important parts of the financial system that has been the 

subject of many studies, especially the world bank. Financial İnclusion is less in developing 

and less developed countries than in developed countries. Although there are many reasons 

for this, one of the important reasons is the low level of financial literacy. In this study, it is 

aimed to determine the status of Islamic finance literacy, which is an important part of 

financial literacy, and the reasons that affect it among business students who take finance 

courses, theology students who take religious courses and engineering students who do not 

take these courses in general. In addition, a comparative analysis was made between students 

taking Islamic finance courses and those who did not take this course. In this framework, 298 

questionnaires were conducted to students studying at the Faculty of Business, Engineering 

and Theology at Düzce University. The obtained data was analyzed with the SPSS 23 

program. As a result of the study, firstly, Islamic finance knowledge level and Islamic finance 

literacy level were determined. Afterwards, the relationship between these levels and 

entrepreneurship intent and various socio-demographic variables was examined. As a result of 

the study, it was determined that the level of Islamic Finance literacy was different in the 

sample studied and was related to entrepreneurship intent and some demographic variables. 

Key Words: Islamic Financial Literacy, Entrepreneurship Intention, University Student  

 

İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN GİRİŞİMCİLİK VE ÇEŞİTLİ 

SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ 

Özet 

Finansal sisteme dahil olma başta dünya bankası olmak üzere birçok araştırmaya konu olmuş 

finansal sistemin önemli parçalarından biridir. Finansal sisteme dahil olma gelişmekte olan ve 

az gelişmiş ülkelerde gelişmiş ülkelere göre daha azdır. Bunun birçok nedeni olmakla beraber 

önemli nedenlerinden biri finansal okuryazarlık düzeyinin düşük olmasıdır. 

Bu çalışmada, finansal okuryazarlığın önemli bir parçası olan İslami finans okuryazarlığının 

ve buna etki eden nedenlerin finans dersleri alan işletme öğrencileri, dini dersler alan ilahiyat 

öğrencileri ve bu dersleri genel olarak almayan mühendislik öğrenciler arasında ne durumda 

olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca İslami finans dersi alan öğrenciler ile bu dersi 

almayanlar arasında karşılaştırılmalı bir analiz yapılması yapılmıştır. Bu çerçevede, Düzce 

Üniversitesi İşletme, Mühendislik ve İlahiyat Fakültesi’nde okuyan öğrencilere 298 adet anket 

yapılmıştır. Elde edilen verilen SPSS 23. programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda 

ilk olarak, İslami Finans okuryazarlık bilgi düzeyi ve okuryazarlık düzeyi belirlenmiştir. Daha 

sonra ise, bu düzeylerin başta girişimcilik niyeti ve çeşitli sosyo-demografik değişkenlerle 
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ilişkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda İslami Finans okuryazarlık düzeyinin araştırılan 

örneklemde farklı çıktığı ve girişimcilik niyeti ve bazı demografik değişkenlerle ilişkili 

olduğu tespit edilmiştir 

Anahtar Kelimeler: İslami Finansal Okuryazarlık, Girişimcilik Niyeti, Üniversite 

Öğrencileri 
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THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA USAGE, ADOPTION AND USING 

IT FOR EDUCATIONAL PURPOSE ON ACADEMIC SUCCESS OF 

UNIVERSITY STUDENTS 

İsmail DURAK 

Düzce Üniversitesi, ismaildurak@duzce.edu.tr 

Abstract 

The use of social media has been used extensively not only for spending time but also for 

sharing information, especially in the last decade. The relationship between academic 

achievement of university students and the use of social media becomes important in this 

respect. In this study, the effects of university students on social media usage purposes, social 

media adoption levels and the use of social media for educational purposes on students 

academic success were investigated. In line with the relevant purpose, the questionnaire form 

consisting of social media usage purpose, social media adoption, social media educational use 

five-point Likert scales and some variables that will reveal the socio-demographic 

characteristics of students was applied to 360 university students in the Faculty of Business 

Administration in Düzce University. The data obtained from the questionnaires were analyzed 

with SPSS 23.0.  In order to compare the quantitative data, the mean difference of the two 

groups, the Oneway Anova test was used to compare the averages of more than two groups, 

and the Tukey Post Hoc test was used to identify the groups causing the difference.  Anova 

bad t tests, factor, correlation and regression analysis were used to reveal the relationship 

between variables.   As a result of the research, it was determined that the purpose of 

university students to use social media, social media and social media adoption levels have 

significant results on student achievement. 

Key words: Social Media Usage, Social Media Adoption, Academic Success 

 

SOSYAL MEDYA KULLANIMI, BENİMSENMESİ VE EĞİTSEL AMAÇLA 

KULLANIMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARISINA 

ETKİSİ 
 

Özet 

Sosyal medya kullanımı sadece vakit geçirmek için değil aynı zamanda bilgi paylaşımı için 

özellikle son on yılda yoğun olarak kullanılmaktadır. Üniversite öğrencilerinin akademik 

başarılarının sosyal medya kullanımıyla ilişkisi bu açıdan önem kazanmaktadır. Bu 

araştırmada, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım amacı, sosyal medyayı 

benimseme düzeyleri ve sosyal medyayı eğitsel amaçla kullanımlarının öğrenci akademik 

başarısı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. İlgili amaç 

doğrultusunda, sosyal medya kullanım amacı, sosyal medyayı benimseme, sosyal medya 

eğitsel kullanım beşli likert ölçekleri ve öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini ortaya 

çıkaracak bazı değişkenlerden oluşan anket formu Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesinde 

bulunan ve 360 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler 
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bilgisayar ortamında SPSS 23.0 istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. 

değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için Anova ve t testleri, faktör, korelasyon ve 

regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Üniversite öğrencilerinin sosyal 

medya kullanma amacının, sosyal medya ve sosyal medya benimseme düzeylerinin öğrenci 

başarısı üzerinde anlamlı sonuçlarının olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Kullanımı, Sosyal Medya Benimsenmesi, Akademik 

Başarı 
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ASSESSING THE QUALITY LEVEL OF INDEPENDENT 

KINDERGARTENS AND NURSERY CLASSES  AFFILIATED TO 

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION 

Hasan Uğur SERDAROĞLU, Hatice BEKİR 

Milli Eğitim Bakanlığı, Gazi Üniversitesi 

huserdaroglu@hotmail.com, hsimsekbekir@gmail.com 

AIM 

This study was conducted with the aim of investigating quality level of independent 

kindergartens and nursery classes within the body of primary schools affiliated to Ministry of 

National Education. 

METHOD  

Study population involves 30 pre-school classes in six independent kindergartens and six 

nursery classes within the body of Ministry of National Education in Siverek district of 

Sanliurfa in 2018-2019 academic year. Data collection tool of the study is “Early Childhood 

Environment Rating Scale (ECERS)”. While determining the quality of the institution with 

ECERS during the data collection process, the researcher was present at the institution before 

the start of the day and remained in the institution during the education. The researcher 

completed the scoring as a result of his observation and communication. In the analysis of the 

obtained data, descriptive statistics were calculated by taking the ECERS scale sub-dimension 

and total score averages. “Independent Samples t-Test” was used to determine whether there 

is a significant difference between kindergartens and nursery classes in terms of sub-

dimension and total quality levels. While ECERS scale sub-dimension scores and total score 

were taken as dependent variables, institution type was taken as independent variable. 

FINDINGS  

When the findings regarding the quality levels of kindergartens and nursery classes were 

examined; minimal to good level in ECERS scale personal care routines and sub dimension of 

needs of adults; minimal level in the sub dimensions of furniture and visual materials, 

language and reasoning, motor activities, social development, needs of adults; an insufficient 

to minimal level in the social development dimension; and a minimal level in ECERS scale 

total quality were detected. Also, it was seen that sub dimensions of personal care routines 

and social development for nursery classes is insufficient; sub dimensions of furniture and 

visual materials, language and reasoning, motor activities, social development, needs of adults 

and ECERS total quality level is insufficient to minimal level. 

According to Independent samples t-test findings made regarding whether there is a 

significant difference between kindergartens and nursery classes in terms of level of quality; a 

significant difference was detected in sub dimensions of personal care routines, furniture and 

visual materials, language and reasoning, motor activities, creative activities, social 

development and needs of adult and ECERS scale total score. In other words, the quality level 
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of kindergartens was found to be better than nursery classes in all sub-dimensions and total 

scores. 

CONCLUSION 

As a result of the research, although the quality levels of kindergartens and nursery classes are 

not at the expected level, the total and average of all sub-dimension scores of the ECERS 

scale of kindergartens were higher than the average of nursery classes. The fact that 

kindergartens are good at issues related to structural quality such as physical environment 

arrangement, interior space arrangement and auxiliary staff provides a better level of 

functional quality, and more qualified learning environments can be created because school 

administrators come from the field. While preschool education is expanded quantitatively, it 

is recommended to make improvements in terms of quality. 

Keywords: Preschool education, kindergarten, nursery class, quality 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI BAĞIMSIZ ANAOKULU VE 

ANASINIFLARININ KALİTE DÜZEYİNİN İNCELENMESİ 

AMAÇ 

Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokulu ve ilkokul bünyesinde 

bulunan anasınıflarının kalite düzeyinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  

YÖNTEM 

Çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Şanlıurfa ili Siverek ilçe merkezinde Milli 

Eğitim Bakanlığa bağlı bulunan altı bağımsız anaokulu ve altı ilkokul bünyesinde bulunan 30 

okul öncesi eğitim sınıfı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Okul Öncesi 

Eğitim Ortamını Değerlendirme Ölçeği (ECERS)” kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde 

ECERS ile kurum kalitesi belirlenirken araştırmacı güne başlama saatinden önce kurumda 

hazır bulunmuş ve gün boyunca eğitim öğretim esnasında kurumda kalmıştır. Yapmış olduğu 

gözlem ve iletişim sonucunda puanlamayı tamamlamıştır. Elde edilen verilerin analizinde 

ECERS ölçeği alt boyut ve toplam puan ortalamaları alınarak betimsel istatistikler 

hesaplanmıştır. Anaokulu ile anasınıfları arasında alt boyut ve toplam kalite düzeyleri 

açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için “Bağımsız Örneklemler t-

Testi” kullanılmıştır. Bağımlı değişkenler olarak ECERS ölçeği alt boyut puanları ile ölçek 

toplam puanı alınırken, bağımsız değişken olarak ise kurum türü alınmıştır.  

BULGULAR  

Anaokulu ve anasınıflarının kalite düzeylerine yönelik bulgular incelendiğinde anaokullarının 

ECERS ölçeği kişisel bakım rutinleri ve yetişkin ihtiyaçları alt boyutlarının az yeterli ile iyi 

arasında, mobilya ve görsel mobilyalar, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler ve yaratıcı 

etkinlikler alt boyutlarının az yeterli, sosyal gelişim boyutunun yetersiz ile az yeterli arasında 

ve ECERS ölçeği toplam kalitesinin az yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır. Anasınıflarının 

kişisel bakım rutinleri ve sosyal gelişim alt boyutlarının yetersiz,  mobilya ve görsel 

mobilyalar, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler, yaratıcı etkinlikler, yetişkin ihtiyaçları 
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alt boyutlarının ve ECERS ölçeği toplam kalite düzeyinin yetersiz ile az yeterli arasındaki 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir.   

Anaokulu ile anasınıflarının kalite düzeyleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığına ilişkin 

yapılan bağımsız örneklemler t-testi bulgularına göre ise anaokulu ile anasınıfları arasında 

ECERS ölçeği kişisel bakım rutinleri, mobilya ve görsel malzemeler, dil ve mantık yürütme, 

motor etkinlikler, yaratıcı etkinlikler, sosyal gelişim ile yetişkin ihtiyaçları alt boyutları ve 

ECERS ölçeği toplam puanı arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Başka bir 

ifadeyle tüm alt boyut ve toplam puanlarda anaokullarının kalite düzeyinin anasınıflarından 

daha iyi olduğu saptanmıştır.  

SONUÇ 

Araştırma sonucunda anaokulu ve anasınıflarının kalite düzeyleri beklenen düzeyde 

olmamakla birlikte, anaokullarının ECERS ölçeği toplam ve tüm alt boyut puan 

ortalamalarının anasınıfların ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Anaokullarının fiziksel çevre düzenlenmesi, iç mekân düzenlemesi ve yardımcı personel gibi 

yapısal kaliteyi ilgilendiren konularda iyi olması işlevsel kalitenin de daha iyi düzeyde 

olmasını sağlamakta, ayrıca okul yöneticilerinin alandan gelmesi dolayısıyla daha nitelikli 

öğrenme ortamları oluşturulabilmektedir. Okul öncesi eğitim nicelik olarak yaygınlaştırılırken 

nitelik olarak da iyileştirme yapılması önerilmektedir.  

Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, anaokulu, anasınıfı, kalite 
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THE PERCEPTİON OF A COUNTRY VIA THE MEDIA: “TURKEY IN 

CORONAVIRUS PROCESS” 

Emel ÖZDEMİR 

Akdeniz Üniversitesi, emelozdemir@akdeniz.edu.tr 

 

Abstract 

In the study of “The Perception of a Country via the Media: “Turkey in Coronavirüs 

Process””, it is aimed to evaulate the Turkish image that is constructed in the changing world 

with the coronavirüs pandemic, by analyzing all the news about Turkey. The news and images 

about Turkey is analyzed, in order to make out the position of Turkey that is affected by the 

changes with the coronavirüs pandemic. The purpose of this study is to demonstrate how 

Turkey is described and which images is used for Turkey in coronavirus process in the foriegn 

press. 

 It is intended to understand how the general perception about a country is constructed via the 

discourses, images and expressions in the media. This analysis is done, by using various 

studying areas, such as the content analysis technique, discourse analysis and image studies. It 

is possible to see the how the perception and an image of a country is able to constructed with 

the discourses, images and expressions of the news about Turkey and Turkey’s image. By 

analyzing the news about “Turkey and Coronavirüs” in foreign press, it is going to be seen 

how the position of Turkey is created by the discources of the newspapers in various societies 

and whether Turkish image has been started to change with the coronavirüs pandemic, or not.  

 

Key Words: Turkey, Turkish Image, Coronavirus Pandemic, Foreign Press 
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AŞÇILIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNE 

YÖNELİK KAYGILARI  

Murat BAŞ 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, muratbas@isparta.edu.tr 
 

Özet 

Öğrencilerin eğitim hayatı, geleceklerine şekil vermek için harcadıkları en değerli 

zamanlarıdır. Öğrencilerin eğitim hayatı sonu yaklaştıkça turizm sektöründe gelecek 

planlamalarına yönelik kaygıları ve tedirginlikleri de artmaktadır. Bununla birlikte yüksek 

işsizlik rakamları da öğrencilerin bu kaygılarını yükseltmektedir. Öğrencilerin geleceğe dönük 

planlarında en büyük sorunu olan sektör içerisinde iş bulabilme ve bu alanda kalıcı olabilme 

istekleri, öğrencilerin turizm sektörüne yönelik kaygılarını da arttırmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, aşçılık programında aşçılık eğitimi alan öğrencilerin geleceğe dönük 

planlamalarında turizm sektörü noktasında ki kaygılarını belirlemek ve bu konuda sektöre 

bakış açılarını ortaya koyup, kaygılarının doğru yönlendirmelerle çözüme ulaşacağı 

öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Turizm Sektörü, Aşçılık Öğrencileri 
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SOLITON SOLUTIONS VIA THE MULTIPLE EXP-FUNCTION 

SCHEME 

 ̇Ilker Burak GİRESUNLU 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, iburak.giresunlu@bilecik.edu.tr  

Abstract 

In this paper, multiple exp-function scheme is offered to construct exact multi-soliton 

solutions of nonlinear partial differential equations. To explain the effectiveness of the 

method, we have considered the (3+1)-dimensional KPB-like equation. As a result, we get 

one-wave, two-wave and three-wave soliton solutions. Also, multi-wave solitons have been 

sampled by plotting the solutions. 

Keywords: (3+1)-dimensional Kadomtsev-Petviashvili-Boussinesq-like equation, soliton so- 

lutions, multiple exp-function method, multiple wave solutions. 
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YEREL YEMEKLERİN TÜRKİYE’DE TURİSTLERİN GEZİ 

GÜZERGÂHLARINI BELİRLEMELERİNE ETKİSİ  

Murat BAŞ 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, muratbas@isparta.edu.tr   

Özet 

Son yıllarda hızlı bir şekilde gelişen ve değişen turizm, turistler için çok sayıda alternatif 

turizm sunmaktadır. Bununla birlikte eskiden turizm dallarının yanında yardımcı öğeler olarak 

görülen ve turistleri çekici bir özelliği olmadığı düşünülen yerel yemekler son yıllarda gezi 

güzergâhlarının oluşturulması esnasında dikkat edilen noktalar haline dönüşmüştür.  

Bununla birlikte yerel yemekler bölge kültürünü tanımanın ve bölge kültürü hakkında bilgi 

sahibi olabilmenin en önemli yollarından biri haline gelmiştir. Bölgeye gelen turistler, bu 

bölgenin yerel yemeklerini öğrenmek ve yemekleri tatmak, bakmak istemektedirler. Bu 

durum gün geçtikçe unutulmaya başlayan yerel yemeklerin ve bölge kültürlerinin 

pazarlanması açısından önem taşımaktadır. Özellikle yerel yemeklerin mevsimsel özellik 

taşımaması ve her mevsimde yapılabilir nitelikte olması gezi güzergâhlarının oluşturulması 

açısından ayrıca bir önem taşımaktadır.  

Bu doğrultuda yiyecek ve içecekler sadece beslenmek için değil, aynı zamanda da bir ülkenin, 

bölgenin veya yörenin mutfak kültürünün tanıtımı ve turist tercihleri üzerinde de yerel 

yemeklerin belirleyici bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada turistlerin gezi 

güzergâhlarını oluşturmaları esnasında, yerel yemeklerin bu noktada nasıl bir rol oynadığı 

araştırılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yerel Yemekler, Gezi Güzergâhları 

  

mailto:muratbas@isparta.edu.tr


5
th 

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  

28-30 May 2020 • Turkey  

 

37 

 

EXAMINATION OF DETECTED DAMAGE TYPES AND 

REPAIR/RETROFITTING METHODS IN AN EXISTING HISTORIC 

TIMBER STRUCTURE 
 

Baris GUNES, Atakan MANGIR 

Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul Medipol University 

bgunes@istanbul.edu.tr, amangir@medipol.edu.tr 

Abstract 

Existing historic buildings are one of the essential parameters reflecting our cultural heritage. 

Therefore, the transfer of their structural integrity to future generations has great importance. 

There are many historic buildings in the world and Istanbul having timber structural system. 

Unfortunately, a significant portion of these structures could not be adequately protected. As a 

result, various damages such as decay, abrasion, insect attacks, vegetation form especially on 

wooden components exposed to external environmental conditions. These damages cause 

significant strength losses in structural elements and accordingly in the whole structure. It is a 

known fact that Istanbul will be faced with an earthquake disaster in the near future. Thus, it 

is necessary to identify such damages and to apply essential repair/retrofitting methods in 

existing timber structures, immediately in order for these structures to exhibit the required 

performance during a possible earthquake. This study consists of a case study related to an 

existing timber structure with historical importance. In this context, primarily the type of 

detected damages in the timber structure and their distribution on the whole structure are 

examined, and the faulty and incomplete repair/retrofitting applications are determined on-

site. Then, the causes of these damages and the general condition of the structural system are 

evaluated. Finally, suggestions on possible and applicable repair/strengthening methods are 

presented. 

Keywords: Timber Structures, Damage Types, Repair/Retrofitting Methods 
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DETERMINATION OF THE SEISMIC PERFORMANCE OF 

MASONRY STRUCTURES VIA THE NONLINEAR ANALYSIS 

METHOD 

Baris GUNES, Atakan MANGIR 

Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul Medipol University 

bgunes@istanbul.edu.tr, amangir@medipol.edu.tr 

 

Abstract 

The structures whose structural elements formed with materials such as clay brick, natural 

stone and marble are classified as “masonry structures” in the literature. Masonry structures 

are widely used in Turkey and the world. Especially in Istanbul, in the region called the 

historical peninsula, there are many masonry structures, some of which have historical 

importance. It is significant to preserve the historic masonry structures for future generations 

as cultural heritage without disrupting their structural integrity. Considering the fact that a 

substantial portion of the masonry structures is located in the earthquake-prone zones, the 

earthquake resistance of the existing masonry building stock should be determined, and 

required precautions should be taken, immediately. In line with this purpose, an existing 

masonry structure is selected in this study and the seismic performance of this structure is 

determined by a nonlinear analysis method. Primarily, the placement and thickness of the 

masonry walls in the building, and the type of bricks used and their application method in 

these walls are determined by the site survey. Afterwards, nonlinear performance analyses are 

conducted by modelling the structure with a finite element software. The seismic performance 

of the building for different seismic levels is determined based on the displacements and 

stresses obtained as a result of the analyses. 

Keywords: Masonry Structures, Seismic Performance, Nonlinear Analysis 
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ARBITRATION IN COMMERCIAL DISPUTES 

Nazmi OCAK 

Özet 

The method of dispute resolution, in which disputes arising between the parties are resolved 

by the arbitrators determined by them, instead of the official judicial organs of the state, is 

called arbitration. While an opinion accepts the arbitration institution as an alternative dispute 

resolution method, another view describes arbitration as a direct judicial activity. The lengthy 

decision-making process in court proceedings often does not satisfy both parties. Especially in 

commercial disputes, compared to the pace of commercial life, it is seen that the court's long-

term decision does not meet the party's interests. In court proceedings, in case of objection to 

the judgment of the court of first instance, the time to be spent during the appeal and appeal 

stages is very long. In the old arrangement, according to HMK a. 536, the decision of the 

arbitrator to be enforceable was conditional upon the court's approval by the court after the 

appeal period had expired. With HMK a.436/4, this rule was abandoned, and the rule "to 

initiate an annulment action against the arbitrator decision does not stop the execution of the 

decision" is put in place. The legislator has put the same importance to the arbitral decisions 

and court decisions. 

Allowing disputes to be resolved by experts who are directly appointed by the parties, it is 

possible to make decisions quickly, the judgment and decisions are secret as a rule, the 

possibility for the parties to have a say in the proceedings to determine the procedural rules to 

be applied, trial costs are much less costly than court proceedings, the decision made as a 

result of the trial is recognized in foreign countries and its enforcement is easier than a court 

decision, makes the arbitration proceedings advantageous especially in the resolution of 

disputes that carry foreign elements. 

Turkey which is a party of the UNCITRAL Model Law on International Arbitration Law No. 

4686 prepared in accordance with the 1958 New York Convention and the 1961 Geneva 

Convention in place, has all the necessary legal arrangements for an international arbitration. 

Keyword: Arbitration, commercial dispute, alternative dispute resolution, privacy, 

enforceability 

 

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM 

 

Özet 

Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri 

tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği uyuşmazlık çözüm yöntemine tahkim 

denmektedir. Bir görüş, tahkim müessesesini bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olarak 

kabul ederken, başka bir görüş ise tahkimi doğrudan yargısal bir faaliyet olarak 

nitelendirmektedir. Mahkeme yargılamasında karar alma sürecinin uzun olması çoğu kez her 

iki tarafı da memnun etmemektedir. Özellikle ticari uyuşmazlıklarda, ticaret hayatının hızı ile 

karşılaştırıldığında mahkemenin uzun süre sonra vereceği kararın taraf menfaatlerini 

karşılamadığı görülmektedir. Mahkeme yargılamasında, ilk derece mahkemesi hükmüne itiraz 
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halinde istinaf ve temyiz aşamalarında geçecek süre çok uzun olmaktadır. Eski düzenlemede, 

HUMK m. 536’ya göre, hakem kararının icra edilebilir hale gelmesi, söz konusu kararların 

temyiz süresi geçtikten sonra mahkeme tarafından tasdik edilmesi şartına bağlıydı. HMK 

m.436/4 ile bu kuraldan vazgeçilerek, “hakem kararına karşı iptal davası açılması kararın 

icrasını durdurmaz” kuralı getirilmiştir. Kanun koyucu, hakem kararlarını mahkeme 

kararlarıyla eş tutmuştur. 

Uyuşmazlıkların doğrudan taraflarca atanmış alanında uzman kişilerce çözümüne imkân 

tanıması, hızlı bir şekilde karar verilmesinin mümkün olması, yargılamanın ve kararların kural 

olarak gizli olması, tarafların yargılamaya uygulanacak usul kurallarını dahi belirleyecek 

kadar yargılamada söz sahibi olmalarının mümkün olması, yargılama masraflarının mahkeme 

yargılamasına göre çok daha az masraflı olması, yargılama sonucu verilen kararın yabancı 

ülkelerde tanınması ve tenfizinin bir mahkeme kararına göre daha kolay olması özellikle 

yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yargılamasını avantajlı hale 

getirmektedir. 

UNCITRAL Model Kanunu uyarınca hazırlanmış 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu 

ile 1958 tarihli New York Sözleşmesi ve 1961 tarihli Cenevre-Avrupa Sözleşmesi’ne taraf 

olan Türkiye, milletlerarası bir tahkim için gerekli tüm hukuki düzenlemelere sahiptir. 

Anahtar Kelime: Tahkim, ticari uyuşmazlık, alternatif uyuşmazlık çözümü, gizlilik, icra 

edilebilirlik 
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APPLICATION OF COMPETITION RULES TO AGENCY 

AGREEMENTS 

Diğdem GÖÇ GÜRBÜZ 

Abstract  

Provisions regarding the agency contract are subject to the Turkish Commercial Code 102 and 

so on. However, in the Law on the Protection of Competition No. 4054, the agency 

relationship is regulated differently than the provisions of the TCC. The agreement between 

the agency and the client is called a vertical agreement in terms of competition law and is 

subject to competition restriction assessment under the Communiqué No 2002/2 on Vertical 

Agreements. In Article 3 of the Communiqué titled definitions; Provider (client in terms of 

TCC) to express the enterprise which is a party to the agreement and sells the goods and 

services subject to the agreement to the buyer; Buyer (agency in terms of TCC) In order to 

refer to the enterprise who sells goods ans services on behalf of an enterprise or which is a 

party to the agreement and buys the goods and services from the provider, in which both 

terms are defined to cover all relations in the context of competition law. If the conditions in 

the Communiqué are met, group exemption or individual exemption is granted. It is not 

possible to benefit from the exemption provision of the agency agreement, which will have a 

restrictive purpose or effect on competition. 

Although the agency and the client are legally separate persons, they are considered as an 

economic whole due to the existence of a representation relationship and are considered as a 

single enterprise. The agreement between them, as a rule, in the framework of the 

Competition Law Article 4, it is not accepted as a restrictive agreement. Even if the client 

agrees to some financial or commercial risks, the agency agreement may fall within the scope 

of Article 4 of the Law if it helps to cooperate to restrict competition. This situation arises 

especially in the form of the appointment of a coordinator agency with multiple clients 

exchanging information among themselves, the agency that supplies the client's products, 

making contracts that include the right to exclusively, namely the non-competition obligation, 

and having a large part of the market and this cannot be regarded as agency relationship. 

On the other hand, the provisions on the prohibition of competition differ significantly from 

the regulations in the TCC. 

Keywords: Competition Law, Agency, economic integrity, prudent behavior, prohibition of 

competition. 

