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“LAĠLAHE” ĠLE “LAĠLAHEĠLLALLAH” ANTAGONĠZMASINDA BATI ĠLE ĠSLAM 

MEDENĠYETLERĠNĠN ÇATIġMASI 

 

Prof. Dr.Abdulhalim AYDIN 

Fırat Üniversitesi, halimaydin@gmail.com 

ÖZET 

Batı Medeniyetinin üzerine kurulu olduğu epistemoloji ile bundan doğan paradigma rasyonalist ve 

materyalist bir dünya ve varlık algısı temelinde oluĢmuĢtur. Batı‘nın kilise ve skolâstik ontolojik 

kuramı, 16. yüzyılda Hümanizmayla beraber gerçek anlamda bir kırılma yaĢar ve yeni bir varoluĢsal 

hakikat anlayıĢının Ģekillendiği bir epistemoloji geliĢir. Yeni epistemolojide, varlığa dair hakikat 

arayıĢı gökyüzünden yeryüzüne, Hıristiyanlığın dinsel temelinden öznenin akılcı ve duyusal 

dünyasına, kısaca noumenal âlemden fenomenal aleme inmiĢtir. Ancak, Batı Medeniyetinin ulaĢtığı 

son nokta bir yandan bilimsel bilgi esasına dayandığından insanlık için moral bir değer üretmekten 

uzak kalır. Diğer yandan da pozitif niteliği ve fenomenal yapısı nedeniyle de eĢyanın, varlığın ancak 

bir yönünü, görünen yüzünü ―mutlak gerçek‖ olarak tanımladığı için asla hakikate ulaĢamamıĢtır. 

Ġslam medeniyetinin ontolojik hakikat anlayıĢı ise esasen bu dinin inanç kökeninde bulunmakta, 

ontolojik hakikat tasavvuru ile buna bağlı geliĢen epistemoloji ―Allah‘a iman‖ gibi Müslüman 

kredosunun ilk ve temel basamağında, kısaca söylemek gerekirse ―tevhid‖ dairesinde ifadesini 

bulmaktadır. Ġslami ontolojik anlayıĢ eĢya ve varlıkta cari olan tüm kanun ve ilkelerin varlığını 

kabul eder; ancak bunların mülkiyet, tasarruf, ilim, kudret gibi nitelikleri pozitivist anlayıĢın yaptığı 

gibi kendilerine değil Mutlak ve Biricik olan Allah‘a vermektedir. Böylesi bir varoluĢsal hakikat 

algısı Batı‘nın gelip ―Lailahe‖de kalıp hakikat olarak iddia ettiği noktayı, Ġslam Medeniyeti 

―Ġllallah‖ olan ayrılmaz devamıyla birleĢtirmekle ontolojik formülü tamamlamıĢ olur.  

Anahtar Kelime: YaratılıĢ, Varlık, Ontolojik Epistemoloji, Ontolojik Hakikat, Tanrı 
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TÜKETĠCĠLERĠN ÇEVRE DOSTU ÜRÜN SATIN ALMA DAVRANIġLARININ 

BELĠRLENMESĠ: SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ 

DETERMINING THE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCT 

PURCHASING BEHAVIOR OF CONSUMERS: A CASE OF SELCUK UNIVERSITY 

Dr. A. Selçuk KÖYLÜOĞLU 

Selçuk Üniversitesi, selcuk641@gmail.com 

Ö. Emrah ACAR 

Doktora Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, omeremrahacar@gotmail.com 

Öğr.Gör. Ü. Saliha Eken ĠNAN 

Selçuk Üniversitesi, saliha_eken@hotmail.com 

ÖZET 

Çevreye olan hassasiyet gün geçtikçe artmakta ve buna bağlı olarak iĢletmeler de tüketici 

beklentilerini karĢılamak adına çevreyi koruyan, doğal kaynak kullanımına dikkat eden ve geri 

dönüĢümü mümkün olan ürünlerin tasarımı ve üretimine yönelmiĢlerdir. Bu noktada iĢletmeler 

açısından önemli olan çevre bilinçli tüketicilerin davranıĢlarını analiz etmek ve bu doğrultuda 

stratejiler geliĢtirmektir. ÇalıĢmamızda öncelikle çevre bilincine sahip tüketici davranıĢları 

açıklanacaktır. Uygulama kısmında ise tüketicilerin çevre dostu otomobil satın alma davranıĢlarının 

belirlenmesi amacıyla Selçuk Üniversitesi akademisyenlerine uygulanan anket çalıĢmasının 

sonuçları değerlendirilecek ve tartıĢılarak öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici DavranıĢı, Satın Alma Karar Süreci, Çevreci Tüketici Satın Alma 

DavranıĢı. 

ABSTRACT 

Sensitivity towards the environment has been increasing with each passing day, and accordingly, 

businesses have turned towards the design and manufacturing of products that protect the 

environment, are developed with a concern about the use of natural resources, and recyclable. At 

this point, the important thing for businesses is to analyze the behavior of ecologically conscious 

consumers and develop strategies in this direction. In our study, firstly, the behavior of ecologically 

conscious consumers will be explained. In the implementation section, the results of the 

questionnaire study applied to the academic staff of Selçuk University to determine their 

environmentally friendly automobile purchasing behavior will be evaluated and suggestions will be 

provided. 

Keywords: Consumer Behaviour, Buying Decision Process, Environmentalist Consumer Buying 

Behaviour. 
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ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAYICI MIDIR? 

 

Prof. Dr. Abdullah KIRAN 

MuĢ Alparslan Üniversitesi, 29abdullah@gmail.com 

ÖZET 

Devletlerarasında baĢvurulan uluslar hukuku veya uluslararası hukukun yasal bağlayıcılığının olup 

olmadığı konusu, baĢlangıçtan beri tartıĢılmaktadır. Thomas Hobbes ve Samuel von Pufendorf, 

uluslararası hukukun yasal bir bağlayıcılığının bulunmadığını düĢünmektedirler. 19 yy. da John 

Austin ve takipçileri de benzer bir tutum sergilemiĢlerdir. Onlara göre insan iliĢkilerini düzenleyen 

bir kurallar dizgesi olarak hukuk, egemen siyasi bir otorite tarafından zorla dayatılabildiği durumda 

vardır. Egemen devletlerden daha üstün siyasi bir otorite olmadığı için, uluslararası hukuku egemen 

devletlere dayatacak herhangi bir güç yoktur. Uluslararası hukuku, ―devletin dıĢ hukuku‖ (äußeres 

Staatsrecht) Ģeklinde tanımlayan Hegel‘e göre de, bu hukukun realitesi, yalnızca egemen devletlerin 

iradesine bağlıdır. Bu sunumda uluslararası hukukun bağlayıcı olup olmadığı konusu ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Devlet, uluslararası hukuk, bağlayıcılık 
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ĠġSĠZLĠK VE EKONOMĠK BÜYÜME ARASINDAKĠ NEDENSELLĠK ĠLĠġKĠSĠ: 

TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ (1980-2015) 

THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND GROWTH: 

TURKEY CASE (1980-2015) 

 

Uzman Abdulmenaf AKYILDIZ 

Ömer Halisdemir Üniversitesi, abdulmenafakyildiz@hotmail.com 

Uzman Ceren PEHLĠVAN 

Ġnönü Üniversitesi, Pehlivanceren23@hotmail.com 

Doç.Dr. Okyay UÇAN 

Ömer Halisdemir Üniversitesi, okyayu@hotmail.com 

ÖZET  

KüreselleĢmenin hız kazandığı son dönemlerde iĢsizlik ve iktisadî büyüme arasındaki iliĢki, birçok 

araĢtırmacının ilgi odağı haline geldiği görülmektedir. Ancak iktisat yazınında iĢsizlik ve büyüme 

arasındaki iliĢkinin yönü hakkında bir konsensüs sağlanmıĢ değildir. Bu ayrık düĢünceler 

doğrultusunda Türkiye‘nin 1980-2015 dönemi örneklem olarak alınmıĢ ve Gsyih ile iĢsizlik 

arasındaki uzun dönemli iliĢki Johansen EĢ-bütünleĢme tekniğiyle sınanmıĢtır. Ek olarak çalıĢmaya 

Granger nedensellik testi uygulanmıĢtır. ÇalıĢmanın bulgularına göre; Gsyih ile iĢsizlik arasında 

uzun dönemli bir iliĢki tespit edilerek, iĢsizlikten Gsyih‘ya doğru tek yönlü bir nedensellik 

iliĢkisinin varlığına rastlanılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: ĠĢsizlik, Ekonomik Büyüme, Johansen EĢ-bütünleĢme, Granger Nedensellik  

ABSTRACT  

In recent of period globalization which has gained fast, the relationship between unemployment and 

economic growth has become the focus of attention of many researchers. However, in the economic 

literature there is no consensus on the direction of the relationship between unemployment and 

growth. In these different points of view, Turkey's 1980-2015 period was taken as a sample and the 

long-run relationship between GDP and unemployment was tested by Johansen cointegration 

technique. In addition, the Granger causality test was applied to the study. According to the finding 

of the study;A long-run relationship between GDP and unemployment has been identified and the 

existence of a one-way causality relation from unemployment to GDP was found.  

Keywords: Unemployment, GDP,Johansen Co- integration , Granger Causaltiy. 
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ÖĞRETMENLERĠN MESLEKLERĠNĠN ĠLK YILLARINDA SINIF YÖNETĠMĠNDE 

YAġADIKLARI SORUNLARA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Doç. Dr. Abdurrahman EKĠNCĠ 

Mardin Artuklu Üniversitesi, aekinci74@yahoo.com 

Serdar BOZAN 

Okul Müdürü, Mardin Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, s.bozan@hotmail.com 

ÖZET 

Öğretmenlik mesleğine dair nitelikte meslek öncesi yetiĢtirme önemli olmakla birlikte öğretmenlik 

mesleğine iliĢkin deneyim ve temel beceriler sınıf içerisinde ve mesleğin ilk yıllarında daha yoğun 

Ģekilde elde edilmektedir. Bu süreçte deneme ve yanılmalar birçok soruna da neden olabilmektedir. 

