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ABSTRACT1:  

Armies has a prominent role in developing logistics in current meaning. The concept of logistics 

has been associated with the processes of transporting and transporting soldiers, equipment and 

supplies to the battlefield in order to meet military needs in times of war since the earliest days 

of humanity. Logistics, in a definition and context, covers mostly armies’ support activities, 

which are acquisition, transportation, movement, supply, storage, distribution, maintenance etc. 

The meeting requirements of military force has led to development of the concept of logistics 

over time. Therefore, logistics is as old as organized warfare and, like war itself, has evolved 

considerably over time.  

Military logistic concept has evolved based on the requirements of deploying, sustaining and 

supplying military force.  As the military logistic concepts has evolved and proved its efficacy 

in battlefields, the business sector has been keen to adapt and implement the essence of military 

logistics in business logistics. The military logistic contributed to business logistics in the 

following areas: The development of the business logistics idea and concept; taking the military 

logistics technologies and innovations and adapting them in business logistics; and employing 

the military experts in business logistics to increase the quality of human resources. The 

influence of military logistics enlarged after the both World Wars as logistics has an influential 

role in the outcome of the wars. Overall, the military concept of supply, storage, transportation 

maintenance, inventory and spare parts and logistics supply chain have been incorporated into 

business logistics over time. Therefore, business logistics has enlarged with enormous impetus 

and now it far exceeds the military logistics in terms of flexibility, technology, innovation, 

system and efficiency. 

Key Words: Military logistics, business logistics, supply chain, development. 

 

 

 
1 The clues of preparation of this conference paper have been taken from the article published by R. Dilek 
Koçak, “Lojistiğin Tarihsel Gelişimi: Askeri Gereksinimden İşletme Lojistiğine ve Tedarik Zinciri Yönetimine 
Evirilme Süreci”-(Historical Development of Logistics: The Process of Transformation from Military Requirement 
to Business Logistics and Supply Chain Management), Yaşar Üniversitesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 518, 2020, 246-258.  
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İŞ LOJİSTİĞİNİN EVRİMİ VE GELİŞİMİNDE ASKERİ LOJİSTİĞİN ROLÜ 

ÖZET: 

Ordular, lojistiğin bugünkü anlamıyla geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Lojistik 

kavramı, insanlığın ilk zamanlarından beri savaş zamanlarındaki askeri ihtiyaçları karşılamak 

amacıyla askerleri, teçhizatı ve malzemeleri savaş alanına taşımak ve nakletmek süreçleriyle 

ilintilidir. Lojistik, tanım bağlamında, çoğunlukla orduların tedarik, nakliye, hareket, ikmal, 

depolama, dağıtım, bakım gibi destek faaliyetlerini kapsamaktadır. Askeri gücün ihtiyaçlarının 

karşılanması, zaman içinde lojistik konseptinin gelişine yol açtı. Bu nedenle lojistik, organize 

savaş kadar eskidir ve savaşın kendisi gibi, zaman içinde önemli ölçüde gelişmiştir. 

Askeri lojistik kavramı, askeri gücün konuşlandırılması, sürdürülmesi ve tedarik edilmesi 

gereksinimlerine dayalı olarak gelişmiştir. Askeri lojistik kavramlar geliştikçe ve savaş 

alanlarında etkinliğini kanıtladıkça, iş sektörü de, askeri lojistiğinin özünü iş lojistiğine 

uyarlamayı ve uygulamayı arzu etmiştir. Askeri lojistik, aşağıdaki alanlarda işletme lojistiğine 

katkıda bulunmuştur: İşletme lojistiği fikrinin ve konseptinin geliştirilmesi; askeri lojistik 

teknolojileri ve yenilikleri alınması ve işletme lojistiğindeki uyarlanması; insan kaynaklarının 

kalitesini artırmak için iş lojistiğinde askeri uzmanların istihdam edilmesi. Her iki Dünya 

Savaşından sonra askeri lojistiğin etkisi genişlemiş, çünkü lojistik, savaşların sonucuna önemli 

bir etkide bulunmuştur. Genel olarak, askeri tedarik, depolama, nakliye bakımı, envanter ve 

yedek parçalar ve lojistik tedarik zinciri gibi askeri lojistik kavramları, zaman içinde işletme 

lojistiğine dahil edilmiştir. Bu nedenle, iş lojistiği eşi benzeri görülmemiş bir ivme ile 

genişlemiş ve şimdi esneklik, teknoloji, yenilik, sistem ve verimlilik açısından askeri lojistiği 

çok aşmış durumundadır.  

Anahtar Kelime: Askeri lojistik, işletme lojistiği, tedarik zinciri, gelişme. 
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AN ANALYSIS CONCERNING THE DIFFERENCES BETWEEN HUMANITARIAN 

LOGISTICS AND BUSINESS LOGISTICS 

 

Prof. Dr. Sertif Demir 

THK Üniversitesi 

ORCID ID: 0000-0001-8329-8735   

ABSTRACT: 

Humanitarian logistics is a specifically designed logistics for the human being affected by man-

made or natural disasters. Every year a huge number of people are affected by disasters.  The 

main aim of humanitarian logistic is to provide timely and adequately humanitarian aid to 

beneficiaries who desperately need support in food, medicine, infrastructure and protection. In 

essence, humanitarian logistics runs based on the similar concept of business logistics which 

covers the process of planning, implementing and controlling the efficient, cost-effective flow 

and storage of goods, materials, information and funds. It also includes the stages of business 

logistics like acquisition, transportation, storage, maintenance etc.  

However, there are significant differences between humanitarian and business logistics in terms 

of environment, purpose, context, urgency, source of fund and stakeholders. While business 

logistics runs in market conditions and work with predetermined actors or partners and 

predictable demand, humanitarians deal with unknown or changing actors and unpredictable 

conditions and demand. The purpose of business logistic is to maximize the return on 

investment (profits) in market conditions; but humanitarian logistics aims at making available 

the humanitarian aids timely to the affected people. Time is money to the business logistician, 

but time is life to the humanitarian. In humanitarian logistics, donors are customers since their 

wishes and mission statements can mean restrictions on the use of funds or loss of funds 

altogether. However, in business logistics, owners of business are the main one invested in a 

business to make money. The stakeholders of business logistics are non-governmental 

international organizations; national and local public authorities; military forces, beneficiaries 

etc. For business logistics, stakeholders are the market determinants like business owners, 

rivalry firms, customers etc.  

Key Words: Humanitarian logistics, business logistics, disasters, differences. 
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İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ VE İŞLETME LOJİSTİĞİ ARASINDAKİ FARKLARA 

İLİŞKİN BİR ANALİZ 

 

ÖZET: 

İnsani yardım lojistiği, insan kaynaklı veya doğal afetlerden etkilenen insanlar için özel olarak 

düzenlenmiş bir lojistiktir. Her yıl çok sayıda insan afetlerden etkilenmektedir. İnsani yardım 

lojistiğinin temel amacı, gıda, ilaç, altyapı ve koruma konularında desteğe ihtiyaç duyan 

insanlara zamanında ve yeterli insani yardım sağlamaktır. Temelde, insani yardım lojistiği, 

malların, malzemelerin, bilgilerin ve fonların verimli, uygun maliyetli akışını ve depolanmasını 

planlama, uygulama ve kontrol etme sürecini kapsayan benzer işletme lojistiği konseptine 

dayanır. Aynı zamanda satın alma, nakliye, depolama, bakım gibi işletme lojistiği aşamalarını 

da içerir. 

Bununla birlikte, insani yardım ve işletme lojistiği arasında çevre, amaç, bağlam, aciliyet, fon 

kaynağı ve paydaşlar açısından önemli farklılıklar vardır. İşletme lojistiği piyasa koşullarında 

çalışır ve önceden belirlenmiş aktörler veya ortaklarla ve öngörülebilir taleple çalışırken, insani 

yardım uzmanları bilinmeyen veya değişen aktörlerle ve öngörülemeyen koşullar ve taleple 

uğraşır. İşletme lojistiğinin amacı, piyasa koşullarında yatırım getirisini (karları) maksimize 

etmektir; ama insani yardım lojistiği, etkilenen kişilere insani yardımları zamanında ulaştırmayı 

amaçlamaktadır. İşletme lojistiğine göre "vakit nakittir", ama insani yardım için zaman hayattır. 

İnsani yardım lojistiğinde bağışçılar müşteridir, çünkü istekleri ve beyanları, fon kullanımında 

kısıtlamalar veya tamamen fon kaybı anlamına gelebilir. Bununla birlikte, iş lojistiğinde, 

işletme sahipleri para kazanmak için bir işletmeye yatırım yapan ana kişidir. İşletme lojistiğinin 

paydaşları uluslararası sivil toplum kuruluşları; ulusal ve yerel kamu yetkilileri; askeri 

kuvvetler, felaketten etkilenenler vb. gibidir. İşletme lojistiği için paydaşlar, işletme sahipleri, 

rekabet eden firmalar, müşteriler vb. gibi pazar belirleyicileridir. 

Anahtar Kelimeler: İnsani yardım lojistiği, işletme lojistiği, afetler, farklılıklar. 
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COVID 19 AND ITS IMPACT ON OIL PRICE 

DINOOP K  

(Research Scholar, School of International Relations And Politics, Mahatma Gandhi 

University, Kerala, India ) 

 

Abstract- 

The coronavirus pandemic was a significant impact on the revenues of the oil-driven 

economies. This paper investigates how covid 19 impacted the oil producing economy.  The 

severe impact of covid 19 on oil price and effect crashes to the lowest level for the last 18 years. 

The global consumption of oil is down by 30 per cent, with storage capacity nearing its limit. 

The implications of the sharp fall in oil prices are severe financial crisis and rise in 

unemployment, and substantial fiscal imbalances.  

Keywords-Covid 19, Oil, Production, Consumption, Price 
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STOCK MARKET PERFORMANCE AND COVID 19: CASE OF KAZAKHSTAN 

 

Maya Katenova 

KIMEP University 

Kazakhstan 

Abstract 

As an important and dynamic player in world economy, Kazakhstan has been also affected by 

the COVID-19 outbreak that resulted in increased pressure on the economy as overall output 

levels have decreased when the pandemic affected the country in March of 2020. Given that 

the impact of the virus outbreak tended to vary from the sector to sector and considering lack 

of works addressing impact of the COVID-19 on the stock market performance in Kazakhstan 

increases the value of this study, which will serve as the foundation for future research. Based 

on this assumption, current research work intends to assess the impact of COVID-19 spread on 

stock price volatility by focusing on banking and finance sector of the country. In fact, banking 

and finance industries are considered as providers of the financial liquidity to the businesses as 

they are main creditors and sources of funding for corporate sector of the country. Moreover, 

systematic failures as well as liquidity problems of the banking sector during the economic 

downturns have motivated to analyze banks in order to determine the behavior of market and 

overall impact on the volatility levels.  

Indeed, banking and finance sector of Kazakhstan plays a strategic role in maintaining overall 

liquidity of entire national economy. Assessing the impact of the COVID-19 pandemic on the 

stock market in general and on sectorial basis is important due to its relevance to the current 

trends occurring on global stock markets. It can be assumed that different sectors are influenced 

differently by COVID-19. Moreover, current analysis will be based on Kazakhstani Stock Index 

in order to identify the degree of impact caused by the pandemic. Moreover, the analysis will 

lay down the foundation for further research works about the long-lasting effect of the pandemic 

on the stock market trends. The information derived from the work will have practical 

implications for the investors holding portfolios in Kazakhstani publicly traded companies. 