 

REKABET KURALLARININ ACENTELİK SÖZLEŞMELERİNE UYGULANMASI 

Özet 

Acentelik sözleşmesine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu’nun 102 vd. maddelerinde yer 

almaktadır. Ancak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da, acentelik ilişkisi 

TTK hükümlerinden farklı bir şekilde düzenlenmiştir.  Acente ile müvekkil arasındaki 

anlaşma rekabet hukuku bakımından dikey anlaşma olarak adlandırılmakta ve Dikey 
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Anlaşmalara İlişkin 2002/2 nolu Tebliğ kapsamında rekabet sınırlandırması 

değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Tebliğ’in tanımlar başlıklı 3.maddesinde; anlaşmaya 

taraf olan ve anlaşma konusu mal ve hizmetleri alıcıya satan teşebbüsü ifade etmek üzere 

sağlayıcı (TTK anlamında müvekkil); bir teşebbüs hesabına mal veya hizmetleri satan 

teşebbüsler de dahil olmak üzere, anlaşmaya taraf olan ve sağlayıcıdan mal veya hizmetleri 

satın alan teşebbüsü ifade etmek üzere alıcı (TTK anlamında acente) terimleri rekabet hukuku 

bağlamında tüm ilişkileri kapsayacak şekilde genel olarak tanımlanmıştır. Tebliğ’deki şartlar 

sağlandığı takdirde grup muafiyeti veya bireysel muafiyet tanınmaktadır. Rekabeti sınırlayıcı 

amaç veya etki doğuracak acentelik sözleşmesinin muafiyet hükmünden yararlanması 

mümkün değildir. 

Acente ile müvekkil, hukuken ayrı kişiler olduğu halde aradaki temsil ilişkisinin varlığı 

nedeniyle ekonomik bir bütün olarak kabul edilirler ve tek bir teşebbüs olarak 

değerlendirilirler. Bunlar arasındaki anlaşma kural olarak Rekabet Kanunu m. 4 çerçevesinde 

rekabeti sınırlayıcı anlaşma olarak kabul edilmez. Bazı mali veya ticari risklere müvekkil 

katlansa dahi, acentelik anlaşması rekabeti sınırlayıcı işbirliği yapılmasına yardımcı oluyorsa 

Kanun’un 4. maddesi kapsamına girebilir. Bu durum, özellikle, birden çok müvekkilin kendi 

aralarında bilgi değişimi içeren koordinasyon sağlayıcı bir acente atamaları, müvekkilin 

ürünlerini temin eden acentenin kendisiyle anlaşma yapabilmesi, sürekli olarak inhisar hakkı 

yani rekabet etmeme yükümü içeren sözleşmeler yaparak pazarın büyük bir kısmına sahip 

olunması şeklinde ortaya çıkar ve acentelik ilişkisi olarak kabul edilemez. 

Diğer taraftan, rekabet yasağına ilişkin hükümler TTK’daki düzenlemeden önemli ölçüde 

farklılık göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Rekabet Hukuku, Acentelik, ekonomik bütünlük, danışıklı davranış, 

rekabet yasağı. 
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ADVERSE EFFECTS BASED ON USAGE IN NEW MEDIA 

TECHNOLOGIES: DIGITAL CONSUMPTION 

Pelin ÖZTÜRK 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, pelin.ozturk@omu.edu.tr 

 

Abstract 

New media technologies offer users numerous possibilities that facilitate daily life practices 

and improve their values. Users who benefit from these technologies within the scope of 

digital consumption have the opportunity to speed up the process of researching the products 

they want to buy and to set and improve the standards of the services they receive with the 

personal data they share. These systems, which are alleged to allow conscious and practical 

exchange of the consumer, provide the control of the individual over the decisions of the 

individual as a result of unconscious use and to consume more comfortable and more. At the 

point reached today, new media systems that allow consumers to be monitored at every step 

by controlling their personal information and preferences passivate the role of individuals in 

their own lives. With this research, it is aimed to draw attention to the use of new media 

technologies with the promise of creating the right consumer habits as a source of motivation 

for consumption purposes. 

Keywords: New Media, Digital Consumption, Consumption Motivation 

 

 

YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMA BAĞLI OLUMSUZ 

ETKİLERİ: DİJİTAL TÜKETİM 

 

Özet 

Yeni medya teknolojileri kullanıcılara günlük hayat pratiklerini kolaylaştıran ve değerlerini 

geliştiren sayısız olanak sunmaktadır. Dijital tüketim kapsamında bu teknolojilerden 

yararlanan kullanıcılar satın almak istedikleri ürünler hakkında araştırma yapma sürecini 

hızlandırma ve paylaştıkları kişisel verilerle aldıkları hizmetlerin standartlarını belirleme ve 

geliştirme şansına sahip olmaktadır. Tüketicinin bilinçli ve pratik alışverişine imkan verdiği 

iddia edilen bu sistemler bilinçsiz kullanım sonucunda bireyin kararları üzerindeki kontrolünü 

kendisi dışındaki mekanizmalara teslim ederek daha rahat ve daha fazla tüketmesini 

sağlamaktadır. Bugün gelinen noktada, tüketicinin kişisel bilgilerinin ve tercihlerinin her 

adımda denetlenerek yerine karar verilmesine izin veren yeni medya sistemleri bireyin kendi 

hayatındaki rolünü pasifleştirmektedir. Bu araştırma ile yeni medya teknolojilerinin doğru 

tüketici alışkanlıkları oluşturmak vaadiyle sunduğu erişim imkanlarının tüketim amaçlı 

motivasyon kaynağı olarak kullanılmasına dikkat çekmek amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Dijital Tüketim, Tüketim Motivasyonu 
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 FUZZY HYPOTHESİS TESTİNG AND AN APPLİCATİON 

Derviş TOPUZ 

Ömer Halisdemir Üniversitesi, topuz@ohu.edu.tr 

Abstract 

One of the most important problems encountered in developed and developing countries is 

low animal food consumption per capita. It is a multi-faceted problem that has effects on 

health, economy and social life in every period. According to official figures, the average 

meat consumption per capita is stated to be 10.4 kg in our country, which has long been 

struggling with large meat production and consumption. However, the rate of real food 

consumption is thought to be well below official figures. Trying to address and solve the 

problem alone by associating meat production and consumption, which is a multi-dimensional 

issue, only with per capita income level, our low productive animal existence or insufficient 

shelter and pasture conditions, may cause misleading results. 

In this study, the importance of uncertain variables for calf birth weight estimation, which is 

thought to affect the average of beef production, was tried to be determined by testing with 

the fuzzy hypothesis test. 

Key Words: Fuzzy set, Fuzzy hypothesis Testing, Calf 

 

BULANIK HİPOTEZ TESTİ VE BİR UYGULAMA 

Özet  

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan en önemli problemlerden biri olan kişi 

başına düşen düşük hayvansal gıda tüketimi. Her dönem sağlık, ekonomi ve sosyal alanda 

etkileri bulunan çok yönlü bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  Uzun zamandır büyük baş 

et üretimi ve tüketimi ile mücadele eden ülkemizde resmi rakamlara göre kişi başı ortalama et 

tüketiminin 10.4 kg olduğu belirtilmektedir. Ancak gerçek gıda tüketim içerisindeki oranının 

resmi rakamların çok altında olduğu düşünülmektedir. Çok boyutlu bir konu olan et üretimi 

ve tüketimi sadece kişi başı gelir düzeyi, düşük verimli hayvan varlığımız veya yetersiz 

barınak ve mera koşulları ile ilişkilendirerek sorununu tek başına ele alıp çözümlemeye 

çalışmak ise yanıltıcı sonuçlara neden olabilir.   

Bu çalışmada büyük baş et üretim ortalamasını etkilediği düşünülen buzağı doğum ağırlığının 

tahminine yönelik elde edilen belirsiz değişkenlerin önemi bulanık hipotez testi ile test 

edilerek belirlenmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bulanık küme, Bulanık Hipotez Testi, Buzağı 
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APPROACHES TO INCREASING THE EFFICIENCY OF SOME 

METHODS USED IN RISK ASSESSMENT IN OCCUPATIONAL 

HEALTH AND SAFETY 

Çağlar YAYLALI, Ahmet PEKER 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, 

caglaryaylali@kmu.edu.tr, apeker@ktun.edu.tr 

 

Abstract 

In order to ensure the safety of the employees in the workplaces, risks in the work 

environments are controlled by various risk assessment practices. 

There are many risk assessment methods in occupational safety practices. The most frequently 

used of these methods in the field of occupational safety are the 5X5 Decision Matrix method, 

Failure Mode and Effects Analysis method and Fine Kinney method. 

In these methods, deviations may occur in the calculation of risks due to the uncertainties in 

the factors used in risk calculation and differences in the subjective opinions of the experts 

who apply the analysis. This prevents the risks being controlled effectively in risk analysis 

studies. 

In order to make the 5X5 Decision Matrix method, Failure Mode and Effects Analysis method 

and Fine Kinney method, which are frequently used in the assessment of risks in the field of 

occupational health and safety, more effective in the detection of risks and to prevent 

deviations, new approaches are created by synthesizing with fuzzy approaches and multi-

criteria decision-making methods. 

In this study, the literature on the new approaches is examined. As a result of this review, it 

has been concluded that the use of synthesized methods that will eliminate the deviations and 

uncertainties in the risk assessment methods currently used in practice will contribute to the 

field of occupational safety. 

Keywords: Risk Assessment, Fuzzy Methods, Occupational Health and Safety 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILAN 

BAZI YÖNTEMLERİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK 

YAKLAŞIMLAR 
 

Özet 

İşyerlerinde çalışanların güvenliğini sağlamak için çalışma ortamlarındaki riskler çeşitli risk 

değerlendirmesi uygulamalarıyla kontrol edilmektedir. 
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İş güvenliği uygulamalarında bir çok risk değerlendirme yöntemi mevcuttur. Bu yöntemlerden 

iş güvenliği alanında en sık kullanılanlar 5X5 Karar Matrisi yöntemi, Hata Türü ve Etkileri 

Analizi yöntemi ve Fine Kinney yöntemidir.  

Bu yöntemlerde risk hesaplanmasında kullanılan faktörlerdeki belirsizlikler ve analizi 

uygulayan uzmanların öznel görüşlerindeki farklılıklardan dolayı risklerin hesaplanmasında 

sapmalar meydana gelebilmektedir. Bu da risk analizi çalışmalarında risklerin kontrolünün 

etkili bir şekilde yapılmasını engellemektedir. 

İş sağlığı ve güvenliği alanında risklerin değerlendirilmesinde sıklıkla başvurulan 5X5 Karar 

Matrisi yöntemini, Hata Türü ve Etkileri Analizi yöntemini ve Fine Kinney yöntemini 

risklerin tespitinde daha etkin hale getirebilmek ve sapmaların önüne geçebilmek için bulanık 

yaklaşımlar ve çok kriterli karar verme yöntemleri ile sentezleyerek oluşturulan yeni 

yaklaşımlar mevcuttur. 

Bu çalışmada, oluşturulan yeni yaklaşımlarla ilgili literatür incelenmiştir. Bu inceleme 

sonucunda halen uygulamada kullanilan risk değerlendirme yöntemlerindeki sapmaları ve 

belirsizlikleri ortadan kaldıracak sentezlenmiş yöntemlerin kullanılmasının, iş güvenliği 

alanına katkı sağlayacağı sonucuna varilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Risk Değerlendirme, Bulanık Yöntemler, İş Sağlığı ve Güvenliği 
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COMPARISON OF OPTIMIZATION TECHNIQUES IN TRAVELING 

SALESMAN PROBLEM: TURKEY ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES 

EXAMPLE  

Ömer Faruk CANSIZ, Haydar GÜNDOĞDU 

İskenderun Teknik Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, 

ofaruk.cansiz@iste.edu.tr,hgundogdu.mfbe18@iste.edu.tr 

 

Abstract 

Logistics, which can be defined as the timely delivery of resources to requests, the effects on 

the production and marketing sectors also affect the economies of the country seriously. Road 

transport is the main transportation system on which logistics is provided in developing 

countries due to economic and technological deficiencies. Approximately 90% of passenger 

and freight transport in our country is carried out by road transport with lower infrastructure 

costs compared to other transport systems. The transportation sector has been strengthened by 

making serious investments in air, rail, water and pipe transportation infrastructures together 

with the investments in the existing road networks in our country in recent years. In addition 

to improving the infrastructures of transportation systems, shortening the transportation 

distances and strengthening multimodal transport by providing the necessary connections in 

different transportation systems, and making transportation costs significantly contribute to 

the economies of the country. In this study, the optimum distance value of road transportation 

is calculated between the Organized Industrial Zones in 81 cities in our country in order to 

contribute to the efforts to reduce transportation costs. In the study, Genetic Algorithm (GA) 

and Linear Optimization methods are used based on the Traveling Salesman Problem. The 

optimum distance obtained as a result of the analyzes made with Linear Optimization is 

calculated as 9923 km. The optimum distance obtained as a result of the analyzes with GA is 

calculated as 10689 km. When the values obtained as a result of Linear Optimization and GA 

methods are compared, it is seen that Linear Optimization generally gives better results. 

Keywords: Transportation, Traveling Salesman Problem, Genetic Algorithm, Linear 

Optimization 

  

GEZGİN SATICI PROBLEMİNDE OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÖRNEĞİ 

 

Özet 

Kaynakların taleplere zamanında ulaştırılması olarak tanımlanabilecek olan   lojistik,  üretim 

ve pazarlama sektörleri üzerlerindeki etkileri birlikte  ülke ekonomilerinide ciddi olarak 

etkilemektedir. Ekonomik ve teknolojik yetersizliklerden dolayı gelişmekte olan 

ülkelerde,  lojistiğin üzerinde sağlandığı ana taşımacılık sistemini karayolu taşımacılığı 

oluşturmaktadır. Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığının yaklaşık % 90’nı diğer taşımacılık 

sistemleri ile karşılaştırıldığında daha düşük altyapı maliyetlerine sahip karayolları 
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taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde son yıllarda  mevcut karayolu ağlarındaki 

yatırımlar birlikte hava, demir, deniz ve boru taşımacılığı altyapılarında da ciddi yatırımlar 

gerçekleştirilerek taşımacılık sektörü güçlendirilmektedir. Taşımacılık sistemlerinin 

altyapılarının iyileştirilmesinin yanında taşıma mesafelerinin kısaltılması ve farklı taşımacılık 

sistemlerinde gerekli bağlantıları sağlayarak çok türlü taşımacılığın güçlendirilmesi ile 

taşımacılık maliyetlerinin azaltılması ülke ekonomilerine ciddi katkıları olmaktadır. Bu 

çalışmada,  taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile 

ülkemizdeki  81 şehirde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri arasında karayolu taşımacılığının 

optimum mesafe değeri hesaplanmaktadır. Yapılan çalışmada Gezgin Satıcı Problemi baz 

alınarak Genetik Algoritma (GA) ve Lineer Optimizasyon yöntemleri kullanılmaktadır. 

Lineer Optimizasyon ile yapılan analizler sonucunda elde edilen optimum mesafe değeri 9923 

km olarak hesaplanmaktadır. GA ile yapılan analizler sonucunda elde edilen optimum mesafe 

değeri 10689 km olarak hesaplanmaktadır. Lineer Optimizasyon ve GA yöntemleri sonucu 

elde edilen değeler birbirleri ile kıyaslandığında, Lineer Optimizasyonun genel anlamda daha 

iyi sonuç verdiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Taşımacılık, Gezgin Satıcı Problemi, Genetik Algoritma, Lineer 

Optimizasyon 
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FINANCIAL LITERACY LEVEL IN MICRO-SCALE ENTERPRISES 

OPERATING IN FOREST PRODUCTS SECTOR: SAMPLE OF 

GÜMÜŞHANE PROVINCE 

Yener TOP, Adem ÖZBEK 

Gümüşhane Üniversitesi 

yenertop@gumushane.edu.tr, ademozbek@gumushane.edu.tr 

Abstract 

Enterprises are one of the main components of the economic system and are indispensable for 

maintaining the sustainability of economic activities. The majority of these enterprises are 

small and medium-sized enterprises (SMEs). Sustainability of SMEs activities depend on 

their good financial management. Inadequate financial literacy causes SMEs' owners to make 

inaccurate financial decisions. The forest products sector is a sector mostly composed of 

micro-scale enterprises in which financial problems are common. Therefore, the aim of this 

study is to reveal the financial literacy status of the owners of micro-scale and wood-

processing enterprises. For this purpose, 78 enterprises were selected as population. Data were 

collected by applying a structured questionnaire to 43 of these companies by face-to-face 

interview method. The structured questionnaire consisted of multiple-choice and open-ended 

questions and statements prepared on the Five Likert scale. Data were analysed by using 

independent-Sample T Test, Mann-Whitney U Test and Correlation Test. The reliability 

coefficient of the data was found to be 0.791. Of the enterprises, 58% produced in the 

furniture sub-sector and 42% in the timber sub-sector. Further, there was no statistically 

significant difference between the economics and financial behaviour knowledge averages of 

the furniture and timber sectors. 

Keywords: Wood products, Financial literacy, Micro-sized enterprises 

 

ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN MİKRO ÖLÇEKLİ 

İŞLETMELERDE FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ: GÜMÜŞHANE İLİ 

ÖRNEĞİ 

Özet 

İşletmeler, ekonomik sistemin ana bileşenlerinden biridir ve ekonomik faaliyetlerin 

devamlılığını sürdürmek için önemlidir. Ülke ekonomilerini oluşturan bu işletmelerin büyük 

kısmı da küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ) oluşur. KOBİ’lerin faaliyetlerinin 

sürdürülebilirliği, finansal anlamda iyi yönetilmelerine bağlıdır. Yetersiz finansal 

okuryazarlık, KOBİ sahiplerinin isabetsiz finansal kararlar vermesine neden olur. Orman 

ürünleri sektörü, çoğunluğu mikro ölçekli işletmelerden oluşan ve finansal sorunların yaygın 

olarak görüldüğü bir sektördür. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, mikro ölçekli ve odun 

işleyen işletmelerin sahiplerinin finansal okuryazarlık durumunu ortaya koymaktır. Bu amaçla 

Gümüşhane ilinde faaliyet gösteren 78 işletme araştırma evreni olarak seçilmiştir. Veriler, yüz 
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yüze görüşme yöntemi ile örneklemi oluşturan 43 işletmeye yapılandırılmış anket 

uygulanarak toplanmıştır. Yapılandırılmış anket, seçmeli ve açık uçlu sorulardan ve Beşli 

Likert ölçeğinde hazırlanmış ifadelerden oluşmuştur. Verilerin çözümlenmesinde Bağımsız-

Örneklem T Testi, Mann-Whitney U Testi ve Korelasyon Testi kullanılmıştır. Verilerin 

güvenilirlik katsayısı 0,791 olarak bulunmuştur. İşletmelerin %58’i mobilya alt sektöründe, 

%42’isi kereste alt sektöründe üretim yapmaktadır. Mobilya ve kereste sektörleri ekonomi ve 

finansal davranış bilgisi ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Orman ürünleri, Finansal okuryazarlık, Mikro ölçekli işletme 
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MEMS FABRICATION USIGN PµSL METHOD BASED 3D PRINTER 

TECHNOLOGY 

Osman ULKİR 

Abstract 

3D printing has lately received considerable critical attention for fast fabrication of 3D 

structures to utilize in various industrial applications. This paper aims to fabricate micro beam 

based on microelectromechanical system (MEMS) with a 3D printer technology using 

projection microstereolithography (PµSL) method. With this study, a micro beam produced 

with traditional MEMS manufacturing methods was produced with a 3D printer. 

The cost of traditional MEMS fabrication methods is high, and there are many methods to 

achieve the process. On the other hand, some methods have been developed to obtain better 

quality and low-cost fabrication as a parallel to the development of technology. One of these 

methods is to use 3D printers utilizing the PµSL. With these printers, it is possible to reduce 

both the cost and workload of the fabrication process the MEMS systems. In this study, it is 

investigated and stated that micro-level fabrication would be possible with 3D printers in the 

following years. It can also be predicted that traditional MEMS fabrication methods will be 

replaced by 3D printers soon. Presented results in this study demonstrate the efficiency of the 

3D printing technology and the simplicity of manufacturing the micro beam using the PµSL 

method. 

Keywords: 1st 3D Printing, 2st MEMS, 3st Fabrication, 4st PµSL, 5st Micro Beam. 
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MODELING OF MICROFLUIDICS CHIP SYSTEMS WITH COMSOL 

Ishak ERTUGRUL 

Muş Alparslan Üniversitesi, i.ertugrul@alparslan.edu.tr 

Abstract 

In this study, it is aimed to make modeling with Comsol program by designing a four-channel 

microfluidics chip. Designs made in 3D drawing programs (three-dimensional modeling 

programs such as SolidWorks, Catia, or PTC Creo can be sorted) can be loaded into the 

Comsol Multiphysics program. It is also possible to design and model in 2D and 3D in 

Comsol Multiphysics program itself. In the Comsol Multiphysics program, tests and analyzes 

can be done by entering the parameters that should be tested. These analyzes give the desired 

analysis and results to the user without producing the sensor or chip. In the Comsol 

Multiphysics program, it is possible to make many analyzes related to physics subjects. In this 

way, it will be possible to physically compare the tests required for the microfluidic explicitly 

designed for the user in a virtual environment. In this study, the microfluidics chip with four 

inputs and one output was designed primarily with the Solidworks program. Later, the 

designed chip was loaded to the Comsol program, and modeling and analysis were provided. 

This study is thought to form a model for more complex systems in the future. 

Keywords: 1st Microfluidics, 2nd Comsol, 3rd MEMS 
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TÜRKİYEDEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN VERİ ZARFLAMA 

ANALİZİ YÖNTEMİ İLE VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ 

Alper GEDİK 

Selçuk Üniversitesi, alpergedik@selcuk.edu.tr 

Özet  

Artan rekabet koşullarıyla her sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de büyük oranda 

verimliliği arttırma çabaları görülebilmektedir. Bundan dolayı her sektör gibi eğitim 

sektörünün de kendini bu teknolojik çevre koşullarına uyarlamaya çalışması gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı öncelikle Türkiye’de kurulan 12 devlet üniversitesinin 2014 - 2016 

yıllarına ait verilerine dayanarak Veri Zarflama Analizi yöntemi ile göreli etkinliklerinin 

değerlendirilmesidir. Analiz sonucunda çalışmaya dahil edilen 12 üniversitelerin verilerine 

dayanarak veri zarflama analizi kullanılmıştır. 

Ayrıca söz konusu üniversitelerin verimliliğinin zaman içindeki değişimini görebilmek 

amacıyla Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi kullanılarak üniversitelerin toplam 

faktör verimlilik değişimleri incelenmiştir. Bu endeksle üniversitelerin verimliliklerindeki 

değişimlerin kaynakları (teknik etkinlikteki değişim ve/veya teknolojik değişim) ortaya 

konularak, üniversitelerin yönetsel etkinlikleri ve kapasite kullanımları hususunda bilgiler 

verilmiştir. Sonuçlar üniversitelerin ortalama toplam faktör verimliliğinin 2014 ile 2016 yılları 

arasında teknolojik ilerlemeden kaynaklı %0.17 oranında arttığını göstermiştir. Elde edilen 

sonuçların, üniversite yönetimlerine kaynaklarını daha etkin kullanmaları doğrultusunda 

yönetsel bilgiler sunacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Etkinlik ve Verimlilik, Veri Zarflama Analizi 
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TURKISH ECONOMY THE CONTRIBUTION OF WOMEN 

ENTREPRENEURS 

Alper GEDİK 

Selçuk Üniversitesi, alpergedik@selcuk.edu.tr 

Abstract 

In this study the effect of women entrepreneurship on employment and the contribution of 

women entrepreneurship to the country’s economy are examined. In the other context the 

effect of gender on entrepreneurship is the gender that gender factors affect entrepreneurship. 

Sectoral distribution of women entrepreneurs the areas of exportation and their effects on 

exports from the economic point of view have been studied on the advantages and 

disadvantages of entrepreneurship. As a result, factors such as the desire to work 

independently among the factors that push women to be entrepreneurs, the reasons such as 

being subjected to harassment or being under the influence of mobbing in the place where 

they work are shown among the factors that push women to become entrepreneurs. When 

their contribution to the country's economy is examined, they have increased in the welfare 

level of the country with the opening up to foreign countries in export areas. 

Keywords: women entrepreneurship, foreign trade, macro economy 

 

KADIN GİRİŞİMCİLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKILARI 

Özet 

Bu çalışmasında kadın girişimciliği üzerinde kadınların iş yaşamında ki istihdama etkisi ve 

kadın girişimciliğinin ülke ekonomisine katkısı incelenmektedir. Diğer bağlamda ise 

girişimcilikte cinsiyet olgusunun etkisi cinsiyet faktörlerinin girişimciliği hangi konularda 

etkilediği cinsiyetin girişimcilik üzerindeki avantajları ve dezavantajları incelemeler üzerinde 

durulmuştur. Kadın girişimcilerin sektörel dağılımı ihracatta yoğunluk verdikleri alanlar ve 

ihracata etkileri ekonomik açıdan ülkeye getirileri hakkında çalışma yapılmıştır. Sonuç olarak 

ise kadınların girişimci olmaya iten faktörler arasında bağımsız çalışma isteği, daha önce 

çalışılan yerde tacize maruz kalma veya mobbing etkisi altında kalma gibi nedenler kadınalar 

girişimci olmaya iten faktörler arasında gösterilmiştir. Ülke ekonomisine katkıları 

incelendiğinde ihracat alanlarında dış ülkelere açılmalarıyla birlikte ülkenin refah düzeyinde 

artma sağlamışlardır. 

Anahtar kelimeler: kadın girişimciliği, dış ticaret, makro ekonomi 
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INVESTIGATING THE TAKEN TAX MEASURES IN THE 

COUNTRIES WHICH MOST AFFECTED BY THE COVID19 

PANDEMIC 

Sedat POLAT 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, sedatpolat@ktu.edu.tr 

Abstract 

The COVID19 pandemic which emerged in Wuhan city of China in December 2019 and then 

spread throughout the whole world has significantly disrupted economic activities. Because of 

the pandemic, mandatory quarantine has been put into practice in many countries, and within 

this framework, activities of some sectors have been restricted or stopped. In most countries, 

support packages have been implemented by the government for households and firms to 

eliminate the economic effects of the pandemic. Tax measures are also included within these 

support packages in order to protect taxpayers who have been in a difficult condition due to 

the pandemic and exposed to force majeure. This study aims to compare the taken tax 

measures which are to protect taxpayers in the pandemic period. For this purpose, 15 

countries where economic activities have reduced significantly and the cases are most 

common were selected. In this context, some evaluations have been made within several 

criteria. These criteria are; the content of the tax measures; which taxes have been considered; 

their distribution by sector, and the time delay between the implementing measures and 

beginning the pandemic. The obtained results are as follows. The measures have mostly 

focused on Income Tax, Corporate Tax, and Value Added Tax. A large part of the measures 

has been in the form of postponement of the declaration and payment but exemption and 

exception regulations have rarely preferred. Not enough privileges have been given to the 

sectors most affected by the pandemic. Measures were usually taken within a reasonable time 

frame. 