Söz konusu hataları ve problemleri ortadan kaldırmada deneyimli öğretmenlerin yaĢadıkları 

sorunlar ve temel yaklaĢımları ile önerileri oldukça kritik değer taĢımaktadır. Bu çalıĢmada söz 

konusu amaca yönelik olarak mesleğinde deneyimli öğretmenlerden görüĢ alınmıĢ, özellikle 

meslekteki ilk yıllarında sınıf yönetimi bağlamında karĢılaĢtıkları sorunlar ve önerileri elde 

edilmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmada olgu bilim deseni kullanılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak beĢ 

sorudan oluĢan bir form hazırlanmıĢ ve öğretmenlere dağıtılarak toplanmıĢtır. AraĢtırmaya kolay 

ulaĢılabilir örnekleme tekniği ile görüĢü alınan 58 öğretmen katılmıĢtır. Veriler içerik analizine tabi 

tutulmuĢtur. Analiz birimi olarak cümleler seçilmiĢ ve tablolara aktarılarak frekanslarla birlikte 

sunulmuĢtur. Elde edilen veriler incelendiğinde öğretmenlerin mesleklerinin ilk döneminde sınıf 

yönetimi bağlamında öğrencilerle iletiĢim ve iliĢki biçimini pozitif ve sürdürülebilir Ģekilde 

oluĢturamadıkları, sınıf kurallarını belirleyerek davranıĢa dönüĢtürmede yetersiz kaldıkları tespit 

edilmiĢtir. Öğretmenler mesleğe yeni baĢlayacak olan meslektaĢlarına ilk derslere iyi 

hazırlanmaları, ciddi ve kararlı bir duruĢ sergilemeleri, sınıf kurallarını öğrencilerle belirleyerek, 

uygulamada kararlı tutumlarını sürdürmeleri gerektiğini önermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetimi, öğretmen yetiĢtirme, aday öğretmen 
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NAHĠV (GRAMER) AÇISINDAN TAKDĠM-TE‟HĠR VE KULLANIM AMAÇLARI 

PRESANTATION (TAKDĠM) AND POSTPONEMENT (TE‟HĠR) IN TERMS OF 

GRAMMAR AND PURPOSES OF USE 

 

ArĢ. Gör. Abdullah KILINÇKAYA 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, akilinckaya@hotmail.com 

ÖZET 

Cümle veya tümce; bir ifade, soru, ünlem veya emiri dile getiren; kendi baĢına anlamlı kelimeler 

dizisidir. Çoğunlukla özne, tümleç ve yüklemden meydana gelir. Bazen yan cümleciklerle anlamı 

pekiĢtirilir veya geniĢletilir. DeğiĢik anlamlar ifade etmek için veya vurgulanmak istenen durumu 

daha belirgin hale getirmek için cümle içerisinde bulunan kelimelerin yerleri değiĢtirilebilir. Her 

dilde olduğu gibi Arap dilinde de cümle içerisinde yapılan bu değiĢikliğe takdim veya te‘hir adı 

verilir. Cümlenin bütün öğelerini aynı anda söylemek mümkün değildir. Cümlede bazı öğeler önce, 

bazı öğeler ise tabiî olarak sonra gelecektir. Takdim, normal cümle düzeninde sonra gelmesi 

gereken bir öğeyi öne almak; te‘hir ise önce gelmesi gereken bir öğeyi sonraya bırakmaktır.  

Bu çalıĢmada cümledeki takdim veya te‘hirin nahiv (gramer) açısından ne gibi anlamlar ifade ettiği 

çalıĢılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Arapça, Nahiv, Takdim, Te‘hir 

ABSTRACT 

Sentence is a series of meaningful words of its own expressing an expression, question, 

exclamation, or command. Mostly comes from the subject, the complement and the predicate. 

Sometimes the semantics are reinforced or expanded by clauses. The words in the sentence can be 

changed to express different meanings or to make the situation to be emphasized more specific. As 

in every language, this change in the Arabic sentence is called presentation or te'hir. All the 

elements of the sentence is not possible to say at the same time. In sentence, some items comes 

firstly, then comes some items. Presentations (Takdim) is getting an item before that must be come 

later in normal sentence order; postponement is to getting an item later that must be come before. In 

this study, the meaning of the presentation and the meaning of te'hir in terms of nahiv (grammar) 

will be studied. 

Keywords: Arabic, Grammar, Presentation, Postponement 
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BELAGAT (SEMANTĠK) AÇISINDAN TAKDĠM-TE‟HĠR VE KULLANIM AMAÇLARI 

PRESANTATION (TAKDĠM) AND POSTPONEMENT (TE‟HĠR) IN TERMS OF 

RHETORIC AND PURPOSES OF USE 

ArĢ. Gör. Abdullah KILINÇKAYA 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, akilinckaya@hotmail.com 

ÖZET 

Cümle veya tümce; bir ifade, soru, ünlem veya emiri dile getiren; kendi baĢına anlamlı kelimeler 

dizisidir. Çoğunlukla özne, tümleç ve yüklemden meydana gelir. Bazen yan cümleciklerle anlamı 

pekiĢtirilir veya geniĢletilir. DeğiĢik anlamlar ifade etmek için veya vurgulanmak istenen durumu 

daha belirgin hale getirmek için cümle içerisinde bulunan kelimelerin yerleri değiĢtirilebilir. Her 

dilde olduğu gibi Arap dilinde de cümle içerisinde yapılan bu değiĢikliğe takdim veya te‘hir adı 

verilir. Cümlenin bütün öğelerini aynı anda söylemek mümkün değildir. Cümlede bazı öğeler önce, 

bazı öğeler ise tabiî olarak sonra gelecektir. Takdim, normal cümle düzeninde sonra gelmesi 

gereken bir öğeyi öne almak; te‘hir ise önce gelmesi gereken bir öğeyi sonraya bırakmaktır. Bu 

çalıĢmada cümledeki takdim ve te‘hirin belagat (semantik) açısından ne gibi anlamlar ifade ettiği 

çalıĢılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Arapça, Belagat, Takdim, Te‘hir  

ABSTRACT 

Sentence is a series of meaningful words of its own expressing an expression, question, 

exclamation, or command. Mostly comes from the subject, the complement and the predicate. 

Sometimes the semantics are reinforced or expanded by clauses. The words in the sentence can be 

changed to express different meanings or to make the situation to be emphasized more specific. As 

in every language, this change in the Arabic sentence is called presentation or te'hir. All the 

elements of the sentence is not possible to say at the same time. In sentence, some items comes 

firstly, then comes some items. Presentations (Takdim) is getting an item before that must be come 

later in normal sentence order; postponement is to getting an item later that must be come before. In 

this study, the meaning of the presentation and the meaning of te'hir in terms of balagha (rhetoric) 

will be studied.  

Keywords: Arabic, Rhetoric, Presentation, Postponement 
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GRAMER VE BELAGAT BĠLGĠNLERĠNĠN TAKDĠM-TE‟HĠR HAKKINDAKĠ 

YORUMLARI 

COMMENTS OF GRAMMAR AND RHETORIC SCHOLARS ABOUT 

PRESANTATION (TAKDĠM) AND POSTPONEMENT (TE‟HĠR)  

 

ArĢ. Gör. Abdullah KILINÇKAYA 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, akilinckaya@hotmail.com 

ÖZET 

Dile geniĢ bir hareket imkânı tanıyan ve anlama yönelik önemli açılımlar getiren takdim-te‘hirli 

kullanımlar üzerinde ilk dönemden itibaren geniĢçe durulmuĢtur. Arap dili alanında kaleme alınan 

ilk teliflerde, dil ilimleri bugünkü Ģekliyle tasnif edilmediği için, sarf-nahiv ve belâgat konuları iç 

içeydi. Birçok âlimin bu konuda kendine has yorumları ve istiĢhad (delil getirme) yöntemleri vardır. 

Takdim-te‘hirli kullanımlara ilk dikkat çeken ve edebi incelikleri üzerinde ilk yorumları yapanın 

Sîbeveyh olduğunu söylemek mümkündür.  

Anahtar Kelimeler: Arapça, Nahiv, Belagat, Takdim, Te‘hir 

ABSTRACT 

It has been broadly discussed from the first period on the use of presentations, which give a wide 

range of movement to the language. In the first writings received in the field of Arabic language, 

the subjects of sarf-nahiv and belâgat were indoors because the language sciences are not classified 

as it is today. Many scholars have their own interpretations and methods of bringing in evidence. It 

is possible to say that Sîbeveyh was the first to draw attention to the presantation and postponement 

uses and to make the first comments on their literary subtleties. 

Keywords: Arabic, Grammar, Rhetoric, Presentation, Postponement 
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PARA POLĠTĠKASININ BANKA FAĠZLERĠ ÜZERĠNDE ETKĠSĠ 

 

Açelya AGDOĞAN 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Aksaray Üniversitesi, acelyagdogan44@gmail.com 

ÖZET 

ÇalıĢmanın temel amacı Türkiye‘de para politikası uygulamaları ve bu uygulamalar çerçevesinde 

kullanılan para politikası araçlarının banka faizleri üzerindeki etkisi genel hatlarıyla 

açıklanmaktadır. Merkez Bankası‘nın uygulayacağı para politikaları ülke ekonomisi üzerinde etkisi 

oldukça yüksektir. Alınan kararlarda faiz, enflasyon, döviz rezervleri, döviz kurları önemli bir rol 

oynamaktadır. Ülkede enflasyon, faiz oranları ve döviz kurlarının yüksek olması para politikalarının 

uygulanmasını zorlaĢtırır. Tam tersi durumda da aynı durum geçerli olabilir. Para politikasının etkili 

olabilmesi için ülkede tam istihdamın sağlanması, fiyat istikrarının sağlanması ve korunması, 

istikrarlı ve hızlı bir ekonomik büyüme ve ödemeler dengesindeki istikrarın sağlanması gerekir. Bu 

temel ekonomik hedeflere ulaĢılması aynı zamanda, bir ülkenin coğrafi konumu, siyasi, sosyal ve 

kültürel yapısı, sağlık ve eğitim kalitesi, ekonomisinin alt yapısı ile yakından ilgilidir. Bunun 

sonucunda ekonominin bel kemiği olan bankalar ile TCMB arasındaki önemli iliĢkisi araĢtırılmıĢ, 

para politikası enstrümanları ile bankaların kredi ve mevduat faizlerine nasıl etki edildiği 

belirtilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Faiz, Para Politikası, Para Politikası 

Araçları.
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KIRSAL KALKINMADA ÖNCÜ BĠTKĠ: HĠNT ĠNCĠRĠ 

 

Yrd.Doç.Dr. Adem EROL 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, aerol@ksu.edu.tr   

Öğr.Gör. Hamdi AYYILDIZ 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, hayyildiz@ksu.edu.tr  

Yrd.Doç.Dr. Yusuf NĠKPEYMAN 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, nikpeyma@ksu.edu.tr   

ÖZET  

Kırsal alanda yoğunlaĢan Hint Ġnciri kolonileri, antik çağlardan modern zamanlara, insanların besin 

ve sağlık ihtiyaçlarını gidermek üzere protein, yağ ve vitamin gibi bileĢenler açısından önemli olup, 

dünya gıda, kozmetik ve ilaç sanayilerinde Hint Ġncirinin geniĢ ve önemli bir pazarı bulunmaktadır. 

Ülkemiz çoğu tarımsal üründe olduğu gibi yoğun ve önemli miktarda doğal kaynağı barındırmakta 

olup, bu kaynakları ne yazık ki etkin kullanamamaktadır. Bu tür bir kaynak olarak 

nitelendirebileceğimiz Hint Ġnciri, Ülkemiz Akdeniz Coğrafi Bölgesi içerisinde yoğun olarak 

kendiliğinden yetiĢmektedir. Ülkemiz içerisinde Endüstriyel üretiminden söz edemeyeceğimiz Hint 

Ġnciri‘nin, ana üreticisi yayılım alanına göre Meksika olup, bu ülkeyi sırasıyla Arjantin, ġili, 

Brezilya, ABD, Güney Afrika, Tunus, Cezayir, Fas ve Ġtalya takip etmektedir. Ancak Ġtalya en az 

miktarda ekim alanına sahip olmasına karĢın, Dünya Hint Ġnciri meyve üretimi ve satıĢ gelirlerinde 

ilk sırada yer almaktadır. Kalkınmanın kırsal alana hala ve sürekli bir biçimde bağlı olduğu 

Ülkemizde, Hint Ġnciri‘nin yayılım gösterdiği Akdeniz Bölgesi baĢta olmak üzere, bu bölgede tarım 

ürünleri üreticilerinin ve tarım giriĢimcilerinin Bölgede stratejik bir biçimde ilgili kurum ve 

kuruluĢlarca üretime yönlendirilmesi dünya pazarından kopmamak amacıyla hızla gerekmektedir. 