Given importance of the banking and finance sectors, the study will attempt to address stock 

market performance of the largest commercial banks in Kazakhstan to determine degree of 

responsiveness to virus-induced economic recession. The research findings are expected to 
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serve as a foundation for future works addressing stock market volatility, which would serve as 

policy implications. In addition, it will address potential issues that are prevalent in Kazakhstani 

stock market. More importantly, the study will attempt to determine market-specific as well as 

virus-induced patterns in stock price movements. All in all, the lack of the academic studies on 

the impact of novel coronavirus on the stock volatility in the case of Kazakhstan as well as the 

need to analyze these effects have contributed to the research actuality and significance.  

Keywords: Stock market, COVID 19, Kazakhstan, banking sector 
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THE CENTRAL ROLE OF CUSTOMER BEHAVIOR IN THE ATTAINMENT OF 

GREEN MARKETING IN ALGERIA 

 

Boukhedımı Chems Eddine1 

UNIVERSITY OF TIZI OUZOU 

0000-0003-1728-1809 

                                                                                                            Sedıkı Abderrahmane 

UNIVERSITY OF TIZI OUZOU 

                                                 0000-0002-1174-9071 

 

 

Abstract 

          This paper aims to identify the different categories of consumers as part of the application 

of green marketing shares in Algeria, it also aims to show the importance of customers who 

respect ecological aspects to protect the environment. ecological and ensure their well-being. 

           The results of our research argue that consumers facilitate the task of companies that 

want to commercialize green products, the consequences of such a strategy are in favor of 

achieving sustainable development goals. 

Keywords: Green Marketing- Green customer- Green product- Ecological Marketing-

sustainable Marketing- Sustainable development.  
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PAZARLAMADA RENKLER VE SEKTÖREL YANSIMALARI 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Demirdöğmez1 

 
1Harran Üniversitesi, Birecik Meslek Yüksekokulu,  

ORCID: 0000-0001-5104-7042 

 

 

 ÖZET  

İnsanlar eskiden beri statülerini belirlemek ve yaşadıkları toplumda bu statülerini yerleştirmek 

amacıyla yaşam tarz ve alışkanlıkları ile anlam yükledikleri renkleri kullanmışlardır. 

Toplumların renklere yükledikleri anlamlar tarih, kültür ve coğrafyalara göre 

değişebilmektedir. Dinsel semboller, ritüeller, kıyafetler, evler, vb. şeylerde renkler iletişimde 

önemli unsurlardan biri olmuştur.  Dünyadaki farklı coğrafyalarda renklere yüklenmiş çeşitli 

anlamlar günümüzde de karşılık bulmaktadır. Tabiattaki her bir renk, insanlarda psikolojik 

açıdan çeşitli etkiler oluşturmaktadır. Bu etkilerin ve etkileşimin bilincinde olan işletmeler,  

özellikle görselliğin önem kazandığı günümüzde bu durumu stratejik açıdan kullanmaktadırlar. 

İnsan psikoloji üzerinde büyük etkiye sahip olan renkler, geleneksel pazarlama ya da dijital 

pazarlama faaliyetlerinde de kullanılmaktadır. Her sektörün, pazarlama faaliyetlerinde renkleri 

kullanılmasının en önemli sebebi “ikna edici gizli bir mesaj” özelliğine sahip olmasıdır. 

İnsanlarda ya da tüketicilerde belli bir algı veya duygu oluşturmak için renkler kullanılmaktadır. 

Sektörlerdeki işletmeler kendilerine ait bir anlamı veya çağrışımı sembolize etmek, fark 

edilmek,   insanların dikkatini çekmek, akıllarda yer etmek, onları etkileyip tutum ve 

davranışlarını yönlendirmek ya da rahatlatmak veya heyecanlandırmak için birçok öğe ile 

birlikte renkleri de kullanmaktadırlar. Renkler, işletmeler için aynı zamanda kurumsal 

markanın logosunun ana etkenini oluşturmaktadır. Tüketiciler mal veya hizmet satın alırken 

işletmenin marka ya da logosuna göre karar vermektedirler. Renklerin, tüketicilerin zihninde 

ifade ettiği anlamın meydana getirdiği psikolojik oluşumlar, onların satın alma davranışları ve 

karar verme mekanizmalarını da derinden etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı sektörlerdeki 

işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde renklerin öneminin ve kullanılma sebepleri ile 

tüketicilerin tercih ve davranış psikolojilerine yansımalarını ortaya koymaktır. Geleneksel ve 

dijital pazarlama faaliyetlerinde, markaların logolarında ve tüketicilerin zihinlerinde bıraktığı 

izlerde renklerin rolünü göstermektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Renkler, Pazarlamada Renkler, Logo, Marka, Renklerin Psikolojisi ve 

Anlamları. 
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COLORS AND SECTORAL REFLECTIONS IN MARKETING 

ABSTRACT 

People have used colors that they give meaning to with their lifestyle and habits in order to 

determine their status and to establish this status in the society they live in. The meanings that 

societies attach to colors can vary according to history, culture and geographies. Religious 

symbols, rituals, clothes, houses, etc. colors in things have been one of the important elements 

in communication. Various meanings loaded to colors in different geographies around the world 

find their correspondence today. Each color in nature creates various psychological effects on 

humans. Being aware of these effects and interactions, businesses are using this situation 

strategically, especially nowadays, when visuality is gaining importance. Colors, which have a 

great impact on human psychology, are also used in traditional marketing or digital marketing 

activities. The most important reason for using colors in marketing activities of every sector is 

that it has a "convincing secret message" feature. Colors are used to create a certain perception 

or emotion in people or consumers. Businesses in the sectors use colors along with many 

elements to symbolize a meaning or connotation of their own, to be noticed, to attract the 

attention of people, to take place in their minds, to influence them and to direct or relieve or 

excite their attitudes and behaviors. Colors are also the main factor in the logo of the corporate 

brand for businesses. While consumers are purchasing goods or services, they decide according 

to the brand or logo of the company. The psychological formations created by the meaning that 

colors express in the minds of consumers deeply affect their purchasing behavior and decision-

making mechanisms. The aim of this study is to reveal the importance of colors in the marketing 

activities of businesses in the sectors and the reasons for their use and their reflection on the 

preference and behavioral psychology of the consumers. It is to show the role of colors in 

traditional and digital marketing activities, in the logos of brands and in the traces left in the 

minds of consumers. 

 

Keywords: Colors, Marketing Colors, Logo, Brand, Psychology and Meanings of Colors. 
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DÖRDÜNCÜ TARAF LOJİSTİK HİZMET SAĞLAYICI İŞLETMELERİN TEMEL 

YETENEK ALANLARI HAKKINDA BİR MODEL ÖNERİSİ 

 

Kazım Onur ERDÖL  1 

1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 0000-0001-8879-106X 

 Prof. Dr. Okan TUNA 2  

2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, 0000-0001-8434-3753 

 

ÖZET 

Rekabetin, küreselleşmenin de katkısı ile çok yüksek seviyelere gelmesi sonucunda, 

işletmeler, lojistik fonksiyonları üzerinden rekabet eder hale gelmiştir. Bu durum lojistik 

fonksiyonların, işletme dışında bulunan, alanında uzman ve ölçek ekonomisi gibi çeşitli 

avantajlar yaratabilen hizmet sağlayıcılardan sağlanmasına sebep olmuştur. Lojistikte dış 

kaynak kullanımının bu yönde artarak ilerlemesi sonucu lojistikte “taraf/parti” kavramları 

ortaya çıkmıştır. Tarafların aldıkları roller, sağlanan lojistik hizmetin seviyesi gibi 

görülmektedir. Dış kaynak kullanımının miktar ve kapsamı günümüzde giderek genişlemekte, 

Dördüncü Taraf Lojistik kavramı Türkiye’de de yer bulmaya başlamaktadır. İşletmeler 

Dördüncü Taraf Lojistik hizmet sağlayıcı diğer işletmeler ile çalışarak ana işine odaklanmakta, 

tedarik zinciri yönetimini bu hizmet sağlayıcılara bırakmaktadır. Ancak kavram ve operasyon 

şekilleri, ülkemizdeki lojistik sektör paydaşları tarafından hala yeterince anlaşılamamış 

görünmektedir. Bu çalışmada öncelikle, kavramların daha iyi anlaşılabilmesi için literatürde 

yer almış bilgiler ile desteklenen bir kavramsal çalışma yapılmıştır. Kavramsal çalışmadan 

çıkarımlar yaparak dördüncü taraf lojistik hizmet sağlayan işletmelerin sahip olması gereken 

yetenekler belirlenmiştir. Belirlenen yeteneklerin önem dereceleri ve ağırlıkları, Türkiye’de 

lojistik hizmet alan profesyonellerin beklentileri ve lojistik hizmet sağlayan işletmelerin 

yöneticilerinin görüşleri sonucunda belirlenmiştir. Önem derecelerinin belirlenmesinde 

Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanılmış ve görüşler alınırken ikili karşılaştırmalarda 1-9 

puanlık oran ölçeğinden yararlanılmıştır. Böylelikle, dördüncü taraf lojistik hizmet sağlama 

amacı güden lojistik şirketlerine yol gösterme konusunda yardımcı olacak bir model 

oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler : dördüncü taraf lojistik, dış kaynak kullanımı, analitik hiyerarşi 

süreci  
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A MODEL PROPOSAL ON THE MAIN CAPABILITY AREAS OF THE FOURTH-

PARTY LOGISTICS SERVICE PROVIDER 

 

ABSTRACT 

As a result of the competition reaching very high levels with the contribution of 

globalization, businesses have become competitive over their logistics functions. This situation 

has caused the logistics functions to be provided from service providers outside the enterprise, 

who are experts in their fields and can create various advantages such as economies of scale. 

As a result of the increasing progress of outsourcing in logistics, the concepts of "party / party" 

have emerged in logistics. The roles taken by the parties are seen as the level of logistics service 

provided. The amount and scope of outsourcing is expanding today, and the concept of Fourth 

Party Logistics is starting to find its place in Turkey. Businesses focus on their core business 

by working with other businesses that are Fourth Party Logistics service providers, leaving the 

supply chain management to these service providers. However, it seems that the concept and 

operation styles are still not well understood by the logistics sector stakeholders in our country. 

In this study, first of all, a conceptual study supported by the information in the literature has 

been conducted in order to better understand the concepts. By making inferences from the 

conceptual study, the abilities that businesses providing fourth-party logistics services should 

have were determined. The importance and weights of the determined talents have been 

determined as a result of the expectations of the professionals receiving logistics services in 

Turkey and the opinions of the managers of the enterprises providing logistics services. The 

Analytical Hierarchy Process method was used to determine the importance levels and the 1-9 

point ratio scale created by Saaty (2001) was used in binary comparisons while taking opinions. 

Thus, a model has been created to help guide logistics companies that aim to provide fourth-

party logistics services. 