Keywords: Coronavirus, COVID19, Force Majeure, Taxational Measures 

 

 

 

COVİD19 PANDEMİSİNDEN EN FAZLA ETKİLENEN ÜLKELERİN ALMIŞ 

OLDUKLARI VERGİSEL ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ 

Özet 

2019 yılının Aralık Ayında Çin’in Wuhan şehrinde başlayıp ardından birçok ülkeye yayılan 

COVID19 pandemisi, ekonomik aktiviteleri önemli ölçüte sekteye uğratmıştır. Pandemi 

nedeni ile birçok ülkede zorunlu karantina uygulamaları başlatılmış ve bu kapsamda belirli 

sektörlerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya durdurulması yoluna başvurulmuştur. Ülkeler, 

salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla hanehalkı ve işletmelere yönelik birtakım 

destek paketleri açıklamışlardır. Açıklanan destek paketleri içerisinde, salgın nedeni ile zor 

duruma düşen ve mücbir sebeplere maruz kalan mükellefleri korumaya yönelik vergisel 

önlemlere de yer verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, salgın kapsamında en fazla vakanın 
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görüldüğü ve ekonomik aktivitelerin önemli ölçüde durduğu 15 ülkenin, mükellefleri 

korumaya yönelik olarak almış oldukları vergisel önlemleri karşılaştırmaktır. Bu kapsamda, 

önlem alınan vergi türleri, önlemlerin içeriği, sektörlere göre dağılımı, salgının başlangıcı ile 

önlem alınma zamanı arasındaki süre gibi kriterler çerçevesinde değerlendirmeler yapılmıştır. 

Önlemlerin daha çok Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi üzerinde 

yoğunlaştığı, büyük bir kısmının beyanname ve ödeme sürelerinin ertelenmesi şeklinde 

olduğu, muafiyet ve istisna düzenlemelerine nadiren yer verildiği, salgından en fazla etkilenen 

sektörlere yönelik yeteri kadar ayrıcalık tanınmadığı ve önlemelerin genellikle makul zaman 

aralığında alındığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, COVID19, Mücbir Sebep, Vergisel Önlemler 
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                           THE CONCEPT OF VALUE CHAIN IN THE 

AGRIBUSINESS SYSTEM 

Aygün ŞİRİN 

Azərbaycan Bakı, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aygun.shirinn95@gmail.com 

Abstract 

Agriculture - being an important area in the economy, is an indispensable sector for sustainability 

for employment, exports, national income and population of the country. The agricultural business 

system is a large and complex network of different types of enterprises, from raw material 

producers to retailers, including science-research centers and government agencies. Today, there 

is a great need to establish an agricultural business system in the agricultural sector. In this 

system, all participants operate in an integral order and the problem in any part affects the whole 

system. The value chain is a basic tool for preventing such problems. The value chain - is the 

chain of activities in the period of transportation and consumption of a good or service, after the 

production stages in which it is involved in its physical transformation. In this way, the activities 

are divided into two as basic and supportive and they are detailed and analyzed in these activities. 

Value chains require the activities of the supporting institution that implements appropriate 

policies and economic legislation. For this, the value chain analysis in the agricultural sector 

should be learned in detail, disseminated and necessary steps should be taken to improve the 

sector based on the results of the analysis. 

Keywords: Agriculture, Agricultural enterprise, Value chain 

 

TARIMSAL IŞLETME SISTEMINDE DEĞER ZINCIRI KAVRAMI 

Özet 

Tarım – ekonomide çok önemli alan olmakla istihdam, ihracat, milli gelir ve ülke nüfusu için 

yaşamını sürdürebilmesinde vazgeçilmez bir sektördür. Tarımsal işletme sistemi farklı tip 

işletmelerin, hammadde üreticilerinden perakende satıcılarına kadar, bilim-araşdırma merkezleri 

ve devlet kurumları dahil büyük ve karmaşık ağdır. Günümüzde tarım sektöründe tarımsal işletme 

sisteminin kurulmasına büyük ihtiyaç vardır. Bu sistemde tüm katılımcılar ayrılmaz bir düzende 

faaliyet gösterir ve her hangi bir bölümde sorunun olması tüm sisteme etki etmekdedir. Bu gibi 

sorunlara önlem alınmasında değer zinciri temel bir araçtır. Değer zinciri – bir malın ve ya 

hizmetin tasarımından başlayıp, fiziksel dönüşümününde dahil olduğu üretim aşamalarından 

geçdikden sonra tüketiciye ulaştırılması ve tüketilmesi süresindeki faaliyetler zinciridir. Bu yolda 

faaliyetler temel ve destekleyici olarak ikiye ayrılmakta ve bu faaliyetlerinde ayrıntılandırılarak 

analize tabi tutulmaktadır. Değer zincirleri, uygun politikalar ve ekonomik mevzuat uygulayan 

destekleyici kurum faaliyetlerini gerektirir. Bunun için tarım sektöründe değer zinciri analizi 

detaylı öğrenmeli, yaygınlaştırılmalı ve analiz sonuçlarından yola çıkarak sektörün iyileştirilmesi 

için gerekli adımların atılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Tarım, Tarımsal işletme, Değer zinciri 
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YOUTH IN ATATURK’S STATEMENTS AND SPEECHES 

Neslihan ALTUNCUOĞLU 

Erciyes Üniversitesi, altuncuoglu@erciyes.edu.tr 

 

Abstract 

Youth is an indicator of the future of societies the youth has always been the part, which has 

shown awareness to the problems, occurred within the society. The youth was always been in 

the front lines within the republic period, particularly with the organized actions at the point 

of building a state and set forth supporting actions and expressions in this context. Atatürk 

wanted to see youth as a strong generation and waited intensive work from youth.  Atatürk 

saw youth as a force that would keep the nations alive, sustain and transfer the national 

culture to the next generations. Atatürk talked about Turkish youth in many of her speeches. 

Statements and speeches by statesmen can be exploited in many ways. With their speeches 

and statements, one can have a chance to learn clearly the ideas and thoughts of those people 

and their perspectives on specific events. As a matter of fact, it can be expressed that the 

speeches and statements reflect the socio-economic and cultural structure of that country. The 

speeches and statements are a source that reveals the thoughts of Atatürk in a unique way and 

allows him to be recognized more clearly. In this study; on the axis of the speeches and 

statements made by Atatürk at various times and places,his policy for youth will be tried to be 

analyzed. 

Keywords: Ataturk, Youth, Speeches and Statements, Future. 

 

 

ATATÜRK'ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİNDE GENÇLİK 
* 

Özet 

Gençlik, toplumların geleceğinin bir göstergesidir. Her milletin gençliği, toplumunun fikir, ideal ve 

ruh yapısını yansıtır ve bunları geleceğe taşır. Gençlik, toplum içerisinde meydana gelen sorunlara en 

fazla duyarlılığı gösteren kesim olmuştur. Cumhuriyet döneminde ise gençlik özellikle örgütlü 

hareketleriyle, ulus-devlet inşası noktasında, yürüttüğü faaliyetleriyle ön saflarda yer almış, bu 

anlamda destekleyici söylem ve eylemler ortaya koymuştur. 

Gençliğin toplum hayatındaki önemini bilen Atatürk, gençliği içinde bulunduğu toplumun kurallarına 

uyan sağlam bir nesil olarak görmek istemiştir. Atatürk’ün gençlikten beklentisi, ufukların ötesini 

görecek şekilde kendilerini yetiştirmeleri şeklindedir. 

Atatürk'e göre iyi eğitilmiş,  millî terbiye ile şekillenen gençlik, gelişmeci, vatan sevgisiyle donatılmış, 

hem de milli varlığı güçlendirici olacaktır. Gençlikten Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine 

çıkarabilmek için yoğun bir çalışma beklemiştir,  milletleri yaşatacak, sürekli kılacak ve millî kültürü 

daha sonraki nesillere aktaracak bir kuvvet olarak gençliği görmüştür. Atatürk Türk gençliğine verdiği 

önemi, konuşmalarının çoğunda bu konuya değinerek ifade etmiştir.  
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Devlet adamlarına ait söylev ve demeçler birçok açıdan faydalanılabilir özelliğe sahiptir. Söylev ve 

demeçleriyle, kişilerin fikir ve düşüncelerini net olarak öğrenme şansına sahip olunabilmekte, olaylara 

bakış açıları objektif olarak değerlendirilebilmektedir.Nitekim söylev ve demeçlerin bu anlamda o 

ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısını yansıttığı ifade edilebilir. Söylev ve demeçleri, 

Atatürk’ün düşüncelerini özgün bir şekilde ortaya koyan ve O’nun daha net tanınmasına imkân veren 

bir kaynaktır. 

Bu çalışmada; Türk gençliğinin memleketine en iyi şekilde hizmet edebilmesi ve nasıl yetiştirilmesi 

gerektiği üzerine, Atatürk'ün kendi ifadelerine başvurularak konu değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Gençlik, Söylev ve Demeçler, Gelecek. 
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CRITERIA FOR DETERMINATION OF ZONING PLAN 

APPLICATION TOOLS 

Leyla SURİ 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, lsuri@ticaret.edu.tr 

Abstract 

Developments in the settlement areas are taken under control with the zoning plans. In the 

process following the approval of the plans, the plan applications are carried out in stages. To 

be able to achieve results, it is crucial to implement the plan within the stages and time 

periods specified in the reports.  At the end of the implementation, the social and cultural 

reinforcement areas are aimed to be brought to the public. However, the biggest difficulty 

encountered in this practice is experienced at this stage. For this reason, researching the 

application tool type and method has an important place during the planning process analysis. 

Within the scope of the study, implementation tools of the plan were discussed and the 

relationship between population and structure density and implementation tools were 

examined. In the planning process, the elements and criteria that are effective in determining 

the plan implementation tools are examined with examples. 

Keywords: Plan applications, Application tool, Reinforcement area, 

 

İMAR PLANI UYGULAMA ARAÇLARI BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ 

Özet 

Yerleşme alanlarındaki gelişmeler, imar planları ile kontrol altına alınmaktadır. Planların 

onaylanmasını takip eden süreçte plan uygulamaları, etaplar halinde yapılmaktadır. Plan 

raporlarında belirtilen etap ve süreler içinde uygulama (planın hayata geçmesi); planın 

amacına ulaşılması açısından önem arzetmektedir.Uygulama sonunda, sosyal ve kültürel 

donatı alanlarının kamu eline geçmesi, hedeflenmektedir. Ancak uygulamada karşılaşılan en 

büyük güçlük bu aşamada yaşanmaktadır. Bu nedenle planlama süreci analizleri arasında, 

uygulama aracı tür ve yönteminin araştırılması önemli yer tutmaktadır. Çalışma kapsamında 

plan uygulama araçları ele alınmış, nüfus ve yapı yoğunluğunun uygulama araçları ile ilişkisi 

incelenmiştir. Planlama sürecinde, plan uygulama araçlarının belirlenmesinde etkin olan 

unsurlar ve ölçütler, örnekleri ile irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: plan uygulamaları, Uygulama aracı, Donatı alanı 
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A NUMERICAL STUDY OF A TIME FILTER BASED RELAXATION 

SCHEME FOR THE INCOMPRESSIBLE NON-ISOTHERMAL FLUID 

FLOWS 

Mine AKBAŞ 

Düzce Üniversitesi, mineakbas@duzce.edu.tr  

Abstract 

This work develops a numerical scheme to approximate solutions of the incompressible non-

isotherm fluid flows. The proposed method uses a backward-Euler time and finite element 

spatial discretization (BE-FEM) with a time relaxation term which is obtained by solving an 

additonal Stokes-type system. The key feature of this relaxation term is to be linear and drive 

unresolved velocity scales to zero exponentially fast. The method is unconditionally stable 

with respect to time step, and optimally convergent. In addition, it gives much more accurate 

solutions on Marsigli’s experiment when compared with the usual BE-FEM. 

Keywords: 1st Finite element method, 2nd The Boussinesq equations, 3rd Time filter. 

 

Özet 

Bu çalışma sıkıştırılamaz izotermal olmayan akışkanların yaklaşık çözümleri için bir sayısal 

yöntem geliştirir. Önerilen yöntem, ilave Stokes-tipi bir sistemin çözülmesiyle elde edilen bir 

zaman rahatlatıcı terimli geri adımlı-Euler zaman ve sonlu eleman uzaysal ayrıklaştırma 

(GAE-SEY) kullanır. Bu rahatlatıcı teriminin temel özelliği doğrusal olması ve çözülmemiş 

hız ölçeklerini üstel olarak sıfıra hızlı çekmesidir. Yöntem zaman adımına göre koşulsuz 

kararlıdır ve optimal olarak yakınsaktır. Ayrıca, Marsigli deneyi üzerinde bilinen GAE-SEY 

ile karşılaştırıldığında çok daha doğru çözümler verir. 

Anahtar Kelimeler: Sonlu elemanlar yöntemi 1, Boussinesq denklemleri 2, Zaman filtresi 3 
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EVALUATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN 

3D PRINTING 

Tuğçe TEZEL 

Akdeniz Üniversitesi, tugcetezel@akdeniz.edu.tr 

 

Abstract 

Artificial Intelligence refers to machines that can interact with their environment and exhibit 

various behaviors using the acquired data. Machine learning is a branch of artificial 

intelligence that is used to develop computer programs that access data and acquire new 

information without human support. 

One of the popular production techniques of the past and the future is manufacturing by 3D 

printing; studies on artificial intelligence and machine learning were needed. The work in 3D 

printing mostly focuses on the dimensional quality, surface quality and mechanical properties 

of the manufactured parts. There are many parameters that affect these properties: Layer 

thickness, raster angle, air gap, raster width, build orientation, contour width, printing speed, 

printing temperature, infill patern etc. 

In this study, the applications of artificial intelligence examining the effect of production 

parameters in manufacturing by 3D printing are reviewed and the studies in the literature are 

presented. 

Keywords: 3D printing, additive manufacturing, artifical intelligence, machine learning. 
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IN THE COVID-19 PROCESS  HOUSING IN THE ENVIRONMENT, 

LIFE IN THE HOUSING 

Leyla SURİ
*
 

Abstract 

Housing is the main functional area and has an important place in human life. Housing and 

residential community in an abstract and concrete environment. Therefore, if the house and its 

surroundings meet the expectations of the individual and the society, the quality of life 

increases. In the process of combating COVİT-19, the use of open space is limited.During in 

this period, people have been living in their homes for two months.At the same time, they also 

continue their work by trying different method. The location of the dwelling in the 

environment, the level of utilization of natural environmental conditions, the adequacy of the 

dwelling area for family members, the functional use of the space, the material properties 

used during the construction ... are among the issues that need to be addressed again in the 

period experienced. In this manuscript, housing in the environment, life in the housing; It is 

examined by considering human and mental health. 

Keywords: COVID-19 process, Housing, Housing environment,, 

 

COVİD-19 SÜRECİNDE ÇEVRE İÇİNDE KONUT, KONUT İÇİNDE YAŞAM 

Özet 

Konut, insan yaşamındaki barınma, sığınma, korunma gibi bedensel ve ruhsal bir çok 

gereksinime karşılık gelen temel işlev alanıdır. Somut ve soyut olarak özetlenebilecek bir 

çevre konutu ve konut topluluğunu kapsamaktadır. Dolayısı ile konutun ve çevresinin, 

bireysel, toplumsal beklentilere cevap vermesi, yaşam kalitesinin düzeyini de belirlemektedir. 

COVİT-19’la mücadele sürecinde açık mekan kullanımı sınırlandırılmıştır. İnsanlar bu 

süreçte iki aya yakın bir süredir kendi konutlarının duvarları arasında yaşamaktadır.Aynı 

zamanda çalışma hayatını farklı bir yönteme adapte olmaya çalışarak sürdirmektedir. Konutun 

çevre içindeki konumu, doğal çevre koşullarından yararlanabilme düzeyi, konut alanının aile 

bireylerine yeterliliği, mekanın işlevsel kullanımı, yapım aşamasında kullanılan malzeme 

özellikleri… içinde yaşanılan dönemde tekrar ele alınması gereken konular arasındadır. Bu 

makalede, çevre içinde konut, konut içinde yaşam; insanın, ruh ve beden sağlığı açısından ele 

alınarak irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: COVİD-19 süreci, Konut, Konut çevresi,  
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THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL TAXES ON ENVIRONMENTAL 

PERFORMANCE: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR OECD 

COUNTRIES 

Hüseyin KUTBAY 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, hkutbay70@gmail.com 

Abstract 

In the study, the impact of environmental taxes on environmental performance, which is used 

as an important tool in shaping the relative prices of goods and services for governments and 

applied to internalize externalities, was investigated using data from 2006-2018 for OECD 

countries. In this study, the Environmental Performance Index (EPI) and the share of 

environmental taxes in total tax revenues were used. EPI is measured for 180 countries with 

24 indicators under 10 categories covering environmental health (3) and ecosystem viability 

(7) and takes values between 0-100. Approaching the value to 100 indicates that 

environmental performance in that country has increased. According to EPI data 2018, 

Switzerland (87.42) first, Turkey (52.96) one hundred eighth, Burundi (27.43) are located in 

last place. In order to analyze the effect of environmental taxes on EPI, the existence of 

horizontal cross-section dependence in the model was investigated by Pesaran (2004) CD test 

and since it has a horizontal cross-section dependency, the existence of the unit root in the 

variables was tested with Peseran (2007). As a result of the F, LR and Hausmann tests, it was 

decided to apply the fixed effect model. Within the scope of this model, changing variance 

and auto-correlation were tested by Modified Wald and Wooldridge tests and their presence 

was detected in both problems. Since horizontal cross-section dependency, changing variance 

and auto-correlation problems were detected in the model, the model was estimated by the 

Driscoll-Kraay (1998) test and it was determined that environmental taxes had a positive 

effect on EPI. 

Keywords: Environmental Taxes, Environmental Performance Index, OECD Countries 

 

 

 

ÇEVRESEL VERGİLERİN ÇEVRE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD 

ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ 

Özet 

Çalışmada hükümetler için mal ve hizmetlerin göreli fiyatlarını şekillendirmede önemli bir 

araç olarak kullanılan ve dışsallıkları içselleştirmek için uygulanan çevresel vergilerin çevre 

performansı üzerindeki etkisi, OECD ülkeleri için 2006-2018 yılları arası veriler kullanılarak 

araştırılmıştır. Çalışmada Çevresel Performans Endeksi (EPI) ve çevre vergilerinin toplam 

vergi gelirleri içerisindeki payları kullanılmıştır. EPI, çevre sağlığı (3) ve ekosistem canlılığını 

(7) kapsayan 10 kategori altında 24 gösterge ile 180 ülke için ölçülmekte ve 0-100 arasında 

bir değerler almaktadır. Değerin yüze yaklaşması, o ülkede çevre performansının arttığını 

göstermektedir. 2018 EPI verilerine göre İsviçre (87.42) birinci, Türkiye (52.96) yüz 
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sekizinci, Burundi ise (27.43) son sırada yer almaktadır. Çevresel vergilerin, EPI üzerindeki 

etkisini analiz etmek için modelde yatay kesit bağımlılığının varlığı Pesaran (2004) CD testi 

ile araştırılmış ve yatay kesit bağımlılığı olduğu için değişkenlerdeki birim kökün varlığı 

Peseran (2007) ile test edilmiştir. Daha sonrasında yapılan F, LR ve Hausmann testleri 

neticesinde sabit etkili modelin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu model kapsamında 

değişen varyans ve oto-korelasyon Değiştirilmiş Wald ve Wooldridge testleri ile sınanmış ve 

her iki sorununda varlığı tespit edilmiştir. Modelde yatay kesit bağımlılığı, değişen varyans ve 

oto-korelasyon sorunları tespit edildiği için model Driscoll-Kraay (1998) testi ile tahmin 

edilmiş ve çevresel vergilerin EPI üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Vergileri, Çevre Performans Endeksi, OECD Ülkeleri 
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ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK OKURYAZARLIK ÖZ-

YETERLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR NİCEL 

ARAŞTIRMA 

Cahit TAŞDEMİR 

Bitlis Eren Üniversitesi, ctasdemir@beu.edu.tr  

Özet 

Günümüzde toplumlar bilim ve teknoloji alanında meydana gelen gelişmelere ayak uydurmak 

ve gelecekte arzu edilen seviyede bireyler yetiştirmek için eğitim sistemlerinde bazen 

değişiklikler yapmak zorunda kalmaktadırlar. Ancak istenilen düzeye ulaşmak için bazı 

yeteneklerin kazanma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu yetenekler arasında okuryazarlık 

kavramı da eğitim sisteminin önemli bir bileşenidir.  Bu nedenle, ön lisan düzeyinde eğitim ve 

öğretim gören öğrencilerin matematik okuryazarlık öz-yeterlik düzeylerini etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışma ön lisans programlarında öğrenim 

gören öğrencilerin matematik okuryazarlık öz-yeterlik inançlarının hangi düzeyde olduğu ve 

bu öz-yeterlik inançları belirlenen değişkenlere göre anlamlı olup olamadığını belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Bunun için araştırmanın verileri, Özgen ve Bindak (2008) tarafından 

geliştirilen “ matematik okuryazarlığı öz-yeterlik ölçeği” ve araştırmacı tarafından oluşturulan 

bilgi formu ile toplanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçek beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin 4 

maddesi olumsuz ve 21 maddesi olumlu olmak üzere toplam 25 maddeden oluşmuştur. 

Ölçeğin olumlu maddeleri  “Tamamen katılıyorum” seçeneğinden “ Tamamen katılmıyorum” 

seçeneğine doğru 5’ den 1’e doğru puanlanmıştır. Ölçekteki olumsuz maddeler ise tersine 

puanlanarak değerlendirmeler yapılmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 125 ve en 

düşük puan ise 25’dir. Ölçekten yüksek puan alınması öğrencilerin matematik okuryazarlık 

öz-yeterliklerinin yüksek olması ve düşük puan alınması ise öğrencilerin matematik 

okuryazarlık öz-yeterliklerinin düşük olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık 

güvenirlik katsayısı 0,942 olduğu ancak bu çalışmada ise iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0,82 

olarak hesaplanmıştır. Araştırma nicel bir yöntem olan tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırma 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubu, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir meslek yüksekokulunun Elektrik, İnşaat 

Teknolojisi ve Muhasebe programında okuyan toplam 115 öğrenciden oluşmaktadır. 

Araştırmanın veri analizi SPSS 18 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada 

veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik testler kullanılmıştır. Değişken sayısına 

bağlı olarak t-testi ve varyans analizinden faydalanılmıştır. Verilerin analizi neticesinde; 

öğrencilerin matematik okuryazarlık öz-yeterlik düzeyi orta seviyenin biraz üzerinde olduğu 

belirlenmiştir. Yine öğrencilerin matematik okuryazarlık öz-yeterlik inançları cinsiyet ve 

öğrenim görülen programa göre anlamlı olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Matematik okuryazarlık, öz-yeterlik, matematik, ön lisan öğrencileri 
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INTEGRATION OF LOCAL ADMINISTRATIVE PERSONNEL’S IN-

SERVICE TRAINING BY NATIONAL TRAINING STRATEGY: 

ASSESSMENT OF TURKEY 

Hülya AĞCASULU 

Abstract 

The training of the public personnel ensures the adaptation of the employees to the changing 

conditions and the efficiency in the public service delivery. Local authorities are the public 

entities that provide almost all public services and citizens are in direct contact with the local 

administrative personnel. In this regard, in-service training in local administrations is 

important in terms of increasing the institutional capacity and quality of public services by 

improving the individual capital of the employees. However, in current case there are many 

private, public and NGO stakeholders, concerning delivery of training activities in Turkey. In 

addition, supply side of training programs does not display a certain standard and systematic 

outlook.  

The aim of this study is to propose solutions as educational policy for local administrations by 

advocating the need and feasibility of a systematic and national strategy appropriate for 

present conditions. In this context, the study mentions the framework of the Council of 

Europe in local government education policies, by including the quantitative and qualitative 

current situation of Turkish local administrations. In addition, the applicability of the National 

Training Strategy for local administrations as educational policy in Turkey is discussed with 

its minus and pros. In the literature, the issue of in-service training in the public, and 

especially local administrations, has been examined in terms of demand-side, i.e. local staff 

needs. In this regard, this study also aims to fill the gap in the literature by examining the 

actors and the current situation in the supply market of in-service training for local 

administrations.  

Keywords: Local administrations, in-service training, National Training Strategy for Local 

Governments, training delivery market, Council of Europe. 

 

 

YEREL YÖNETİM PERSONELİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİN 

ULUSAL EĞİTİM STRATEJİSİYLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE 

DEĞERLENDİRMESİ 

 

Özet 

Kamu yönetiminde personelin görev süresince eğitimi çalışanların değişen koşullara 

adaptasyonu ve hizmet sunumunda etkinliği sağlamaktadır. Vatandaşlar olarak, günlük 

hayatta nerdeyse bütün temel kamu hizmetlerini sağlayan ve ilk temasta bulunulan kamu 

kurumları ise yerel yönetimlerdir. Bu bakımdan yerel yönetimlerde hizmet için eğitim, 

çalışanların bireysel sermayelerini geliştirerek, kurumsal kapasiteyi artırmaktadır. Aynı 

zamanda bu eğitimler kamu hizmetlerindeki kaliteyi artırma açısından önem arz etmektedir. 

Türkiye’de yerel yönetimlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinde bulunan sivil toplum, 
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özel ve kamu sektöründen çok sayıda paydaş bulunmaktadır. Eğitim programları da belli bir 

standart ve sistematikten uzak görünüm sergilemektedir.  

Bu çalışmanın amacı, günümüz şartlarına uygun sistematik ve ulusal bir stratejinin ihtiyacı ve 

uygulanabilirliğini savunarak, yerel yönetimlere yönelik eğitim politikası niteliğinde mevcut 

durumdaki sorunlara çözüm önerileri sunmaktır. Bu kapsamda çalışma, yerel yönetimlerin 

nicel ve nitel mevcut durumuna yer vererek, yerel yönetim eğitim politikalarında Avrupa 

Konseyi çerçevesinden bahsetmektedir. Ayrıca yerel yönetim eğitim politikalarında Ulusal 

Eğitim Stratejisinin ülkemizde uygulanabilirliği eksi ve artılarıyla tartışılmaktadır. Mevcut 

alanyazında kamuda ve özellikle yerel yönetimlerde hizmet içi eğitim konusu talep yönünden, 

eğitim ihtiyacı olarak irdelenip incelenmiştir. Bu bakımdan bu çalışma, yerel yönetimlere 

yönelik hizmet içi eğitimin arz piyasasındaki aktörler ve mevcut durumu inceleyerek 

yazındaki boşluğu doldurmayı da amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, hizmet içi eğitim, Yerel Yönetimlere yönelik Ulusal 

Eğitim Stratejisi, eğitim arzı piyasası, Avrupa Konseyi. 
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EXAMINING STUDENTS’ PERCEPTIONS ABOUT THE SKILL OF 

OBSERVATION IN THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM 

Selman ABLAK, Bülent AKSOY 

Cumhuriyet Üniversitesi, Gazi Üniversitesi 

selmanablak@gmail.com, baksoy28@gmail.com 

Abstract 

This study aimed to explore how middle school eighth-grade students perceive the skill of 

“observation” included in the social studies curriculum. To this end, the study examined the 

metaphors that the students used for the ability to observation, their reasons for using these 

metaphors, the cartoons or pictures that the students drew, and the semi-structured interviews 

with the students. The study used a qualitative research design and methodological 

triangulation involving data collection through metaphors, semi-structured interviews, and 

document analysis. The sample consisted of 590 eighth-grade students (297 female-293 male) 

from 9 puplic middle schools. The study used maximum variation sampling. Accordingly, in 

the fall term of the 2016-2017 academic year, residential areas with low, middle, and high 

socioeconomic status (SES) were selected from among the central districts of Ankara 

according to the 2016 data of the Turkish Statistical Institute on SES. The data were analysed 

and interpreted using content analysis. As a result of the research; Regardless of the lower, 

middle and upper socioeconomic level difference, the vast majority of the participants 

observed their observation skills; It is seen that they perceive them as “beneficial in making a 

judgment, witnessing decision making and requiring attention”. In the study, in which the 

positive relationship between observation and curiosity was emphasized in the Social Studies 

Curriculum, the metaphors developed by the students clearly appeared in the metaphor 

reasons or in pictures / caricatures. From this point of view, it is suggested that the motivation 

of curiosity existing in students should be provided to develop the observation skills starting 

from their close circles in a scientific perspective and covering their distant ones. 