Bu çalıĢmada; Hint inciri meyve ve gıda dıĢı türev ürünlerine kırsal kalkınma yazını içerisinde 

yaklaĢılmıĢtır. Hint Ġncirinin ekonomik öneminin araĢtırılmasının kırsal kalkınma ve ekonomik 

kullanım boyutları açısından önemi, Dünya Hint Ġnciri üreticisi Ülkelerin üretimlerinden alınan 

örneklerle belirtilmiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı, Hint Ġnciri‘nin profesyonel üretimi ile ekonomik 

açıdan Bölge ve Ülke ekonomimize sağlayacağı faydalara değinerek, kırsal kalkınma ve giriĢim 

yazınları açısından potansiyel üretici ve giriĢimcilere farkındalık sağlamaktır. ÇalıĢmanın 

sonucunda, antik uygarlıklardan bu yana önemli bir ürün olarak yerini koruyan Hint Ġncirinin 

Ülkemiz ekonomisi için kullanımı konusunda önermeler detaylı bir biçimde yapılarak, Hint Ġnciri 

kırsal ve bölgesel kalkınma için öncü bir bitki olarak önerilecektir.  

Anahtar Sözcükler: Hint Ġnciri, Kırsal Kalkınma, Akdeniz Bölgesi 
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TIBBĠ VE AROMATĠK BĠTKĠLER SEKTÖRÜNÜN SORUNLARINA YÖNELĠK  BĠR 

ÇÖZÜM ÖNERĠSĠ: TIBBĠ VE AROMATĠK BĠTKĠLER SEKTÖRÜNDE KÜMELENME 

 

Yrd.Doç.Dr. Adem EROL 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, aerol@ksu.edu.tr   

Öğr.Gör. Hamdi AYYILDIZ 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, hayyildiz@ksu.edu.tr  

Yrd.Doç.Dr. Yusuf Ziya KOCABAġ 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, kocabasyz@ksu.edu.tr  

ÖZET  

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler; antik çağlardan modern zamanlara, insanların besin ve sağlık 

ihtiyaçlarını gidermek üzere protein, yağ ve vitamin gibi besin bileĢenleri açısından önemli olup, 

dünya gıda, kozmetik ve ilaç sanayilerinde tıbbi ve aromatik bitkilerin geniĢ ve önemli bir pazarı 

bulunmaktadır. Türkiye, Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin %75‘ini barındırmakta olup, 

bunun yaklaĢık üçte biri endemiktir (Özhatay, 2008). Buna rağmen, tıbbi ve aromatik bitkiler 

pazarında istenilen kazancı sağlayamayan Ülkemiz, 2016 yılında sadece 140 milyon dolar gelir 

sağlamıĢtır. ( TÜĠK, 2016 ). Bu rakamlara karĢın halen birçok bitki doğadan toplanarak 

kullanılmakta yada gelir amaçlı değerlendirilmektedir. Oysa bu tür bitkilerin kültüre alınma 

olanaklarının ve pazar paylarının iyileĢtirilmesi yönünde yapılacak çalıĢmalar hem ekonomik açıdan 

hem de Türkiye‘nin zengin biyoçeĢitliliğini koruma açısından çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu 

çalıĢmada; Türkiye‘de tıbbi ve aromatik bitki ekonomisinin sorunları, bu sorunun çözümüne 

yönelik kümelenme olgusu ile çözüm önerisine, Dünyadaki tıbbi ve aromatik bitkiler konusundaki 

kümelenme örnekleri baz alınarak değinilmiĢtir. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler sektörünün baĢlıca 

sorunları; sektörle ilgili yurtiçi ve yurtdıĢı ticareti yapılan doğal bitki verilerine ulaĢmanın zorluğu, 

ekonomik öneme sahip birçok türün kültür ortamında yetiĢtirilememesi, üretimde modern tekniklere 

dönük iĢletmelerin az olması, bilinçli bir piyasa yapısının oluĢturulamamamıĢ olması, farklı 

pazarlara yöneltilemeyen bir üretim, güvenilir ve ilgili bir tedarik zincirinin oluĢturulmamıĢ olması 

gibi sorunlardır. Kümeler; kısaca verimliliği, yeniliği ve rekabet gücünü artırdığı için ortaya 

çıkmıĢtır. Kümeler; Ģirketlerin, kamu kurumlarının ve sivil toplumun ortak araĢtırma ve geliĢtirme 

çalıĢmaları yaparak iĢbirliği oluĢturması, riski dağıtarak, pazara giriĢ engellerinin üzerinden gelmesi 

gibi yeni ve birbirini tamamlayıcı avantajları tıbbi ve aromatik bitkiler sektörüne sunabilir. Bu 

çalıĢmanın amacı, Ülkemizde birçok sorunu bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler sektörünün 

sorunlarını tanımlamak ve bu durumun üstesinden gelmeye yönelik kümelenme yaklaĢımı ile bu 

sorunlara çözüm önerisi sağlamaktır. ÇalıĢma sonucuna göre kümelenme kavramının tıbbi ve 

aromatik bitkiler sektöründe uygulanması ile, sektörde Ülkemizin sürdürülebilir rekabet edebilirliği 

üzerinde önemli etkilerinin olabileceğine inanılmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Kümelenme, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Ekonomisi. 
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ÇAĞDAġ KAMU DENETĠMĠ YÖNTEMĠ: OMBUDSMANLIK VE TÜRKĠYE ĠÇĠN 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ OMBUDSMANLIĞI ÖNERĠSĠ 

ONTEMPORARY PUBLIC SUPERVĠSĠON METHOD: OMBUDSMAN AND 

HEALTH SERVĠCE OMBUDSMAN PROPOSAL FOR TURKEY 

 

ArĢ.Gör. Adnan KARATAġ 

Atatürk Üniversitesi, adnan.karatas@atauni.edu.tr 

Yrd.Doç.Dr. Salih Börteçine AVCĠ 

Atatürk Üniversitesi, savci@atauni.edu.tr 

ÖZET 

Dünya genelinde yüz elliden fazla ülkede, yaklaĢık üç yüz yıllık geleneğini ile çeĢitli yapısal ve 

iĢlevsel özelliklere sahip olarak uygulanan Ombudsmanlık sistemi, Türkiye‘de 2012 yılından beri 

idari denetim mekanizmalarından biri olarak kullanılmaktadır. Ombudsmanlık Kurumları 

geleneksel anlamda; vatandaĢlar ve kamu kurumları arasındaki anlaĢmazlıklara çözüm yoları arayan 

çağdaĢ bir uygulama olarak görülmektedir. Ombudsmanlık Kurumlarının geleneksel olarak 

yüklendiği bu görevinin yanı sıra farklı ülkelerde çeĢitli alanlara özgü Ombudsmanlık sistemleri 

kurulmuĢtur. Sağlık Hizmetleri Ombudsmanlığı bu alanlardan biridir. Bu Ombudsmanlık türü 

dünya genelinde Ġngiltere‘de, Yeni Zelanda‘da ve Avustralya‘da uygulanmaktadır. VatandaĢlardan 

gelen Ģikâyetleri çözüme kavuĢturmak ve sağlık hizmetlerinin daha hesap verebilir olmasını 

sağlamak, bu kurumların temel görevi olmuĢtur. Türkiye‘de Ombudsmanlık Kurumu tek merkezli 

ve ihtisaslaĢmanın olmadığı bir yapıda faaliyet yürütmektedir. Bundan dolayı Ombudsmanların 

ilgilendikleri konuların çeĢitliliği fazladır. Ülkedeki sağlık hizmeti ise ülke genelinde otuz binin 

üzerinde kamu kurumu ve beĢ yüz binin üzerinde sağlık personeli ile sağlanmaktadır. Nitekim bu 

kurum ve kiĢiler hakkındaki Ģikâyetlerin çözüme kavuĢturulması ve hesap verebilirliğin artırılması, 

kamu yönetimi açısından büyük önem taĢımaktadır. Bu çalıĢmada Türkiye‘de sağlık hizmetleri ile 

ilgilenen ihtisaslaĢmıĢ bir Ombudsmanlık kurumunun olumlu ve olumsuz sonuçları tartıĢılmakladır. 

Bu amaçla diğer ülkelerde uygulanan Sağlık Hizmetleri Ombudsmanlığı sistemleri incelenerek 

Türkiye‘deki mevcut sistemle karĢılaĢtırılmıĢtır. Nitekim bu çalıĢma Türkiye‘de Sağlık Hizmetleri 

Ombudsmanının uygulanabilirliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca Türkiye‘de 

Ombudsmanlık Kurumunun sağlıklı Ģekilde iĢleyebilmesi için çeĢitli öneriler sunulmuĢtur. Sağlık 

Hizmetleri Ombudsmanlığının gerekliliğine iliĢkin yapılan bu değerlendirmeler, politika yapıcılar 

ve kamu yöneticileri açısından değerli sonuçları barındırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Denetim, Kamu Denetçisi, Ombudsman, Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı  

ABSTRACT  

The Ombudsman System, which has been implemented with more than three hundred years of 

tradition and various structural and functional characteristics in more than one hundred countries 

worldwide, has been used as one of the administrative control mechanisms in Turkey since 2012. 

Ombudsman Institutions are traditional sense; Is seen as a contemporary practice seeking a solution 

to disagreements between citizens and public institutions. In addition to this traditionally charged 

task of Ombudsman Institutions, various Ombudsman systems have been established in different 

countries. The Health Services Ombudsman is one of these areas. This type of Ombudsman is 

practiced worldwide in the UK, New Zealand and Australia. It has been the main task of these 

institutions to ensure that complaints from citizens are resolved and health care services become 
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more accountable. In Turkey, the Ombudsman Institution operates in a single-centered, non-

specialized structure. Therefore, the Ombudsman has a wide range of issues. The health services in 

the country are provided by more than thirty thousand public institutions and over seven hundred 

thousand health personnel throughout the country. As a matter of fact, the resolution of complaints 

about these institutions and individuals and the increase of accountability are of great importance in 

terms of public administration. In this study, the positive and negative consequences of a 

specialized Ombudsman institution dealing with health services in Turkey are discussed. For this 

purpose, the Health Services Ombudsman systems implemented in other countries have been 

examined and compared with the existing system in Turkey. In addition, various suggestions have 

been presented for the Ombudsperson Institution to function properly in Turkey. Indeed, this study 

aims to demonstrate the applicability of the Health Services Ombudsman in Turkey. These 

assessments on the necessity of the Health Services Ombudsman hold valuable results in terms of 

policy makers and public administrators.  