Keywords : fourth party logistics, outsourcing, analytical hierarchy process  
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Özet 

Bu çalışmada, Sinop İl Özel İdaresinin kırsal alana hizmet sunabilme kapasitesi 

incelenmektedir. Çalışma hazırlanırken öncelikli olarak 6360 sayılı Kanun ile Türk yerel 

yönetim örgütlenmesinde ortaya çıkan ikili yapılanma kısaca değerlendirilmektedir. Bu 

kapsamda, öncelikle literatür taranarak teorik bir analiz yapılmıştır. Akabinde çalışmanın alan 

araştırması Sinop İl Özel İdaresi bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Sinop İl Özel İdaresinin kırsal 

alana hizmet sunma kapasitesi hakkında beş birim yetkilisi ile görüşme yapılmıştır. Birim 

yetkilisi kişilere açık uçlu sorular yöneltilerek ele edilen yanıtlar analiz edilmiştir. Kurum 

içerisinde bütün birimlerle görüşülmek istenmesine rağmen bazı birim yetkilileri görüşmeye 

katılım göstermek istememiştir. Bunlara ilaveten Sinop İl Özel İdaresinin kırsal alanda sunduğu 

hizmetlerin, kırsal alandaki yöneticiler tarafından değerlendirilebilmesi için bir köy muhtarı ile 

görüşme yapılmıştır. Ancak bir yandan Sinop İl Özel İdaresinde ilgili birim amirlerinin 

tamamıyla görüşülememesi diğer yandan, kırsal alanda yapılan görüşmelerin sınırlı düzeyde 

kalması çalışmanın kapsamını daraltmaktadır. Yapılan görüşmelerin analiz edilmesi 

neticesinde, Sinop İl Özel İdaresinin kuruluş amacına uygun şekilde faaliyet gösterirken 

birtakım sorunlarla karşılaştığı görülmektedir. Bu koşulların ortaya çıkmasında bürokratik 

unsurların siyasi öğeler ile ilişkilerinin yaygınlaşması, liyakat ilkesinin göz ardı edilmesi ve 

kurum içi hiyerarşinin ortadan kalkması gibi unsurların etkili olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sinop İl Özel İdaresi, Kırsal Alan, Hizmet. 
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GEMİ YAKIT İKMALİ KAYNAKLI PETROL DÖKÜLMESİNDE TAŞINTI 

SEBEPSEL FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bünyamin Kamal 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

ORCID ID: 0000-0002-9885-114X 

ÖZET  

Gemilerin petrol kirliliği vakaları, temizleme maliyetleri, cezalar ve milyonlarca dolar arasında 

değişen üçüncü şahıslara verilen zararlarla birlikte pahalı tazminat taleplerine yol açabilir. 

Bununla birlikte, petrol kirliliği hasar tazminat taleplerinin çoğunluğu tankerleri veya petrol 

kargolarını kapsamamaktadır, bunun yerine, özellikle yakıt ikmali operasyonundan dolayı yakıt 

salınmasının neden olduğu kirlilik daha yaygındır. Taşıntı, yakıt ikmali işlemi sırasında 

meydana gelen petrol dökülmesine en çok katkıda bulunan faktörlerden birisidir. Bu amaçla, 

çalışma Fuzzy Bayes Ağları (FBN) yöntemini kullanarak, nitel ve nicel olarak ortaya çıkarılan 

nedensel faktörlerin olasılıksal ilişkilerini araştırmaktadır. Bunu takiben, sonuçların 

doğruluğunu artırmak için duyarlılık analizi ve doğrulama testleri yapılmıştır. Çalışmanın 

sonuçları, operasyonel nedenlerin taşıntının meydana gelmesinde en büyük etkiye sahip 

olduğunu ve bunu zayıf iletişimin izlediğini göstermektedir. Operasyonel nedenler arasında, 

yetersiz izlemenin en büyük etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Dahası, mürettebatın iş yükü, 

aşırı güven ve yakıt sağlayan ile sağlanan gemi arasındaki zayıf iletişim, küçük katkıda bulunan 

nedenler olarak görülmektedir. Sonuçlar, yakıt ikmal sürecinden kaynaklanan taşıntı riskini 

elimine etmek için düzenleyici otoriteler tarafından istifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Deniz Güvenliği, Petrol Dökülmesi, Yakıt Alım Süreci, Taşıntı, Bulanık 

Bayes Yaklaşımı 

 

EVALUATION OF THE OVERFLOW CAUSAL FACTORS IN SHIP BUNKERING-

INDUCED OIL SPILL 

 

ABSTRACR  

Oil contamination incidents by vessels can lead to expensive claims, with clean-up costs, 

penalties, and damages to third parties ranging in the millions of dollars. However, the majority 

of claims for oil pollution do not include tankers or oil cargoes, rather, pollution caused by the 

release of bunker fuel particularly due to bunkering operation is more prevalent. Overflow is 

one of the most contributing factors of the oil spill occurring during bunkering process. Thus, 

it is vital to reveal the causal mechanism of the overflow for eliminating the spills taking place 

during bunkering operation. For this aim, this paper investigates the probabilistic relationships 

of the causal factors that are unveiled qualitatively and quantitatively employing Fuzzy 

Bayesian Network (FBN) method. Following that sensitivity analysis and validation tests are 

performed for improving accuracy of the results. Outcomes of the study demonstrate that 
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operational causes have the largest impact on the occurrence of the overflow and this is followed 

by poor communication. Among the operational causes, inadequate monitoring is found to have 

the largest impact. Moreover, existence of crew workload, over-reliance, and poor 

communication between bunkered vessel and barge vessel appear as the minor contributory 

causes. Results can be utilized by regulatory authorities to eliminate the overflow risk arising 

from bunkering process. 

Key words: Marine Safety, Oil Spill, Bunkering Process, Overflow, Fuzzy Bayes Approach  
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DENİZYOLU KONTEYNER NAKLİYE FİRMALARININ İFLASINDA DIŞ 

FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bünyamin Kamal 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

ORCID ID: 0000-0002-9885-114X 

ÖZET  

Konteyner liner taşımacılığı uluslararası ticarette önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, 

sürdürülebilir bir konteyner taşımacılığının devamı için iflasların önlenmesi hayati önem 

taşımaktadır. Teorik olarak, firma iflaslarının oluş sebeplerini izah eden voluntaristik ve 

deterministik olarak iki ana yaklaşım vardır. Voluntaristik yaklaşımın aksine deterministik 

yaklaşım, firmalarda karar vericilerin dış çevresel ve endüstriyel koşullarla kısıtlandığı 

görüşündedir ve bu yüzden dış faktörler iflas olgusunu izah etmede ana rol oynamaktadır. Bu 

bağlamda, çalışma konteyner taşımacılık operatörlerini dikkate alarak iflasa yol açan dış 

faktörlerin sebepsel mekanizmasını modellemektedir. Bu amaca binaen, sebepsel faktörler 

arasındaki olasılıksal ilişkiler Bulanık Bayes Ağları yöntemini kullanarak kalitatif ve kantitatif 

olarak ortaya çıkarılmıştır. Sonrasında sonuçların doğruluğunu geliştirmek için hassasiyet 

analizi ve geçerlilik testleri icra edilmiştir. Çalışmanın sonuçları depresif piyasa koşulları ve 

operasyonel sebeplerin dış sebeplerin oluşması üzerinde en yüksek etkiye sahip olduğu ve 

depresif piyasa koşulları üzerinde küresel düşük talebin en yüksek etkiye sahip olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, yetersiz devlet desteği ve sorunlu navlun ödeme akışının en az etkiye 

sahip olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İflas, Dış Sebepler, Konteyner Liner Taşımacılığı, Bulanık Bayes Ağları 

 

EVALUATION OF EXTERNAL FACTORS IN THE BANKRUPTCY OF 

CONTAINER LINER SHIPPING FIRMS 

 

ABSTRACT  

Container liner shipping plays an important role for international trade. Therefore, for 

maintaining a sustainable container transportation, it is vital to prevent bankruptcies. 

Theoretically, there exist two major approaches named as voluntaristic and deterministic to 

explain the occurrence causes of firm bankruptcies. Unlike voluntaristic approach, 

deterministic approach holds the view that decision-makers in the companies are restricted by 

external environmental and industrial conditions and thus exogenous factors play a major role 

in explaining the bankruptcy phenomenon. In this regard, taking container shipping operators 

into account, this research models the causal mechanism of the external factors of the 

bankruptcy. For this purpose, probabilistic relationships among the causal factors are uncovered 

both qualitatively and quantitatively exploiting Fuzzy Bayes Network (FBN) method. After that 

sensitivity analysis and validation tests are executed for improving the accuracy of outcomes. 
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Outcomes of the study point out that depressive market conditions and operational causes have 

the highest effect on the occurrence of external causes and among the depressive market 

conditions, global low demand has the largest effect. Moreover, it is found that insufficient 

government support and problematic freight payment flow have the least impact. 

Keywords: Bankruptcy, External Causes, Container Liner Shipping, Fuzzy Bayes Network 
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ANALYSIS OF PUBLIC EXPENDITURES IN TRANSPORTATION SYSTEM AND 

ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA (1999-2020) 

 

 
1Umar Hamisu, 

Nigerian Institute of Transport Technology (NITT), Zaria. 
2Abubakar Musa 

Federal University Dutse 
3Abdulgaffar Muhammad, 

National Open University, Kaduna. 
4Umar Iya 

Royal Stone Global Investment Nig. Ltd.  
5Ibrahim Usman, 

Nigerian Institute of Transport Technology (NITT), Zaria. 
6Zainab Sani Sambo, 

Nigerian Institute of Transport Technology (NITT), Zaria. 
7Yakubu Shaibu, 

Hussaini Adamu Federal Polytechnic, Kazaure. 
8Nurudeen Modibo Nuru, 

University of Kyrenia, North Cyprus 
9Aliyu Aimal Nuru, 

Girne American University, North Cyprus 

 

Abstract 

Background: It is generally acknowledged in most of these countries that government 

expenditure is used to improve technology, human capital and infrastructure development 

necessary for growth, and also provides the incentives and enabling environment to promote 

private sector investments in order to further growth. Despite the rise in government 

expenditure in Nigeria over these years, there are still public outcries over decaying 

infrastructural facilities especially the transportation sector.  

Objectives: The main objective of this study is to investigate the effect of government 

expenditure on economic growth in Nigeria. Specifically the study evaluates the impact of 

capital expenditure, government expenditure on transportation and interest rate on the real gross 

domestic product between 1999 and 2020. 

Methodology: The data for this study was obtained through secondary sourced for the period 

of 1999 to 2020. The data was analysed using Ordinary Least Square (OLS) technique of 

multiple linear regression analysis using statistical package for social scientist. 

Findings: The study show that continuous increase in government expenditure on 

transportation will increase the gross domestic product 

Recommendations: Government should ensure the proper management and utilization of 

capital expenditure in a manner that it will raise the country’s productive capacity and accelerate 

economic progress and development. 

Keywords:  Capital expenditure, Government expenditure on transportation, Interest rate, 

Real gross domestic product 



Usbilim 1st International Conference on Education, Economy, Management and Social Sciences 
  
 

 

ABSTRACT BOOK         ISBN: 978-605-70588-1-2         www.usbilimkongresi.com         PAGE | 19 

NASYONAL SOSYALİZM DÖNEMİ SÜRGÜN YAZARLARI: AİDİYET DUYGUSU 

VE YAZINSAL KONUMLANIŞ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Cihan Tuncer 

Ardahan Üniversitesi 

ORCID ID: 0000-0003-1185-5330  

 

ÖZET 

Nasyonal Sosyalistlerin iktidara gelişiyle (1933) birçok yazar çeşitli gerekçeler öne sürülerek 

sürgüne gönderilmiş veya etnik, ideolojik ve politik karşıtlara yönelik yürütülen yıldırma ve 

korkutma girişimlerinden ötürü kendileri kaçmak zorunda kalmışlardır. Anna Seghers, Erika 

Mann, Thomas Mann, Klaus Mann, Joseph Roth, Stefan Zweig, Arnold Zweig, Alfred Döblin 

ve Bertolt Brecht sürügünü deneyimlemiş yazarlardan yalnızca bazılarıdır. Sürgün yıllarında 

gerek kadın gerekse erkek yazarlar dil edinimi, toplumsal uyum ve bütünleşme gibi birçok 

sorunla baş etmek zorunda kalmıştır. Almanya’ya ve Almanlığa ait olmadıkları gerekçesiyle 

yerinden yurdundan edilen yazarların bir bölümü sığındıkları ülkelere de ait 

olmadıkları/olamayacakları gerçeğiyle yüzleşince “çifte aidiyetsizlik” durumu ortaya çıkmıştır. 