Keywords: “Perception”; “skill”; “observation”;  “metaphor”; “Social Studies”. 

 

SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN GÖZLEM BECERİSİNE 

İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARININ İNCELENMESİ 

Özet 

Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında yer alan gözlem becerisinin 

ortaokul 8. sınıf öğrencileri tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda; öğrencilerin gözlem becerisine ilişkin geliştirdikleri metaforlar, 

çizdikleri resim, karikatürler ve ilgili beceriye ilişkin öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış 

görüşmeler incelenmiştir. Nitel araştırma deseninde tarama modelinde yapılmış olan 

araştırmada, üçgenleme (metot üçgenlemesi) şeklinde veri toplamaya uygun olarak 

nitelendirilen nitel araştırma teknikleri (mecazlar yoluyla veri toplama, yarı yapılandırılmış 

görüşme ve doküman analizi) birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubu; Türkiye 
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İstatistik Kurumu’nun (2016) “Sosyoekonomik Düzey” (SED) verileri göz önünde 

bulundurularak, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ankara ili merkez ilçelerden 

alt, orta ve üst SED’e sahip yerleşim yerlerinde maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle 

seçilmiş olan dokuz ortaokulda çalışmaya katılım gösteren 590 (297 kız - 293 erkek) sekizinci 

sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde ve 

yorumlanmasında içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; Alt, orta ve üst SED 

farkı gözetilmeksizin katılımcıların büyük bir çoğunluğunun gözlem becerisini; “bir yargıya 

varmada yarar sağlayan, karar vermede şahitlik eden ve dikkat gerektiren” şeklinde 

algıladıkları görülmektedir. Öte yandan alt ve orta SED’de yer alan katılımcıların önemli bir 

kısmının da gözlem becerisini “farklılığı ortaya koyan ve gelişim gösteren” şeklinde 

algıladıkları görülürken; alt SED’de yer alan bazı katılımcıların gözlem becerisine yönelik 

“ipucu veren ve takip eden” üst SED’de yer alan bazı katılımcıların ise “merak uyandıran” 

şeklinde algıya sahip oldukları görülmektedir. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında 

vurgu yapıldığı şekliyle gözlem ve merak arasındaki pozitif ilişki yapılan çalışmada 

öğrenciler tarafından geliştirilen metaforlar, metafor gerekçeleri veya resim/karikatürlerde 

açıkça ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle öğrencilerde var olan merak güdüsünün bilimsel 

perspektifte yakın çevrelerinden başlayıp uzak çevrelerini de kapsayacak şekilde gözlem 

becerisinin geliştirilmesine hizmet ettirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Algı, Beceri, Gözlem, Metafor, Nitel Araştırma, Sosyal Bilgiler. 

 

** Bu çalışma birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında yürüttüğü “Sosyal Bilgiler 

Programındaki Becerilere İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi” başlıklı doktora tezinden 

üretilmiştir. 
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THE PLACE AND IMPORTANCE OF THE CALIPHATE 

INSTITUTION IN THE CONTEMPORARY WORLD ACCORDING TO 

ZİYA GÖKALP 

Murat KOBYA 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, muratkobya@ibu.edu.tr 

 

Abstract 

Our study, which deals with the views expressed in the writings of Ziya Gökalp (1876-1924), 

who was an important intellectual of the second constitutional period and the founding period 

of the Republic, during the period from 1 November 1922, when the sultanate was abolished 

and the caliphate remained independently of the sultanate, until 3 March 1924 when the 

caliphate was abolished, will shed on the understanding of Gökalp's conception of religion, 

and it will be useful in determining the aspects of his thought that differ from Kemalist 

ideology. According to Gokalp, the presence of a caliph symbolizing  unity of muslims at the 

head of the organisation of Muslim ummah is imperative.  If a caliphate position is not found 

on earth, the Islamic world sees itself scattered and shabby. However, according to him, social 

evolution obliges the division of labor and division of labor obliges to separate religious and 

political institutions. In us too, the establishment of a national state based on popular 

sovereignty has accelerated this process. Religion consists of faith and worships. The 

separation of the caliphate from the Sultanate made it possible for the caliph, who conducts 

the religious affairs of Muslims, to represent all Muslims in different states by establishing an 

independent organisation of ummah. As it is seen, Gökalp sees the Caliphate as a symbolic 

institution that ensures the unity of the Muslims, similar to the Papacy in Catholic 

Christianity, and considers it as necessary and useful to survive in this way. 

Keywords: Sociology of Religion, Ziya Gökalp, Caliphate Institution. 

 

ZİYA GÖKALP’E GÖRE HİLAFET KURUMUNUN ÇAĞDAŞ DÜNYADAKİ YERİ 

VE ÖNEMİ 

Özet 

İkinci meşrutiyet ve Cumhuriyet’in kuruluş döneminin önemli bir fikir adamı olan Ziya 

Gökalp’in (1876-1924), saltanatın kaldırıldığı ve hilafetin saltanattan bağımsız olarak 

varlığını devam ettirdiği 1 Kasım 1922 tarihinden hilafetin kaldırıldığı 3 Mart 1924 tarihine 

kadar geçen zaman zarfında, Halifelik kurumu hakkındaki yazılarında ifade ettiği görüşleri ele 

alan çalışmamız, Gökalp’in din tasavvurunun anlaşılmasına ışık tutacağı gibi, onun 

düşüncesinin Kemalist ideolojiden farklılaşan yönlerini tespit etmek açısından da faydalı 

olacaktır. Gökalp’e göre, Müslümanların ümmet örgütünün başında, onların birliğini 

simgeleyen bir halifenin varlığı zorunludur. Yeryüzünde bir hilâfet makamı bulunmazsa İslâm 

âlemi kendisini dağılmış ve perişan olarak görür. Ancak ona göre, toplumsal evrim 
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işbölümünü, iş bölümü de dini ve siyasi kurumların birbirinden ayrılmasını zorunlu 

kılmaktadır. Bizde de, halk egemenliğine dayanan milli bir devletin kurulması bu süreci 

hızlandırmıştır. Din, inanç ve ibadetlerden ibarettir. Hilafetin saltanattan ayrılması, 

Müslümanların din işlerini yürüten halifenin, bağımsız bir ümmet teşkilatı kurarak, farklı 

devletlerdeki tüm Müslümanları temsil etmesini mümkün hale getirmiştir. Görüldüğü gibi 

Gökalp, Halifeliği, Katolik Hıristiyanlıktaki Papalığa benzer şekilde, Müslümanların birliğini 

temin eden sembolik bir kurum olarak görmekte, bu şekilde varlığını devam ettirmesini 

zorunlu ve yararlı olarak değerlendirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, Ziya Gökalp, Hilafet Kurumu. 
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INVESTIGATION OF THE TURKISH PROVERBS MIGRATION 

CONCEPTS 

Cansu BARTIN, Turhan ÇETİN 

Gazi Üniversitesi 

cansubartn1@gmail.com, turhan@gazi.edu.tr 

Abstract 

In this study, the concept of migration and the importance of this concept in proverbs are 

analyzed through proverbs, which is one of the important building blocks of Turkish folk 

culture. In the introduction part, after forming the theoretical knowledge base on the proverbs 

and migration concept, the basit concepts of Turkish culture-proverb relationship and the 

importance of proverbs in terms of migration concept are given. In the other parts of the 

study, 47 Turkish proverbs related to the concept of immigration, which were scanned from 

different sources, were analyzed. In this study, it has been tried to reveal that the concept of 

migration is a part of Turkish culture and how important it is in shaping Turkish culture. 

Kew words: Turkish proverbs, migration, nomadism. 

 
TÜRK ATASÖZLERİNDE GÖÇ KAVRAMININ İNCELENMESİ 

Özet 

Bu çalışmada Türk halk kültürünün önemli yapıtaşlarından biri olan atasözleri üzerinden, 

atasözlerinde yer alan göç kavramı ve bu kavramın önemi analiz edilmiştir. Giriş bölümünde 

atasözleri ve göç kavramı üzerinden kuramsal bilgi zemini oluşturulduktan sonra, çalışmanın 

temel kavramları olan Türk kültürü-atasözü ilişkisi ve göç kavramı açısından atasözlerinin 

önemi hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın diğer kısımlarında farklı kaynaklardan taranarak 

inceleme kapsamına alınan göç kavramı ile ilgili 47 Türk atasözünden yola çıkarak, Türklerin 

göçle beraber aldığı yol, yoldaş, yurt edinme, gurbet, ölüm gibi kavramları nasıl 

algıladıklarının analizi yapılmıştır. Yapılan incelemede göç kavramının Türk kültürünün bir 

parçası olduğu ve Türk kültürünü şekillendirmesi açısından ne denli önemli olduğu ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Atasözleri, göç, göçebelik. 
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DETERMINING THE BEHAVIOR LEVELS OF SOCIAL STUDIES 

TEACHER CANDIDATES TOWARDS ENVIRONMENTAL 

PROBLEMS 

Sümeyra AKSOY, Turhan ÇETİN 

Gazi Üniversitesi, turhan@gazi.edu.tr 

Abstract 

The aim of this study is to determine the behavior levels of teacher candidates studying in the 

department of social studies teaching towards environmental problems. The research is 

structured in the survey method. The study group of the research consists of 100 social studies 

teacher candidates studying at one of the universities in Ankara in the 2018-2019 academic 

year. Participants were selected by random sampling method. Likert type scale, which was 

developed by (Aydoğdu & Güven, 2012) and consists of a total of 40 items, was applied to 

determine the behavior levels of teacher candidates towards environmental problems. The 

data were analyzed using Microsoft Excel 2010 spreadsheet program. In the study, no 

significant difference was found between the behavioral levels of teacher candidates as the 

grade levels increased. When the scale mean scores of the participants are examined, it is seen 

that they are close to each other. In the study, pre-service teachers' behavior towards 

environmental problems was found to be medium. 

Key words: Environment, environmental problems, environmental education, behavior, 

teacher candidates. 

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE 

SORUNLARINA YÖNELİK DAVRANIŞ DÜZEYLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Özet  

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen 

adaylarının çevre sorunlarına yönelik davranış düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırma tarama 

modelinde yapılandırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim 

yılında Ankara’da yer alan üniversitelerden birinde öğrenim gören 100 sosyal bilgiler 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılar tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik davranış düzeylerini belirlemek için (Güven 

ve Aydoğdu, 2012) tarafından geliştirilen ve toplam 40 maddeden oluşan likert tipi ölçek 

uygulanmıştır. Veriler Microsoft Excel 2010 elektronik tablo programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri arttıkça davranış düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Katılımcıların ölçek puan ortalamalarına bakıldığında 

birbirlerine yakın oldukları görülür. Araştırmada, öğretmen adaylarının genel olarak çevre 

sorunlarına yönelik davranışları orta düzeyde bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Çevre, çevre sorunları, çevre eğitimi, davranış, öğretmen adayları. 
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INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS' 

PERCEPTIONS OF THE CONCEPT OF POPULATION THROUGH 

THE WORD ASSOCIATION TEST 

Muhammed Zeki GÜZ, Turhan ÇETİN 

Gazi Üniversitesi 

mzekiguz@gmail.com, turhan@gazi.edu.tr 

 

Abstract 

This research was conducted to reveal the cognitive structures of middle school students about 

the concept of ‘population’ by using word association test (WAT). The research was 

conducted with the survey model, one of the quantitative research designs. Word association 

test prepared for the researh was used as data collection tool. The students were asked to write 

the words related to the concept of population to the word association test within the given 

period. The study group of the study consisted of 315 secondary school students studying in 

Şanlıurfa province in 2019-2020 academic year. As a result of the research, the words related 

to the concept of population were tabulated and examined in detail and the repeated words 

were determined and cut points were formed. Concept maps were prepared according to the 

cut-off points. In the study, 254 different words about the concept of population were said by 

the students. Among these words, the most repeated word was “identity” (f = 212). Other 

words that followed this word and repeated very much were “human“ (f = 148) and “number” 

(f = 107). Students by the Republic of Turkey for the information on the ID Card and the 

word has been said with emphasis on the statistical aspects of the population. One of 

complementary mesaurement and assessment techniques, the usage of WAT of in social 

studies education has been suggested. 

Keywords: Population, Word Association Test, Secondary Students, Social Studies 

 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN NÜFUS KAVRAMINA İLİŞKİN 

ALGILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ 

ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ 

Özet 

Bu araştırma kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılarak, ortaokul öğrencilerinin nüfus 

kavramına ilişkin bilişsel yapılarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma nicel 

araştırma desenlerinden tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 

araştırma için hazırlanan kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Öğrencilere kendilerine 

verilen süre içerisinde nüfus kavramıyla ilişkili kelimeleri, kelime ilişkilendirme testine 

yazmaları istenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında 

Şanlıurfa ilinde öğrenim gören 315 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma sonucunda 

nüfus kavramına ilişkin kelimeler tablolaştırılarak ayrıntılı bir biçimde incelenmiş ve 

tekrarlanan sözcükler belirlenerek kesme noktaları oluşturulmuştur. Kesme noktalarına göre 

sonrasında kavram haritaları hazırlanmıştır. Araştırmada öğrenciler tarafından nüfus 
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kavramına dair 254 farklı kelime söylenmiştir. Bu kelimeler arasında en çok tekrar edilen 

kelime “kimlik” (f=212) olmuştur. Bu kelimeyi takip eden ve çokça tekrar edilen diğer 

kelimeler “insan” (f=148) ve “sayı” (f=107) olmuştur. Öğrenciler tarafından Türkiye 

Cumhuriyeti Kimlik Kartı üzerinde bulunan bilgilere yönelik ve nüfusun istatistiksel yönüne 

vurgu yapan kelimeler söylenmiştir. Bununla birlikte, tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme 

tekniklerinden biri olan KİT’lerin sosyal bilgiler öğretiminde kullanımına yönelik bazı 

önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Nüfus, Kelime İlişkilendirme Testi, Sosyal Bilgiler, Ortaokul 

Öğrencileri 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFESTYLE AND BRAND HATE 

Yusuf ÖCEL 

Düzce Üniversitesi, yusufocel@duzce.edu.tr  

Abstract 

The main purpose of this study is to examine the relationship between lifestyle and brand 

hatred. Within the scope of this purpose, individuals over the age of 18 who are football fans 

have been chosen as the universe. Data from a total of 396 people were collected by survey 

technique. The data collected was analyzed in the SPSS program. Frequency, factor and 

correlation analyses were applied to the data. According to the results of frequency analysis, 

the teams with the most fans are Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas and Trabzonspor 

respectively. According to the reasons for being fans, it was revealed that the participants 

were most likely to be fans because of their color, because they were a popular team and by 

the sympathetic behavior of their fans. According to factor analysis results, eight factors 

related to lifestyle have emerged (Experiencers, makers, strivers, achievers, thinkers, 

believers, survivors, and extraordinary).Three factors have emerged based on brand hate 

factor analysis results (Negative word of mouth communication, complaint, and brand 

avoidance). According to the results of correlation analysis, it has been found that those who 

strivers, survivors and extra ordinaries in general are more related to the brand hate 

dimensions. 

Key words: Lifestyle, brand hate, football fans 

 

YAŞAM TARZI İLE MARKA NEFRETİ ARASINDAKİ 

 İLİŞKİNİN İRDELENMESİ 

Özet 

Bu çalışmanın temel amacı yaşam tarzı ile marka nefreti arasındaki ilişkinin irdelenmesidir. 

Bu amaç kapsamında futbol taraftarı olan 18 yaş üstü bireyler evren olarak seçilmiştir. 

Toplam 396 kişiden veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS programında 

analiz edilmiştir. Verilere frekans, faktör ve korelasyon analizler uygulanmıştır. Frekans 

analizi sonuçlarına göre en fazla taraftarı olan takımlar sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, 

Beşiktaş ve Trabzonspor’dur. Taraftar olma nedeni bulgularına göre katılımcıların en fazla 

sırasıyla renklerinden dolayı, popüler bir takım olmasından dolayı ve taraftarlarının sempatik 

davranışlarından taraftar olunduğu ortaya çıkmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre yaşam 

tarzı ile ilgili sekiz faktör ortaya çıkmıştır (Tecrübeliler, yapıcılar, gayret edenler, başarılılar, 

nail olanlar, inanalar, mücadele edenler ve sıradışılar). Marka nefreti faktör analizi 

sonuçlarına göre üç faktör ortaya çıkmıştır (Negatif ağızdan ağıza iletişim, şikâyet ve 

markadan kaçınma). Korelasyon analizi sonuçlarına göre genel olarak gayret edenlerin, 

mücadele edenlerin ve gerçekleştirenlerin marka nefreti boyutları ile daha fazla ilişkili olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: Yaşam tarzı, marka nefreti, futbol taraftarları 
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INTERNAL AUDIT LEGISLATION REVIEW OF TURKISH GRAND 

NATIONAL ASSEMBLY (TBMM) WITHIN THE FRAMEWORK OF LAW 

NO. 5018 

Gencay KARAKAYA 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, gkarakaya@ticaret.edu.tr 

 

Abstract 

In Turkey, the internal audit institution in public administrations is carried out within the 

framework of the Public Finance Management and Control Law No. 5018, which was adopted 

in 2003 and entered into force in 2006. Within the scope of this law, there are regulatory 

provisions regarding the execution and finalization of audit mechanisms in order to operate 

the activities of public administrations effectively and productively. In the Turkish Grand 

National Assembly, which is a general budgeted administration subject to Law No. 5018, 

internal audit legislation was also created based on these provisions. The TGNA, which has a 

different structure compared to other public administrations, also included various internal 

practices while establishing the internal audit legislation. In this study, the internal audit 

legislation created by the Turkish Grand National Assembly based on other regulations, 

especially the law numbered 5018, is examined in detail and various inferences and 

suggestions are presented. 

Key Words: Audit, Internal Audit, 5018, Turkish Grand National Assembly (TBMM)  
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İMAR PLANLARI İLE MEVCUT YAPILAŞMA ARASINDAKİ 

UYUMSUZLUKLARIN İNCELENMESİ; ÖRNEK MANİSA, 

YUNUSEMRE İLÇESİ  

Güler KOCA, Gizem AŞANLI  

Özet 

Ülkemizde yapılaşmalar, sağlıklı bir çevre oluşturabilmek amacıyla kanun ve yönetmeliklerle 

projelendirilip, denetlenmektedir. Mevzuata uyarak yapılaşan kentlerimiz, farklı sebeplerden 

ötürü planlanandan farklı şekillerde gelişme gösterebilmektedir. Bu durum planların doğru 

uygulanamaması yüzünden yerinde çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.  

Çalışmada, Manisa ilinin Yunusemre ilçesinin 3 farklı mahallesi örnek alan olarak seçilmiştir. 

Bunlar sanayi bölgesine bitişik 75.yıl Mahallesi, konut yapılaşmasının bulunduğu 

Uncubozköy Mahallesi ve ıslah imar planı yapılmış Fatih mahalleleridir. Bu mahallelerin 

planlardaki yapılaşma koşulları ile farklılıkları, mevzuatta belirtilen kullanım alanları, gabari 

açısından ve mevcut yapılaşma açısından ele alınmıştır. 

75.yıl Mahallesi Bahri Sarıtepe Caddesi planda, ‘Konut + Ticaret’ olarak ayrılmış ancak 

yerinde, konut, ticaret, okul, otel, hastane ve kamu binası gibi kullanım alanları 

bulunmaktadır. Uncubozköy Mahallesi’nin planda köy içi olarak belirtilen alanında yapılaşma 

koşulları ‘Blok Nizam-5 Kat’ olarak belirtilse de mevcuttaki yapılaşmanın gabari açısından 

çatı arası, asma katlı meskenler ve kottan kazanılan bodrum katlarla beraber 15 m’yi geçtiği 

görülmektedir. Fatih Mahallesi ise, geçmişte kaçak yapılaşma sebebiyle gecekondu bölgesi 

iken imar affıyla imar ıslah planı yapılmış ancak kaçak yapılaşmanın devam etmesi nedeniyle, 

mevcut durum ile imar ıslah planı arasında farklılıklar oluşmuştur.  

Bu çalışmada amaç, planlarda önerilenler ile yerinde gerçekleşen uygulamalar arasındaki 

farklılıkların örnek alanlar üzerinde incelenerek, sorunların neden kaynaklandığını 

belirlemektir. 

Anahtar Kelimeler: İmar planı 1, Kentleşme 2, İmar mevzuatı 3 
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN IMPULSIVE 

BUYING BEHAVIORS AND PAYMENT OPTIONS: AN APPLICATION 

ON CONSUMERS OF APPAREL 

Yusuf ÖCEL 

Düzce Üniversitesi 

Abstract 

The main purpose of this study is to investigate the relationship between Impulsive buyıng 

behaviors and payment options. As a research universe, individuals over the age of 18 have been 

selected who exchange apparel on the Internet. In this context, data are collected by convenience 

sampling method of easy from 400 people. The data are obtained digitally using the survey 

technique. The data collected are analyzed in the SPSS package program. The data are applied to 

frequency, factor, chi-square, Independent sample T-test and ANOVA tests. According to the 

frequency analysis results, it is concluded that in general cash shopping was made in the internet, 

1-3 and 4-6 installment options were used, a maximum limit of 1000 TL was used in installment 

shopping, the limit was variable in cash exchange and payment was preferred with the credit card, 

door payment and bank card. According to the results of the chi-square test, there has been a 

relationship between payment options and age, education status, occupation, marital status, gender 

and income groups. According to the results of the difference analysis, significant differences 

have occurred between impulsive buying behavior and cash and installment shopping limits. 

Key words: Impulsive buying, payment options, apparel 

 

 

PLANSIZ ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARI İLE ÖDEME SEÇENEKLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İRDELENMESİ: HAZIR GİYİM TÜKETİCİLERİ 

ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Özet 

Bu çalışmanın temel amacı plansız alışveriş davranışları ile ödeme seçenekleri arasındaki ilişkinin 

irdelenmesidir. Araştırma evreni olarak internette hazır giyim alışverişi yapan 18 yaş üstü bireyler 

seçilmiştir. Bu kapsamda 400 kişiden kolayda örnekleme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Veriler 

dijital ortamda anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Toplanan veriler SPSS paket 

programında analize tabi tutulmuştur. Verilere frekans, faktör, ki-kare, Independent sample T-testi 

ve ANOVA testleri uygulanmıştır. Frekans analizi sonuçlarına göre internette hazır giyim 

alışverişinde genel olarak nakit alışveriş yapıldığı, en fazla 1-3 ve 4-6 taksit seçeneklerinin 

kullanıldığı, taksitli alışverişte en fazla 1000 TL’lik limit kullanıldığı, nakit alışverişte ise limitin 

değişken olduğu ve en fazla kredi kartı, kapıda ödeme ve banka kartı ile ödemenin tercih edildiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Ki-kare testi sonuçlarına göre ödeme seçenekleri ile yaş, eğitim durumu, 

meslek, medeni durum, cinsiyet ve gelir grupları arasında ilişki çıkmıştır. Farklılık analizi 

sonuçlarına göre plansız alışveriş davranışı ile nakit ve taksitli alışveriş limitleri arasında anlamlı 

farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: Plansız alışveriş, ödeme seçenekleri, hazır giyim 
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TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ ALANINDA YAZILAN DOKTORA 

TEZLERİNDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI, 

2010-2019 
 

Oğuzhan ÖZALTIN 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, oguzhanozaltin@isparta.edu.tr  

 

Özet 

Diğer bilimlerle kıyaslandığında sosyal bilimlerde kendine özgülüğün önemli bir yeri olduğu 

söylenebilir. Belirli zamanda ve uzamda, örgütten örgüte, yapıdan yapıya, tarihsel koşullarda 

birbirinden farklılık, diğer bir ifadeyle kendine özgülük öne çıkabilmekte, derinlemesine 

analize gereksinim duyulabilmektedir. İşte tam bu noktada nitel araştırmalar sosyal 

bilimcilere dolayısıyla yönetim bilimi çalışanlara oldukça önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu 

saikle araştırmanın amacı 2010-2019 yılları arasındaki on yıllık dönemde, Türkiye 

Cumhuriyeti’nde, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda yazılan doktora tezlerinde, nitel 

araştırma yöntemlerinin nasıl kullanıldığını sayısal olarak analiz etmektir. Araştırmanın 

yöntemi bibliyometrik analizdir. Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi 

arama sayfasında kayıtlı, 2010-2019 yılları arasında, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda 

yazılan toplam 2080 adet tez arasındaki, doktora tezlerinin tamamı incelenmiştir. Bulgulara 

göre bu alanda toplam, 1780 tane yüksek lisans tezi, 300 adet doktora tezi yazıldığı 

görülmektedir. Bulgular ışığında, on yılda yazılan 300 doktora tezinden 66’sında nitel 

araştırma yöntemlerinin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilimi, Kamu Yönetimi, Nitel Araştırma, Bibliyometrik 

Analizdir. 
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ONLİNE YEMEK FİRMALARININ HİZMET KALİTESİNİN ACSI İLE 

ARAŞTIRILMASI 

Erkan ARI, Veysel YILMAZ 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

erkan.ari@dpu.edu.tr, vyilmaz@ogu.edu.tr  

 

Özet 

Bu çalışmada, online yemek firmalarının hizmet kalitesi Amerikan Müşteri Memnuniyet 

Modeli (ACSI) yardımıyla araştırılmıştır. Önerilen yapısal modelde müşteri beklentileri, 

algılanan kolaylık, algılanan değer, memnuniyet, şikayet ve sadakat değişkenleri ele 

alınmıştır. Çalışmanın analizinde değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için Yapısal 

Eşitlik Modeli (YEM) kullanılmıştır. Araştırma modeli, YEM analizinde yer alan çeşitli uyum 

iyiliği kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Uyum iyili kriterlerinden olan ki-kare değeri 

114,94 ve (χ2/sd) değeri ise 1,04 olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda; algılanan 

kolaylık ile algılanan değer ve memnuniyet ile sadakat arasındaki ilişki katsayıları sırasıyla 

0,99 ve 0,71 olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Online Yemek, Amerikan Müşteri Memnuniyet Modeli (ACSI), Yapısal 

Eşitlik Modeli 

 

Abstract 

In this study, the service quality of online food companies was investigated with the help of 

the American Customer Satisfaction Model (ACSI). In the proposed structural model, 

customer expectations, perceived convenience, perceived value, satisfaction, complaint and 

loyalty variables were discussed. Structural Equation Model (SEM) was used to reveal the 

relationship between variables in the analysis of the study. The research model was evaluated 

according to the various goodness of fit criteria included in the SEM analysis. Chi-square 

value, which is one of the good fit criteria, was calculated as 114.94 and (χ2/ sd) value was 

calculated as 1.04. In the results of working; The correlation coefficients between perceived 

convenience and perceived value and satisfaction and loyalty were calculated as 0.99 and 

0.71, respectively. 