Keywords: Audit, Public Auditor, Ombudsman, Health Services Ombudsman 
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MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠ KULLANIMININ ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKĠSĠ 

USE OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM ORGANIZATIONAL 

PERFORMANCE EFFECT 

 

Öğr. Gör. Ahmet KARAHAN 

Adıyaman Üniversitesi, akarahan@adiyaman.edu.tr  

Öğr. Gör. Dr. Berkant DULKADĠR 

Adıyaman Üniversitesi, bdulkadir44@hotmail.com 

Öğr. Gör Ahmet LEBLEBĠCĠ 

Adıyaman Üniversitesi, aleblebici@adiyaman.edu.tr  

ÖZET  

Özet Muhasebe, bir örgütün kaynaklarının oluĢumunu, bu kaynakların kullanılma biçimini, örgüt 

faaliyetleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artıĢ veya azalıĢları ve örgütün finansal 

açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten ve üretilen bilgileri çıkar gruplarına ileten bir bilgi 

sistemidir. Günümüzde bilginin önemini daha da artmıĢtır. Doğru, güvenilir ve zamanlı bilgiyi 

kullanabilen iĢletmeler diğer iĢletmelere rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Bilgi sistemleri içinde 

iĢletme yönetimi için en önemlilerinden birisi muhasebe bilgi sistemidir. Muhasebe bilgi sistemi 

örgütlerin performansının artırılmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Bu sistemin temeli 

iĢletmede bölümler arası koordinasyonu sağlamak ve toplanan bilgileri diğer örgüt birimleri ile 

ortak bir kurgu içinde bilgi kullanıcılarına sunmaktır. ĠĢletme yöneticileri, iĢletme faaliyetlerini 

belirlenen amaçlar doğrultusunda gerçekleĢtirebilmek için muhasebe bilgi sisteminde üretilen 

bilgilere ihtiyaç duyarlar. Günümüz rekabet koĢullarında iĢletmelerimin temel amaçları kâr elde 

etmek ve sürekliliktir. ĠĢletmelerin bu temel amaçlarını yerine getirebilmeleri ve baĢarılı 

olabilmeleri için bilgi teknolojilerini ve bilgi sistemlerini etkin ve verimli kullanmaları 

gerekmektedir. Örgütsel performans, belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli kriterleri karĢılayacak 

Ģekilde belirlenen hedeflere ulaĢmadaki nitel ve nicel sonuçlar olarak tanımlanmaktadır. Bu 

çalıĢmada muhasebe bilgi sistemleri kullanımının örgütsel performansa olan etkisi araĢtırılmıĢtır. 

Bu amaçla Ġstanbul‘da faaliyet gösteren hazır giyim iĢletmelerinden anket yöntemi ile veri 

toplanmıĢ ve toplanan veriler SPSS istatistik programıyla analiz edilmiĢtir. ÇalıĢma sonuçları 

muhasebe bilgi sistemi kullanımının örgütsel performans üzerinde pozitif etkilerinin olduğunu 

göstermiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Muhasebe, Örgüt, Performans  

ABSTRACT  

Accounting is an information system that generates information about the formation of an 

organization's resources, the way these resources are used, the increases or decreases that occur in 

these resources as a result of organizational activities, and the information that describes the 

organization in financial terms. Today, the importance of knowledge is even greater. Businesses 

that can use the right, reliable and timely information will provide competitive advantage to other 

businesses. One of the most important aspects of business management within information systems 

is the accounting information system. The accounting information system is an important 

contributor to the performance of organizations. This system is to provide coordination between 

departments in the baselined business and to present the collected information to information users 

in a common arrangement with other organizational units. Business managers need information 
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generated in the accounting information system in order to carry out their business activities in 

accordance with the determined objectives. In today's competitive environment, the main objectives 

of my businesses are profit and continuity. Businesses need to use information technology and 

information systems effectively and efficiently in order to be able to fulfill these basic objectives 

and be successful. Organizational performance is defined as qualitative and quantitative results in 

reaching targets that meet certain criteria within a given time frame. In this study, the effect of the 

use of accounting information systems on organizational performance was investigated. For this 

purpose, survey data were collected from apparel companies operating in Istanbul and collected 

data were analyzed by SPSS statistical program. The study results show that the use of accounting 

information systems has positive effects on organizational performance.  

Keywords: Knowledge, Accounting, Organization, Performance 
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TARIM VE KIRSAL KALKINMA ĠLĠġKĠSĠ: MARDĠN ĠLĠ ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME 

AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT RELATIONS: AN INVESTIGATION ON 

MARDIN 

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYAOĞLU 

Mardin Artuklu Üniversitesi, ahmetchim@hotmail.com  

Yrd. Doç. Dr. Pınar ÖZDEMĠR 

Mardin Artuklu Üniversitesi, pinar.ozdemir2082@gmail.com  

ArĢ. Gör. ġehmus ASLAN 

Mardin Artuklu Üniversitesi, sehmus_asl@hotmail.com  

ArĢ. Gör. Cumali KILIÇ 

Mardin Artuklu Üniversitesi, cuma.ali.kilic@gmail.com   

ÖZET 

Dünyada yoksullukla mücadele eden, yaĢamı doğrudan veya dolaylı olarak tarım sektörüne bağlı 

olan yaklaĢık 2.5 milyar insan mevcuttur. Ekonomik kalkınmanın koĢullarını inceleyen kalkınma 

ekonomisi literatürü 1980‘li yıllara kadar tarımı, geleneksel bir üretim sektörü olarak kabul ederek 

sanayileĢmeyi sağlayacak sermaye birikimi için bir araç olarak görmüĢtür. 1980‘li yıllarda 

BirleĢmiĢ Milletlerin sürdürülebilir kalkınmanın önemine yaptığı vurgu, uygulanan tarım 

politikalarını da derinden etkilemiĢtir. Bu bakıĢ açısı tarım sektörü ve kırsal kalkınma arasındaki 

iliĢkiyi de güçlendirmiĢtir. Kırsal kalkınmanın tarım sektörünün geliĢmesi ve yoksullukla 

mücadelede etkin bir araç olması güçlü bir kamu müdahalesini de gerektirmektedir. Konu Türkiye 

açısından değerlendirildiğinde bölgesel geliĢmiĢlik farklılıklarının azaltılması ve sosyoekonomik 

problemlerin çözümünde kırsal kalkınmaya katkı sunmak amaçlı birçok projenin hayata geçirildiği 

görülmektedir. Mardin ili de tarım sektörü açısından önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. Bu 

çalıĢmanın amacı tarım sektörü ve kırsal kalkınma iliĢkisini Mardin ili özelinde incelemek ve 

mevcut sorunlara çözüm önerilerinde bulunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tarım, kırsal kalkınma, yoksulluk, Mardin 

ABSTRACT 

There are almost 2.5 bilion human trying to struggle with poverty whose life is directly or 

undirectly related to agricultural sector. Development economics assumed that agriculture is a 

traditional production sector which should be used tool for capital accumulation in order to succeed 

industrilization. Agricultural sector‘s importance realized after United Nations underlined the 

concept of sustainable development in 1980s. This point of view made relations stronger between 

rural development and agricultural production. Improvement in agricultural sector and reduction in 

poverty provided by rural developmet necessitate government interventions too. When we focus on 

Turkey, it can be seen that there are several procjects applied in order to solve socioeconomic 

problems about rural development. Mardin has great potansial for agricultural sector as well. Aim 

of this study is to investigate rural development- agricultural sector relations for Mardin and to find 

solutions for rural development provided by agricultural sector.  

Keywords: Agriculture, rural development, poverty, Mardin. 
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KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) KULLANIMININ 

ĠġLETME FONKSĠYONLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ: 

MOBĠLYA SEKTÖRÜNDE ARAġTIRMA 

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) 

THE EFFECTS OF USAGE ON BUSINESS FUNCTIONS 

Öğr.Gör.Ahmet LEBLEBĠCĠ 

Adıyaman Üniversitesi, aleblebici@adiyaman.edu.tr 

Öğr.Gör.Ahmet KARAHAN 

Adıyaman Üniversitesi, akarahan@adiyaman.edu.tr 

Öğr.Gör.Dr. Berkant DULKADĠR  

Adıyaman Üniversitesi, bdulkadir44@hotmail.com 

ÖZET 

Kurumsal kaynak planlaması iĢletmenin tüm bilgilerinin bir yazılım aracılığıyla tek bir çatı altında 

toplanmasını sağlayan sistemlerdir. ĠĢletmelerde üretim/hizmet kapasitesinin en yüksek seviyede 

kullanılması için iĢletme fonksiyonlarının en uygun Ģekilde verim alınması gerekmektedir. Bu 

anlamda kurumsal kaynak planlaması zaman açısından iĢletmelere çok büyük katkılar 

sağlamaktadır. Kurumsal kaynak planlaması bünyesinde bulundurduğu bilgilerin etkin Ģekilde 

kullanılmasıyla birlikte iĢletme fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler gösterdiği yapılan çoğu 

araĢtırmalarda görülmektedir. Bu çalıĢmada iĢletmelerde kurumsal kaynak planlamasının iĢletme 

fonksiyonları üzerindeki etkileri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma için Ġstanbul Sultanbeyli‘de faaliyet 

gösteren bir iĢletme örnek alınmıĢtır. ĠĢletmede kullanılan kurumsal kaynak planlamasının iĢletme 

fonksiyonu üzerine olan etkileri istatistiki analizlerle incelenmiĢ ve iĢletme fonksiyonları için 

olumlu sonuçlarının olduğu tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Fonksiyon, Kurumsal, Kaynak, ĠĢletme, Planlama 

 

ABSTRACT 

Enterprise resource planning is a system that enables all information of an operator to be collected 

under a single roof through a software. In order to use the production / service capacity at the 

highest level in the enterprises, it is necessary to optimize the operational functions. In this sense, 

institutional resource planning provides great contributions to the enterprises in terms of time. Most 

research has shown that institutional resource planning has positive effects on business functions 

with effective use of the information it holds. In this study, the effects of enterprise resource 

planning on business functions were investigated in enterprises. For the research, a sample of a 

company operating in Ġstanbul Sultanbeyli was taken as an example. The effects of enterprise 

resource planning on business function on business are analyzed with statistical analysis and it is 

determined that there are positive results for business functions. 