Bu çifte aidiyetsizlik, yabancı olma durumu ve yalnızlık çoğu yazar için zaman içerisinde 

üstesinden gelinmesi gereken bir soruna dönüşmüş, çoğu çözümü gerçeklikten kaçışta 

(Eskapismus) ; yazınsal üretim, alkol veya intiharda bulmuştur. Peki, durum hepsi için böyle 

mi olmuştur? Yaşama gözlerini açtıkları topraklardan koparılarak sürgün edilen veya yaşamsal 

kaygılardan ötürü kendi çabalarıyla kaçmak zorunda kalan yazarların gittikleri yerlerde geride 

bıraktıkları Almanya ve Almanlara olan tutumu nasıl olmuştur? Sığındıkları ülkelerde 

kendilerine yeni bir yaşam kurmak, yerinden yurdundan edilmenin beraberinde getirdiği 

yabancılaşma veya duygusal tepkiyle arkasına bile bakmamak mı? Yoksa hala kopamadıkları 

ülkelerinin yeniden kurtuluşu ve normalleşmesi için politik ve yazınsal mücadele içine girmek 

mi? Bu çalışmanın konusu bu sorulara yanıtlar aramak ve sürgün yazarlarının aidiyet sorunu ve 

yazınsal stratejisi hakkında bilgi vermektir.  

Anahtar Kelimeler: Nasyonal Sosyalizm, Sürgün Yazarları, Aidiyet Duygusu, Yazınsal 

Konumlanış 
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HALİL CİBRAN’IN “ERMİŞ” ADLI ESERİNİN TÜRÇEYE ÇEVİRİLERİNİN 

ÇEVİRİ STRATEJİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

 

Halil İbrahim KOÇAK 

 

ORCID:0000-0002-0697-9921 

 

 

ÖZET 

 

Bu çalışma, النَّبِي  “Ermiş” adlı eserin çevirilerini çeviri eleştirisi bağlamında incelemek amacıyla 

yapılmıştır. Çalışmada 1923 tarihinde yayınlanan Halil Cibran’a ait “Ermiş” adındaki ünlü eseri 

ve bu eserin Türkçeye aktarılmış altı farklı çevirisi incelenmiştir. Ermiş, 29 bölümden 

oluşmaktadır. Çalışmada çevrilmiş eserlerin sayfaları ve bölümleri de ele alınmıştır. 

Çevirmenlerin çeviri sürecinde kullandıkları çeviri stratejileri incelenmiş kaynak metinden 

çeşitli cümleler seçilip seçilen cümlelerin altı farklı çevirisinin karşılıkları tespit edilmiştir. 

Aynı zamanda kaynak metindeki cümlelerin çevirileri de çeviri stratejileri açısından 

değerlendirilmiştir. 

 

Çalışmada çeviri süreci normları, çeviri stratejileri “Ermiş” adlı eser üzerinden ele alınmış, altı 

farklı çevirmenin çeviri sürecinde; yer değiştirme, çıkarma, ekleme, uyarlama, değiştirme, 

genelleştirme, özelleştirme, birebir, bölme ve bölünme, açımlama, tarihselleştirme, 

standartlaştırma, telafi, ödünç alma, çıkarım ve somutlaştırma stratejisinden faydalandıkları ve 

bir ifadenin çevirisinde iki çeviri stratejisinin uyguladıkları tespit edilmiştir.  

 

Araştırmanın, çeviri eleştirisi alanında yapılacak diğer araştırmalar için de faydalı olması 

amaçlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler:  Çeviri Stratejileri, Kaynak Metin, Hedef Dil, Çeviri,  Çeviri Eleştirisi. 
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AN ANALYSİS OF THE TRANSLATİONS OF HALİL CİBRAN’S WORK NAMED 

“ERMİŞ” İNTO TURKİSH FROM THE POİNT OF TRANSLATİON STRATEGİES 

 

ABSTRACT 

 

This study has been made to examining the translations of the work named   النَّبِي“Ermiş” in the 

context of translation criticism. In this study, Halil Cibran’s famous work named “Ermiş”, 

which was published in 1923, and its six different translations that translated into Turkish has 

been examined. “Ermiş” consists of 29 sections. In the study, pages and sections of the 

translated works were also discussed. Translation strategies that were used during the 

translation process by the translators has been examined. Various sentences from the source 

text were chosen, and correspondences of the six different translations of the chosen sentences 

has been determined. Translations of the sentences from the source text were evaluated in terms 

of translation strategies. 

 

In the study, translation process norms, translation strategies and examination of the work 

named “Ermiş” in the context of translation strategies has been discussed. In this research it 

was determined that six different translators have benefited from relocation, subtraction, 

insertion, adaptation, substitution, generalization, privatization, word-for-word, division and 

division, annotation, historicization, standardization, compensation, borrowing, inference, and 

concretization strategies and they used two translation strategies for the translation of a single 

statement.  

 

The research is purposed to be useful for other research in the issue of translation critique. 

 

Keywords: Translation Strategies, Source Text, Target Language, Translation, Translation 

Criticism. 
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ARCHITECTURE AND GRAPHIC DESIGN 

 

Mehmet Akif ÖZDAL 

Sivas Cumhuriyet University (Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, 

Department of Painting Education) 

0000-0003-3148-8988 

 

 

ABSTRACT 

 

The contemporary design approach adopts an interdisciplinary approach that aims to feed on 

different fields of science, art, design, and cultural values, to benefit from each other, to 

influence and support each other. For example, the medical world with illustration and 

industrial design, architecture with graphic design, art, engineering, and psychology; can 

produce in collaboration with graphic design architecture, industrial design, textile design, and 

mathematics. This interdisciplinary interaction and collaboration offer us new and different 

design languages, rich and creative solution possibilities, and unlimited imagination potential. 

The use of typography, which is one of the most important areas of graphic design in the surface 

design of architecture, as a carrier or as a determining indicator around it, the use of graphic 

design as a design language in three-dimensional formations, two-dimensional surface designs 

and other graphic products, the best examples of this interaction and cooperation between. The 

aim of this study is to examine the effects of two different design disciplines on each other, 

their support, and contributions to design within the scope of interdisciplinary studies. The data 

of the study carried out within the scanning model were created with the literature review. 

Keywords: Interdisciplinary, Architecture, Design, Graphics, Illustration, 

 

MİMARLIK VE GRAFİK TASARIM 

ÖZET 

Çağımız tasarım anlayışı değişik bilim, sanat, tasarım alanlarından ve kültürel değerlerden 

beslenmeyi, birbirlerinden faydalanmayı, birbirlerini etkilemeyi ve desteklemeyi gözeten 

disiplinler arası bir yaklaşımı benimsemektedir. Sözgelimi tıp dünyası illüstrasyon ve 

endüstriyel tasarım ile, mimarlık grafik tasarım, sanat, mühendislik ve psikoloji ile; grafik 

tasarım mimarlık, endüstriyel tasarım, tekstil tasarımı ve matematik bilimi ile işbirliği içinde 

imalatlarını gerçekleştirebilmektedir. Bu disiplinler arası etkileşim ve işbirliği bizlere yeni ve 

farklı tasarım dillerini, zengin ve yaratıcı çözüm imkanlarını ve sınırsız bir hayal gücü 

potansiyelini sunmaktadır. Mimarlığın yüzey tasarımında, taşıyıcı olarak veyahut etrafında 
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belirleyici bir gösterge olarak grafik tasarımın en ehemmiyetli alanlarından olan tipografiden 

faydalanması, grafik tasarımın üç boyutlu biçimlendirmelerde, iki boyutlu yüzey tasarımlarında 

ve diğer grafik ürünlerde mimari öğelerden tasarım dili olarak faydalanması, bu etkileşim ve 

işbirliğine verilebilecek en güzel örnekler arasındadır. Bu çalışmanın emeli disiplinler arası 

çalışmalar dahilinde iki farklı tasarım disiplininin birbirlerine olan tesirini, desteğini ve 

tasarıma olan katkılarını incelemektir. Tarama modeli dahilinde gerçekleştirilen çalışmanın 

verileri literatür taraması ile oluşturulmuştur 

Anahtar Kelimeler : Disiplinler arası, Mimarlık, Tasarım, Grafik,  İllüstrasyon, 
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DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL ART IN THE HISTORICAL PROCESS 

 

Mehmet Akif ÖZDAL 

Sivas Cumhuriyet University (Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, 

Department of Painting Education) 

0000-0003-3148-8988 

 

ABSTRACT 

 

In this study, the historical development process of Conceptual Art has been examined. What 

is concept, what is conceptual art, how is the formation process of conceptual art, what are the 

thoughts and thoughts of the artists and the audience for this art movement were discussed. It 

has been mentioned how the artists, who are in this movement, produce their works with the 

meaning they attribute to the concept together with their art views. The works of Duchamp and 

Joseph Kosuth, who are important representatives, for this movement, and information about 

these works are given. 

Keywords: Duchamp, Artwork, Three Chairs, Joseph Kosuth, Conceptual Art 

 

 

TARİHSEL SÜREÇTE KAVRAMSAL SANATIN GELİŞİMİ 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Kavramsal Sanatın tarihsel gelişim süreci incelenmiştir. Kavram nedir, kavramsal 

sanat nedir, kavramsal sanatın oluşum süreci nasıldır, sanatçıların ve izleyicinin bu sanat akımı 

için düşündükleri ve düşünceleri nelerdir gibi konular ele alınmıştır. Bu akımın içinde yer alan 

sanatçıların, sanat görüşleriyle beraber kavrama yükledikleri manayla, yapıtlarını nasıl 

ürettiklerinden söz edilmiştir. Ehemmiyetli temsilcisi olan Duchamp ve Joseph Kosuth’un 

içinde bulunduğu bu akım için ürettiği yapıtlara ve bu yapıtlar ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Disiplinler arası, Estetik, Sanat Felsefesi, Tasarım, Sanat, 
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SADIK YEMNİ’NİN “MUHABBET EVİ” ROMANINDA GÖÇMEN 

KARŞITLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Ahmet ÖNTÜRK1 

                                                        ORCİD: 0000-0001-7147-3911  

ÖZET 

İnsanların çeşitli nedenlerden dolayı bulundukları yerlerden başka yerlere gitmelerine göç 

denilmektedir. Oluşum şekli, süresi, amacı vb. özelliklerine göre göçler çeşitli kategorilere 

ayrılmaktadır. Ayrıca göç, göç edilen yerdeki insanları da ilgilendirdiğinden çok yönlü bir süreci ifade 

etmektedir. Göç edilen yerdeki insanlar göçmenlerin kendileriyle beraber bir takım olumsuzlukları da 

beraberinde getirdiğinden şikâyetçi olmaktadırlar. Bu onların göçmenlere karşı bir takım olumsuz 

tavırlar takınmasına sebebiyet vermiştir. Bu durum ‘göçmen karşıtlığı’ kavramı ile ifade edilmektedir. 