Keywords: Online Food, American Customer Satisfaction Model (ACSI), Structural 

Equation Model. 
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COVID-19’A YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIN 

İSTATİSTİKSEL ANALİZİ 
 

Erkan ARI, Veysel YILMAZ 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

erkan.ari@dpu.edu.tr, vyilmaz@ogu.edu.tr 

Özet 

Bu araştırmada Türkiye’nin 42 şehrinde yaşayan insanların COVID-19 hakkındaki tutum ve 

davranışları araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan veri toplama aracı demografik bilgiler, halkın 

COVID-19 hakkındaki tutumlarını ölçmek için 2 bölüme ayrılmıştır. Demografik bilgiler 

kısmında veri toplama aracının dolduran kişinin cinsiyeti, yaşı, medeni durum, kronik 

hastalığı olup olmadığı, çalışma durumu gibi bilgiler yer almaktadır. 2.bölümde ise COVID-

19’ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi için 7’li likert tipi kullanılmıştır.  Katılımcıların 

%90’dan fazlasının katıldığını ifade ettiği önermeler; “C19 salgını süresince farklı bir 

hastalıktan dahi olsa hastaneye gitmek istemiyorum”  ve “C19 salgını işsiz sayısını arttırır” 

önermeleri olmuştur. Katılımcıların %50’den fazlasının katılmadığını ifade ettiği önermeler 

ise; “C19 salgını bittikten sonra hayat normalleşince arkadaş toplantılarına ve aile 

gezmelerine gitmeyi düşünmüyorum” ve “C19 salgını bittikten sonra hayat normalleşince 

AVM lere gitmeyi düşünmüyorum” önermeleri olmuştur. Çalışmada, Aşının bulunacağından 

daha çok 40-49 ve 50-59 yaş arasındakilerin çok daha umutlu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

Covıd-19 ilacın bulunacağından 40-49 ve 50-59 yaş arasındakiler daha çok umutlu iken 20-29 

ve 30-39 yaş grubu orta düzeyde umutlu olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19;  Tutum, t testi, Varyans analizi, Uyum analizi 

 

STATISTICAL ANALYSIS OF ATTITUDES AND BEHAVIORS TOWARDS 

COVID-19 

Abstract 

In this study, people's attitudes and behaviors about Covidien-19 living in 42 cities in Turkey 

were investigated. The data collection tool used in the study was divided into 2 parts to 

measure demographic information, public attitudes about COVID-19. Demographic 

information section includes information such as gender, age, marital status, chronic disease, 

and employment status of the person filling the data collection tool. In the second part, 7-point 

likert type is used to evaluate the attitudes of COVID-19. Propositions in which more than 

90% of participants state that they agree; “I do not want to go to the hospital during the C19 

epidemic even if it is from a different disease” and “The C19 epidemic increases the number 

of unemployed people”. The suggestions that more than 50% of the participants stated that 

they did not attend are; “I don't think of going to friends' meetings and family trips after life 

ends normal after the C19 outbreak ends” and “I don't think of going to shopping malls when 

life becomes normal after the C19 outbreak ends”. In the study, it was determined that those 

between the ages of 40-49 and 50-59 are much more hopeful than the vaccine will be found. 
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In addition, since the Covid-19 drug will be available, it was determined that those between 

the ages of 40-49 and 50-59 are more hopeful, while the 20-29 and 30-39 age group are 

moderately hopeful. 

Keywords: Covıd 19, Attitude, t test, Variance analysis, Correspondence Analysis 
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COVID-19’A YÖNELİK ALGILANAN RİSK: BİR YAPISAL EŞİTLİK 

MODEL ÖNERİSİ 
 

Erkan ARI, Veysel YILMAZ 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

erkan.ari@dpu.edu.tr, vyilmaz@ogu.edu.tr 

Özet 

Bu çalışmanın temel amacı, halkın COVID-19’a yönelik algılanan riskleri araştırmaktır. 

Ayrıca, salgına yönelik risk algısı ve kaygı arasındaki ilişkiyi betimlemek bir araştırma 

modeli de önerilmiştir. Çalışmada salgına yönelik algılanan risk, 3 faktöre olarak 

tasarlanmıştır; Algılanan Sağlık Risk, Algılanan Ekonomik Risk ve bireysel davranmaya 

yönelme durumlarını ölçebilmek için Sosyalleşememe olarak adlandırılan faktördür. Önerilen 

modelin testi yapısal eşitlik modellemesi kullanarak yapılmıştır. Yapılan analiz sonunda, 

modelin iyi uyum gösterdiği uyum ölçütlerinin değerlendirilmesinden 

anlaşılmıştır.  Çalışmada, COVID-19’a yönelik kaygılarını en fazla etkileyen faktörün 

algılanan sağlık riski olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19; Algılanan Sağlık Riski, Algılanan Ekonomik Risk, 

Sosyalleşememe, Kaygı, Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM). 

 

 

PERCEIVED RISKS TO COVID-19: A STRUCTURAL EQUATION MODELING 

PROPOSAL 

Abstract 

The main purpose of this study is to investigate the perceived risks of the public towards 

COVID-19. In addition, a research model has been proposed to describe the relationship 

between risk perception and anxiety. The perceived risk of the epidemic in the study was 

designed as 3 factors; Perceived Health Risk is the so-called Non-Socialization factor in order 

to measure Perceived Economic Risk and individual behavior. The proposed model was tested 

using structural equation modeling. At the end of the analysis, it was understood from the 

evaluation of the fit criteria that the model fit well. In the study, it was revealed that the 

perceived health risk was the factor most affecting their anxiety about COVID-19. 

Keywrods: COVID-19; Perceived Health Risk, Perceived Economic Risk, Inability to 

Socialize,  Anxiety, Structural Equation Model (SEM). 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TERMODİNAMİK KAVRAMLARA 

YÖNELİK YAKLAŞIMLARI 

Faruk AKBULUT, Yüksel ALTUN 

Gazi Üniversitesi 

 

Araştırmanın Önemi: Termodinamik; kimya, fizik, mühendislik, biyokimya ve eczacılık 

gibi öğretim programlarında yer alan önemli bir konu alanı olup özellikle mühendislik ve 

üniversite kimya ve fizik bölümlerinde temel alan olarak göze çarpmaktadır (Patron, 1997; 

Akt: Tanel, 2006; Sözbilir, 2001). Termodinamik kavramlar, doğayı anlamamıza yarayan ve 

küresel ısınma gibi doğa olaylarının açıklanmasında kullanılan kavramların tam merkezinde 

bulunan önemli kavramlardır (Haglund vd., 2015). Ancak birçok termodinamik kavram, 

özellikle de enerji ve entropi kavramı soyut yapısından dolayı öğrenciler tarafından genellikle 

üstesinden gelinmesi zor kavramlar olarak kabul edilmektedir. Ne yazık ki bu durum söz 

konusu kavramların öğretilmesi ve öğrenilmesi sürecinde önemli sorunlara neden olmaktadır. 

Bu nedenle öğrencilerin bu kavramlarla ilgili ne tür zorluklar yaşadıkları ve bu zorlukları 

aşmaya yönelik yaklaşım belirlemek oldukça önemlidir. 

Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin termodinamik kavramlara 

yönelik anlayışlarının analiz edilmesi ve kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik 

alternatif bir yaklaşımın benimsenmesidir. 

Araştırmanın Yöntemi: Bu çalışmada lise öğrencilerinin termodinamik kavramlara yönelik 

düşünceleri ve kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik yarı yapılandırılmış görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırma süreçlerinden betimsel ve içerik analizi 

kullanılmıştırile değerlendirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin düşüncelerini açığa çıkarmanın 

yanında buldurma yöntemi ile de bazı ilke ve genellemelere ulaşılarak öğrenmelerine katkıda 

bulunulmuştur 

Veri toplama araçları:  Araştırmada,  verileri lise 11. ve 12. sınıf toplam on 

öğrencininöğrencileri ile yapılan yarı yapılandırılmış sözlü görüşmelerden elde edilen veriler 

kullanılmıştır. sorulara vermiş oldukları cevaplardan oluşmaktadır. 

Bulgular ve Yorum: Yarı yapılandırılmış mülakat analizleri sonucu öğrencilerdein Onbiron 

bir termodinamik kavrama yönelik 51 kavram yanılgısına rastlanılmıştır. En fazla ısı, sıcaklık 

ve entropi kavramlarına yönelik yanlış anlamalara rastlanılmıştır. Fakat genel olarak enerji 

kavramı (ısı/iç/mekanik enerji vb…) öğrencilerde en fazla yanlış anlaşılan kavram olmuştur. 

Bu bağlamda, özellikle soyut kavramların anlaşılmasına yönelik buldurma yöntemi destekli 

yarı yapılandırılmış görüşmelerin öğretimin bir parçası olarak kullanılabileceği 

önerilmektedir. 
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EXAMINING THE FIRST-YEAR EXPERIENCES OF SCHOOL 

PRINCIPALS: A PHENOMENOLOGICAL STUDY 
 

Ali Çağatay KILINÇ, Elmas YILDIRIM 

Karabik Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı 

cagataykilinc@karabuk.edu.tr, elmasyildirim1984@gmail.com 

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the problems that school principals, who are 

employed in schools affiliated to the Ministry of National Education (MoNE) and who have 

to go through the organizational socialization process, encounter in their first year of 

appointment based on their experiences. This study employing phenomenological design 

under qualitative research methods used criterion sampling, as one of the purposeful sampling 

techniques, to identify the participants. A semi-structured interview form developed by the 

researchers was utilized to gather data. The participants were a total of 10 school principals 

working in primary, secondary, and high schools in Karabuk province, Turkey. Context 

analysis was performed to analyze the data of the study. Results illustrated that in their first 

year of appointment, school principals face a line of economic, social, technical, professional, 

and psychological problems. Based on the results, we presented several suggestions. 

Keywords: School principal, problems, qualitative study 

 

 

OKUL MÜDÜRLERİNİN İLK YIL DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: 

FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA 

Özet 

Bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapmakta olan 

ve örgütsel sosyalleşme sürecinden geçmek zorunda olan okul müdürlerinin ilk yıl 

deneyimlerinden yola çıkarak yaşadıkları sorunları incelemektir. Nitel araştırma yöntemi ve 

fenomenolojik desende kurgulanmış bu çalışmada katılımcıları belirlenmesinde amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Veri toplama amacıyla 

araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. 

Katılımcılar Karabük ilinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan 

toplum 10 okul müdüründen oluşmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçları okul müdürlerinin görevlerinin ilk yılında ekonomik, sosyal, teknik, 

mesleki ve psikolojik bazı sorunlar yaşadıklarını göstermektedir. Araştırma sonuçlarına dayalı 

olarak bazı öneriler sunulmuştur. 

Keywords: Okul müdürü, sorunlar, nitel araştırma 
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PROJECT SCHOOLS THROUGH THE EYES OF TEACHERS 

Ali Çağatay KILINÇ, Hanife KUŞ 

Karabük Üniversitesi, Karabük Mevlana İmam Hatip Ortaokulu, 

cagataykilinc@karabuk.edu.tr, hanifekus.7805@gmail.com 

Abstract 

The purpose of this study is to reveal the opinions of the teachers working in the project schools 

about the project school. A total of 9 teachers working in a project school participated in this 

research, which was designed in qualitative research methodology and phenomenology design. 

Research data were collected using a semi-structured interview form developed by the 

researchers. The criterion, maximum diversity and convenient sampling among the purposeful 

sampling methods were used in a systematic way to identify the participants. The descriptive 

analysis technique was used to analyze the data. The results of the research show that a significant 

part of the participants feel that the teachers working in the project school feel privileged, special 

and valuable. Some of the participants mentioned the lack of infrastructure of the project school. 

As it is a school that accepts students by exam, there is no problem in lecturing. One of the most 

important problems faced in the project schools is the excessive focus on academic achievement 

and consequently increased anxiety among students and parents. At the same time, it was 

observed that these schools were going through a period of proving themselves and there was a 

concern about not being able to meet the expectations. Some suggestions were presented based on 

the results. 

Key Words: Proje school, teacher, qualitative research, experience, phenomenology 

 

ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN PROJE OKULU: FENOMENOLOJİK BİR 

ARAŞTIRMA 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, proje okullarında görev yapan öğretmenlerin proje okuluna ilişkin 

görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bir proje okulunda görev yapan toplam 9 öğretmen nitel araştırma 

yöntemi ve fenomenoloji deseninde kurgulanan bu araştırmaya katılmışlardır. Araştırmacılar 

tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak araştırma verileri 

toplanmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt, maksimum 

çeşitlilik ve kolay ulaşılabilir örnekleme birlikte belli bir sistematik dâhilinde kullanılmıştır. 

Betimsel analiz tekniğiyle araştırma verileri çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları katılımcıların 

önemli bir kısmının proje okulunda çalışan öğretmenlerin kendilerini ayrıcalıklı, özel ve değerli 

hissettiklerini göstermektedir. Katılımcılardan bazıları ise proje okulunun alt yapı eksikliğini 

belirtiler. Sınavla öğrenci alan bir okul olduğu için ders anlatma konusunda herhangi bir sıkıntı 

yaşanmamaktadır. Proje okullarında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri akademik başarıya 

aşırı odaklana ve bunun sonucunda öğrencilerde ve velilerde kaygının artmasıdır. Aynı zamanda 

bu okulların kendini ispat etme döneminden geçmekte olduğu, bu okullarda beklentiyi 

karşılayamama endişesinin hâkim olduğu gözlemlenmiştir. Araştırma sonuçlarına dayalı bazı 

öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Proje okulu, öğretmen, nitel araştırma, deneyim, fenomenoloji 
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EXPERIENCES OF GRADUATE SCHOOL PRINCIPALS IN THE 

FIELD OF EDUCATION ADMINISTRATION: A 

PHENOMENOLOGICAL STUDY 

Ali Çağatay KILINÇ, Serkan ACAR 

Karabük Üniversitesi, Karabik Kayabaşı Ortaokulu 

cagataykilinc@karabuk.edu.tr, serkan.acar.tr@hotmail.com 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the experiences of school principals who have 

postgraduate education in the field of Educational Administration. In this context, the 

experiences of school principals during graduate education and their reflections on school 

administration process were investigated in this research. A total of 9 school principals who 

completed graduate education in the field of educational administration participated in this 

study designed in qualitative research method and phenomenology design. Criterion, 

maximum diversity and easily accessible sampling methods were used systematically. The 

research data were obtained by a semi-structured interview form developed by the 

researchers. Research results reveal the necessity of making education management master's 

programs compulsory in cooperation with universities in the appointment and training of the 

principal. Several suggestions were presented based on the results of the study. 

Keywords: Educational administration, graduate education, school principal, qualitative 

research, phenomenology 

 

EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALAN OKUL 

MÜDÜRLERİNİN DENEYİMLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, Eğitim Yönetimi alanında lisansüstü eğitim alan okul müdürlerinin 

deneyimlerinin incelenmesidir. Bu kapsamda mevcut araştırmada okul müdürlerinin 

lisansüstü eğitimleri sürecinde yaşadıkları deneyimler ve bu deneyimlerin okul yönetimi 

sürecine yansımaları araştırılmıştır. Eğitim yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini 

tamamlamış 9 okul müdürünün katıldığı bu çalışma nitel araştırma yöntemi ve fenomenoloji 

deseninde kurgulanmıştır. Katılımcılar belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt, 

maksimum çeşitlilik ve kolay ulaşılabilir örnekleme çeşitleri sistematik olarak kullanılmıştır. 

Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

elde edilmiştir. Araştırma sonuçları okul müdürü atamasında ve yetiştirilmesinde üniversiteler 

ile işbirliği içinde eğitim yönetimi yüksek lisans programlarının zorunlu hale getirilmesi 

gerekliliğini ortaya koymuştur. Araştırma sonuçlarına dayalı bazı sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim yönetimi, lisansüstü eğitim, okul müdürü, nitel araştırma, 

fenomenoloji  
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TEACHER CANDIDATES’ SELF-EFFICAY of DESIGNING 

COMPUTER TECHNOLOGY SUPPORTED MATERIAL 

Bahadır KILCAN, Osman ÇEPNİ 

Gazi Üniversitesi, Karabük Ünversitesi 

bahadir@gazi.edu.tr, ocepni@karabuk.edu.tr 

Abstract 

In the information age where there is a rapid change and development in information and 

technology, the qualifications expected from teachers have also changed. Thus, teachers are 

expected to demonstrate the ability to use technology and to integrate the technology required 

by contemporary education with learning environments. Today, one of the teacher 

competencies is seen as being able to use teaching materials effectively. In this context, 

considering the reflections of the rapid development of information and communication 

technologies on educational science, it is important to determine the teacher candidate 

competencies for the design and use of teaching materials using these technologies. Based on 

this, in this study, it was aimed to determine the self-efficacy of prospective teachers to design 

and use information technology supported materials. The study group of the research consists 

of pre-service teachers who study in the Education and Literature Faculties of the state 

universities in Ankara, Aksaray and Karabük in the spring semester of the 2019-2020 

academic year. In order to collect data in the research, “Self-Efficacy Scale for Designing and 

Using Material Supported by Information Technology”, which was developed by Akbaba and 

Erbaş (2019), consisting of 28 items, was used. Within the framework of the purpose of the 

research, the SPSS program will be used for the necessary statistical solutions of the collected 

data regarding the answers given by the students. Since the data analysis process continues in 

the research, the findings, results and suggestions of the related research will be realized after 

these processes are completed. 

Keywords: Information and communication technology, designing-material, self-efficacy, 

teacher candidates 

 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ DESTEKLİ MATERYAL 

TASARLAMA VE KULLANMAYA YÖNELİK ÖZ YETERLİKLERİ 
 

Özet 

Bilgi ve teknolojide hızlı bir değişim ve gelişimin yaşandığı bilgi çağında, öğretmenlerden 

beklenen nitelikler de değişmiştir. Öyleki öğretmenlerden hem teknolojiyi kullanma becerileri 

göstermeleri hem de çağdaş eğitimin gereksinimi olan teknolojiyi, öğrenme ortamları ile 

bütünleştirebilmeleri beklenmektedir. Günümüzde öğretmen yeterliklerinden biri de öğretim 

materyallerinden etkin biçimde yararlanabilme olarak görülmektedir. Bu bağlamda bilgi ve 

iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimin eğitim bilimine yansımaları göz önünde 

bulundurulduğunda bu teknolojilerin kullanıldığı öğretim materyallerinin kullanımı ve 
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tasarlanmasına yönelik öğretmen adayı yeterliklerinin belirlenmesi önemli görülmektedir. 

Buradan yola çıkarak bu çalışmada öğretmen adaylarının bilişim teknolojisi destekli materyal 

tasarlama ve kullanmaya yönelik öz yeterliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ankara, Aksaray ve 

Karabük illerinde yer alan devlet üniversitelerinin Eğitim ve Edebiyat Fakültelerinde öğrenim 

gören (Pedagojik formasyon alan) öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veri 

toplamak amacıyla Akbaba ve Erbaş (2019) tarafından geliştirilen, 28 maddeden oluşan, 

“Bilişim Teknolojisi Destekli Materyal Tasarlama ve Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlik 

Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın amacı çerçevesinde öğrencilerin ölçeğe verecekleri 

cevaplara ait toplanan verilerin gerekli istatistiksel çözümleri için SPSS programından 

yararlanılacaktır. Araştırmada veri analizi süreci devam ettiğinden, ilgili araştırmaya ait 

bulgu, sonuç ve öneriler bu işlemler tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve iletişim teknolojisi, materyal tasarlama, özyeterlik, öğretmen 

adayları 
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SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ 'PERCEPTIONS ON 

NATURE BASED TOURISM 

Osman ÇEPNİ, Fatih AYDIN 

Karabük Üniversitesi 

ocepni@karabuk.edu.tr, fatihaydin@karabuk.edu.tr 

 

Abstract 

Nature-based tourism, also referred to as ecotourism, has recently emerged as a very 

important concept. Nature-based tourism is seen as a type of tourism that protects and protects 

social and cultural integrity while supporting the economic development of local people. 

However, nature-based tourism is one of the activities focused on protecting nature and the 

environment. In this context, one of the topics included in the main objectives of the Social 

Studies course is to raise individuals with environmental and nature awareness. On the other 

hand, the fact that there is a sensitivity to the natural environment among the values included 

in the social studies curriculum has made it necessary to investigate the concept of nature-

based tourism and to reveal what the perception exists from the eyes of the students. As stated 

above, nature-based activities that form the subject of the study have become touristic 

products and services that have been highly demanded in recent years. Based on this study, 

the perceptions of pre-service social science teacher candidates regarding nature-based 

tourism have been examined. The study group of the research consists of students studying in 

the Social Studies Education Department of the Faculty of Education of a public university in 

Ankara in the spring semester of the 2019-2020 academic year. In the research, "Perception 

questionnaire on nature-based tourism" developed by the authors was used to collect data. 

Within the framework of the purpose of the research, SPSS program will be used for the 

necessary statistical solutions of the collected data regarding the answers given by the 

students. Since the data analysis process continues in the research, the findings, results and 

suggestions of the related research will be realized after these processes are completed. 

Keywords: Nature-based tourism, perception, social studies, teacher candidates 

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DOĞA TEMELLİ TURİZME 

İLİŞKİN ALGILARI 
 

Özet 

Ekoturizm olarak da ifade edilen doğa tabanlı turizm özellikle son zamanlarda oldukça önemli 

bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğa temelli turizm, yerel halkın ekonomik 

kalkınmasına destek olurken sosyal ve kültürel bütünlüklerini koruyup gözeten bir turizm türü 

olarak görülmektedir. Bununla birlikte doğa temelli turizm doğayı ve çevreyi koruma odaklı 

faaliyetlerden biridir. Bu bağlamda Sosyal Bilgiler dersi öğretiminin temel amaçları içerisinde 

kendisine yer alan başlıklardan biri de çevre ve doğa bilinci olan bireyler yetiştirmektir. Öte 
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yandan sosyal bilgiler dersi öğretim programı içerisinde yer alan değerler içerisinde doğal 

çevreye duyarlılık değerinin de bulunması doğa temelli turizm kavramının araştırılmasını ve 

öğrencilerin gözünden var olan algının nasıl olduğunun ortaya konmasını gerekli kılmıştır. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi çalışmanın konusunu oluşturan doğa temelli etkinlikler son 

yıllarda oldukça talep gören turistik ürün ve hizmetler haline gelmiştir. Buradan yola çıkarak 

yapılan bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının doğa temelli turizme ilişkin 

algıları incelenmeye çalışmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 

bahar döneminde Ankara ilinde yer alan bir devlet üniversitesinin Eğiim Fakültesi, Sosyal 

Bilgiler Eğitimi bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada veri 

toplamak amacıyla yazarlar tarafından geliştirilen “Doğa temelli turizme ilişkin algı anketi” 

kullanılmıştır. Araştırmanın amacı çerçevesinde öğrencilerin verecekleri cevaplara ait 

toplanan verilerin gerekli istatistiksel çözümleri için SPSS programından yararlanılacaktır. 

Araştırmada veri analizi süreci devam ettiğinden, ilgili araştırmaya ait bulgu, sonuç ve 

öneriler bu işlemler tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Doğa temelli turizm, algı, sosyal bilgiler, öğretmen adayları 
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ENERGY PRODUCTION OPTIMIZATION WITH FUZZY GOAL 

PROGRAMMING 

Rafia ÖZTOPUZ EREN, Atakan ALKAN 

Kocaeli Üniversitesi 

rafiaoztopuz@gmail.com, alkanatakan@yahoo.com 

Abstract 

Due to today's economic conditions and increasingly competitive environment, the use of each 

resource at the optimum level and maximum efficiency is a prerequisite for businesses to survive. 

For this reason, businesses have to make quick and accurate decisions about the use of limited 

resources. However, the complexity of production processes and changing market conditions 

increase uncertainty and difficulty of decision making . The importance of operational researches, 

which involves blurring and enables making effective decisions under these complex conditions, 

is increasing day by day for businesses. 

In this study, the fuzzy goal programming model, which aims to give the best result under 

turbidity, is discussed. After a general introduction to this subject, fuzzy logic and fuzzy goal 

programming are explained. In order to clarify the subject, daily energy production is planned 

with fuzzy goal programming in an energy producing enterprise. In the relevant practice, it is 

aimed to increase the approximate profit level desired to be achieved by considering the raw 

material constraint used in production, production costs and final product sales prices determined 

by EPİAŞ that change hourly. 

Keywords: Fuzzy Goal Programming, Fuzzy Logic, Energy Optimization. 

 

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA İLE ENERJİ ÜRETİM OPTİMİZASYONU 

Özet 

Günümüz ekonomik koşulları ve giderek artan rekabet ortamı gereği her bir kaynağın optimum 

seviyede ve maksimum verimde kullanılması, işletmelerin varlığını sürdürebilmesi için ön 

koşuldur.  Bu sebeple işletmeler kısıtlı kaynaklarının kullanımı hakkında hızlı ve doğru kararlar 

vermek zorundadırlar. Ancak üretim süreçlerinin karmaşıklığı ve değişen pazar şartları belirsizliği 

arttırmakta ve karar vermeyi zorlaştırmaktadır. Bu karmaşık koşullar altında etkin kararlar 

alabilmeyi sağlayan bulanıklık içeren yöneylem çalışmalarının önemi işletmeler için gün geçtikçe 

artmaktadır. 

Bu çalışmada, bulanıklık altında en iyi sonucu vermeyi amaçlayan bulanık hedef programlama 

modeli ele alınmıştır. Bu konuya ilişkin genel bir giriş yapıldıktan sonra, bulanık mantık ve 

bulanık hedef programlama anlatılmaktadır. Konunun daha iyi anlaşılması amacıyla enerji üretimi 

yapan bir işletmede günlük enerji üretimi bulanık hedef programlama ile planlanmıştır. 

Uygulamada, üretimde kullanılan hammadde kısıtı, üretim maliyetleri ve EPİAŞ tarafından 

belirlenen, saatlik olarak değişen nihai ürün satış fiyatları ele alınarak elde edilmesi istenen 

yaklaşık kar düzeyine çıkılması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bulanık Hedef Programlama, Bulanık Mantık, Enerji Optimizasyonu. 
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PROVIDING RIDE COMFORT IN VEHICLES WITH DIFFERENT 

CONTROLLER DESIGN 

Nuray KORKMAZ CAN, Omur Can OZGUNEY 

Abstract 

The most important factor that disturbs people in vehicles is inadequate ride comfort for the 

driver and passengers. Therefore, many different strategies have been studied on this subject 

to understand that the design of the controllers was significantly effective to ensure the ride 

comfort of the driver. Therefore, in this study, two different controllers were designed and 

applied to the nonlinear quarter vehicle model. Firstly, Proportional-Integral-Derivative (PID) 

control was designed and applied, then Fuzzy Logic Controller was designed and applied to 

the seat suspension system. Finally, the results of vehicle model with two controllers were 

compared each other. The controller is located between the sprung mass and the seat frame. 

PID controller is designed based on Ziegler-Nichols method whereas fuzzy logic controller is 

designed by trial and error method. The simulations have been performed with the quarter 

vehicle model with driver seat. The results were obtained for the uncontrolled, PID-controller 

and Fuzzy-Logic controller model. The simulation results illustrated that applying controller 

to the seat suspension system has been improved the ride comfort. 