Keywords: Function, Enterprise, Resource, Business, Planning
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ĠġLETME YÖNETĠMĠNDE KRĠZ DÖNEMLERĠNDE YAġANAN SORUNLAR 

ALINAN TEDBĠRLER VE YAPILAN ÇALIġMALAR 

PROBLEMS IN THE MANAGEMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION DURING THE 

CRISIS PERIOD RECOMMENDED CARE AND WORK 

Öğr.Gör.Ahmet LEBLEBĠCĠ 

Adıyaman Üniversitesi, aleblebici@adiyaman.edu.tr 

Öğr.Gör.Dr. Berkant DULKADĠR 

Adıyaman Üniversitesi, bdulkadir44@hotmail.com 

Öğr.Gör.Ahmet KARAHAN 

Adıyaman Üniversitesi, akarahan@adiyaman.edu.tr 

 

ÖZET 

Yöneticiler iĢletmede yönetim faaliyetlerini yerine getirirken küçük ya da büyük sorunlar ile 

karĢılaĢabilirler. Sorunun küçüklüğü yada büyüklüğü önemsenmeksizin her türlü müdahale 

zamanında ve uygun bir Ģekilde yapılması gerekir. Çünkü küçük sorunlar da müdahale 

edilmediğinde büyük bir sorun olarak yöneticilerin karlısında çıkabilir. Bunlar da iĢletmenin 

iĢleyiĢini bozabilmektedir. Kriz gibi durumlar ile iĢletmeler her an karĢı karĢıya kalabileceği için bu 

konuda kendilerine hali hazır da olan bir yönetim planı oluĢturmalıdırlar. Bu yönetim planının 

içinde yaĢanacak sorunlara karĢı alınacak tedbirler ve bunlar ile ilgili yapılacak diğer çalıĢmaların 

bir arĢivinin olması gereklidir. Böylece iĢletmeler amaçlarına ulaĢırken kriz ortamlarında herhangi 

bir sorun yaĢamadan ya da en az kayıpla bunu atlatabilecek bu da iĢletme için büyük bir avantaj 

sağlayacaktır. Bu çalıĢmada ise yönetim planının iĢletmelerde kriz öncesi, kriz zamanı ve kriz 

sonrası dönemlerdeki durumunu araĢtırmak amaçlanmıĢtır. Bu amaçla Malatya ilinde tekstil 

sektöründe faaliyet gösteren ve personel kaynaklı sorunlardan dolayı kriz yaĢamıĢ bir iĢletmede 

araĢtırma yapılmıĢtır. ĠĢletmede yaĢanan olumsuzluklar, alınan tedbirler araĢtırılmıĢtır. ĠĢletmelerin 

kriz öncesi, kriz zamanı ve kriz sonrası dönemlerde ki durumlarının kriz yönetim planına göre 

iliĢkilendirilmeleri sonucu çeĢitli anlamlı sonuçlar bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Business, Crisis, Problem, Management 

 

ABSTRACT 

Businesses can meet with obstacles while trying to achieve their goals. These problems can be big 

or small. Though small problem can grow even if not prevented. This problem can disrupt the 

functioning of enterprises. No cases of this type of business are already in a crisis management plan 

will have a major advantage for the company. To implement this scheme should be applied to good 

management policies. It makes it easier to achieve the objectives of the business in an effective 

management policy. The aim of this study was to investigate the situation of the crisis and post-

crisis period. For this purpose, in Adıyaman in the textile sector and the crisis it has made research a 

problem due to the union. Negative developments during the crisis on businesses, the measures 
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taken were investigated. Crisis of the crisis and crisis management plans associated with their 

results in the post-crisis period, there were significant differences 

Keywords: Period, Crisis, Plans, Business



 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org info@iksad.org www.iksadkongre.org     KAZNU 

 

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

20 

PARÇALANMIġ AĠLE YAPISININ ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMESĠNDEKĠ 

ROLÜ 

THE ROLE OF FRAGMENTED FAMILY STRUCTURE IN CHILDREN‟S TENDENCY 

TO CRIME 

 

Doç.Dr. Ahmet ÖZKĠRAZ 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, ahmet.ozkiraz@gop.edu.tr  

Yrd.Doç.Dr. MüĢfika Nazan ARSLANEL 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, mnazan.arslanel@gop.edu.tr 

Yüksek Lisans Öğrencisi Gül ĠġÇĠ BAġ 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, gul.iscibas@gop.edu.tr  

ÖZET                                                         

Bu çalıĢmada aile yapısı ile çocukların suçları arasındaki iliĢki ele alınmaktadır. ÇalıĢmanın amacı, 

çocuk suçlarının bireysel ve toplumsal etkilerine değinerek aile yapıları ile çocuk suçları arasında 

var olduğunu iddia ettiğimiz iliĢkiyi betimlemek ve çocuk suçlarının giderilmesi adına aile 

yapısındaki çözülmeyi önleyici çözüm önerileri sunmaktır. Yöntem olarak anlayıcı yorumlayıcı 

bakıĢ açısından hareketle, öncelikle ilgili kavramlar tanımlanmakta, yasal mevzuatta yer alan 

düzenlemeler incelenmekte, suç ile aile yapısı arasındaki iliĢkinin sosyolojik boyutu ele alınmakta, 

Türkiye‘de çocuk koruma hizmetlerine değinilmekte ve son olarak çözüm önerilerine yer 

verilmektedir. ÇalıĢmanın verileri ikincil kaynakların incelenmesine ve yıllarca yapmıĢ olduğumuz 

düzensiz gözlemlere dayanmaktadır.    

Anahtar Kelimeler: ParçalanmıĢ aile, çocuk, suç. 

ABSTRACT 

The present study is to discuss the relationship between family structures and children crimes. We 

aim to examine the individual and social effects of children crimes and to depict the alleged 

relationship between family structures and children crimes. We will also propose some solutions for 

preventing the family fragmentation to remove children crimes. From an interpretive perspective, 

we will first define the relevant concepts and examine the legal regulations and the sociological 

aspect of the relation between family and crime. Later, we will discuss the Turkish services for the 

protection of children and recommend some solutions. The data of the research is based on the 

review of secondary sources and on our long standing irregular observations. 

Keywords: Fragmented Family, Children, Crime 
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KEFALETTEN DÖNME 

 

ArĢ. Gör. Ahmet SAAT 

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, avahmetsaat@gmail.com 

ÖZET 

Borçlunun borcunu ödememesi ihtimalinde kefilin, alacaklıya karĢı, Ģahsen sorumlu olmayı 

üstlendiği sözleĢmeye kefalet sözleĢmesi denir. Tek taraflı bir iĢlem olan kefalet sözleĢmesinde 

kefilin temerrüt hükümlerine dayanarak sözleĢmeden dönmesi mümkün değildir. Kefilin asıl 

borçlunun ifa güçsüzlüğünü gerekçe göstererek sözleĢmeden dönmesi de mümkün değildir. Zira 

kefil söz konusu rizikonun sonuçlarını üstlenmektedir. Fakat kanun koyucu hakkaniyet gereği 

gelecekte doğan borçlara kefil olan kiĢinin belli Ģartlar altında sözleĢmeden dönebileceğini hüküm 

altına almıĢtır. Kanun koyucu bu düzenlemeyle kefili hakkaniyet gereği korurken alacaklının 

haklarını ihlal etmemeye özen göstermiĢtir. Bu nedenle kefil dönme hakkını ancak borcun 

doğumuna kadar kullanabilecektir. Borç doğduktan sonra yani alacaklı belli bir yükümlülük altına 

girdikten sonra kefil dönme hakkını kullanamayacaktır. Gelecekte doğacak bir borca kefil olan 

kiĢinin dönme hakkını kullanabilmesi için borçlunun mali durumuna iliĢkin bazı Ģartların da 

gerçekleĢmesi gerekir. Söz konusu Ģartlar iki alternatif durumu içerir. Ġlk Ģart kefalet sözleĢmesi 

kurulduktan sonra borçlunun mali durumunun önemli derecede bozulmuĢ olmasıdır. Ġkincisi ise 

borçlunun mali durumunun kefaletin akdedilmesi sırasında kefilin gerekli özeni göstermesiyle 

bilebileceğinden çok daha kötü durumda olduğunun sonradan anlaĢılmasıdır. Bu iki alternatif 

Ģarttan birinin mevcudiyeti halinde kefil henüz doğmamıĢ bir borçtan yazılı bir beyan ile her zaman 

dönebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kefalet SözleĢmesi, Kefalet sözleĢmesinin sona ermesi, Kefaletten dönme 
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BRICS-T ÜLKELERĠ VE DIġ TĠCARET POLĠTĠKALARININ ANALĠZĠ 

 

Doç.Dr. Ahmet ġAHBAZ 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, asahbaz@konya.edu.tr 

Öğr. Gör. Mahmut Sami DURAN 

Selçuk Üniversitesi, msduran@selcuk.edu.tr 

ÖZET 

Brezilya- Rusya- Hindistan- Çin, Güney Afrika ve Türkiye son yıllarda ekonomik geliĢmeleriyle 

dikkat çeken ülkelerdir. BRICS-T adı ile anılmaya baĢlayan bu ülkeler birçok geliĢmiĢ ülke 

ekonomilerinin sergilediği performansın üzerine çıkmayı baĢarmıĢtır. Genç ve artan bir nüfus, 

geliĢmiĢ bir altyapı, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının fazlaca çekilebilmesi, ucuz emek ve 

buna bağlı olarak düĢük üretim maliyeti gibi vs. nedenler bu ülkelerin yüksek büyüme oranları 

yakalamasına yol açmıĢtır. Ġhracatlarını, döviz rezervlerini ve milli gelirlerini hızlı bir Ģekilde 

artıran bu ülkeler, yaĢanan ekonomik krizlerden daha az etkilenmiĢlerdir. BRICS ülkeleri birçok 

açıdan Türkiye ekonomisi ile benzerlikleri bulunmaktadır. Örneğin 1990‘lı yıllarda geliĢmekte olan 

ülkelerde yaĢanan krizlere BRICS ülkeleri ve Türkiye dahil olmuĢlardır. Ayrıca makroekonomik 

göstergeleri birlikte değerlendirilen ülkelerdir. Bu nedenle geliĢen dünya ekonomisinde BRICS 

ülkeleri ile Türkiye‘nin dıĢ ticaretinin analiz edilmesi, dünya ticaretinde son yıllarda meydana gelen 

değiĢimin ortaya koyulması önemlidir. Bu çalıĢmada yükselen ekonomiler olarak da bilinen BRICS 

ülkeleri ve bu ülkelerin makroekonomik göstergelerinden hareketle, dıĢ ticaret politikaları analiz 

edilecektir. Bu bağlamda BRICS ülkeleri ile Türkiye‘nin dünya ticaretinde yeri ve değiĢen önemi 

ortaya koyulmaya çalıĢılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: BRICS-T, Makroekonomik performans, DıĢ Ticaret 
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MAVĠ OKYANUS STRATEJĠSĠ UYGULAMALARI ĠLE ĠÇ GĠRĠġĠMCĠLĠK ĠLĠġKĠSĠ  

RELATIONSHIP BETWEEN APPLICATIONS OF BLUE OCEAN STRATEGY AND 

CORPORATE ENTREPRENEURSHIP 

 

Ahmet TILFARLIGĠL 

 Gaziantep Üniversitesi, atilfarligil@gmail.com   

Yrd. Doç. Dr. Erkan ALSU  

Gaziantep Üniversitesi, erkanalsu@gantep.edu.tr   

ÖZET  

Bu çalıĢmada amaç on yıllık bir çalıĢmanın ürünü olan ve 30‘dan fazla endüstri alanında 100 yıllık 

geçmiĢte 150 firmanın stratejilerinin incelenmesi ile geliĢtirilen Mavi Okyanus Stratejisi ile 

iĢletmelerde bir değer yaratma faaliyeti olan iç giriĢimcilik anlayıĢı arasında iliĢki olup olmadığını 

belirlemektir. Harvard‘lı akademisyenler W. Chan Kim ve Renee Mauborgne tarafından geliĢtirilen 

Mavi Okyanus Stratejisi‘ine göre Ģirketler maksimum fayda, minimum risk elde etmek için 

rekabetin yoğun olduğu alanlardan (kızıl okyanuslar) rekabetin olmadığı sahalara (mavi 

okyanuslara) açılmak gerekir (Kim, Mauborgne. 2014:6). Mavi Okyanus Stratejisi‘ini oluĢturan 

yeni pazar alanları yaratma, alternatif endüstrilere bakma, sunulan ürün ve hizmetin kapsamını 

geliĢtirme, alıcı grupları değiĢtirme gibi özelliklerin kurum içi giriĢimcilik ile olan iliĢkisi 

incelenmiĢtir. Mavi Okyanus Stratejisi‘ne göre rakiplerle mücadele etmenin en iyi yolu rekabetten 

uzak kalmaktır. Rekabetin acımasız olduğu iĢ dünyasında giriĢimcilerin ele alması gereken Mavi 

Okyanus Stratejisi hakkında literatürde sadece stratejik uygulamaların Mavi Okyanus Stratejisi ile 

uyumlu olup olmadığının incelenmesi, diğer strateji yaklaĢımları (Rekabet Stratejisi, Schumpeter‘in 

YaklaĢımı) ile karĢılaĢtırılması bulunmakla birlikte giriĢimcilik ile ilgili iliĢkisi konusunda 

araĢtırma yapılmamıĢtır. ġirketlerdeki Mavi Okyanus Stratejisi ile iç giriĢimcilik arasında iliĢkinin 

var olup olmadığı orta ölçekli Ģirketler düzeyinde araĢtırılmıĢtır. Bulgular araĢtırma sonucunda 

ortaya çıkacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Stratejik Yönetim, Mavi Okyanus Stratejisi, Ġç GiriĢimcilik  

ABSTRACT  

The aim of the project is to find out  relationship between Blue Ocean Strategy which a decade-long 

study of more than 150 strategic moves spanning more than 30 industries over 100 years, developed 

by W. Chan Kim and Renée Mauborgne and a value creation concept in a firm called corporate 

entrepreneurship. According to the  Blue Ocean Strategy, companies can now pursue and create 

blue oceans of uncontested market space in an opportunity-maximizing, risk-minimizing way. The 

best way to beat the competition is to stop trying to beat the competition. The main reason of the 

study is to find relationship between the Blue Ocean Strategy and corporate entrepreneurship. The 

relationship was studied on SME‘s and the results will be expressed  at the end of the study. 