Çalışmamızda ele aldığımız göçmen Türk yazarlarımızdan Sadık Yemni’nin Muhabbet Evi adlı romanı 

incelenmiştir.  

  

Muhabbet Evi romanında Hollanda’ya göç eden farklı uluslardan ve özellikle Müslümanlardan 

oluşan göçmenlerin yaşanan cinayet haberlerinin ardından maruz kaldığı göçmen karşıtlığı durumları 

işlenmiştir. Bir göçmen olan romanın kahramanı da bu durumdan etkilenmiş yakın çevresindekilerin 

dahi kendisine olan bakışlarının değiştiğini anlatmıştır. Çalışmamız bir giriş ve üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde eser hakkında bilgiler verilmiş, ikinci bölümde yerlilik ve yabancılık 

meselelerine, üçüncü bölümde ise romanda yer alan göçmen karşıtlığı unsurlarına yer verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Roman, Göç, Göçmen karşıtlığı, yabancılık. 

 

 

AN INVESTIGATION ON ANTI-MIGRANT IN THE NOVEL OF SADIK YEMNİ'S 

"MUHABBET EVİ" 

 

ABSTRACT 

Immigration is the movement of people from their places to other places for various 

reasons. Form of formation, duration, purpose etc. Migrations are divided into various 

categories according to their characteristics. In addition, migration refers to a multi-faceted 

process as it also concerns the people in the place of migration. People in the place of 

 
1 onturk-ahmet@hotmail.com, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı Bilim 

Dalı 
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immigration complain that the immigrants bring along some negativities with them. This has 

led them to adopt a number of negative attitudes towards immigrants. This situation is expressed 

with the concept of "anti-immigration". The novel called Muhabbet Evi by Sadık Yemni, one 

of our immigrant Turkish writers, which we discussed in our study, was examined. 

 

In the novel The Muhabbet Evi, the anti-immigrant situations that immigrants from 

different nationalities and especially Muslims who migrated to the Netherlands are exposed to 

after the news of the murder have been depicted. The protagonist of the novel, who is an 

immigrant, explains that even those in his close circle who are affected by this situation have 

changed their view of him. Our study consists of an introduction and three parts. In the first 

chapter, information about the work is given, in the second chapter the issues of indigenousness 

and foreignness, and in the third chapter the anti-immigrant elements in the novel are given. 

 

Keywords: Novel, Immigration, anti-immigration, foreignness. 
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TÜRK HALK HEKİMLİĞİNE AİT METİNLERİN TARİHSEL SÜREÇTE 

SÖZVARLIĞI BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ekin İLHAN  

Kafkas Üniversitesi 

ORCID ID: 0000-0001-9039-2455 

 

ÖZET 

Türk halk hekimliği unsurlarının yer aldığı tarihi metinlerin izlerine Eski Türkçe devrinden beri 

rastlamak mümkündür. İlk kez Uygur Türkçesi ile yazılan metinlerde sağaltım ve halk 

hekimliği ile ilgili sözcüklerin varlığı tespit edilmiştir. Türk halk hekimliği konusunda da diğer 

pek çok konuda olduğu gibi yapı taşlarının temelini Şamanist unsurlar oluşturmuştur. Bu 

sebeple ilk metinlerde Şamanizm ile ilgili terimlerin varlığına rastlanır. İslâmiyetin kabulüyle 

birlikte sağaltım konusunda akla ilk gelen metinlerden biri Tıbb-ı Nebevi dizisidir. Anadolu 

beylikleri devrinden itibaren sıklıkla kaleme alınan halk hekimliğine dayanan metinler XX. 

yüzyıla kadar artarak sürmüştür. Bu eserlerin bir kısmının telif bir kısmının ise tercüme eserler 

olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Uygurlar devrinden XVI. Asrın sonuna kadar Türk halk 

hekimliğine dayanan; sağaltım tekniklerini anlatan, eserlerin dili ve sözvarlığı araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Türk Dili, Sözvarlığı, Tıp Metinleri 

ABSTRACT 

It is possible to find the traces of the historical texts in which the elements of Turkish folk 

medicine exist since the Ancient Turkish period. For the first time, words related to treatment 

and folk medicine were found in texts written in Uyghur Turkish. Shamanist elements formed 

the basis of the building blocks of Turkish folk medicine as in many other subjects. For this 

reason, the existence of terms related to Shamanism is encountered in the first texts. With the 

acceptance of Islam, one of the first texts that come to mind about healing is the series Tıbb-ı 

Nebevi. Texts based on folk medicine that have been frequently written since the period of 

Anatolian principalities. It continued increasingly until the century. It is seen that some of these 

works are copyrighted and some are translated works. In this study, XVI of the Uyghurs period. 

Based on Turkish folk medicine until the end of the century; The language and vocabulary of 

the works describing the treatment techniques were investigated. 

Keywords: Turkish Language, Vocabulary, Medical Texts 
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5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Memet KUZEY  

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

0000 0002 9866 8134  

 

ÖZET 

Bilim, teknoloji ve ekonomi alanlarındaki değişim ve gelişimler toplumların bilgiyi üretebilen 

ve kullanabilen nitelikli bireylere olan ihtiyacı artırmıştır. Bu durum eğitim ile ilgili 

dönüşümleri de beraberinde getirmiş. Toplumların ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

ve donanımlı bireyler yetiştirilmesini sağlayacak öğretim programları oluşturulmuştur. Öğretim 

programları öğretmenlerin ne öğreteceklerine ve öğrencilerin ne öğreneceklerine ilişkin 

planlanmış belgelerdir. Bu bağlamda 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı yayınlanmış 

ve uygulanmaya konulmuştur. Programın uygulayıcısı konumunda olan öğretmenlerin 

eğitimsel deneyimleri 2018 Programının uygulanabilirliğine dair değerlendirmeleri önemli 

görülmektedir. Bu araştırmanın amacı 2017-2018 öğretim yılında uygulanan 5. Sınıf Sosyal 

Bilgiler Öğretim Programına yönelik öğretmen görüşlerini tespit etmektir. Araştırma tarama 

modelinde planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Erzurum merkez ilçelerinde 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 5. sınıf sosyal bilgiler dersine giren 57 öğretmenden 

oluşmaktadır.  Araştırmanın verileri kapalı uçlu sorulardan oluşan “beşli likert tipi” anket ile 

toplanmıştır. Anket verilerin analizinde frekans (f) ve yüzdelerden (%) yararlanılmıştır. 

İstatistiksel analizler sonucunda öğretmenlerin katılım oranları ve sayıları tespit edilmiş ve 

yüzdelik oranlarına göre öğretmen görüşleri yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularından elde 

edilen sonuçlarına göre, öğretmenler programın, amaçlar, ölçme ve değerlendirme, değerler ve 

bireysel gelişim yaklaşımlarını olumlu gördükleri sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Öğretim programı, Öğretmen görüşleri, Değer.  
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ORTAOKUL 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN METİN- 

RESİM UYUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ  

 

Doç. Dr. Mustafa KAYA  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

ORCID ID: 0000-0003-4755-4994.   

Mihriban UYGUÇ TEMEL 

MEB, Öğretmen 

ORCID ID: 0000-0002-6457-8085. 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı ortaokul 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinleri metin- resim 

uyumu açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma materyalini Millî Eğitim Bakanlığının 

ders kitabı olarak kabul ettiği ve 2020- 2021 eğitim- öğretim yılında okutulmakta olan 6. sınıf 

Türkçe ders kitabı oluşturmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden doküman 

incelemesi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Türkçe ders kitabında yer alan metinlerin ait 

oldukları metne uygunluğu Resim – Metin İlişkisi Kategori Listesine göre toplanmıştır. Bu 

kategori listesine göre toplanan veriler, nitel veri analizi yaklaşımlarından betimsel analiz 

yaklaşımı kullanılarak analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda hikâye edici, 

bilgilendirici metinler ve şiirlerin tamamında (%100) resimler en az dört renkten oluşmakta, 

sözel metnin iletisini anlamlandırmaya yardımcı olmakta, sözel metinler çeşitli görsellerle 

desteklenmekte, metinlerin resimlenmesinde çocuğun gelişim düzeyi göz önünde 

bulundurulmuş, ders kitaplarındaki resimlerle metnin içeriği tam olarak örtüşmektedir. Hikâye 

edici metinlerin bir kısmında ise sayfa düzeni, estetik duyarlılık açısından uygun olmamasıyla 

birlikte şiddet unsurları içermektedir. Bilgilendirici metinlerin bir kısmında ise sözel metin 

çeşitli görsellerle desteklenmemektedir. Şiirlerde de kimi metinlerde metin resim uyumunun 

örtüşmediği, resimlerin öğrencinin estetik duyarlılığını artırıcı nitelikte olmadığı tespit 

edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler : Ders kitabı, metin, resim, metin- resim uyumu. 
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AN ANALYSİS OF TEXTS İN THE MİDDLE SCHOOL 6TH GRADE TURKİSH 

TEXTBOOK İN TERMS OF TEXT-PİCTURE CONFORMİTY 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to examine the texts in the 6th grade Turkish textbook in 

terms of text-picture harmony. The study material of the study consists of the 6th grade Turkish 

textbook that the Ministry of National Education accepts as a textbook and is being taught in 

the 2020-2021 academic year. Document analysis, one of the qualitative research designs, was 

used in this study. Within the scope of the research, the conformity of the texts in the Turkish 

textbook to the text they belong to was collected according to the Picture - Text Relation 

Category List. The data collected according to this category list were analyzed and interpreted 

using the descriptive analysis approach, one of the qualitative data analysis approaches. As a 

result of the research, in all of the narrative, informative texts and poems (100%), the pictures 

consist of at least four colors, help to make sense of the verbal text message, verbal texts are 

supported with various visuals, the development level of the child is taken into consideration in 

the illustration of the texts, the content of the text with the pictures in the textbooks overlap. In 

some of the narrative texts, the page layout is not suitable in terms of aesthetic sensitivity, but 

contains elements of violence. In some of the informative texts, the verbal text is not supported 

by various visuals. It has been determined that the text-picture harmony in some texts in poems 

does not overlap, and the pictures do not increase the aesthetic sensitivity of the student. 

Keywords: Textbook, text, picture, text-picture harmony. 
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5. SINIF DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERİN 2019 TÜRKÇE 

ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN 

NİTELİKLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

 

Doç. Dr. Mustafa KAYA  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

ORCID ID: 0000-0003-4755-4994.   

Deniz YÜCE 

MEB, Öğretmen 

ORCID ID: 0000-0001-8292-6146. 