Keywords: 1st Ride Comfort, 2nd  Quarter Vehicle, 3rd PID Control, 4th Fuzzy Logic 

Control 
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 SOSYAL MEDYADA MARKA BAĞLILIĞININ MARKA İLİŞKİ 

KALİTESİNE ETKİSİNİ AÇIKLAMAYA YÖNELİK KAVRAMSAL BİR 

MODEL ÖNERİSİ  

Nilgün TUZCU 

Süleyman Demirel Üniversitesi, nilguntuzcu@hotmail.com 

Özet 

Tüketicilerin ilgisini çekmek için sosyal medya sitelerinin kullanımınının artmasına rağmen, 

sosyal medya temelli tüketici marka bağlılığı yapısı yeterince literatürde yer almamasından 

dolayı gerekli ilgiyi görmediğine işaret etmektedir. Sosyal medya örgütler tarafından doğru 

kullanıldığı takdirde; örgütlere marka oluşturma, marka imajı yaratma, marka bağlılığı 

oluşturma ve marka yönetimi dahil olmak üzere birçok marka değeri oluşturma fırsatları 

anlamına gelmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada sosyal medyada marka bağlılığının 

marka ilişki kalitesine etkisini açıklamaya yönelik kavramsal bir model önerilmesi 

amaçlanmıştır. Bu çalışmanın kapsamında önerilen modelin oluturulmasında sosyal medya 

marka yatırımları ile sosyal medya marka iletişimi temel alınmıştır. Sosyal medya marka 

iletişimi; örgüt tarafından yaratılan marka iletişimini ve kullanıcı tarafından yaratılan marka 

iletişimini içermektedir. Derleme türünde literatür bilgisinin kullanıldığı bu çalışma ile 

kavramsal temellerle önerilen modelin teorik temellerinin olduğunu ve mevcut literatür bilgisi 

ile modelin açıklanabileceğini göstermiştir. Ayrıca bu çalışma ampirik olarak test edilebilecek 

bir modeli de içermektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda bu modelin test edilmesi, 

literatürde yer alan ölçeklerin kullanılması ve/veya yeni ölçeklerin oluşturulmasına yönelik 

temel bir çalışma olması açısından bu çalışmanın literatüre katkı sağladığı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Marka Bağlılığı, Marka İlişkisi 
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ENDEMIC FISH Chondrostoma angorense Elvira, 1987 IN KIRMIR 

STREAM, TURKEY 

Semra BENZER, Ali GÜL 

Gazi Üniversitesi 

Corresponding author e-mail: sbenzer@gazi.edu.tr 
 

Abstract 

This study was carried out Chondrostoma angorense Elvira 1887, Ankara Nase in 2016, 

Kirmir Stream. The lengths and weight (W) of each specimen were measured with a digital 

caliper to the nearest 0.01 cm, weighted to the nearest 0.01 g. The present study, total length, 

fork length, standard length, dorsal distance, dorsal fin base length, dorsal fin length, head 

length, preorbital length, eye diameter, postorbital length, interorbital length, body depth, anal 

distance, anal fin length, anal fin base length, , pectoral fin base length, pectoral fin length 

ventral fin length, ventral fin base length, caudal peduncle depth, caudal peduncle length and 

weight of specimens were varied between 6.5 - 14.5 cm; 6 - 13.5 cm; 5.3 - 12 cm, 2.4 -6.5 cm, 

0.6 - 2 cm, 1 - 2.4 cm, 1.1 - 2.6 cm, 0.3 - 1 cm, 0.3 - 0.6 cm, 0.4 - 1.5 cm, 0.4 - 1.3 cm, 1 - 3.2 

cm, 3.7 - 9.2 cm, 0.6 -1.6 cm, 0.9 - 2.1 cm, 0.8 - 2.4 cm, 0.3 - 0.5 cm, 0.7 - 1.8 mm, 0.3 - 0.5 

cm, 0.4 - 1.5 cm, 0.6 - 1.6 cm and 2.33 - 33.05 g, respectively LWR were estimated from the 

formula, W = a Lb, where W is weight (g), L the standard length, fork length and total length 

(mm), a and b are the coefficients of the functional regression between W and L. LWR were 

found as W=0.01132559 SL3.1991 (r²= 0.888), W=0.00537719 FL3.3493 (r²= 0.0.885), 

W=0.00328174.TL3.4295 (r²= 0.882) for all specimens. The aim of this was to quantify 

morphometric characteristic and LWR properties of for Chondrostoma angorense in Kirmir 

Stream. 

Keywords: Chondrostoma angorense, Ankara Nase, morphometric characters, Kirmir 

Stream. 
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ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN PARA 

ALACAKLARINA İLİŞKİN ÖZEL TAKİP USÛLÜNÜN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Cemil SİMİL 

İstanbul Kültür Üniversitesi 

Özet 

Cebri icra hukuku kişilerin hem kişilik hem de malvarlığı yönünden hâkimiyet alanına doğrudan 

bir müdahale sonucu doğurduğundan, hem bu yaptırımı gerektiren durumların ve buna ilişkin 

yolların hem de bu yollar içindeki usûl ve esasların baştan belirli olması gerekir. Bunun 

sağlanması amacıyla iki temel kanun kabul edilmiştir. Bunlardan biri, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun; diğeri ise 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’dur. 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, devletin kamu hukuku ilişkilerinden doğan 

alacaklarının icra yoluyla tahsilini düzenlemektedir. 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ise özel 

hukuk ilişkilerinden doğan alacakların icra ve iflâs yoluyla tahsili yöntemleri düzenlemiştir. 

Ayrıca, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da iflâs yoluyla takip prosedürü 

düzenlenmediği için Devlet, kamu borçlusunu İcra ve İflâs Kanunu’na göre iflâs yoluyla da takip 

edebilir.  

Bu iki temel Kanun dışında hükümleri 01.06.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7155 sayılı “Abonelik 

Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında 

Kanun” (Kısaca “Ab.K”) ile ayrı ve özel bir takip yolu düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun, 

abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya 

yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilâmsız icra 

takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezî Takip 

Sistemi üzerinden başlatılmasına ve haciz aşamasına kadar yürütülmesine ilişkin usûl ve esasları 

düzenlemektir (Ab.K m. 1).  

Öncelikle COVİD-19 salgının ülkemizde etkisini göstermesi üzerine alınan tedbirlerin bu takip 

yolunu da kapsadığını ifade etmek gerekir. Bilindiği üzere, 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

yayımlanmış (Resmi Gazete, 22.03.2020, Sayı 31076), daha sonra ise 7226 sayılı Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici birinci maddesi ile Covid-19 salgın 

hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi 

amacıyla sürelerin durdurulması hakkında ikinci bir düzenleme yapılmıştır*. 7226 sayılı Kanun’un 

geçici birinci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen 30/4/2020 (bu tarih dâhil) 

                                                         
* 7226 s. K. geçici m. 1, f. I şu şekildedir: “(1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı 

alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; 

a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü 

süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm 

süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar 

bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma 

kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, 

b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu 

kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç 

olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz 

kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, 

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden 

itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma 

süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde 

Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu 

kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.”.  
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tarihine kadar kabul edilen durma süresi, 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (Resmi Gazete, 

30.04.2020, Sayı 31114) 1/5/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 15/6/2020 (bu tarih dâhil) tarihine 

kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden 

değerlendirmek üzere) uzatılmıştır.  

7155 sayılı Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta 

düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli 

faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarına 

ilişkin icra takiplerini kapsar (Ab.K m. 2/2). Söz konusu para alacakları için 7155 sayılı Kanun’da 

belirtilen yöntem dışında başka şekilde takip başlatılamaz ve yürütülemez. İcra memuru, bunu 

kendiliğinden gözetmeli ve buna aykırı takip taleplerini reddetmelidir (Ab.K m. 2/2). Bu hüküm 

emredici niteliktedir. Bu nedenle icra memurunun bunu gözetmeden yaptığı işlemlere ya da aldığı 

kararlara karşı ilgililer süresiz şikâyet yoluna başvurulabilecektir. 

7155 sayılı Kanun’la getirilen yeni takip usûlü, birçok açıdan eleştirilebilir*. Bununla birlikte icra 

dairelerinin yükünü önemli ölçüde azalttığı için önemli bir takip prosedürü olarak kabul edilebilir. 

Takibe konu alacaklar, abonelik sözleşmelerinden kaynaklandığı için itiraza uğramaları çok sık 

görülmemektedir ve abonelerin bu yöndeki talepleri yerine getirme reflekslerinin diğer 

sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının yerine getirilmesinden daha fazla olduğu 

gözlemlenmektedir. Elbette bunda abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan alacakların kural 

olarak küçük meblağlı alacaklardan olmasının ve hizmetten yararlanmanın gerekliliğinin de 

önemli payı bulunmaktadır.  

7155 sayılı Kanunla takip yapılabilmesi için bir abonelik sözleşmesinin bulunması gerekir. 

Sözleşme dışı bir mal ve hizmet kullanımlarından doğan alacaklar genel hükümlere göre cebri 

icraya konu edilebilir. Bu nedenle, özellikle uygulamada “kaçak kullanım” olarak ifade edilen 

kullanımlardan doğan alacakların 7155 sayılı Kanun’a göre takibi mümkün değildir.  

7155 sayılı Kanunla kabul edilen özel takip yoluna, alacaklı olarak sadece abonelik sözleşmesinin 

mal veya hizmet sunan tarafı başvurabilmektedir. Takibin konusunu para alacağı oluşturmaktadır. 

Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarının tahsili usûlü özel bir takip yolu olarak 

UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezî Takip Sistemi (MTS) üzerinden başlatılır ve avukat 

aracılığıyla takip yapılması zorunluluğu kabul edilmiştir. Avukatla takip zorunluluğu, sistemin 

avukatlarca bilinmesi nedeniyle hem takip yolunun kötüye kullanılmasını ve hem de hukuka 

aykırılıkları azaltacak nitelikte olması nedeniyle olumlu bulunmaktadır.  

Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarının tahsili yolu, esasında küçük meblağlı 

alacakların tahsili için önemli bir düzenlemedir. Ancak 7155 sayılı Kanun’da abonelik ilişkisinin 

kapsamı ve içeriği bakımından bir ayırım yapılmamıştır. Örneğin, bir haneye sunulan abonelik 

hizmeti ile bir fabrikaya sunulan abonelik hizmetinde fark gözetilmediği gibi, mal veya hizmetin 

bedelinde de bir fark gözetilmemiştir. Bunun sonucu olarak da haneye sunulan abonelik hizmeti 

nedeniyle doğan yüz liralık küçük meblağlı sayılabilecek bir alacakla fabrikaya sunulan ve 

yüzbinlerce lira meblağlı büyük alacaklar arasında bir fark gözetilmeden takibi mümkün 

kılmaktadır. Takip her ne kadar avukat aracılığıyla yürütülse de başlangıçta cebri icra organlarının 

denetimi dışında olup, doğrudan alacaklının inisiyatifiyle gerçekleşmektedir. Bu nedenle olması 

gereken hukuk bakımından, abonelik sözleşmelerinden kaynaklansa dahi sadece belirli parasal 

sınırdaki (örneğin, 2.500 Türk lirasına kadar) para alacaklarının 7155 sayılı Kanun çerçevesinde 

takibine imkân tanınmasının daha uygun olacağı kanaatindeyim.  

 

Anahtar Kelimeler: Abonelik Sözleşmesi, Para Alacağı, İcra Takibi, COVID-19, Küçük 

Meblağlı Alacaklar. 

  

                                                         
* Detaylı değerlendirme için bkz.: Özekes M., Abonelı̇k Sözleşmelerı̇nden Kaynaklanan 

Para Alacaklarına İlı̇şkı̇n Yenı̇ Takı̇p Yolu (7155 Sayılı Kanun’un Düzenlemesi), İzmir Barosu Dergisi, Eylül 2018, s. 231 

vd.  
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SELECTION OF CONTRACTORS BY ANALYTICAL NETWORK 

PROCESS (ANP) METHOD IN PUBLIC CONSTRUCTION TENDERS 

Latif Onur UGUR, Nebih ALBAYRAK 

Düzce Üniversitesi 

latifugur@duzce.edu.tr, albayraknebih3@hotmail.com 

Abstract 

In order to complete the construction projects on time, in the required quality conditions and 

within the budget of the project, contractor selection is an important parameter. In Turkey, 

after certain conditions are met in public construction tenders, limit value calculation is made 

and the company wins the tender with the lowest economic bid. Evaluating contractor 

selection only according to the offer price after certain conditions can cause difficulties in the 

later stages of the project.For this reason, more than one criteria should be taken into 

consideration and contractor selection should be made. In this study,; an analytical 

networking process (ANP) based approach has been proposed for the selection of contractors 

based on multiple criteria in public construction tenders. A literature review was carried out 

for the implementation of the method and the main / sub-criteria were determined in the 

selection of the contractor. The main and sub-criteria were scored by experts with sufficient 

knowledge and experience in public construction tenders. 10 sub-criteria were applied to 4 

different construction companies participating in the same tender. As a result of the study, it 

was understood that the choice of contractor company could be accomplished successfully 

with the ANP approach. 

Keywords: Analytical Network Process (ANP), Contractor selection, Public construction 

tenders 

 

 

KAMU YAPIM İHALELERİNDE ANALİTİK AĞ SÜRECİ (ANP) YÖNTEMİYLE 

YÜKLENİCİ SEÇİMİ 

Özet 

İnşaat projelerinin zamanında, istenilen kalite koşullarında ve proje bütçesi dahilinde 

tamamlanması için; yüklenici seçimi önemli bir parametredir. Türkiye'de kamu inşaat 

ihalelerinde belirli koşullar sağlandıktan sonra limit değer hesaplaması yapılır ve en düşük 

ekonomik teklifle ihaleyi firma kazanır. Yüklenici seçiminin belirli şartlardan sonra sadece 

teklif fiyatına göre değerlendirilmesi projenin sonraki aşamalarında zorluklara neden 

olabilir.Bu nedenle birden fazla kriter dikkate alınarak yüklenici seçimi yapılmalıdır. Bu 

çalışmada; kamu inşaat ihalelerinde birden fazla kritere dayalı müteahhitlerin seçimi için 

analitik ağ süreci (ANP) temelli yaklaşım önerilmiştir. Yöntemin uygulanması için literatür 

taraması yapılmış ve yüklenici seçiminde ana / alt kriterler belirlenmiştir. Ana ve alt kriterler, 

kamu inşaat ihalelerinde yeterli bilgi ve deneyime sahip uzmanlar tarafından puanlanmıştır. 

Aynı ihaleye katılan 4 farklı inşaat firmasına 10 alt kriter uygulandı. Çalışma sonucunda 
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yüklenici firma seçiminin, ANP yaklaşımı ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilebileceği 

anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Analitik Ağ Süreci (ANP), Yüklenici seçimi, Kamu inşaat ihaleleri 
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DETERMINING THE EFFECT OF JOB INSECURITY PERCEPTION 

ON EMOTIONAL LABOR: A CASE STUDY 

Esra AYDIN GÖKTEPE 

İstanbul Arel Üniversitesi, esraaydingoktepe@arel.edu.tr 

 

Abstract  

This relationship has determined the relationship between job insecurity and emotional labor. 

The sample of the study is represented by 200 academic staff working at foundation 

universities in Istanbul.Quantitative research method was adopted in the study. See about Job 

Security and Emotional Labor Scale as a data collection tool. At the end of the research, it 

was determined that there was a low level of positive correlation between perception of job 

insecurity and  in-depth action emotions actions.  It was also determined that there was no 

significant relationship between job security perception and surface-fake action and hidden 

emotions. It has been determined that the perception of job security affects emotional labor 

statistically significantly and positively. This situation can be interpreted as that employees 

with high perception of job insecurity tend towards losing their jobs with anxiety about losing 

their job. 

Key Words; Job insecurity, Emotional Labor, İn-depth Emotional Actions 

 

 

İŞ GÜVENCESİZLİĞİ ALGISININ DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 

BELİRLENMESİ: BİR UYGULAMA 

Özet 

Bu çalışmada iş güvencesizliğinin duygusal emek ile ilişkisi belirleyerek, bu ilişki 

çerçevesinde yöneticilere yönetim uygulamaları için önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini İstanbul’daki vakıf üniversitelerinde çalışmakta olan 200 akademik 

personel çalışan temsil etmektedir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Veri 

toplama aracı olarak İş Güvencesi Endeksi ve Duygusal Emek Ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırma sonunda iş güvencesizliği algısı ile derinlemesine duygular arasında pozitif yönlü 

düşük düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca iş güvencesi algısı ile sahte eylem ve 

gizlenen duygular arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. İş güvencesi algısının 

duygusal emeği istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu 

durum iş güvencesizliği algısı yüksek olan çalışanların,  işini kaybetme kaygısı ile 

derinlemesine duygulara yönelmesi şeklinde yorumlanabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İş güvencesizliği, Duygusal Emek, Derinlemesine Duygusal Eylemler 
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MELATONIN FOR COVID-19 ENFECTION 

Ozlem YILDIZ-GÜLAY  

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, oygulay@mehmetakif.edu.tr 

Abstract 

Questions such as how to deal with the threats caused by the deadly epidemic diseases caused 

by RNA viruses and how to reduce the mortality rates of infected individuals are in our 

agenda again with COVID-19 infection. In these sudden outbreaks, there are no known 

special treatments, so the right solutions must be urgently produced. As a powerful free 

radical scavenger, melatonin reduces tissue oxidative damage and can also be an effective 

anti-inflammatory agent to suppress the "cytokine storm" observed in COVID-19 cases. Thus, 

melatonin can increase the host's tolerance to pathogens and save valuable time for patients to 

develop an adaptive immune response and eventually get rid of the attack of pathogens. In 

addition, melatonin can also promote adaptive immune response by increasing T lymphocyte 

proliferation and B cells to produce specific antibodies. Melatonin has a large dose safety 

range. Based on its pharmacological and physiological properties, melatonin can have 

beneficial effects in unpredictable public health events, including COVID-19 infections. 

Key Words: Alternative therapy, antioxidant, immunity. 

 

 

COVİD-19’DA MELATONİN KULLANIMI 

Özet 

Virüslerin neden olduğu ölümcül salgın hastalıkların oluşturduğu tehditlerle nasıl mücadele 

edileceği ve enfekte bireylerin ölüm oranlarının nasıl azaltacağı gibi sorular COVID-19 

enfeksiyonu ile tekrar gündemimize dükmüştür. Ani gelişen bu tür salgınlarda, bilinen özel 

tedaviler olmadığı için, doğru çözümlerin acil olarak üretilmesi gerekir. Melatonin, doku 

oksidatif hasarını azaltan güçlü bir serbest radikal temizleyicidir ve aynı zamanda COVİD-19 

vakalarında gözlenen “sitokin fırtınasını” bastırmak için etkili bir anti-enflamatuar ajan 

olabilir. Sonuç olarak, melatonin konağın patojenlere karşı toleransını artırabilir ve hastaların 

uyarlanabilir bir bağışıklık yanıtı geliştirmesi ve nihayetinde patojenlerin saldırısından 

kurtulması için değerli zamandan tasarruf edebilir. Ek olarak, melatonin ayrıca spesifik 

antikorlar üretmek için T lenfosit proliferasyonunu ve B hücrelerini artırarak adaptif 

bağışıklık tepkisini teşvik edebilir. Melatonin büyük bir doz güvenlik aralığına sahiptir. 

Farmakolojik ve fizyolojik özelliklerine dayanarak melatonin, COVID-19 enfeksiyonları dahil 

olmak üzere,öngörülemeyen halk sağlığı olaylarında yararlı etkiler gösterebilir. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif tedavi, antioksidan, bağışıklık. 

  

mailto:oygulay@mehmetakif.edu.tr


5
th 

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  

28-30 May 2020 • Turkey  

 

112 

 

THERMAL TOURISM POTENTIAL OF HAYMANA DISTRICT 

Murat ÇAKIR, Fatih AYDIN 

Abstract 

Nowadays, one of the goals that lead people to travel is health. Today, air, water, soil and 

environmental pollution; The noisy environments brought by urbanization cause serious problems 

on people's health. For this reason, people turned to health tourism in order to relax, stay fit and 

regain their health, to clean waters away from noise and pollution Therapeutic travels are 

increasing day by day. People have turned to thermal tourism, which is a sub-branch of health 

tourism, which is good for various health problems. Turkey found on the thermal water source for 

the world's most important geothermal generation is a rich country geographically maintenance. 

The purpose of this research is to investigate the existing thermal tourism activities in Haymana 

district, the geothermal areas of Haymana district in terms of the principles of geography and to 

reveal its thermal richness. As a result of the researches of the International Medicinal Water 

Resources Research Center covering 30 countries, Haymana's hot spring water has been identified 

as the best quality hot spring water in the world in terms of its benefit to human health. There are 

3 thermal facilities operated by the municipality in Haymana. These facilities are; It is the 

Cimcime Sultan Thermal hotel, located with the Seyran Spa, the Madrasa Spa and the Cimcime 

Sultan Bath. In addition, there are nine more thermal enterprises belonging to the private 

enterprise.  

Keywords: Tourism, Thermal tourism, Haymana District 

 

 

HAYMANA İLÇESİNİN TERMAL TURİZM POTANSİYELİ 

Özet 

Günümüzde insanları seyahate yönelten amaçlardan biri de sağlıktır. Günümüzde hava, su, toprak, 

çevre kirliliği; kentleşmenin getirdiği gürültülü ortamlar insanların sağlığı üzerinde ciddi 

sorunlara yol açmaktadır. Bu yüzden insanlar gürültü ve kirlilikten uzak temiz bölgelere şifalı 

sulara yönelip dinlenmek, zinde kalmak ve sağlıklarına kavuşmak amacı ile sağlık turizmine 

yönelmişlerdir. Tedavi amaçlı seyahatler günümüzde gittikçe artmaktadır. İnsanlar çeşitli sağlık 

sorunlarına iyi gelen sağlık turizminin bir alt dalı olan termal turizme yönelmişlerdir. Türkiye 

coğrafi olarak dünyanın en önemli jeotermal kuşağı üzerinde bulunduğu için termal su kaynağı 

bakımdan zengin bir ülkedir. Bu araştırmanın amacı, Haymana ilçesinde mevcut termal turizm 

faaliyetleri, Haymana ilçesinin jeotermal alanlarını, coğrafya ilminin prensipleri açısından 

araştırmak ve termal zenginliğini ortaya koymaktır. Uluslararası Şifalı Su Kaynakları Araştırma 

Merkezi’nin 30 ülkeyi kapsayan araştırmaları sonucunda Haymana’nın kaplıca suyu insan 

sağlığına faydası açısından dünyadaki en kaliteli kaplıca suyu olarak tespit edilmiştir. 

Haymana’da belediyenin işlettiği 3 tane termal tesis vardır. Bu tesisler; Seyran Kaplıcası, Medrese 

Kaplıcası ve Cimcime Sultan Hamamı ile birlikte bulunan Cimcime Sultan Termal otelidir. 

Ayrıca özel teşebbüse ait 9 tane daha termal işletme vardır.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, Termal turizm, Haymana ilçesi 
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DETERMINATION OF MARKET STRUCTURE OF THE 

ELECTRONIC AND COMMUNICATION SECTOR 

Can YARDIMCI 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, canyardim@aku.tr 

Abstract 

The electronic and communication sector takes part increasingly in real life. However, due to 

this market structure which requires high cost, few firms operate in this market. Aim of this 

study is to practice concentration analysis devoted to Turkish electronic and communication 

sector. For this purpose firstly concentration indices will be introduced. After this, Herfindahl-

Hirschman and entropi indices are used to perform analysis. The results obtained show that 

there is a high level of concentration in this market. 

Key Words: Concentration analysis, The electronic and communication sector. 

  

Özet 

Elektronik ve haberleşme sektörü giderek daha fazla hayatın içinde yer almaktadır. Bununla 

birlikte, bu piyasanın yüksek maliyet gerektiren yapısından dolayı az sayıda firma bu piyasada 

faaliyette bulunabilmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye elektronik ve haberleşme piyasasına 

yönelik bir yoğunlaşma analizi gerçekleştirmektir. Bu amaçla, öncelikle yoğunlaşma 

endeksleri tanıtılacaktır. Ardından, analizi gerçekleştirmek için Herfindahl-Hirschman 

endeksi ve entropi endeksi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bu piyasada yüksek seviyede 

yoğunlaşmanın olduğu yönündedir. 

Anahtar Kelimeler: Yoğunlaşma analizi, Elektronik ve haberleşme sektörü 
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THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN R&D 

INVESTMENT EXPENDITURES AND GROSS DOMESTIC PRODUCT 

OF VARIOUS COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS 

Ebrucan İSLAMOĞLU, Birsen ZENCİRCİOĞLU 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

ebrucanislamoglu@nevsehir.edu.tr, birsenzencircioglu@gmail.com 

Abstract 

In this study, the relationship between Research and Development (R&D) expenditures and 

National Income (GDP) for various countries was analyzed with the panel data analysis 

approach. R&D studies are necessary for companies to continue their activities and at the 

same time, they gain competitive advantage. GDP is an important factor that directs R&D 

expenditures. The aim of the study is to examine the causality relationship between R&D 

expenditures and GDP by using the panel data analysis using annual data between 1996-2014. 

In the study, firstly, necessary tests were carried out to determine the stationarity, the 

appropriate delay length was determined, and the results of cointegration tests, VAR analysis 

and Granger causality test were obtained. As a result of the study; one-way causality 

relationship has been determined from GDP to R&D. In other words, changes in R&D 

expenditures can be explained by changes in GDP. 

Key words: 1st R&D investment expenditures, 2nd R&D, 3rd Gross Domestic Product, 4th 

Panel Data Analysis 

AR-GE HARCAMALARI İLE MİLLİ GELİR (GSYİH) ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE İNCELENMESİ: PANEL VERİ 

ANALİZİ 

Özet 

Bu çalışmada çeşitli ülkeler için 1996-2014 yılları arasındaki veriler kullanılarak Araştırma ve 

Geliştirme (Ar-Ge) harcamaları ile Milli Gelir (GSYİH) arasındaki ilişki, panel veri analizi 

yaklaşımı ile ele alınmıştır. Ar-Ge çalışmaları, firmaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 

gerekli olup aynı zamanda rekabet üstünlüğü kazandırmaktadır. GSYİH, Ar-Ge harcamalarına 

yön veren önemli bir etmendir. Çalışmanın amacı, Ar-Ge harcamaları ile GSYİH arasındaki 

nedensellik ilişkisini, 1996-2014 arası yıllık verileri kullanarak panel veri analizi ile 

incelemektir. Çalışmada öncelikle durağanlığın belirlenmesi amacıyla gerekli testler 

yapılarak, uygun gecikme uzunluğu belirlenmiş, eşbütünleşme testleri, VAR analizi ve 

Granger nedensellik analizine ait sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda; GSYİH’ 

den Ar-Ge’ ye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle Ar-Ge 

harcamalarında meydana gelen değişmeler GSYİH’ de meydana gelen değişmelerle 

açıklanabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge Harcamaları 1, Ar-Ge 2, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 3, Panel Veri 

Analizi 4  
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SOME MORPHOMETRIC CHARACTERS OF 

Blicca bjoerkna (LINNAEUS, 1758) IN DİNSİZ CREEK 

Semra BENZER, Ali GÜL 

Gazi Üniversitesi 

*Corresponding author e-mail: sbenzer@gazi.edu.tr 

Abstract 

This study was carried out 25 Blicca bjoerkna (white bream) between 2015 and 2016 in 

Dinsiz Creek (Sakarya Stream). The present study, total length, fork length, standard length, 

dorsal distance, dorsal fin base length, dorsal fin length, head length, preorbital length, eye 

diameter, postorbital head length, interorbital length, body depth, anal distance, anal fin base 

length, anal fin length, pectoral fin length, pectoral fin base length, ventral fin length, ventral 

fin base length, caudal peduncle depth, caudal peduncle length and weight of specimens were 

varied between 7.7-13.5 cm; 7-12 cm; 6-10.5 cm, 3.2-6 cm, 1-4 cm, 1-3.1 cm, 1.5-3 cm, 0.3-

1.5 cm, 0.4-0.8 cm, 0.6-1.2 cm, 0.7-1 cm, 0.7-4.5 cm, 2.6-8 cm, 1.5-3 cm, 1.1-2.7 cm, 1.1-2 

cm, 0.2-0.6 cm, 0.5-2 mm, 0.2-1 cm, 0.7-2.8 cm, 0.3-1.1 cm and 5.5-33.20 g, respectively. 