Keywords: Strategic Management, Blue Ocean Strategy, Corporate Enterpreneurship  
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KADINA KARġI ġĠDDETĠN ÖNLENMESĠNDE UYUGULANABĠLECEK ĠDARĠ 

KORUMA TEDBĠRLERĠ 

 

Öğr. Gör. Ali BALKAN 

Gaziantep Üniversitesi. abalkan97@gmail.com  

ÖZET 

Son yıllarda Türkiye‘de kadın politikaları, kadın-erkek eĢitliğinin sağlanması, kadına yönelik 

Ģiddetin engellenmesi ve kadınların korunması konusunda hukuki düzenlemeler yapılmıĢtır. 

Uluslararası düzenlemelere paralel olarak Türkiye‘de kadınların korunmasına dönük anayasal ve 

yasal düzenlemelerle, konuya iliĢkin hukuksal altyapı oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır. Bu konuya 

iliĢkin en somut adım, 6284 sayılı ―Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun‖ dur. Kadın-erkek eĢitliği, kadınların korunması ve kadına yönelik Ģiddetin engellenmesi 

―Aile ve Sosyal Politikalar‖ bakanlığı aracılığı ile sağlanmaya çalıĢılmaktadır. 6248 sayılı yasanın 

kapsamı Ģiddete uğrayan veya Ģiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile 

bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kiĢilerin korunması olarak belirlenmiĢtir. ġiddet 

mağduru kiĢilerin korunması bakımından koruyucu ve önleyici tedbirler alınabilecektir. Koruma 

tedbirleri kararı veren makam bakımından ikiye ayrılmaktadır.  Mahkemeler 6284 sayılı yasada 

belirtilen önleyici ve koruyucu tedbir kararları verebilecektir. Öte yandan mülki amirler ( vali, 

kaymakam) ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amiri yasada belirtilen veya Ģiddet 

mağduru kiĢinin durumuna özel ve olaya özgü bazı idari koruma tedbirlerine karar verebilir. Ġdari 

koruma tedbirleri Ģiddet mağdurlarının korunması bakımından 6248 sayılı yasanın temel ilkelerine 

uygun olarak etkili ve süratli bir koruma tedbiri oldukları için büyük önem arz etmektedir. Hakim 

tarafından verilen kararlar olaydan sonra kiĢinin korunması amacı taĢımaktadır. Ġdari koruma 

tedbirleri olan ―barınma yeri sağlanması”, “geçici maddi yardım” “Psikolojik, meslekî, hukukî ve 

sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi” “Hayatî tehlikesinin bulunması 

hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması” “çocukları varsa belirli 

sürelerle kreş imkanı sağlanması” gibi tedbirler ise Ģiddet mağduru kiĢinin korunması bakımdan 

uygulanacak olan ilk tedbirlerdir. Mülki amir dıĢında gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk 

amirleri de önleyici tedbirlere baĢvurabilecek ve bu kararı 24 saat içinde hakim onayına sunacaktır. 

Sonuç olarak idari koruma tedbirleri kararı veren makamlar dikkate alındığında Ģiddet mağduru 

kiĢinin korunmasında baĢvurulabilecek en hızlı tedbir olarak değerlendirilebilir. TÜĠK verilerine 

göre kadın nüfusun %35,5 eĢi veya erkek arkadaĢı tarafından fiziksel Ģiddete maruz kalmaktadır. 

2016 yılı verilerine göre 367 kadın ve aile bireyi cinayeti iĢlenmiĢtir. Bu veriler ıĢığında kadına ve 

aile bireylerine yönelen Ģiddetin önlenmesi anayasanın temel ilkeleri olan hukuk devleti ve sosyal 

devlet ilkeleri ile ve Türkiye‘nin tarafı olduğu uluslararası sözleĢmelerin zorunlu bir sonucudur. 

ġiddetin önlenmesinde mağdura daha hızlı ulaĢabilecek ve tedbir alabilecek makamlar mülki 

amirler ve kolluk makamlarıdır. Bu bakımdan idari koruma tedbirlerinin kadına ve aile bireylerine 

yönelen Ģiddetin önlenmesinde önemli bir rolü olduğu görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler:  Kadına karĢı Ģiddet,  koruma tedbirleri, idari koruma tedbirleri 
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TÜRKĠYE‟DEN ÖRNEKLERLE YANLIġ ARAZĠ KULLANIMI-AFET ĠLĠġKĠSĠNĠN 

ANALĠZĠ 

ANALYSIS OF RELATIONSHIP FOR LAND MISUSE-DISASTER BY EXAMPLES 

FROM TURKEY 

 

Doç. Dr. Ali Ekber GÜLERSOY 

Dokuz Eylül Üniversitesi, gulersoy74@gmail.com 

ArĢ. Gör. Dr. Mehmet Ali ÇELIK  

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, mehmet.ali.celikk@gmail.com 

ÖZET 

Arazi, Arapça bir kelime olup, yer ve yeryüzü anlamındaki arz sözcüğünden türetilmiĢtir. Arazi, 

kısaca doğal ortamda bulunan tüm canlı ve cansız oluĢumları kapsayan yeryüzü parçasıdır. YanlıĢ 

arazi kullanımı ise, arazilerin kabiliyet yeteneklerinin dıĢında kullanımıdır. BaĢka bir ifade ile 

arazilerin jeolojik, jeomorfolojik (eğim, bakı vb.), vejetatif, hidrografik ve toprak özelliklerinin 

dikkate alınmadan bilinçsiz bir Ģekilde kullanılmasıdır. Türkiye‘nin coğrafi konumu, hidrojeolojik 

ve jeolojik özellikleri, engebeli yapısı ve benzeri özelliklerinden dolayı deprem, heyelan, toprak 

aĢınması (erozyon), su baskınları, çığ düĢmesi gibi afetlere sık sık rastlanmaktadır. Bu duruma 

doğal ortam potansiyelinin plansız ve aĢırı kullanımını ifade eden ―yanlıĢ arazi kullanımı‖ da 

eklenince birçok afet tetiklenmekte ve daha yıkıcı hale gelmektedir. 

Bu çalıĢmada, yanlıĢ arazi kullanımı ile afetler arasındaki iliĢkilere değinilmiĢtir. Diğer bir ifadeyle 

―bazı yıllarda, Türkiye‘de, meydana gelen afetlerde yanlıĢ arazi kullanımının ne gibi etkileri 

vardır?‖ sorusuna yanıt aranmıĢtır. Bu çerçevede yakın tarihte meydana gelen afetler incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmada, Türkiye‘nin belli bölgelerinde sıklıkla meydana gelen afetler üzerinde durulmuĢtur. 

Örneğin, Akdeniz Bölgesi‘nde sel olayına, Karadeniz Bölgesi‘nde heyelan vakalarına örnekler 

verilmiĢtir. Bu çalıĢmada aynı zamanda, ―Türkiye‘nin muhtelif kesimlerinde sıklıkla meydana gelen 

afetlerin olumsuz etkilerinin minimize edilmesi için neler yapılması gerekir? sorusuna da yanıt 

aranmıĢtır.  

ÇalıĢmada son 2 yılda meydana gelen afetler incelenmiĢtir. Elde edilen bulgular, yanlıĢ arazi 

kullanımının afetlerdeki maddi zararları ve ölüm tehlikesini arttırdığını göstermektedir. Bu duruma 

örnek olarak, Mersin‘de, 29 Aralık 2016 tarihinde gerçekleĢen ve 2 kiĢinin ölümüne sebep olan sel 

felaketi, 18 Ekim 2016‘da 2 kiĢinin ölümüyle sonuçlanan Rize‘nin Pazar Ġlçesi‘ndeki heyelan olayı, 

8 Nisan 2015 tarihinde 1 kiĢinin yaĢamını yitirdiği Isparta‘nın Sütçüler Ġlçesi‘ndeki kaya düĢmesi 

hadiseleri verilebilir.  

Doğal koĢullardan dolayı % 90‘ın üzerindeki bir kısmı, doğal afet riski taĢıyan Türkiye‘de, arazi 

kullanımının plansız bir Ģekilde geliĢmesi afetleri tetiklemektedir. Bunu önleyebilmek için, arazi 

kullanımı planlaması çerçevesinde, Türkiye‘nin jeolojik-hidrojeolojik, jeomorfolojik ve pedolojik 

Ģartlarının iyi bilinmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra arazi envanterlerinin detaylı olarak 

toplanması, depolanması ve disiplinler arası çalıĢmaların özendirilmesi gerekmektedir. Yetkili 

devlet kurumlarınca konunun uzmanlarına ―Afet Yönetiminde Arazi Kullanımı Planlaması‖ adında 

detaylı envanter hazırlatılmalıdır. Türkiye‘de yerel yönetimler ve ilgili bakanlıklar tarafından sanayi 

alanlarının, otoyolların, Ģehirlerin geliĢimi ve planlaması bu envanter kapsamında 

gerçekleĢtirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Afet, Heyelan, Sel, Türkiye, YanlıĢ Arazi Kullanımı. 
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ABSTRACT 

‗Arazi‘ (meaning ‗land‘ in English) is an Arabic word and was derived from the word ‗arz‘ meaning 

‗earth‘ and ‗earth‘s surface‘. Land (arazi in Turkish) is, in short, the earth‘s part (terrain) covering 

all live and lifeless formations present at natural environment. Land mis-use is that lands are not 

used according to their capabilities. In other words, it is that lands are used unconsciously 

regardless of their geological, geomorphological (slope, aspect, etc.), vegetative, hydrographical 

and soil characteristics. Due to geographical position of Turkey, its hydrographical and geological 

characteristics, its rough (uneven) structure and similar features, disasters such as quake, landslide, 

soil erosion (erosion), water floods, avalanche falling etc. are encountered with. When added ‗‗land 

mis-use‘‘ to this situation, stating over- and unplanned-use of potential for natural environment, a 

lot of disaster are triggered and it becomes more catastrophic. In this study, we dealt with 

relationships between land mis-use and disasters. In other saying, we sought answer to the question 

‗‗What kind of impacts does land mis-use have on disasters happening in Turkey in some years?‘‘ 

In this context, we examined disasters which have happened in the recent history. In the study, we 

dwelt upon disasters which occur frequently in some regions of Turkey. For instance, we gave 

examples for flood event in Mediterrenean Region, and for landslide cases in Black Sea Region. In 

this study, on the other hand, we sought answer to the question ‗‗what should be done for adverse 

impacts of disasters occuring frequently in various parts of Turkey to be minimized?‘‘ In the study, 

we examined disasters which have happened in the last two years. Findings obtained show that 

misuse land use increased material damages and danger of death. Flood disaster which happened on 

29
th

 of December, 2016 and led to death of two persons in Mersin city; Landslide event which 

resulted in death of 2 persons on 18
th

 of October, 2016 in Pazar district of Rize city; and rock falling 

by which one person lost his/her life on 8
th

 of April, 2015 in Sütçüler District of Isparta city can be 

given as examples to this situation. In Turkey of which a part of over 90% carries risk of natural 

disaster because of natural conditions, development of land use in an unplanned way triggers 

disasters. In order for this to be able to prevent, within the scope of land use planning, geological-

hydrogeological, geomorphological, pedological conditions of Turkey should be known well. 