ÖZET 

Eğitim-öğretim sürecinin en önemli materyallerinden biri ders kitaplarıdır. Ders kitapları 

aracılığı ile programda yer alan amaçların kazandırılması hedeflenmektedir. Belirtilen 

amaçların gerçekleşmesinde önemli bir yeri olan ders kitaplarındaki metin ve diğer unsurların 

birtakım niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu doğrultuda metin seçiminde dikkat 

edilmesi gereken kriterler Türkçe Öğretim Programında (2019) belirtilmiştir. Bu araştırmada 5. 

sınıf ders kitaplarındaki metinlerin 2019 Türkçe öğretim programına göre metinlerde bulunması 

gereken nitelikler bakımından uygunluğunun incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 

araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma materyalini Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığının beş yıl süreyle ders kitabı olarak kabul ettiği ve yürütmeye koyduğu 5. sınıf ders 

kitabı oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan 

inceleme sonucunda kitaplardaki metinlerin genel olarak belirtilen ölçütleri taşıdığı, bazı 

metinlerin alanda yaygın kabul görmüş yazarlardan ve eserlerden alındığı, metinlerinden 

bazılarının edebi ve estetik açıdan yeterli seviyede olmadığı, bazı kelimelerin günümüz 

kelimeleriyle değiştirildiği, eğitsel yönden uygun olmayan bazı olumsuz iletilerin yer aldığı ve 

yazarların hakkında yazılan biyografilerin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu 

sonuçlar 5. sınıf ders kitabında yer alan metin niteliklerinin genel olarak 2019 Türkçe Öğretim 

Programındaki (2019) metin niteliklerine uygun olduğunu göstermektedir. Elde edilen 

sonuçlardan hareketle birtakım öneriler sunulmuştur 

Anahtar Kelimeler : Türkçe Ders Kitabı, 2019 Türkçe Öğretim Programı, Metin 
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EXAMİNATİON OF THE TEXTS İN THE 5TH GRADE TEXTBOOKS İN TERMS 

OF THE QUALİFİCATİONS TO BE FOUND İN THE TEXTS İN THE 2019 

TURKİSH CURRİCULUM 

 

ABSTRACT 

One of the most important materials of the education process is textbooks. It is aimed to gain 

the aims in the program through the textbooks. The text and other elements in the textbooks, 

which have an important place in the realization of the stated objectives, must have certain 

qualities. In this regard, the criteria to be considered in text selection are specified in the Turkish 

Education Program (2019). In this study, it was aimed to examine the appropriateness of the 

texts in the 5th grade textbooks in terms of the qualifications that should be found in the texts 

according to the 2019 Turkish curriculum. In this direction, document analysis method, one of 

the qualitative research methods, was used in the research. The study material of the research 

consists of a 5th grade textbook that has been accepted as a textbook for five years by the 

Ministry of National Education Board of Education and Discipline. The findings of the research 

were obtained through document analysis. As a result of the examination, the texts in the books 

meet the generally specified criteria, some texts are taken from authors and works widely 

accepted in the field, some of the texts are not at a sufficient level in terms of literary and 

aesthetics, some words are replaced with today's words, there are some negative messages that 

are not educationally appropriate and about the authors. It was concluded that the biographies 

written were insufficient. These results show that the text qualities in the 5th grade textbook are 

generally in accordance with the text qualifications in the 2019 Turkish Education Program 

(2019). Some suggestions have been made based on the results obtained. 

Keywords: Turkish Textbook, 2019 Turkish Education Program, Text 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK ÖZ YETERLİKLERİNİN LİDERLİK 

DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

THE EFFECT OF UNIVERSITY STUDENTS’ LEADERSHIP SELF-EFFICACY ON 

LEADERSHIP BEHAVIOR 

 

Mahmut Polatcan  

Karabük Üniversitesi 

https://orcid.org/0000-0002-5181-0316 

 

ÖZET 

Küreselleşme ve teknolojinin etkisiyle işgücündeki artan çeşitlilik, yükseköğretim 

öğrencilerinin istihdam öncesinde işgücüne uygun bir şekilde yetiştirilmesi önem kazanmıştır 

(Rosch, Ogolsky ve Stephens, 2017). Liderlik araştırmacıları, toplumda lider birey 

yetersizliklerinin olduğunu ileri sürmektedirler. Dolayısıyla nitelikli liderlerin artması için 

yükseköğretim öğrencilerinin lider olarak yetiştirilmesine önem verilmesi gerekliliği, 

üniversiteler üzerinde baskı oluşturmuştur (Paglis, 2010). Bu çerçevede ABD’de ulusal 

yükseköğretim programları işverenlerin talepleri doğrultusunda öğrencilerin kaliteli eğitim 

almalarını sağlamak, liderlik ve takım yönetimi becerilerini geliştirmek amacıyla çalışmalar 

yapmaktadır (Chan ve Drasgow, 2001). Ancak üniversiteler, misyon ifadelerinde öğrencilerin 

liderlik becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini iddia etse de öğrencilerin yaratıcılıklarını ve 

liderliklerini geliştirme konusunda başarılı olamadıkları görülmektedir (Rosch, Collier ve Zehr, 

2014). 

Bu çalışmanın amacı, yükseköğretim öğrencilerinin liderlik öz-yeterliği inançlarının, liderlik 

uygulamaları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada uygun örnekleme yöntemi 

kullanılarak Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde öğrenim gören 545 lisans öğrencisi üzerinde 

yürütülmüştür. Sonuç olarak öğrencilerin öz-yeterlik inançları ile liderlik davranışları 

arasındaki ilişki bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin liderlik öz-yeterlik 

inançlarındaki artışın, liderlik uygulamaları üzerinde doğrudan yüksek bir etkiye sahip olduğu 

kanıtlanmıştır. Mevcut araştırma, öğrencilerin iş birliği yapma, sorumluluk alma ve değişime 

açık olma gibi liderlik öz yeterliği inançlarının liderlik etme motivasyonlarını artırdığı ve bu 

durumun öğrencilerin liderlik davranışı sergilemelerinde itici bir güç olduğunu göstermektedir. 
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Bu nedenle, lisans öğrencilerinin birer lider olmalarında, üniversite süresince aldıkları eğitimin, 

onların liderlik öz-yeterliklerini geliştiren uygulamalara odaklanması gerekir. 

Anahtar Kelimeler: liderlik, liderlik öz-yeterliği, üniversite öğrencisi. 
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EFFICIENCY OF USING VIDEO MATERIALS FOR IMPROVING LISTENING 
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Abstract 

       Video materials stimulate and facilitate learning a foreign language. Video-listening skills 

make positive contributions to language learning. Using videos are beneficial as they reflect 

real-life communication and also communication can be developed more contextually. 

Providing more real based communication, videos are considered as the motivating factor than 

other types of authentic material. Thus, this research aims at identifying the effect of the use of 

video listening on Champasack University students. Research underwent a quantitative study 

in order to understand and discover the student’s perspective on video learning. Sampling were 

English students who were enrolled in the batch of 2020-2021. The number of sampling 

comprised of 50, selected from a random sampling technique. The study found that video 

materials engaged their listening practice both visually and aurally. Videos improved learners’ 

lexical knowledge and pronunciation features. Learning on video materials was more resilient 

and convenient. They accepted to listen to video material introduces them to how language was 

applied in the real life. 

 

Keywords: Video Materials, Listening Skills, Efficiency, Teaching Listening 
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8. SINIF MATEMATİK KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN BRUNER’İN ZİHİNSEL 

GELİŞİM İLKELERİNE GÖRE İNCELENMESİ 

EXAMİNATİON OF ACTİVİTİES İN THE 8TH GRADE MATH BOOK ACCORDİNG TO 

BRUNER'S MENTAL DEVELOPMENT PRİNCİPLES 
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ÖZET 

İlköğretim ikinci kademe matematik öğretim programının hedeflenen başarıya ulaşması için 

ders kitapları önemlidir. İyi bir ders kitabı ve iyi bir öğretmen öğrenme ortamının belki de en 

önemli iki unsurudur.  Yani kitapların iyi hazırlanmış olması kadar kitapların yapısının 

öğretmenlere iyi açıklanması gereklidir. Öğrenci merkezli eğitimi anlayışına uygun hazırlanan 

kitaplarda Bruner’in zihinsel gelişim ilkesi de kullanılmaktadır. Bu çalışmada MEB 8.sınıf 

matematik ders kitabındaki “sayılar ve işlemler”, “geometri ve ölçme” ve “veri analizi” 

öğrenme alanlarındaki etkinlikler Bruner’in zihinsel gelişim ilkeleri bağlamında incelenmiştir. 

Kitap 2019-2020 öğretim yılında okutulan bir 8. sınıf matematik ders kitabıdır. Etkinliklerin 

düzeyinin eylemsel mi, imgesel mi veya sembolik mi olduğu rubrik yardımıyla incelenmiştir. 

Doküman incelemesi yoluyla kitapta yer alan “etkinlik”, “örnek” ve “problem çözelim” 

türünden aktiviteler analiz birimi olarak belirlenmiştir. Mevcut durum betimlenmiştir. Sonuç 

olarak ders kitabındaki aktivitelerin %38’i sembolik, %34’ü imgesel+sembolik, %21’i 

sembolik+eylemsel+imgesel ve %7’si sembolik+eylemsel temsil türündedir. 

Eylemsel+imgesel temsil türünde ise sadece bir tane aktivite bulunmaktadır. Aktivite temsil 

türlerinin dağılımının, öğrenme alanlarına göre, farklılık gösterdiği görülmüştür. Aktivitelerin 

Bruner’in zihinsel gelişim ilkeleri bağlamında nasıl farklılaştığına dair öğretmenler 

bilgilendirilmelidir.  
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Anahtar Kelimeler: Zihinsel Gelişim Kuramı, Ders Kitabı İnceleme, Matematik Etkinliği, 

Temsil Türü 

 

ABSTRACT 

Textbooks are important for the achievement of the primary education second-level 

mathematics teaching program. A good textbook and a good teacher are perhaps the two most 

important elements of a learning environment. Therefore, the structure of the books should be 

explained to the teachers as well as the books should be prepared well. Bruner's mental 

development principle is also used in the books prepared in accordance with the understanding 

of student-centered education. In this study, activities in the learning areas of "numbers and 

operations", "geometry and measurement" and "data analysis" in the MEB 8th grade 

mathematics textbook were examined in the context of Bruner's mental development principles. 

The book is an 8th grade mathematics textbook taught in the 2019-2020 academic year. 

Whether the level of activities is operational, imaginary or symbolic was examined with the 

help of the rubric. The activities such as "activity", "sample" and "let's solve a problem" in the 

book through document analysis were determined as units of analysis. The current situation has 

been described. As a result, 38% of the activities in the textbook are symbolic, 34% are 

imaginary + symbolic, 21% are symbolic + action + imaginary, and 7% are symbolic + 

operational representation. There is only one activity in the operational + imaginary 

representation type. It has been observed that the distribution of activity representation types 

differs according to learning areas. Teachers should be informed about how the activities differ 

in the context of Bruner's mental development principles. 

 

Keywords: Mental Development Theory, Textbook Review, Mathematics Activity, 

Representation Type 
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ENVISIONING FUTURE EDUCATION THROUGH MULTI-PLATFORM-

TUTORING ON SOCIAL MEDIA 

 

Rafik EL Amine GHOBRINI 

 Fatima Zohra BENZERT  

 Hanane Sarnou 

Abdelhamid Ibn Badis University, Mostaganem, Algeria (DSPM research Lab)  

Abstract  

During this arduous period of covid-19 global pandemic, different educational e-trends have 

been brought into prominence, namely multi-platform-tutoring: the ability of e-teaching the 

same e-course simultaneously on different socially-mediated techno-spheres, in this case, 

Instagram, YouTube, and Facebook (Ghobrini & al, Forthcoming). This novel e-method can 

revolutionize academia as a massive number of e-students can easily take part in this learning 

journey regardless of their physical location and/or socio-economic background; all they need 

is a hand-held device. Therefore, in this theoretical paper, we will explain thoroughly the 

concept of massive multi-platform tutoring all the while presenting a concrete empirical 

example that we previously studied. Subsequently, we will evince how this tech-enabled mode 

of e-instruction can open-up multifarious doorways of implications to re-imagine and re-

envision the future of the e-teaching profession, and how educators and instructors around the 

world can move towards a new era of e-pedagogy. 