The aim of this was to quantify morphometric characteristic of Blicca bjoerkna in the from 

Dinsiz Creek. 

Keywords: Blicca bjoerkna, white bream, Morphometric Characters, Sakarya Stream, Dinsiz 

Creek. 
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SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMİ İLE ZENOFOBİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİDE DİNİ DÜNYA GÖRÜŞLERİNİN ARACI ROLÜ 

Meryem Berrin BULUT 

Özet 

Ülkemiz son 10 yılda büyük bir göç almıştır. Bu göç hareketi göç eden bireyler kadar göç alan 

ülkedeki bireyleri de etkilemektedir. Zenofobi kavramı, yabancılara karşı düşmanlık şeklinde 

tanımlanmaktadır. Sosyal baskınlık kuramı grup içi ilişkileri hiyerarşik sosyal sistemler olarak 

inceler. Tüm toplumlar hiyerarşik olarak örgütlenmiş bölümlerden oluşmaktadır. Baskın olan 

gruplar, toplumsal yapıyı şekillendirirler ve maddi kaynaklara sahiptirler. Baskın olmayan ya 

da dezavantajlı gruplar, bunlara sahip olmak isterler. Dini dünya görüşleri bireyin dünya 

görüşünün bir parçasıdır ve bireyin dini yönelimi hakkında bilgi vermektedir. Bu çalışmanın 

amacı, bireylerin sosyal baskınlık yönelimleri ile zenofobik tutumları arasındaki ilişkide dini 

dünya görüşlerinin aracı rolünün incelenmesidir. Bu kapsamda, araştırmaya 139 kadın 

(%52,3) ve 127 erkek (%47,7) olmak üzere bir ilde yaşayan farklı meslek gruplarına mensup 

266 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların yaş aralığı 18-81, yaş ortalaması 34,50’dir 

(ss= 12,17). Çalışmada verileri toplamak amacıyla Zenofobi Ölçeği, Sosyal Baskınlık 

Yönelimi Ölçeği, Dini Dünya Görüşleri Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 

Çalışmanın verilerinin analizinde Baron ve Kenney (1986) tarafından öne sürülen yöntem 

kullanılmıştır. Buna göre, sosyal baskınlık yönelimi dini dünya görüşleri (β=-.21, p<.05); 

sosyal baskınlık yönelimi zenofobi (β=.23, p<.05); dini dünya görüşleri zenofobi (β=-.18, 

p<.05) ve sosyal baskınlık yönelimi (β=.20, p<.05) ile dini dünya görüşleri (β=-.13, p<.05) 

zenofobi üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. Sobel testi sonucunda dini dünya görüşlerinin 

sosyal baskınlık yönelimi ile zenofobi arasında kısmi aracılık etkisine sahip olduğu tespit 

edilmiştir (Z= 1.837, p<.05). Bulgular ilgili literatür temelinde tartışılmış ve ileride yapılacak 

olan çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: sosyal baskınlık, dini dünya görüşleri, zenofobi, aracılık. 

  



5
th 

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  

28-30 May 2020 • Turkey  

 

118 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CRYPTO CURRENCY AND 

INTEREST RATE: THE CASE OF TURKEY 

Cumhur ŞAHİN  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, cumhur.sahin@bilecik.edu.tr 

Abstract 

Crypto-currency concept is created by combining crypto and currency words. Crypto-

currency defines a currency which is encrypted. Crypto-currency is a decentralized digital 

currency. There are more than thousands of Crypto-currencies. Bitcoin, Ethereum, Ripple and 

Litecoin are widely known crypto-currencies. Bitcoin is developed by a man which has a 

nickname of Satoshi Nakamoto. Bitcoin helps instant money transfer around the world 

without central regulations. Bitcoin is a peer to peer network which operates according to 

crpyo evidences instead of trust. It is expressed that realization of electronic money 

transaction has also been aimed without a secured mediator by this system. In this research, 

the relationship between the price of Bitcoin which has been the most generally used crypto 

currency in the world and Turkey’s indicative interest rate had been analyzed based on the 

monthly values in the five-year period between January 2015 and January 2020 according to 

time series. By using VAR and ARDL models, impulse- response  functions and variance 

decomposition  tests had been done in this research.In this study pairwise Granger and VAR 

tests are applied in terms of causality analysis. According to the results while VAR model was 

detected as significant and stationary Granger test was found significant as one sided.  

Keywords: Crypto-currency,Bitcoin, interest rate 

 

 

KRİPTO PARA VE FAİZ ORANI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Özet 

Crypto ve currency sözcüklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan cryptocurrency ifadesi 

kripto yani şifreli para anlamına gelmektedir. Kripto para, internet vasıtası ile kullanılan, 

herhangi bir merkezi otoriteye veya aracı kurumdan bağımsız olan, sanal para birimidir. 

Piyasada günümüzde binden fazla kripto para türü bulunmaktadır. En belli başlıları Bitcoin, 

Ethereum, Ripple, Litecoin olarak sayılabilir. 2008 yılında Satoshi Nakamoto takma adlı biri 

tarafından ilk kripto para olarak geliştirilen Bitcoin, tüm dünyadaki kullanıcıların anlık para 

transferi işlemlerini sağlayan, merkezi bir otorite düzenlemesine ve denetlemesine bağlı 

olmayan, tamamen eşten eşe çalışan ve güven yerine kriptografik kanıtlara dayalı bir kripto 

para türüdür. Bu sistem ile güvenli bir aracı olmaksızın elektronik para alışverişinin 

gerçekleşmesinin amaçlandığı da ifade edilmektedir. Bu çalışmada dünyada en yaygın olarak 

kullanılan kripto para olan Bitcoin fiyatı ile Türkiye gösterge faiz oranı arasındaki ilişki 2015 

Ocak-2020 Ocak ayı arasındaki beş yıllık dönemdeki aylık değerlerin zaman serileri açısından 

incelenmiştir. VAR modeli kullanılan bu çalışmada etki-tepki fonksiyonları ile varyans 
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ayrışma testleri yapılmıştır. Granger nedensellik analizi uygulanmış olup VAR testi 

nedensellik analizinde kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, VAR modeli durağan ve 

anlamlıdır. Granger nedensellik testi ise tek yönlü anlamlıdır.  

Anahtar Kelimeler: Kripto para, Bitcoin, faiz oranı 
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STUDY of GAMMA RADIATION ATTENUATION PARAMETERS of 

ZnO, SnO2, Al2O3, Cr2O3 

Mehmet Fatih TURHAN 

Afyon Sağlık Bilimler Üniversitesi, m.f.turhan@hotmail.com 

Abstract 

Photons interact with matter through different processes depending on their quantum of 

energy. This interaction has been interest in the recent years because of its importance in the 

some basic research area such as atomic, molecular and radiation physics, environmental 

science, agriculture, health physics, basic study of nuclear physics, non-destructive trace 

element analysis, etc. In this study, total mass attenuation coefficients, linear attenuation 

coefficients, half value layers, mean free paths, molecular cross sections, atomic cross 

sections, electronic cross sections, effective atomic numbers and electron densities were 

calculated in the energy range from 1 keV to 100 GeV for ZnO, SnO2, Al2O3, Cr2O3. It has 

been observed that photoelectric effect, Compton scattering and pair production process are 

predominate in low, medium and high energies, respectively. 

Keywords: Total mass attenuation coefficient, Half value layer, Effective atomic numbers 
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ANALYSIS OF ARTICLES WRITTEN ON VALUES EDUCATION 

Numan UYGUN, Sevim GÜVEN 

Tokat Gaziosmanpaşa Universitesi 

numanuygun52@gmail.com, sevim.guven@gop.edu.tr 

Abstract 

One of the basic elements that hold a society together is the values of that society. For this reason, 

it is expected that the quality of the studies done with the value and accordingly, the added value 

will be high. It is seen that there are studies in the literature that include this topic with various 

titles. In this study, the value of the primary school level in Turkey aimed to examine the articles 

written about education.. The research was planned based on the survey method. The material of 

the research work done between the years 2010-2019 constitute than 22 articles published in 

various jurnal in Turkey.  In the research, a form whose analysis units were determined by the 

researchers was used in the analysis of the data. Of the articles about values education at primary 

school level; author, year, institution, purpose and method dimension were analyzed on the form 

used. Turkey's value in articles written about the education at primary level; it was concluded that 

content analysis, scanning model, document analysis, pre-test-post-test, descriptive analysis 

method are used more. It is another observed result that purposeful sampling, easy sampling, 

random sampling method are used in the sampling selection of the articles examined. 

Keywords: Values, values education, primary school,  

 

DEĞERLER EĞİTİMİ KONUSUNDA YAZILAN  

MAKALELERİN İNCELENMESİ 

Özet  

Bir toplumu bir arada tutan temel unsurlardan biri o toplumun sahip olduğu değerlerdir. Bu 

nedenle, değerle üzerine yapılan çalışmaların niteliğinin ve buna bağlı olarak katma değerinin 

yüksek olması beklenir. Alan yazında çeşitli başlıklarla bu konuya yer veren çalışmaların olduğu 

görülmektedir. Bu araştırmada Türkiye’de ilkokul düzeyinde değerler eğitimi konusunda yazılmış 

makalelerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama deseni üzerine planlanmıştır. Yapılan 

araştırmanın çalışma materyalini 2010-2019 yılları arasında Türkiye’de çeşitli dergilerde 

yayınlanmış olan 22 makaleden oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin analizinde araştırmacılar 

tarafından analiz birimleri belirlenmiş bir form kullanılmıştır.  İlkokul düzeyinde değerler eğitimi 

konusunda yapılan makalelerin; yazar, yıl, kurum, amaç ve yöntem boyutu kullanılan form 

üzerinden analiz edilmiştir.  

Türkiye’de değerler eğitimi ile ilgili ilkokul düzeyinde yazılan makalelerde; içerik analizi, tarama 

modeli, dokuman analizi, ön test-son test, betimsel analiz yönteminin daha fazla kullanıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. İncelenen makalelerin örnekleme seçiminde amaçlı örnekleme, kolay 

örnekleme, seçkisiz örnekleme yönteminin kullanıldığı gözlenen bir diğer sonuçtur.   

Anahtar Kelimeler: Değerler, değerler eğitimi, ilkokul 
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THE EFFECTS OF ENDURANCE EXERCISES ON RESPIRATORY 

SYSTEM OF ADOLESCENTS 12-14 AGED TENNIS PLAYERS 

Mustafa KAYA 

Erciyes Üniverstesi, mkaya@erciyes.edu.tr 

Abstract 

The aim of this study was to compare the lung volumes and respiratory functions of the 

children aged 12-14 who joined 3 times peer a week  endurance exercises  and tennis and the 

others joined only tennis. Adolescents who had joined in this research tennis training and 

endurance exercises at least 2 years regularly and the other groups not application endurance 

exercises participated in the study in Kayseri province.  

Pulmonery function tests  were measured by spirometer to evaluate the respiratory volumes 

and functions. Independent Sample t test was applied to evaluate the difference between the 

groups. Statistical significance level was taken as 0.05. 

According to the results obtained in the study, there was no statistically significant difference 

in age, height and body weight values, while a high level of significance was found between 

vital capacity, forced vital capacity and maximal voluntary ventilation values. 

As a result, when the lung volumes and respiratory capacities are examined, it is seen that the 

adolescent tennis players who do endurance training have higher VC, FVC and MVV values 

than the non-endurance training group. According to the results of the research, regular 

endurance training in childhood and adolescence positively affects lung volumes and 

capacities.   

Key words: Adolescent Tennis players, Respiratory parametres, Endurance 

 

 

12-14 YAŞ TENİSÇİLERE UYGULANAN DAYANIKLILIK EGZERSİZLERİNİN 

BAZI SOLUNUM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı; tenis branşıyla 2 yıl süreyle düzenli antrenman yapan bireylere 6 

haftalık haftada 3 gün 30 dk aeorobik dayanıklılık antrenmanı sonucunda meydana gelen 

akciğer hacimleri ve solunum fonksiyonları değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya Kayseri ilinde tenis sporuyla ilgilenen 12 tenisçi dayanıklılık antrenmanı yapan 

ve 12 tenisçi dayanıklılık antrenmanı yapmayan bireyler olmak üzere en az 2 yıllık antrenman 

geçmişine sahip 24 tenisçi katılmıştır. 

Gönüllülerin akciğer hacim ve kapasiteleri ölçümü akciğer hacim ve kapasitelerini belirlemek 

için spirometre ile vital kapasite (VC), zorlu vital kapasite (FVC) ve maksimal istemli 

ventilasyon (MVV) ölçümleri yapılmıştır.  Verilerin normallik dağılımları değerlendirilmiş ve 

Gruplar arası farklılığı değerlendirmek için Bağımsız Örneklem t testi uygulanmıştır. 

İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak 0.05 olarak alınmıştır. 
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Sonuçlara göre yaş, boy ve vücut ağırlığı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamışken, vital kapasite, zorlu vital kapasite ve maksimal istemli ventilasyon değerleri 

arasında ileri seviyede anlamlılık tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak akciğer hacimleri ve solunum kapasiteleri incelendiğinde, dayanıklılık 

antrenmanı yapan adölesan tenisçilerin VC, FVC ve MVV değerlerinin dayanıklılık 

antranmanı yapmayan gruptan daha yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmanın sonuçlarına 

göre çocuklukta ve ergenlikte yapılan düzenli dayanıklılık antrenmanları akciğer hacim ve 

kapasitelerini olumlu yönde etkilemektedir. Bu sebeple çocukların bilimsel uygulanan tenis 

sporuna yönlendirme önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Adolesan Tenisçi, solunum parametreleri, dayanıklılık. 
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THE OPINIONS OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES ABOUT 

GRADUATE EDUCATION 

Muhammet Ali ÇOLAK, Sevim GÜVEN 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

malicolak@yandex.com, sevim.guven@gop.edu.tr 

Abstract 

The education life that started with preschool education has now spread to a lifelong process. 

One of the most important steps in this process is a graduate education. As in every field, 

innovations and developments are continuing in the field of classroom teacher education. 

Postgraduate education has a great role in the teacher following these developments and 

updating themselves. For this reason, in this study, it is aimed to reveal the opinions of 

elementary teacher candidates about postgraduate education. The research was designed on 

survey method. The sample of the study was determined by random sampling. The sample of 

the study consisted of 334 participants studying at the 1st, 2nd, 3rd and 4th grade levels of the 

education faculty of two universities, one university in the Central Black Sea Region and one 

university in the Central Anatolia Region, in the fall semester of the academic year 2019-

2020. Research data was obtained through the questionnaire form. The questionnaire consists 

of two dimensions, consisting of a personal information form and items related to Primary 

School Teacher Candidates' opinions on Graduate Education. The data collected on the basis 

of the questionnaire was analyzed in computer environment with the help of SPSS 23.0 

statistics program. As a result of the research, it was concluded that the elementary teacher 

candidates developed a positive opinion that graduate education would provide social status 

and scientific benefits. 

Keywords  : Classroom Teaching, Teacher Candidates, Graduate Education 

 

 

 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ 

Özet 

Okul öncesi eğitim ile başlayan eğitim hayatı artık yaşam boyu devam eden bir sürece 

yayılmıştır. Bu süreçteki en önemli basamaklardan bir lisansüstü eğitimdir. Her alanda olduğu 

gibi sınıf öğretmenliği eğitimi alanında da yenilik ve gelişmeler sürekle gerçekleşmektedir. 

Öğretmenin bu gelişmeleri takip edip kendini güncellemesinde lisansüstü eğitimin payı 

büyüktür. Bu nedenle bu araştırmada, sınıf öğretmenliği adaylarının lisansüstü eğitim 

hakkındaki düşüncelerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma tarama deseni üzerine 

tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemi randam örnekleme yoluyla belirlenmiştir. 

Araştırmanın örneklemi 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde Orta Karadeniz’de bir 

üniversite ve İç Anadolu Bölgesi’nde bir üniversite olmak üzere iki üniversitenin eğitim 

fakültesi sınıf eğitimi anabilim dalında 1, 2, 3. ve 4. sınıf düzeyinde eğitim alan 334 

katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırma verileri, anket formu yoluyla elde edilmiştir. Anket 
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formu Kişisel Bilgi Formu ve Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Lisansüstü Eğitim Hakkındaki 

Görüşleri ’ne ilişkin maddelerden oluşan toplam iki boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada 

ankete dayalı olarak toplanan veriler bilgisayar ortamında SPSS 23,0 istatistik programı 

yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenliği adaylarının lisansüstü 

eğitim sayesinde sosyal statü ve bilimsel yarar sağlayacağı yönünde olumlu görüş 

geliştirdikleri sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Sınıf öğretmenliği, Öğretmen Adayları, Lisansüstü Eğitim 
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MiR34 IN PROSTATE CANCER  

Medine KARADAĞ-ALPASLAN 

Abstract 

Cancer, characterized by uncontrolled cell proliferation, is one of the most important health 

problems of many countries all over the world. There are different reasons that cause the 

development and progression of cancer in a cell. One of the biggest reasons for that is the 

down-regulation of tumor suppressor genes that have a function in cell proliferation and 

apoptosis. Micro RNAs are small non-coding RNAs with an average length of 22 nucleotides 

and they are one of the most important biomarkers that can trigger the development of cancer 

when they are misregulated. It is known that different microRNAs function in the 

development and progression of prostate cancer. miR34 is one of these micro RNAs that is 

misregulated in prostate cancer. Therefore, the aim of this study is to reveal the relationship 

between prostate cancer and miR34 with current literature data from databases such as 

PUBMED and Google Scholar. 

Keywords: miR34, Prostate cancer, Tumor Supressor  
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“BPA-FREE” BUT IS IT REALLY SAFE? 

Ozlem YILDIZ-GÜLAY, Mehmet Şükrü GÜLAY 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

oygulay@mehmetakif.edu.tr, msgulay@mehmetakif.edu.tr 

Abstract 

Developed as a synthetic estrogen in the 1890s, bisphenol A (BPA; CAS 80-05-7; 4,40-

dihydroxy-2,2-diphenyl propane) is an industrial chemical substance formed by combining 2 

moles of phenol with 1 mole of acetone at high temperatures. BPA is one of the chemicals 

with the highest production volume worldwide. Due to the increase in BPA exposure rates 

and the growing concern about possible health effects, regulations regarding the production 

and Environmental Protection agency named BPA as the 3rd highest Toxicological Priority 

Index. Public and country regulations related to BPA in recent years encourage the 

development and production of alternative substances to replace BPA. As a result, a number 

of chemicals called BPA analogs, which are structurally similar to BPA, have been used in the 

manufacturing polycarbonate plastics and epoxy resins. Among these alternative chemicals, 

BPF, BPS, BPB, and BPAF are some of the most used ones. Recent researches suggest that 

BPA analogs may also have various toxicological properties. This suggests that while using 

BPA-free materials, we should still be sceptical, at least without enough scientific work. 

Key Words: BPA alternatives, safety, toxicity. 

 

“BPA-FREE” AMA GERÇEKTEN GÜVENLİ Mİ? 

Özet 

1890'larda sentetik bir östrojen olarak geliştirilen bisfenol A (BPA; CAS 80-05-7; 4,40-

dihidroksi-2,2-difenil propan), 2 mol fenol ile 1 mol asetonun yüksek sıcaklıklarda 

birleştirilmesiyle oluşturulan endüstriyel bir kimyasal maddedir. BPA, dünya çapında en 

yüksek üretim hacmine sahip kimyasallardan biridir. BPA maruziyet oranlarındaki artış ve 

olası sağlık etkileri hakkındaki artan endişe nedeniyle, BPA üretiminde kısıtlamalara gidilmiş 

ve Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından Toksikolojik Öncelik Endeksi’nde BPA 3. sıraya 

yerleştirilmiştir.  Son yıllarda BPA ile ilgili sıkı düzenlemeler ve kısıtlamalar, BPA'nın yerine 

alternatif maddelerin geliştirilmesi ve üretilmesini teşvik etmektedir. Sonuç olarak, kimyasal 

yapısı BPA'ya benzeyen ve “BPA analogları” olarak adlandırılan bir dizi kimyasal, 

polikarbonat plastiklerin ve epoksi reçinelerinin imalatında BPA’ya alternatif olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu alternatif kimyasallar arasında BPF, BPS, BPB ve BPAF en 

çok kullanılanlardan bazılarıdır. Son araştırmalar, BPA analoglarının da BPA gibi 

toksikolojik özelliklere sahip olabileceğini düşündürmektedir. Bu, BPA içermeyen 

materyalleri kullanırken, en azından yeterli bilimsel çalışma olmadan, hala şüpheci olmamız 

gerektiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: BPA alternatifleri, güvenlik, toksisite. 
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MODIFICATION OF NATURAL CORN STARCH USING DIFFERENT 

METHODS  

 Aslihan YILMAZ,  Nurcan TUGRUL  

Yıldız Teknik Üniversitesi 

ntugrul@yildiz.edu.tr, aslihannyilmazz@hotmail.com 

Abstract 

Natural starch is one of the most abundant biopolymer can be found easily and extracted from 

many agricultural sources like corn, potato and rice. Starch can be used in various industries 

due to the, low cost, biodegradability, to be green chemical, high efficiency in processes and 

renewability attributes. Food, cosmetics, pharmaceutical and paper industries are some of the 

areas which starch is being used. Besides these positive features, starch has some limitations 

during process like low solubility in cold water, high viscosity, low gelatalization 

temperature, high tendency to retrogradation. To eliminate disadvantages, modification is the 

best solution. Starch is being modified since many years with physical, chemical, enzymatic, 

genetic methods. In starch mills, in order to produce modified starches called cationic, many 

chemical reagents and energy are being consumed. 

The aim of this study is, applying to corn starch environmental friendly pre-modification 

methods like ultrasonic(US) and microwave(MW).  Various conditions (different sequence of 

methods (US-MW, MW-US), treatment time and power) were applied, changes on granules 

morfology were characterized with SEM, FTIR analyses. 

It was aimed to reduce the energy consumption, long process time and amount of chemical 

reagents used in starch factories during the modification, and also extra analyses will carried 

out. 

Keywords: starch, modification, physical, ultrasonic, microwave 

 

Özet 

Doğal nişasta, mısır, patates ve pirinç gibi birçok tarımsal kaynaktan kolay bulunabilen ve 

elde edilebilen biyopolimerden biridir. Düşük maliyetli, biyolojik olarak parçalanabilir, yeşil 

kimyasal olması, proseslerde yüksek verimlilik ve yenilenebilirlik özelliklerine sahip olması 

nişastanın çeşitli endüstrilerde kullanılmasını sağlamaktadır. Gıda, kozmetik, ilaç ve kağıt 

endüstrileri nişastanın kullanıldığı alanlardan bazılarıdır. Bu olumlu özelliklerin yanında, 

nişastanın proses sırasında soğuk suda düşük çözünürlük, yüksek viskozite, düşük jelleşme 

sıcaklığı, retrogradasyona eğilimi gibi bazı sınırlamaları vardır. Bahsedilen dezavantajları 

ortadan kaldırmak için modifikasyon en iyi çözümdür. Nişasta uzun yıllardan beri fiziksel, 

kimyasal, enzimatik ve genetik yöntemlerle modifiye edilmektedir. Nişasta fabrikalarında, 

katyonik olarak adlandırılan modifiye nişastalar üretilirken birçok kimyasal reaktif 

kullanılmaktadır ve enerji tüketilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, mısır nişastasına ultrasonik (US) ve mikrodalga (MW) modifikasyonu 

gibi çevre dostu ön modifikasyon yöntemlerini çeşitli koşullar (farklı uygulama sırası (US-
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MW, MW-US), muamele süresi ve gücü) altında uygulayıp, granül morfolojisindeki 

değişikliklerin SEM ve FTIR analizi ile tespit edilmesidir. 

Ayrıca nişasta fabrikalarında modifikasyon işlemi sırasında kullanılan enerji ile kimyasal 

reaktif miktarlarının ve uzun işlem sürelerinin azaltılması amacıyla farklı analizler 

yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: nişasta, modifikasyon, fiziksel, ultrasonik, mikrodalga 
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FEMALE LABOUR FORCE PARTICIPATION AND ECONOMIC 

GROWTH IN THE SOUTH MEDITERRANEAN COUNTRIES 

STRUCTURAL SHIFTS IN CAUSAL LINKAGES 

Gülten DURSUN, Jülide DAMADOĞLU 

Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi 

Abstract 

In most of the South Mediterranean countries, female labour force participation rates are far 

behind developing or developed countries. Since 2011, the most important demands of 

civilian uprisings against authoritarian regimes in the region have been towards creating 

social and economic reforms and employment opportunities. In this paper, we studied the 

causal relationship between female labour force participation and economic growth in the 10 

countries of the South Mediterranean countries during the period 1990-2018. We employ the 

Toda-Yamamoto causality approach and Fourier Granger causality tests the model to account 

structural shifts, including gradual/smooth shifts. The findings of the analysis indicate that 

accounting for gradual structural shifts matter for the causal linkages between female labour 

force participation and GDP per capita. The causality analysis which does not account for 

structural changes supports a causal linkage between female labour force participation and 

GDP per capita only in four out of 10 Mediterranean countries. The causality analysis with 

structural changes provides a causal linkage in seven of the Mediterranean countries. This 

finding is consistent with the fact that Mediterranean countries have experienced structural 

changes in either female labour force participation or economic gowth or both. It contains 

hope that social and economic development will be promoted, with the removal of regional-

specific barriers such as cultural factors and family norms related to women's labor force 

participation. 

Keywords: Female participation rate, Economic Growth, Fourier Granger causality, South 

Mediterranean countries 
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A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GRADUATE THESIS ABOUT 

DESTINATIONS 

Aydın ÜNAL 

Kırklareli Üniveritesi, aydin.unal@klu.edu.tr 

Abstract 

In this study, it is aimed to investigate the development process of the academic work done in 

the field of destination in Turkey and to do a bibliometric analysis of the graduate theses 

between 1 January 2015-1 January 2020 published on the related topic in order to contribute 

to the related literature. In this context, graduate theses (566 theses) published on the subject 

of “destination” and opened to public access on the Higher Education Council National Thesis 

Center Database (YOKTEZ) were analyzed bibliometrically. As a result of the analyzes; it 

was found that the graduate theses published on the subject of “destination” were most 

published (35%) in 2019 and most of them (73%) were master’s theses. It was also found that 

the analyzed theses were published most on the topic title of tourism (59%) and were most 

accompanied by associate professors (39%). In addition it was found that most of them were 

prepared at the university of Akdeniz (9%), at the social sciences institutes (90%), at the 

department of tourism management (65%) and were published in Turkish (92%). Finally, it 

was found that most of the analyzed theses had number of pages between the range of 101 and 

200 (65%); were prepared using quantitative methods (59%) and traditional questionnaire 

technique (57%); at destination of Turkey; about destination branding were applied to 301 and 

above sample size (53%) and were written using 101-150 sources (25%).  

Keywords: Destination, Graduate Thesis, Bibliometry Analysis, YOKTEZ. 