Besides this, it is required that land inventories are collected in detail, stored and that 

interdisciplinary studies are encouraged. Relevant-to-subject experts, by the authorized state 

institutions, should have the detailed inventory named ‗‗Land Use Planning in Disaster 

Management‘‘ prepared. Development and planning of industrial areas, auto ways and cities by 

local administrations and relevant ministries in Turkey should be carried out within the scope of this 

inventory. 

Key Words: Disaster, Landslide, Flood, Turkey, Misuse Land Use. 
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SOFĠSTĠK HAREKETTE SÖZÜN ÖNEMĠ 

IMPORTANCE OF SPEECH IN SOPHISTIC MOVEMENT 

 

AraĢ. Gör. Ali Han BABUÇÇU 

Uludağ Üniversitesi, alihan@uludag.edu.tr 

ÖZET 

BaĢlıkta da iĢaret ettiğimiz gibi, bu çalıĢma Antik Yunan felsefesi açısından büyük bir kırılma anına 

tekabül eden Sofistik düĢüncede sözün önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla 

çalıĢma öncelikle Yunan politik tarihindeki bir takım önemli değiĢmelere odaklanacaktır. Yunan 

dünyasındaki bazı siyasi değiĢimler neticesinde geçerli ve muteber olan eski söz tipinin yerine yeni 

bir söz tipi ortaya çıkmıĢtır. Bu yeni söz tipi hem hakikâti bilmenin aracı olarak hem de demokrasi 

ile birlikte siyasette kitleleri etkileyecek bir araç olarak teĢekkül etmiĢtir. Ortaya çıkan bu yeni söz 

tipinin en önemli temsilcileri Sofistlerdi. Özellikle onlarla birlikte felsefe bakıĢını dıĢımızdaki 

âlemden gündelik yaĢama çevirmiĢ ve insanî problemleri kendisine konu edinmiĢtir. Daha önce 

belirttiğimiz gibi bu çalıĢmanın temel amacı da Antik Yunan düĢüncesindeki değiĢmeyi Sofistler 

üzerinden okuma çabasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Antik Yunan Felsefesi, Sofistler, Söz, Gorgias, Protagoras  

ABSTRACT 

As the title suggest, this study aims to reveal importance of word in Sophistic thought which 

corresponds to an important turning point in Ancient Greek philosophy. In this sense, it first focuses 

on some important changes in Greek political history. Based on some political changes in Greece, a 

new type of speech arise which substitutes the old type of speech that was once notable and 

respected. This new type of speech has emerged as a tool of reaching truth and to affect masses with 

regards to Democracy. The most important representatives of this emerging type of speech were the 

Sophists. It was especially the Sophists, philosophy turned from the problems of the World above 

towards the mundane life on earth and focused on the problems of human beings. As we have 

already mentioned, the main purpose of this study is to try to comprehend the changes in ancient 

Greek thought through the Sophists.  

Keywords: Ancient Greek Philosophy, Sophists, Speech, Gorgias, Protagoras 
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ZORUNLU GÖÇ DURUMUNDA TOPLUMA ENTEGRE OLMA DÜZEYĠ: GAZĠANTEP 

ĠLĠNDEKĠ SURĠYELĠLER ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

 

Doktora Öğrencisi Ali ÖZASLAN 

BiĢkek Sosyal Bilimler Üniversitesi, aliozaslan@hotmail.com.tr 

ÖZET 

Her milletin toplumsal kimliğini belirgin kılan objektif ve sübjektif unsurların bir araya gelerek 

oluĢturduğu bir yapının varlığından bahsetmek mümkündür. Söz gelimi sosyal kimlik en baĢta 

toplum üyeleri tarafından ortak kabul gören semboller, dil, din, etnik köken, coğrafya, yaĢam tarzı, 

ortak tarihsel tecrübe, değerler, gelenekler üzerinde kurulan bir olgudur. Kimlik insana aidiyet hissi 

konusunda psikolojik rahatlama imkânı sağlarken tamamen bireyin kendi seçimleri sonucunda 

Ģekillenen bir olgu değildir (Tajfel, 2010). Bireylerin içlerinde bulundukları yapı değiĢime 

uğradıkça bireysel ve toplumsal kimlik algılarının dolayısı ile yaĢadıkları toplum ile entegre olma 

düzeylerinin de değiĢmesi olasıdır. Bu araĢtırmada, 2011 yılında Suriye‘de baĢlayan savaĢtan dolayı 

zorunlu göç eden Suriye halkının; sınır komĢuluğu, akrabalık iliĢkileri ve inanç benzerliğinden 

dolayı sığındığı Türkiye‘de topluma entegre olma düzeyleri ve bu düzeyi etkileyen faktörler 

ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Bu bağlamada Suriyeli vatandaĢlara ve Türk vatandaĢlarına anket 

uygulanmıĢtır. Anket formu; yurttaĢlık kimliği, sosyal bakıĢ açısı, sosyo-kültürel sorunların 

irdelenmesi ve sosyal değiĢim davranıĢları boyutlarından meydana gelmektedir. Türk vatandaĢlara 

uygulanan anket sonuçları kontrol değiĢkeni olarak ele alınmıĢtır. Arapçaya çevrilerek Suriyeli 

vatandaĢlara uygulanan anketlerde elde edilen verilerin analizi sonucunda gruplar arası farklılıklar 

ve bu farklılıkların kaynaklandığı nedenler analiz edilmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda ortaya çıkan 

bulgular ıĢığında toplumsal açıdan Suriyeli ve Türk vatandaĢların entegrasyonuna iliĢkin önerilerde 

bulunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Entegrasyon, Suriye, Zorunlu Göç 
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KUR‟AN‟IN ġĠDDET VE TERÖRÜ REDDEDEN LAFIZLARI 

 

Prof.Dr. Ali Rıza GÜL 

alirizagul@hotmail.com  

ABSTRACT 

Günümüzde din, bazı terör hareketlerinin fikri altyapılarını kurmak ve/veya motivasyonlarını 

sağlamak amacıyla kullanılan öğelerin en önemlilerindendir. Daha açık bir ifadeyle, teröristler ve 

destekçileri, özellikle de din temelli terör örgütleri, dini, hem ideolojilerini doğurup besleyen bir 

temel ve kaynak, hem eylemlerini gerekçelendirdikleri ve meĢrulaĢtırdıkları bir dayanak, hem de 

mensuplarını ve sempatizanlarını kıĢkırtacakları bir araç olarak görmektedirler. Onlar, dini kötü 

niyetlerine, ideolojilerine, emellerine ve eylemlerine alet ederken de en fazla kutsal metinleri 

istismar etmektedirler. ÇağrıĢtırdığı olumsuz anlamıyla Ģiddet ve terörün gerçek bir insanlık suçu 

olduğunda Ģüphe yoktur. Gerçekte bütün insanlığa karĢı iĢlenmiĢ olan bu suçun failleri, maalesef 

kendilerine dini metinlerden referans bulabilmektedirler. Üzülerek belirtelim ki, Ġslam‘ın kutsal 

metinleri de hem geçmiĢte hem de günümüzde Ģiddet ve terörü destekleyen argümanlar olarak 

kullanılmıĢtır. GeçmiĢten Haricilik Mezhebi ile HaĢhaĢiler hareti, günümüzden de el-Kâide, Tâliban 

ve DâiĢ örgütleri, Kur‘an‘ın ayetlerini mensup oldukları terör örgütlerinin ve yaptıkları terör 

faaliyetlerinin destekçisi haline getiren yapılar olarak Ġslam tarihindeki yerlerini almıĢtır. Oysa 

Kur‘an‘da günümüzdeki kavramsal anlamlarıyla Ģiddet ve terörü birebir karĢılayan veya bunları 

meĢrulaĢtıran herhangi bir kavram yer almaz. ġu kadar var ki, çağdaĢ Arapçada Ģiddet kavramını 

karĢılamak üzere kullanılan, klasik Arapçada da merhametsizlik ve acımasızlıktan Ģiddete kadar 

hayli geniĢ bir anlam alanına sahip olan ‗unf (نف  sözcüğü Kur‘an‘da hiç yer almazken, çağdaĢ (ع

Arapçada terör kavramı karĢılığında kullanılan irhâb lafzı ve onunla aynı kökten gelen diğer bazı 

kelimeler ise, çeĢitli ayetlerde daha çok lügavi anlamlarıyla kullanılır. Fakat Kur‘an‘da, anlam alanı 

itibariyle diğer anlamlarının yanı sıra Ģiddet ve terörü de kısmen içeren bağy, tuğyân, isyân, fitne, 

fesâd gibi epeyce lafız da yer alır. Ġrhâbın yanı sıra bu lafızlardan birkaçı hakkında da bilgi 

vermemiz, Kur‘an‘ın güç, kuvvet ve kudretin iyiye veya kötüye kullanılmasına iliĢkin tavrının 

belirginleĢtirilmesi bakımından isabetli olacaktır. Bu lafızları analiz etmedeki diğer bir amacımız da 

ayetlerden teröre ve terör faaliyetlerine destek bulmaya çalıĢmanın, Kur‘an‘ı amacı dıĢında 

yorumlama ve Ġslam‘ı istismar etme anlamına geldiğini gözler önüne sermektir. 

Anahtar Kelimeler: ġiddet ve terör, Kur‘an‘da Ģiddeti red
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SOSYAL DEVLET VE SAĞLIĞIN DÖNÜġÜMÜ 

 

Yrd. Doç. Dr. Ali ÜNAL 

Hitit Üniversitesi Ġ.I.B.F. Sağlık Yönetimi Bölümü, aliunal19@gmail.com 

ÖZET 

Türkiye‘de sağlık hizmetlerinin sunumu ve organizasyonunda devlet halka sağlık hizmeti sunma 

sorumluluğunu üzerine almıĢ ve sosyal devlet anlayıĢını öne çıkarmıĢtır. Bu anlayıĢ, Cumhuriyet 

öncesi dönemde nizami sağlık politikaları yerine vakfiyeler ve darüĢĢifalar yoluyla sunulan sağlık 

hizmetlerine görülürken Cumhuriyet‘in kurulması sonrasında oluĢturulan sağlık politikalarında daha 

net ifadelerle yerini bulmuĢtur. Bütün dönemlerdeki sağlık politikalarında sosyal devlet anlayıĢı ile 

sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri devletin sorumluluğunda ve devlet tarafından sunulmuĢtur. 