Keywords: covid-19, e-pedagogy, e-tutoring, social media 
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HÜSEYİN BATUHAN VE TEO GRÜNBERG’İN LİSE MODERN MANTIK DENEME 
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Özet 

Hüseyin Batuhan ve Teo Grünberg’in lise modern mantık deneme ders kitabının incelenmesi 

amacıyla oluşturulmuş olan çalışma hem Hüseyin Batuhan ve Teo Grünberg hakkında bilgi 

vermek hem ders kitaplarının mantık öğretimindeki yerine bakmak adına önem taşımaktadır. 

Batuhan ve Grünberg’in modern mantık deneme kitabı 1976 mantık öğretim programının 

oluşmasına yol göstermiş bulunmaktadır. Bu nedenle bu kitap mantık öğretim programı için ilk 

önce program sonra kitap anlayışını kaldırarak kitaba uygun program hazırlanmasına vesile 

olduğu için önem taşıdığından çalışmada bu önemi ortaya çıkartmak hedeflenmiştir. 

Çalışmanın problemini “Hüseyin Batuhan ve Teo Grünberg’in lise modern mantık deneme ders 

kitabının içeriği nasıldır?  sorusu oluşturmaktadır. Çalışmada, ortaöğretimde kullanılan 1970 

yılına ait lise mantık ders kitabının içeriği hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın yönteminde 

araştırma modeli olarak var olan durumu ortaya koyması, mevcut olayların daha önceki olay ve 

koşullarla ilişkilerini dikkate alarak, durumlar arasındaki etkileşimi açıklaması ve geçmişte ya 

da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemesinden dolayı tarama modelinde 

betimsel bir çalışma kullanılmıştır. Çalışmanın veri toplama aracı ise 1970 yılına ait Hüseyin 

Batuhan ve Teo Grünberg tarafından yazılan lise modern mantık deneme ders kitabıdır. 

Çalışmada doküman incelemesi yapılarak Hüseyin Batuhan ve Teo Grünberg’in kitabında yer 

alan bölümler ve konular teker teker incelenmiş ve her ünitenin hangi konular üzerinde 

durduğuna bakılmıştır. Sonuç olarak modern mantık (sembolik mantık) kitabı olmasına rağmen 

bu kitapta kavram ve terim konusu dışında çoğu konuya değinildiği görülmüştür. Kitapta, 

mantığın tanımı ve kullanım alanları, dilin yapısı ile görevleri, bildirişmeyi aksatan nedenler, 

anlama ve tanımlama, sembolik mantık içinde önermeler ve niceleme mantığı ile kümeler 

teorisi konuları üzerinde durulduğu görülmüştür. Aynı zamanda kitabın 1970 yılına ait olması 

nedeniyle dilsel anlamda bazı farklılıklara rastlanılmıştır. Bu farklılıklar özellikle kavramların 

birden çok anlama gelen haliyle ele alınmasından kaynaklandığı görülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Ders Kitabı, Eğitim ve Öğretim Programları, Mantık Öğretimi Modern 

Mantık 
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THE ROLE OF PROFESSIONAL MILITARY EDUCATION IN IMPROVING 

CRITICAL THINKING OF MILITARY LEADERS 
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ABSTRACT  

Against the background of increasing international military professionalism in the field 

of innovation and decision-making, mechanical methods, previously considered very popular, 

have lost their relevance in the face of a new way of thinking [1]. To be effective, military 

decision-makers need productive thinking and interactive skills related to critical thinking, 

creativity, problem-solving and interpersonal communication. This means that officers should 

be taught how to think, not what to think. The US Army National Security Report states: "The 

most important military asset is critical thinking, not technology". The same view is reflected 

in the US Air Force Doctrine: "Success in war depends as much on intellectual superiority as 

on numerical and technological superiority". Today's military leaders must be able to adapt 

quickly to the environment, solve complex and uncertain problems and assess the complexity 

of the modern operational environment. From time to time, a number of recommendations have 

been written to change the Professional Military Education (PME) system. The 

recommendations cover a wide range, from radical changes in curricula to “compulsory 

decision-making” that promote unrestricted thinking and innovation [2]. Undoubtedly, officers 

of all types of troops should take advantage of the resources and opportunities provided by PME 

institutions to develop critical thinking skills. PME is an important part of the development of 

military leaders. It is based on two basic principles: 1) train to ensure that military personnel 

acquire the skills necessary for certain positions; 2) teach for uncertainty to have extensive 

knowledge and critical thinking skills to manage unexpected situations [3]. PME needs an 

effective learning environment to provide opportunities for professional development. Desired 

learning outcomes can only be achieved through the use of teaching methods and learning 

activities that develop students' critical thinking skills. There are several approaches to the 

development of PME. David Morgan emphasizes the role of civilian scientists in this process, 

emphasizing the importance of giving students more freedom in choosing a subject and method 

[4]. Paula Thornhill and Celestino Perez, respectively, propose reforms that will take PME 

institutions in a different direction, suggesting that much of academic activity be replaced by 
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additional opportunities to acquire specialized military skills [5]. Tammy Schultz and Richard 

Andres suggest the mutual use of academic and military elements, as in the US Military 

Academies [6]. In short, PME is very important for the future of the army, as well as the nation. 

This, in turn, requires continuous learning and adaptation of future leaders at all levels. The 

goal of PME is not to make every leader a professor, but to make individuals more creative and 

less prone to risk. The fate of future wars depends on leaders who can adapt to uncertainties, 

who use doctrine as a guide rather than as a rule, who can propose their own solutions to 

problems, who can apply weapons or technology in new ways and who can come up with new 

methods. In addition, PME should be accessible to everyone, because we cannot predict who 

will be in a critical situation when it is important. A leader who fails to analyze the situation, 

find a way out of problems, or lacks in-depth knowledge will not only fail his mission, but may 

even lose his life. As David Petraeus puts it: "The most important tool a soldier can carry is 

not a weapon, but his mind" [7]. PME sharpens minds and leads to success on the battlefield.  
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ÖZET 

Günümüzde örgütler amaçlarına ulaşmak için, hem değişen dünyaya ayak uydurmak hem de 

kalitelerini artırmak zorundadır. Dolayısıyla örgütlerin en değerli kaynağı olan, insana verilen 

değer de artmıştır. Daha doğrusu işletmeler için; çalışanları tanımak, anlamak kıymetli bir hal 

almıştır. Bu doğrultuda şirket içinde çalışanların sözleri, düşünceleri, görüşleri ve duyguları 

önemli olmaktadır. Fakat bazı örgütlerde çalışanlar konuşmayarak, duymayarak, görmeyerek 

adeta sessizliği tercih etmektedirler. Bu durum örgütsel sessizlik olarak adlandırılmaktadır. İşte 

örgütsel sessizliği açıklayan teorilerden biri de Abilene Paradoksu’dur. Burada çalışanların 

sessiz kalmasının sebebi örgüt içindeki ortak sese uyum sağlamalarıdır. Aslında iyi niyetli bir 

durum gibi görünmektedir, hatta belki başlarda gerçekten böyledir. Çünkü birey, sorun 

çıkarmak ya da uyumu bozmak istememektedir. Geçmişte sessizliğin iyi olduğunu 

öğrendiğinden bunu uygulamak istemektedir. Ancak günümüzde bu paradoks devam ettikçe, 

örgütün sorunları çözülmez hale gelmektedir. Belki de yanlış kararlarda dahi sessiz kalınmakta 

böylece büyük hatalar istenmeden desteklenmektedir. 

Bu bağlamda örgütlerde Abilene Paradoksu’nun insanların ve kurumların duygu yönetimiyle 

ilişkili olduğu düşünülmektedir. Duyguları yönetme; çalışanların ve yöneticilerin karar alma 

sürecinde duyguları bastırmaları değildir. Aksine duygularını tanıması ve doğru ifade etmesidir. 

Nitekim samimi duygularını, yaptığı işe yansıtan bir çalışan, aslında kurumuna bağlıdır ve 

aidiyet duygusuyla hareket ediyor demektir. Ancak günümüzde örgüt içinde duyguların tanımı 

ve yönetimi, hassas bir konu olarak sıradanlaştırılmış ve sınırlandırılmıştır. Bu açıdan duygu 

yönetimi, hem çalışanlar hem de yöneticiler için gittikçe daha önemli hale gelmektedir.  

Bu araştırma; Abilene Paradoksu özelliklerine sahip çalışanlarla duygu yönetimi arasında 

ilişkiyi hem yöneticiler hem de örgütler bağlamında irdelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sessizlik, Abilene Paradoksu, Duygu Yönetimi. 
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THE ABILINE PARADOX AND EMOTION MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS 

 

ABSTRACT 

 

Today, organizations have to both keep up with the changing world and increase their quality 

in order to achieve their goals. Therefore, the value given to human, which is the most valuable 

resource of organizations, has also increased. In actual fact, for businesses, knowing and 

understanding employees has become valuable. Accordingly, the words, thoughts, opinions and 

feelings of the employees within the company are important. However, employees in some 

organizations prefer silence by not speaking, not hearing or not seeing. This situation is called 

organizational silence. One of the theories explaining organizational silence is the Abilene 

Paradox. The reason why the employees remain silent here is that they adapt to the common 

voice within the organization. In fact, it seems to be a favourable behaviour, and maybe it really 

was at first. Because the individual does not want to cause any problem or disturb the harmony. 

He or she has learned that silence was good in the past and wants to apply it. However, as this 

paradox continues today, the problems of the organization become unsolvable. Perhaps they 

kept silent even in the wrong decisions so that big mistakes are unintentionally supported. 

 

In this context, The Abilene Paradox in organizations is thought to be related to the emotional 

management of people and institutions. Managing emotions doesn’t mean that employees and 

managers suppress emotions in the decision-making process. On the contrary, it means 

recognizing and expressing their emotions correctly. As a matter of fact, an employee who 

reflects genuine feelings in his work means that he/she is actually loyal to his/her institution 

and acts with a sense of belonging. However, today, the definition and management of emotions 

within the organization has become ordinary and limited as a sensitive issue. In this respect, 

emotion management is becoming more and more important for both employees and managers. 

 

This research deals with the relationship between the empoyees with The Abilene Paradox 

characteristics and emotion management both in terms of the managers and the organisations. 

 

 

Key Words: Organizational Silence, Abilene Paradox, Emotion Management. 
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ÖZET 

İşletmeler ve girişimciler, küreselleşme ve serbest piyasa ekonomisiyle beraber rekabet 

ortamında kendilerini yenilemişler, hızlı ve esnek bir çalışma sistemine geçmişlerdir. Bu durum 

girişimciliğin, günümüzde önem kazanmasına neden olmuştur. Bu sebepten girişimcilik, sadece 

bir ekonomik değer değil, toplumsal ve kültürel bir fenomen olduğundan; ekonomik büyüme 

ve kalkınma yönünden de büyük önem arz etmektedir. 1980 yılından itibaren gelişen teknoloji 

ve endüstrileşmeyle birlikte çalışma hayatına katılan kadın sayısında artış olmuştur. Kanunlarda 

bir ayrımcılık olmamasına rağmen, kadın işgücü en çok hizmet sektöründe istihdam 

edilmektedir. Ancak bu sektörde dahi kadınlar için uygun olarak toplum tarafından kabul gören 

öğretmenlik ya da hemşirelik gibi mesleklere yönlenmişler ya da yönlendirilmişledir. Özellikle 

ataerkil toplumlarda, kadınlar çalışma hayatına girseler dahi evlilik ve annelik, onların temel 

görevi olarak algılandığından; bu görevlerini ihmal etmeden para kazanma yoluna gitmişlerdir. 