 

DESTİNASYON KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

 

Özet 

Bu çalışmada Türkiye’de destinasyon alanında yapılmış akademik çalışmaların süreç 

içerisindeki gelişimlerinin incelenmesi ve alan yazına katkı sunmak amacıyla ilgili konu 

başlığında 2015-2020 yılları arasında yayınlanmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik 

analizlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı’nda (YÖKTEZ) 1 Ocak 2015-1 Ocak 2020 tarihleri arasında 

“destinasyon” konu başlığında yayınlanmış lisansüstü tezler (566 adet) bibliyometrik olarak 

analiz edilmiştir. Bilimsel araştırmalarda bibliyometrik analiz; belirli bir alanda, belirli bir 

dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınların ve bu 

yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak incelenmesine dayanmaktadır. Yapılan analizler 

neticesinde; YÖKTEZ’de yer alan “destinasyon” konulu lisansüstü tezlerin en çok 2019 

yılında (%35), yüksek lisans düzeyinde (%73), turizm konu başlığında (%59), doçent unvanı 

taşıyan danışmanlar eşliğinde (%39), Akdeniz (%9) üniversitesinde, sosyal bilimler 

enstitülerinde (%90), turizm işletmeciliği anabilim dalında (%65), Türkçe dilinde (%92), 101-
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200 sayfa aralığında (%65), nicel yöntemlerle (%59), geleneksel anket tekniği kullanılarak 

(%57), Türkiye destinasyonu özelinde, destinasyon markalaşması konusunda, 301 ve üzeri 

örneklem hacmine uygulanarak (%53) ve 101-150 kaynakla (%25) hazırlandıkları tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Destinasyon, Lisansüstü Tezler, Bibliyometrik Analiz, YÖKTEZ. 

  



5
th 

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  

28-30 May 2020 • Turkey  

 

135 

 

SOUNDS IN CITY CULTURE AND THE BASS SOUND PHENOMENON 

IN CITY 

Cihan IŞIKHAN 

Dokuz Eylül Üniversitesi, cihan.isikhan@deu.edu.tr 

Abstract 

Cities are alive for twenty-four hours, with diverse soundscapes like their squares, markets, 

parks, public transportation areas, entertainment and shopping centers. On the other hand, 

every urban has their unique identity and the city’s “sound” is one of the genuine features 

which let us recall that identity. Therefore, an audio library which consists of city sounds 

make it easy for the users to get their hands-on city-focused common sounds, creating the 

opportunity to project that city’s identity when perceived. 

In this study, Izmir’s voices are recorded within the scope of the project which lasted about 

two years. After the recording, approximately 200 sounds in 40 different points of Izmir like 

Konak Square, Kordon Coastline, Basmane, Agora, Boat Piers, Teleferik area etc. that 

directly reflecting the identity of Izmir are edited in a studio room and stored on a DVD media 

as a city sound library. Izmir city sound library, on the other hand, has revealed many 

different results that need to be examined closely. Building/construction sounds and intense 

bass sounds are the most important of the mentioned differences. The bass sounds in the city 

of Izmir are perceived even in the records made from the middle of the Izmir’s gulf. When the 

audio spectrum is examined, the bass sounds do not come from a specific source; on the 

contrary, these are determined that all the sources around belong to the junction. Therefore, in 

this study, the project details will be explained and the bass sounds phenomenon of Izmir city 

will be emphasized. 

Keywords: Music Technology, City Sounds, Sound Library, Bass Sounds 

 

KENT KÜLTÜRÜNDE SESLER VE KENT SESLERİNDE BAS FENOMENİ 

Özet 

Kentler; meydanı, pazarı, parkları, ulaşım yerleri, eğlence ve alışveriş merkezleri gibi benzer 

özellikli ortak ses alanlarını içeren yirmi dört saat yaşayan şehirlerdir. Her kentin ayrıcalık 

taşıyan bir kimliği vardır ve ses, bu kimliği oluşturan ve tek başına kent kimliğini 

çağrıştırabilen özgün özniteliklerden biridir. Kent seslerinden oluşan bir ses bankası ise bir 

taraftan kent odaklı ortak sesleri bir arada toplarken, diğer taraftan kendine özgü bir kentin 

kendi kimliğini yansıtabilir. 

Bir kenti diğer yerleşim yerlerinden ayıran seslerini saptamak ve kent kimliğini ortaya 

koymak için yola çıkılan bu çalışmada, yaklaşık 2 yıl süren proje kapsamında İzmir kentinin 

sesleri kaydedilmiştir. Kayıtlar sonrası stüdyo aşamasından sonra İzmir’in 40 ayrı noktasından 

yaklaşık 200 ses bir DVD ortamına depolanmıştır. Aralarında Konak Meydanı, Kordon Boyu, 

Basmane, Agora, Vapur İskelesi, Teleferik gibi mekânlardan elde edilen seslerin oluşturduğu 
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bir grup doğrudan İzmir kent kimliğini yansıtırken; diğer noktalardan alınan sesler kente özel 

verileri içermektedir. 

Projenin ana hedefi olan İzmir sesleri kütüphanesi, diğer taraftan yakından incelenmesi 

gereken çok farklı sonuçları da ortaya çıkarmıştır. Neredeyse kenti çepeçevre sarmış 

özelliğiyle her noktada mutlaka kayıtlara yansıyan yapılaşma/inşaat sesleri, en izole alanda 

bile ortaya çıkan araç sesleri ve bu çalışmada üzerinde durulacak “yoğun bas sesler” sözü 

edilen farklılıklardan en önemlileridir 

Kentteki bas ses, körfez ortasından yapılan kayıtlarda bile algılanmaktadır. Eldeki ses 

kayıtlarının spektrumları incelendiğinde, ortaya çıkan bas sesin belli bir kaynağa değil; 

etraftaki tüm kaynakların bileşkesine ait olduğu saptanmıştır. Gece saatlerinde giderek 

kaybolan bu ses, gündüz kentin hareketlenmesiyle yeniden ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu 

çalışmada, bir taraftan proje kapsamında uygulama detayları anlatılacak ve diğer taraftan kent 

kültürü dışında kent insanını kırsal kesimde yaşayandan bile ayırt ettirecek özelliğe sahip bas 

sesler üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Teknolojisi, Şehir Sesleri, Ses Kütüphanesi, Bas Sesler 
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ULTRA GENERALİZED METRİC SPACE 

Orhan GÖÇÜR 

Bilecik Şeyh Edebali University, orhan.gocur@bilecik.edu.tr 

 

Abstract 

In this paper, for n is a natural number such that n→∞, we described ultra generalized metric 

space as an ultra generalization of a metric space in such a way that the triangle inequality is 

replaced by similar ones which involve n unit points instead of three. And we give some basic 

properties about it. For example any ultra generalized metric space may not be a T₁ space. 

Keywords: ultra genarized metric space, ultra generalized open set, T1 space, T2 space,T0 

space, circle inaquality.  
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INDUSTRY 4.0 AND ITS IMPLICATIONS ON TURKISH PORTS 

Nergis ÖZİSPA 

Dokuz Eylül Üniversity, nergisozispa@gmail.com 

Abstract 

Industry 4.0 concept was first appeared in 2012 in Germany. When it compared the other 

industrial revolutions, cyber physical systems, internet of things and networks are some of 

latest elements of fourth industrial revolution, instead of automation technology of third 

industrial revolution, mass production, assembly line and electrical energy of second 

industrial revolution and mechanization and steam power technology of first industrial 

revolution. Ports also quite changed since 1960s 1st generation of ports. First generation of 

ports was simple interface between ship and land. In the second generation some ports offered 

transport and distribution. Use of information technologies started with third generation. Use 

of information technologies increased in fourth generation also ports started to provide 

integrated logistics services. In the fifth generation use of information and communication 

technologies (ICT) reached advanced level and ports started to participate in satellite tracking 

of the cargo that they generate. Current literature claims that now it’s the 6th generation era of 

ports with industry 4.0 technologies. In this regard the aim of the study is to investigate use of 

industry 4.0 technologies in Turkish ports. In order to analyze industry 4.0 implications on 

Turkish Ports, interview and literature review methods are used in this study. Data collected 

via the mail and telephone callings. Findings of the study asserts that, use of industry 4.0 

technologies are very rare in Turkish ports yet. The study has been concluded with the 

recommendations for the sector and guidelines for future researches. 

Keywords: Industry 4.0, Generations of ports, Turkish ports 
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ENVIRONMENTAL EGTEGRATION OF THE COASTAL AREAS: THE 

CASE OF EDIRNE 

Gildis TACHİR 

Trakya Üniversitesi, gildistahir@trakya.edu.tr 

 

Abstract 

One of the important facts that make up the coastal city is the coastal areas. The dynamic and 

the unique formations of the coastal areas carry the city to the fore. The coasts, an integral 

part of the city, are also public spaces and contribute to the city's living comfort. The 

integration of these areas, reflect the basic elements of the city, is essential. In this study, the 

variables and criteria of environmental integration with the literature research method were 

determined. As an application example, the coastal areas of Edirne, the city of culture and 

also the coastal city, were examined, and the criteria for the current condition of the coast 

were evaluated, suggestions were developed to provide environmental integration with the 

city. 

Keywords: Coastal city, Environmental integration, Edirne 

 

 

KIYI ALANLARININ KENTE ÇEVRESEL EGTEGRASYONU: EDİRNE ÖRNEĞİ 

Özet 

Kıyı kentini oluşturan önemli olgulardan biri kıyı alanlarıdır. Kenti ön plana kıyı alanlarının 

dinamik yapıları ve özgün biçimlenişleri taşımaktadır. Kentin ayrılmaz bir parçası olan kıyılar 

aynı zamanda birer kamusal alandır ve kentin yaşam konforuna katkı sağlarlar. Kentle ilgili 

temel unsurları yansıtan bu alanların kentle bütünleşmesi esastır. Bu çalışmada literatür 

araştırması yöntemi ile bütünleşmeye yönelik çevresel entegrasyon kriterlerinin değişkenleri 

ve ölçütleri belirlenmiştir. Uygulama örneği olarak, kültür kenti ve aynı zamanda kıyı kenti  

Edirne’nin kıyı alanları incelenerek, kıyının mevcut durumunun değişkenlerinin ölçütleri 

değerlendirilerek, kent ile çevresel entegrasyonu sağlayacak öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kıyı kenti, Çevresel entegrasyon, Edirne 
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QUALITY CHARACTERISTICS OF EGGS OBTAINED FROM 

DIFFERENT EGG PRODUCTION SYSTEMS 

Vahdettin SARIYEL, Şenay IŞIK, Şahin ÖZYÜREK, Bilal KALE, Mustafa GÜVENÇ, 

Gamze Nur ASKER, Cansu BULUT, Ali AYGÜN 

Abstract 

Eggs contain substantially amount of protein, vitamins and minerals. The biological value of 

egg protein is considered to be a reference relative to other proteins. The egg also contains 

growth promoting agents. For this reason, it is recommended that people consume a sufficient 

amount for a healthy life. Egg production is generally done in conventional cages, furnished 

cage, barn, Free-range and organic systems. Egg production in conventional cages has been 

banned by the European Union since 2012, as it restricts the welfare of animals. In our 

country, egg production in conventional cage is thought to be done in alternative systems 

especially in furnished cages in 2023. Enriched or furnished cage, barn, Free-range and 

organic system eggs are produced as an alternative to egg production in conventional cages. 

However, in our country, eggs are still produced in the conventional cage system. Eggs are 

produced at very low levels in alternative systems (free-range and organic system) in Turkey. 

Consumers prefer the eggs produced in Free-range and organic systems because they are 

healthier. However, the shell microbial load and dioxin amount of eggs produced in 

alternative systems may be higher than the eggs produced in traditional cage. In this study, it 

was aimed to compare the eggs produced in different production systems in terms of egg 

quality, shell microbial load and dioxin. 

Keywords: Egg, Dioxin, Microbial Load, Free-Range System, Organic System 

 

 

FARKLI YUMURTA ÜRETIM SISTEMLERINDEN ELDE EDILEN 

YUMURTALARIN KALITE ÖZELLIKLERI 

Özet 

Yumurta önemli seviyede protein, vitamin ve mineralleri ihtiva etmektedir. Yumurta 

proteininin biyolojik değeri diğer proteinlere göre referans kabul edilmektedir. Yumurta aynı 

zamanda büyümeyi teşvik edici maddeler ihtiva etmektedir. Bu sebepten dolayı insanların 

sağlıklı bir şekilde yaşaması için yeterli miktarda tüketilmesi önerilmektedir. Yumurta üretimi 

genel olarak kafes sistemi, kapalı alanda üretim, serbest dolaşımlı sistem (Free-range) ve 

organik sistemlerde yapılmaktadır. Kafeste yumurta üretimi Avrupa Birliği tarafından 

hayvanların refahını kısıtlamasından dolayı 2012 yılından itibaren yasaklanmıştır. Ülkemizde 

de kafeste yumurta üretimi alternatif sistemlerde yapılması 2023 yılında düşünülmektedir. 

Geleneksel kafeste yumurta üretimine alternatif olarak zenginleştirilmiş kafes, kapalı alanda 

üretim, serbest dolaşımlı sistem (Free-range) ve organik sistemde yumurta üretimi 

yapılmaktadır. Ülkemizde yumurta üretimi çoğunlukla geleneksel kafes sisteminde 

yapılmaktadır. Türkiye’de alternatif sistemlerde (Free-range ve organik sistem) yumurta 

üretimi çok düşük düzeylerde yapılmaktadır. Tüketiciler Free-range ve organik sistemde 

üretilen yumurtaların daha sağlıklı olduğunu düşündükleri için daha fazla tercih etmektedirler. 
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Fakat alternatif sistemlerde üretilen yumurtaların kabuk mikrobiyal yükü ve dioksin miktarı 

geleneksel kafeste üretilen yumurtalara oranla daha yüksek olabilmektedir.  Bu çalışmada 

farklı üretim sistemlerinde üretilen yumurtaların yumurta kalite özellikleri, kabuk mikrobiyal 

yükü ve dioksin yönünden karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Yumurta, Dioksin, Mikrobiyal Yük, Serbest Dolaşımlı Sistem, Organik 

Sistem 
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THE LOGARITHMIC KDV-LIKE AND KP-LIKE EQUATIONS: LIE 

SYMMETRIES, CONSERVATION LAWS AND EXACT SOLUTIONS 
 

̇Ilker Burak GİRESUNLU, Emrullah YAŞAR, Abdullahi Rashid ADEM 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Nort-West University 

e-iburak.giresunlu@bilecik.edu.tr, eyasar@uludag.edu.tr, Abdullahi.Adem@nwu.ac.za 

Abstract  

Under investigation, the study is logarithmic (1+1)-dimensional KdV-like and (2+1)-

dimensional KP-like equations which model many physical processes in the field of soliton 

theory. In the paper, first, we get the classical Lie point symmetries using the invariance 

theory. Second, we obtain conservation laws of the underlying equations by incorporating the 

method of multiplier, adjoint symmetries and nonlocal conservation method. Meanwhile, 

employing a new recursion formula, we computed nonlocal conservation laws. Lastly, the 

relationship between obtained symmetries and conservation laws are carried out. Then using 

the generalized double reduction theory for the associated symmetries, reductions were 

constructed. Finally traveling wave solutions are computed with the aid of the simplest 

equation method. 

Keywords: Lie symmetry group, Adjoint symmetry, Conservation laws, Nonlinear self-

adjointness, Multiplier, Recursion formula, Generalized double reduction, Simplest equation 

method 
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DUAL PRO-CON RATIONALITY 

Kemal YILDIZ 

Bilkent University, kemal.yildiz@bilkent.edu.tr 

Abstract 

We analyze a restricted pro-con random choice model of  Dogan and Yildiz (2019) in which 

there are only two unobservable orderings relevant for choice such as price and quality. An 

agent is endowed with two orderings that both serve as pro-orderings and con-orderings. For 

each choice set, if an alternative is the top-ranked by a pro-ordering (con-ordering), then this 

is a pro (con) for choosing that alternative. Each ordering has a weight reflecting its salience. 

Each alternative is chosen with a probability proportional to the total weight of its pros and 

cons. In our analysis, we provide a set of choice axioms, which guarantee that the observed 

choices can be generated via a dual pro-con random choice model. A notable aspect of this 

characterization is that several axioms, such as attraction and decoy  invariance, discipline the 

choice behavior when choice sets present attraction effect scenarios. This indicates the tight 

connection between the model and the attraction effect phenomena. 

Keywords: Choice function, random choice, attraction effect. 
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AN APPLICATION WITH PROBIT AND LOGIT ANALYSIS MODELS: 

EXAMPLE OF GESTATIONAL DIABETES 

PROBİT VE LOGİT ANALİZ MODELLERİ İLE BİR UYGULAMA: GESTASYONEL DİYABET 

ÖRNEĞİ 

Sadi ELASAN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, sadielasan@gmail.com  

Özet 

Bağımlı değişkeni iki uçlu (binary) ya da yapay (kukla, gölge) değişkenli veriler için genel 

olarak; Doğrusal Olasılık, Logit, Probit ve Logistik Regresyon gibi çeşitli analiz yöntemleri 

kullanılır. Logistik Regresyona alternatif bir seçenek olarak Probit analizi 

kullanılabilmektedir. Logistik ve Probit regresyon modelleri oldukça benzerdir ve tahmin 

olasılıkları birbirlerine oldukça yakındır. Logistik analiz modelinde “Log-Odds (olabilirlik 

oranları)” tercih edilirken, Probit modelde “birikimli normal dağılım” kullanılmaktadır. Diğer 

bir ifadeyle Probit model, birikimli standart normal dağılımın tersi şeklindedir. Logit 

modeller, Logit regresyon temelli ve doğrusal olmayan ancak bazı dönüşümlerle doğrusal 

yapıya dönüştürülebilen regresyon analizi modellerindendir. Logit model, Probit model ile 

benzerlik göstermesine rağmen, birikimli dağılım fonksiyon yapısıyla Probit modelden 

ayrılmaktadır. Probit ve Logit Modeller esas olarak link fonksiyonunda farklılık gösterir. 

Probit modelde: Φ(X'β)Pr(Y=1∣X)=Φ(X′β) olasılık fonksiyonunu kullanılırken, Logit 

modelde ise [1+e-X'β]-1Pr(Y=1∣X)=[1+e−X′β]−1 olasılık fonksiyonunu elde edilir. Diğer 

bir ifadeyle, Probit eğrisi, eksene Logit eğrisinden daha hızlı yaklaşır. Birikimli Logistik 

eşitliğin ile elde edilen Logit’ten farklı şekilde, Probit model normal dağılım eğrisini temel 

alan bu dağılım fonksiyonundan yararlanmaktadır. Hesaplama zorluğu ve bazı hesaplanmış 

tablolara ihtiyaç duyulmaması bakımından Logit model, Probit modele göre daha kolaylık 

sağlamaktadır. Ancak, normal olasılık yoğunluk fonksiyonunun teorik ve uygulama açısından 

daha sık kullanılması, biyolojik verilere sahip dağılımların, normal olasılık yoğunluk 

fonksiyonuna uygunluk sağlaması, analizde birikimli dağılım fonksiyonunu kullanması gibi 

nedenlerle Probit modelin uygulamalarda daha fazla tercih edildiği görülür. Bu çalışmanın 

analizi için; gebelik sürecinde başvuran 2000 kadına ait veri seti üzerinde Probit ve Logit 

regresyon modelleri uygulanmış ve bu modellerin sonuçları birlikte verilmiştir. Probit ve 

Logit modellerinde, “Gebelik Sayısı” ile “Gestasyonel Diyabet” arasında istatistik olarak 

anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (p<0,05). Başka bir ifadeyle; hastanın “Gebelik Sayısının 

artması”, “Gestasyonel Diyabet varlığı” üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Benzer şekilde, 

“Yaş, BKI, Aile Öyküsü, Cilt Kalınlığı, Kan Basıncı, Glikoz, İnsülin” değişkenleri ile 

“Gestasyonel Diyabet” arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (p<0,05). 

Anahtar kelimeler: Probit Model, Logit Model, Kümülatif Dağılım Fonksiyonunu, Diyabet 
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RECENT APPLICATIONS OF ENZYMES IN FOOD INDUSTRY 

Sehnaz OZATAY 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, sehnazozatay@comu.edu.tr 

 

Abstract 

The application of enzymes in different industries is increasing during the last decades. The 

enzymes used in food industry have roles in the production of food products. Enzymes used in 

food industry have been traditionally derived from plant, animal, and microbial sources. 

Enzymes are used in the food industry for many different applications; production of of dairy, 

meat, cereal and confectionery products and also in applications of beverage and bakery 

industry. Enzymes have been used in various food products for improving quality while 

decreasing processing time and production costs. There are also extremophilic 

microorganisms that include like acidophilis, halophiles, metalophiles, alkalophiles live in 

harsh environments. They have the potential to produce extremozymes. They can be used in 

various biotechnological processes. On the other hands, biofilms which are big problems in 

food industries, can be removed by enzymes degrading biofilms. This review focuses on 

different types of enzymes recently used during industrial processing for food. 

Key words: Industry, Enzymes, Food, Process 
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YEŞİL PAZARLAMA VE YENİLİK YÖNETİMİ İLİŞKİSİ 

Leyla AKBAŞ 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, leylaakbas@isparta.edu.tr 

Özet 

Günümüz iş dünyasında sürdürülebilirlik ve rekabet üstünlüğü işletmeler için hayati önem 

taşımaktadır. Bilindiği üzere işletmelerin hedeflerine ulaşabilmesi mevcut sisteme ayak 

uyduran süreçler ile mümkündür. Yenilik yönetimi de işletmelerin ayakta kalabilmesi için 

gerekli olan bu süreçler dâhilindedir. Adından da anlaşıldığı gibi yenilik yönetimi, 

işletmelerde yeni ürünlerin, yeni hizmetlerin, yeni sistemlerin, yeni süreçlerin, yeni metotların 

oluşturulması/ geliştirilmesi, yeni pazarların bulunması, yeni kaynakların oluşturulması ve 

yeniye dair oluşturulan tüm süreçlerin en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını amaçlayan 

bir davranış biçimidir.  

Yeşil pazarlama ise dünyanın çevresel dönüşümünün insanlar tarafından farkedilmesi ve bu 

dönüşümün yıkıcı etkilerinin en aza indirilmesi için işletmelere yüksek tondan yaptığı çağrılar 

sonucu ortaya çıkan pazarlama düşüncesidir. Yeşil pazarlama ile işletmeler sürdürülebilir 

çevre ve doğaya minimum zarar mottosuyla hareket eder, tüm faaliyet ve süreçlerini de bu 

motto ışığında şekillendirir. 

Bu çalışma ile iş dünyasında sürdürülebilirliği hedefleyen yenilik yönetimi ve çevresel 

sürdürülebilirliği önplanda tutan yeşil pazarlama çabaları arasındaki ilişki incelenecektir. 

Bunun yanında işletmelerin yeşil pazarlama faaliyetlerini tercih edip, süreçlerini bu 

doğrultuda şekillendirmesi de bir yenilik çabasıdır. Dolayısıyla yeşil pazarlama faaliyetleri ve 

yenilik yönetiminin ilişkisi bu bağlamda da incelenecek, faaliyetlere yönelik öneriler 

sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: inovasyon, yenilik yönetimi, yeşil pazarlama. 
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COMPARISON OF SELECTED MACROECONOMIC INDICATORS IN 

BRICS-T COUNTRIES 

Kemal AKA 

Marmara Üniversitesi, kemal.aka@marmara.edu.tr  

 

Abstract 

Macroeconomic indicators are the most important indicators of development and development 

of countries. The purpose of the macroeconomic indicators is to analyze the general course of 

the economy in terms of aggregate production, unemployment, inflation, exchange rate and 

balance of payments, and to try to understand the factors that determine these magnitudes. 

According to these indicators, countries compete with other countries by making necessary 

interventions to the market. 

In this context, this study BRICS-T (Brazil, Russia, India, China, South Africa - Turkey) of 

selected macroeconomic data from the 2000-2018 period was obtained from the website of 

the World Bank country comparisons are made. 

Keywords: Macroeconomic Indicators 

 

 

BRICS-T ÜLKELERİNDE SEÇİLMİŞ MAKROEKONOMİK 

GÖSTERGELERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Öz 

Makroekonomik göstergeler ülkelerin gelişmişlik ve kalkınma açısından en önemli 

göstergeleridir. Makroekonomik göstergelerin amacı ekonominin genel gidişatını toplam 

üretim, işsizlik, enflasyon, döviz kuru ve ödemeler dengesi gibi temel büyüklüklere göre 

analiz etmek ve bu büyüklükleri belirleyen faktörleri anlamaya çalışmaktır. Ülkeler söz 

konusu bu göstergelere göre piyasaya gerekli müdahalelerde bulunarak diğer ülkelerle rekabet 

etmektedir.  

Bu çalışma bu kapsamda BRICS-T(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika – Türkiye) 

ülkelerinden 2000-2018 dönemine ait seçilmiş makroekonomik veriler Dünya Bankasının 

internet sitesinden temin edilerek karşılaştırmalar yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Makroekonomik Göstergeler 
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ARİSTOTELES’TE KATEGORİLER 

Coşkun BABA 

Bartın Üniversitesi, cbaba@bartin.edu.tr 

Özet 

Mantığın kurucusu olan Aristoteles’in, mantık ile ilgili altı kitabına Organon” adı 

verilmektedir. Bu kitapların ilki olan Organon I (Kategoriler) adlı kitapta kategoriler teorisi 

ele alınmıştır. Kategoriler, en genel yüklemler anlamındadır. Kategoriler, varlıkların ne çeşit 

varlık olduğunu gösterir. Kategoriler, sınıflanan ya da gruplanan nesnelerin on yüksek cins 

üzere sıralanmasıdır. Aristoteles, insan düşüncesinin varlığı idrak etmede hangi kategorileri 

kullandığını tek tek belirtmiştir. Bu kategoriler; cevher, nicelik, nitelik, görelik, nerelik, 

zaman, durum, sahip olma, etki ve edilgidir. Bu on kategorinin her biri esasında bir soruya 

cevap oluşturmaktadır. Aristoteles’in bu on kategorisi tek başlarına bir şeyi ne tasdik eder ne 

de reddeder. Bu çalışmada bahsi geçen kategorileri tek tek ele alarak incelemeye çalışacağız. 

Böylece bir varlığa ait durumu belirtirken bu kategorileri genel olarak bilmenin faydasını 

ortaya koymuş olacağız. Ayrıca bu çalışma ile kategorilerin klasik mantık içerisindeki yerini 

de belirlemiş olacağız. 

Anahtar Kelimeler: Mantık, Aristoteles, Kategoriler, 
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HASAN ALİ YÜCEL’İN MANTIK İLMİNE KATKILARI 

Coşkun BABA 

Bartın Üniversitesi, cbaba@bartin.edu.tr 

 

Özet 

Yirminci asırda Türk bilim, eğitim ve sanat dünyası içerisinde önemli bir yere sahip olan 

Hasan Ali Yücel’in, çok farklı alanlara ilgi duyduğu söylenebilir. Hasan Ali Yücel’in ilgi 

duyduğu farklı alanlar / konular arasında mantık ilminin de yer aldığı görülmektedir. Bu 

tebliğde, Hasan Ali Yücel’in mantık ilmine yaptığı katkılar hakkında bilgi verilmeye 

çalışılacaktır. Hasan Ali Yücel, eğitimci, siyasetçi, şair ve düşünürdür. Bir düşünür olarak 

yaşadığı dönemde mantık ilmine yaptığı katkılarla mantık ilmi için önemli bir kişi olmuştur. 

Mantığı, sûrî mantık ve tatbîkî mantık şeklinde iki kısma ayıran Hasan Ali Yücel, sûrî mantık 

kısmında daha çok formel mantık üzerinde dururken, tatbîkî mantık kısmında ise uygulamalı 

mantık üzerinde durduğu söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Mantık, Hasan Ali Yücel, Sûrî Mantık, Tatbîkî Mantık 

 