Dolayısıyla daha esnek çalışma saatleri olan yarı zamanlı işlerde ya da kayıt dışı işlerde 

çalışmayı tercih etmek zorunda kalmışlardır. Ayrıca kötü ekonomik koşullar, yüksek işsizlik, 

çalışma hayatındaki engeller de eklenince kadınlar, daha çok girişimci olmaya yönelmişlerdir. 

Zamanla toplumun eğitim seviyesinin artması, kadınların iş hayatında tecrübe sahibi olmaları, 

kadınların kendilerini tanıyıp yeteneklerinin farkına varmalarıyla haneye ek gelir getirme isteği, 

yerini ‘kendi işini kurma’ isteğine ve çabasına bırakmıştır. Kadınların doğuştan var olan, 

değişimlere rahat uyum sağlayabilme kabiliyetleri, problem çözmedeki başarıları, yüksek 

özverileri sayesinde iş hayatında patron olarak hızlı bir geçiş yaptıkları görülmüştür. Kadınlar, 

çalışma hayatının içinde birçok engelle karşılaştıklarından kadın girişimciliğinin 

yaygınlaştırılması özgürleşmeleri açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada toplumsal 

cinsiyet temelinde kadın girişimcilerin özellikleri, nitelikleri ve problemleri tartışılacak, 

öneriler üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Girişimcilik, Toplumsal Cinsiyet. 
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WOMEN ENTREPRENEURSHIP AND GENDER 

ABSTRACT 

Bussinesses and entrepreneurs have been modernised along with the globalisation and free 

market economy in competitive environment, and moved into a faster and more flexible 

working system, which caused entrepreneurship come into prominence in today’s world. 

Therefore, as entrepreneurship is not only an economic value but also a social and cultural 

phenomenon, it has become more of an issue in terms of economic growth and development. 

With the developing technology and industrialization, the number of women in business life 

has increased day by day. Although there is no discrimination before the law, service sector is 

the sector where women are mostly employed. However, even in this sector, women are either 

forced to work   or have a natural tendency to work as a nurse, teacher or secretary, which are 

regarded as more suitable jobs for women by the society. Especially in societies with patriarchal 

structure, even if women go out to work, as marriage and motherhood are regarded as their 

primary duty, they are inclined to earn money without ignoring these duties. Consequently, they 

have had to prefer taking part time jobs, where working hours are flexible, or working 

informally. In addition to these, poor economic conditions, high unemployment rate and other 

obstacles in working life caused women to become entrepreneurs most of the time. The fact 

that the level of education has risen, that women have become experienced in working life, that 

they have learned more about themselves, and that they have become aware of their abilities 

and wanted to contribute to the family budget in the course of time, they wanted to set up their 

own businesses and struggled for it. It has been observed that, thanks to their inborn talents 

,which make it easier for them to adopt to changes, their success in solving problems and their 

self-sacrifice, women have become employers  in a short time. As women have a lot of 

difficulties getting a job or during the working life, it is extremely important that there should 

be more women entrepreneurs so that they can enjoy more freedom. In this study, the based on 

gender, defining characteristic features, profiles, and problems of women entrepreneurs will be 

dealt with, and in the conclusion, some proposals will be discussed. 

 Key Words: Woman, Entrepreneurship, Gender. 
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COVID 19 AS A CAUSE OF RURAL DISTRESS IN INDIA: A CASE STUDY OF 
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                                                  2Barsha Talukdar, Assistant commissioner, Hojai 

            

Abstract 

Due to the existing pandemic there has been a disruption of the economic life or activities 

in India as well as the other countries where it has affected the four sector of the economy 

whether it may be, agriculture, manufacturing, construction, trade and commerce, travel and 

transportation which have an economic cost. 

In case of health care system it has been overburdened due to covid 19 and as result people 

with other diseases have been neglected. This is because in India we have limited resources. 

Our system is not big enough to cover the health care needs of entire population. If we look at 

the government it is facing large scale fiscal imbalances because their revenue earnings have 

been going down and expenditures are going up as a result the difference between revenue and 

expenditures is increasing. This means they are accumulating with large scale budgetary 

deficit. Indian economy will significantly shrink, since the economic life has been severely 

disrupted. 

The paper is based on both primary and secondary data where it tries to show how the rural 

economy is disrupted due to the pandemic and lockdown. If we look at how the pandemic has 

affected the household income, we can see that apparently after lockdown 84% Indian 

households reported decrease in income. Since lockdown, between the quintiles 0-3801rs, 

91.6% of the income have reported decrease, between the income group Rs 3801- Rs 5914, 

similarly for those quintiles who earn between Rs 5914-Rs 8142, almost 93% have lost their 

income, when we move on to the prosperous income even the percentage of loss of income is 

less. So therefore if we look at overall households of India 84% of Indian households reported 

decrease in income since lockdown.  

Key words: Lockdown, pandemic, distress, healthcare. 
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SİNEMA ESERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI 

 

         Arif Duran 

Sakarya Üniversitesi 
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ÖZET 

En etkin ve yaygın kitle iletişim araçlarından birisi olan sinema, günümüzde hem ekonomik 

hem sosyal anlamda oldukça önem taşıyan bir sanat dalıdır. Sinema, birçok kişinin yaratıcı 

katkılarıyla oluşturulmakta ve bünyesinde çeşitli yapısal ve teknik unsurlar barındırmaktadır. 

Söz konusu kişilerin ve unsurların sinema eserlerindeki yerleri ile eser sahiplerinin hakları, 

sinema sanatına ilişkin ürünlerin hukuken korunması bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Ülkemizde anılan koruma 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile sağlanmakta olup 

sinema eserleri, ilk kez bağımsız bir eser türü olarak bu Kanun’la kabul edilmiştir. Sinema 

eserleri,  Kanun’un beşinci maddesi uyarınca her çeşit estetik, ilmi, öğretici veya teknik nitelikte 

olan ya da günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi elektronik veya mekanik 

yahut benzeri teçhizatla gösterilebilen, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisi olarak 

tanımlanmaktadır. Sinema eserleri üzerindeki fikri hakkın birlikte sahipleri olan yönetmene, 

özgün müzik bestecisine, senariste, diyalog yazarına ve animatöre çeşitli mali ve manevi 

yetkiler/haklar tanınmıştır. Bu çalışmanın amacı söz konusu hakların içeriğinin ve sınırlarının 

neler olduğu konusunda bir değerlendirme yapılmasıdır. Bu kapsamda mali hak niteliğinde olan 

çoğaltma, işleme, temsil, yayma ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma 

iletim hakları ile birlikte manevi hak niteliğinde olan umuma arz, eser sahibi olarak adın 

belirtilmesi, eserde değişiklik yapılmasını önleme (eser bütünlüğünü koruma), eserin aslına 

ulaşma hakları inceleme konusu yapılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sinema, sinema eseri, eser sahibi, fikri mülkiyet 
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PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
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ÖZET 

Teknolojide ve sanayide yaşanan gelişmelerle birlikte dünyada patentlerin önemi her geçen gün 

artmaktadır. Ülkemizde de bu gelişmelere paralel olarak patent başvurularında ve patent ile 

ilgili yapılan işlemlerde artış görülmektedir. Konusu patent hakkının kullanımı olan ve sürekli 

bir borç ilişkisi doğuran patent lisans sözleşmeleri de söz konusu işlemler bakımından en sık 

karşılaşılan örneklerdendir. Taraflar arasında akdedilen lisans sözleşmesi sonucunda lisans 

verenin yanı sıra lisans alan da birtakım yükümlülükler altına girmektedir. Bu bağlamda 2017 

yılında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’nda patent lisans sözleşmesinde tarafların 

yükümlülüklerine ilişkin çeşitli hükümlere yer verilmiştir. Lisans sözleşmesinden doğan ilk ve 

en mühim yükümlülük, patentten doğan hakların kullanılması için lisans alana yararlanma 

hakkı temin etmektir. Bu yükümlülüğün içerisinde patent hakkının geçerliliğinin garanti 

edilmesi, teknik bilginin sunulması ve kullanımın devamlılığının sağlanması da bulunmaktadır. 

Üretim sürecini etkileyecek tüm yenilik ve gelişmeler hakkında lisans alana bilgi verilmesi 

gerekir. Ayrıca lisans verenin; patent hakkının ihlal edilmesi durumunda gerekli koruma 

yollarına başvurması, patent koruma giderlerinin karşılaması, lisans süresince patent hakkından 

vazgeçmemesi ve rekabetten kaçınma gibi yükümlülükleri bulunmaktadır. Lisans alan tarafın 

asli yükümlülüğü ise lisans bedelini ödemek ve patent hakkını sözleşmeye uygun şekilde 

kullanmaktır. Bunun yanı sıra lisans alanın; gerçekleştirmiş olduğu gelişmelerden lisans vereni 

haberdar etmesi ve yararlandırması, patent hakkına tecavüz durumunda dava açması, lisansı 

ürünlerde belirtmesi, rekabetten kaçınması, sözleşme içeriğini gizli tutması, basit lisans 

sözleşmelerinde lisans verenin ve diğer lisans alanların patenti kullanmalarına katlanması gibi 

çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Patent, lisans sözleşmesi, patent lisans sözleşmesi, sınai mülkiyet 
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ÖZET 

    Makale, öğrencilerde çok kültürlü değerlerin gelişimi ile kendini gerçekleştirme düzeyi, 

öğrenme başarısı, ilgi alanlarının doğası, sosyal aktivizm gibi çeşitli faktörler arasındaki ilişkiyi 

incelemektedir. Araştırma, Bakü Devlet Üniversitesi'nden 160 öğrenci üzerinde 

gerçekleştirildi. Araştırmada deney ve kontrol grupları seçilerek iki aşamalı olarak 

uygulanmıştır. Araştırma sırasında, çok kültürlü değerleri geliştirmek için modern öğretim 

yöntemleri ve diğer teknikler kullanılmıştır. Birinci ve ikinci aşamaların karşılaştırmalı bir 

analizi, çok kültürlü değerlerle kendini gerçekleştirme düzeyinin, ilgi alanlarının doğasının, 

öğrenme başarısındaki artışın ve sosyal aktivizmle ilişkisinin iki yönlü olduğunu gösterdi. Yani, 

kendini gerçekleştirme düzeyini yükseltmek, kamu işlerinde taleplerin etkinliğini artırmak, yeni 

çıkarların oluşması, eğitimin başarısını artırmak, çok kültürlü değerlerin gelişmesinin temel 

koşullarından biridir. Çalışma deney grubunda öğrenme başarıları, kendini gerçekleştirme ve 

sosyal aktivite ile çok kültürlü değerler arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir (r = 0.0391, p 

= 0.014; r = 6.136, p = 0.044; r = 4.132, p = 0.048) . Çalışma, çok kültürlü değerlerin 

geliştirilmesinin en yüksek sonuçların elde edilmesi, kapasite geliştirme ve sosyal aktivizm 

yoluyla başarılabileceği sonucuna varıyor. 

 

Anahtar Kelimeler: öğrenciler, çok kültürlü değerler, oluşum, kendini gerçekleştirme, sosyal 
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