Sosyal devlet kavramına göre devletin amacı, vatandaĢlara insan onuruna uygun asgari yaĢam 

Ģartlarını sağlamaktır. Devlet sosyal adaleti sağlamalı, sosyal ve ekonomik yaĢama müdahalede 

bulunarak vatandaĢlara yarar sağlamalıdır. Sosyal devlet anlayıĢında, devletin vatandaĢlarına insan 

onuruna yakıĢan asgari yaĢam standartlarını sunması, milli gelirin adil dağılımını sağlaması, sosyal 

adaleti sağlaması, ekonomik ve sosyal hayata müdahale ederek vatandaĢlarına kiĢisel, siyasal, 

sosyal ve ekonomik haklar tanıması ifadeleri yer bulmaktadır. Sosyal devlet anlayıĢını benimseyen 

bir devletin vatandaĢlarına eğitim, sağlık, adalet, barınma, gıda gibi en temel insan ihtiyaçlarını 

temin etmesi, vatandaĢların ekonomik özgürlüğünü sağlaması, sosyal ve siyasal haklarını garanti 

altına alması gerekmektedir. Bu gerekleri yerine getiren bir devlet içinde yaĢayan vatandaĢların da 

temel ihtiyaçları karĢılanmıĢ, insan onuruna yakıĢan yaĢam Ģartlarına sahip özgür bireyler olmaları 

beklenmektedir. Bu ifadelerden anlaĢıldığı üzere, sosyal devlet anlayıĢı sadece asgari Ģartları 

sağlayacak düzeyde hizmet sunumunu değil, bireylerin sosyal, siyasal ve ekonomik alanda 

özgürlüğünü ve iyi bir yaĢama sahip olmasını hedefleyen bir devlet düzenini ifade etmektedir. 

Sağlık hizmetleri sağlığın tanımından yola çıkılarak insanların hastalıklardan uzak kalarak tam 

iyilik halinin sağlanmasına yönelik sunulan hizmetler olarak tanımlanabilir. Kapsamında, 

hastalıklardan koruma, tedavi etme, rehabilite etme ve sağlığı geliĢtirme süreçleri yer almaktadır. 

Türkiye‘de uygulanan sağlık politikalarında devlet bu hizmetlerin sağlanmasının yanı sıra 

sunulmasından da sorumludur ve sağlık hizmetlerinin en büyük tedarikçisi durumundadır. 

Türkiye‘de sağlık sisteminin organizasyonunu, hizmet sunumunu, teĢkilat yapısını, mevzuatı ve 

bakıĢ açısını tamamen değiĢtirmeye yönelik bir uygulama olarak sağlıkta dönüĢüm programı hayata 

geçirilmiĢtir. Sağlıkta dönüĢüm programı daha önceki dönemlerden beri süregelen sosyal anlayıĢ 

devam etmiĢ, devlet yine sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri sunmaya, vatandaĢların tamamının bu 

hizmeti alması için düzenlemeler yapmaya, ülke genelinde sağlık teĢkilatını geniĢletmeye devam 

etmiĢtir. Bu uygulamalar sürdürülürken vatandaĢların sağlık alanında asgari yaĢam standartlarına 

ulaĢımı yönünde destekler ve engeller ortaya çıkabilmektedir. ÇalıĢmanın amacı, sağlıkta dönüĢüm 

programı kapsamında gerçekleĢtirilen uygulamaların sosyal devlet anlayıĢı ile değerlendirilmesidir. 

AraĢtırmada sağlık hizmetleri ile kamusal finansmanın en büyük bileĢimi olan sosyal güvenlik 

hizmetleri değerlendirilmiĢtir. Sağlıkta dönüĢüm programının bileĢenleri temel alınarak 

vatandaĢların sağlık hizmetlerine ulaĢımı, sağlık göstergelerindeki değiĢim ve sağlık hizmeti 

kullanımını engelleyen ve destekleyen uygulamalar incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre sosyal 

güvenlik kuruluĢlarının tek çatı altında birleĢtirilmesinin, genel sağlık sigortası uygulamasının 

sağlık hizmetlerine ulaĢımı kolaylaĢtırıcı uygulamalar olduğu, aile hekimliği sisteminin devletin 

bireylerin sağlık hizmeti almaları konusunda olumlu çıktılar sağlayan sosyal bir müdahale olduğu 
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değerlendirilmiĢtir. Özellikle mevzuat yoluyla yapılan bazı düzenlemelerin, sosyal güvenlik prim 

ödemesi, sağlık personelinin dağılımı, sağlık kuruluĢlarının yurt genelinde dağılımının sağlık 

hizmeti sunumunda ulusal anlamda geliĢmeyle birlikte bölgeler arası farklılığa da sebep olabildiği 

ifade edilmiĢtir.  

Türkçe Anahtar Kelimeler: Sosyal devlet, sağlık hizmeti, sağlıkta dönüĢüm 
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SOSYOLOJĠ DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ELEġTĠREL DÜġÜNME VE YARATICI 

DÜġÜNME BECERĠLERĠNĠ KAZANDIRMADAKĠ ETKĠLĠLĠĞĠNĠN BELĠRLENMESĠ: 

REYHANLI ÖRNEĞĠ 

 

Uzm.Öğretmen Ali ÜNSAL 

Milli Eğitim Bakanlığı, unsal-ali@hotmail.com  

ÖZET 

Dünyada yaĢanan değiĢimi lehine çevirmek isteyen ülkeler eğitim sis-temlerini de bu doğrultuda 

yenilemek ve bu yenileĢmeyi eğitim faaliyetlerine yansıtmakla yükümlüdürler. Dünyadaki hızlı 

değiĢim bireysel ve toplum-sal anlamda beklentileri de yükseltmektedir. Artık bireylerin temel 

düĢünme biçimlerine ve temel biliĢ-sel becerilere sahip olmaları; eğitimin ise bu özelliklere sahip 

bireylerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını karĢılayacak nitelikte olması önemli bir gerekliliktir. Eğitim 

etkinliklerinin ve sonuçlarının belirleyicisi, eğitimin ana ekseni konumundaki öğretim 

programlarıdır. Ülke genelinde uygulanmaya baĢlanan yeni ortaöğretim programları ile öğrencilere 

kazandırılması hedeflenen bazı temel beceriler bulunmaktadır. Tarama tipindeki bu araĢtırmanın 

amacı, Sosyoloji Dersi Öğretim programının eleĢtirel düĢünme ve yaratıcı düĢünme becerilerini 

kazandırmadaki etkisine iliĢkin öğrenci görüĢlerini belirlemektir. AraĢtırma ile Reyhanlı Ġlçesinde 

yeni programın uygulandığı beĢ pilot ortaöğretim okulunda öğrenim gören 323 öğrencinin görüĢü 

üçlü Likert tipi bir ölçekle alınmıĢtır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri hesaplanmıĢtır. 

Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıĢtır. Öğrenciler 

eleĢtirel düĢünme ve yaratıcı düĢünme becerilerini kazandırmada Sosyoloji Dersi Öğretim 

programını etkili bulmuĢlardır. AraĢtırma ile eleĢtirel ve yaratıcı düĢünme becerilerinin öğrencilere 

kazandırılması yönünde olumlu sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Bunu, çalıĢmanın yürütüldüğü okulların ilçe 

merkezinde bulunan pilot okulları oluĢuna ve programın özenle uygulanıĢına bağlamak 

mümkündür. Bu nedenle benzer çalıĢmalar farklı yerleĢim yerlerinde ve farklı sosyoekonomik 

çevrelerde bulunan okullarda da yürütülmelidir. Böylece programın uygulanmasında yaĢanan olası 

sorunlu durumlar daha belirgin biçimde ortaya konabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim programı, eleĢtirel düĢünme, yaratıcı düĢünme 
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JOHANN GOTTFRIED HERDER‟DE MĠLLĠYETÇĠLĠK DÜġÜNCESĠ 

 

ArĢ. Gör. Alper ĠPLĠKCĠ 

Atatürk Üniversitesi, alper.iplikci@atauni.edu.tr 

ÖZET 

J. G. Herder, felsefe tarihinin Aydınlanma döneminde yaĢamıĢ olan önemli düĢünürlerinden biridir. 

YaklaĢımları itibarıyla özellikle tarih felsefesi ve siyaset felsefesi alanlarına önemli katkılar 

sunmuĢtur. Ortaya koymuĢ olduğu tarih, kültür ve gelenek üzerine yorumları, döneminin genel 

yaklaĢımına karĢı bir duruĢu ifade etmesi ve farklı bir bakıĢ getirmesi açısından önemlidir. Herder, 

bir Aydınlanma karĢıtıdır. Özellikle Aydınlanma düĢüncesinin getirmiĢ olduğu çeĢitli nitelikler, 

onun, milliyetçilik düĢüncesini benimseme ve kendine göre temellendirmeye gitme noktasında en 

önemli nedendir. Aydınlanma‘nın getirmiĢ olduğu bir dünya görüĢü, bir toplum düzeni, bir 

gerçeklik algısı vardır. Özellikle 17. Yüzyıldaki modernleĢme ile baĢlayan ve 18. Yüzyılda zirve 

noktasına ulaĢan Aydınlanma düĢüncesi, bilimselliğe dayalı bir dünya tasavvuru oluĢturmuĢtur. 

Aydınlanma, özellikle kendisinden önceki geleneksel dünyanın yaklaĢımlarını, felsefesini, 

inançlarını, bilimsel metodunu ve gerçekliğin ne olduğuna dair düĢüncelerini derin bir eleĢtiri 

süzgecinden geçirerek yerine her alanda uygulanacak bir paradigma oluĢturmuĢtur. Buna göre 

Aydınlanma bir akıl çağıdır. Her Ģeyin merkezinde artık insan vardır. Doğa bilimlerinin bilimsel 

metodu mutlak gerçekliğin yegâne açıklamasıdır. Bilimsellik mantığı tüm insan alanlarına 

yerleĢtirilmelidir. Ġnsanlık, artık bilim ile bir ilerleme sürecine girmiĢtir ve bu ilerleme 

yeryüzündeki her Ģeyin temel yasası olmak durumundadır. Herder ise Aydınlanma‘nın attığı 

sloganların, insanları tek tipleĢtirmekten, onların özgünlüklerini ve özgürlüklerini, iradelerini 

ortadan kaldırmaktan baĢka bir Ģey olmadığını vurgular. Özellikle Aydınlanma‘nın Ģiddetle 

savunduğu ―ilerleme‖ idesinin, tüm dönemlere ve toplumlara dayatılan bir düĢünce tarzı olduğunu 

söyler. Buna göre bir dönemin kendi bakıĢ açısı tüm dönemlere genellendiğinde ve kabul 

edildiğinde, bu durum, diğer dönemlerin kendilerine özgü bakıĢ açılarını yok saymak demektir. 

Ayrıca Herder materyalist bir tarih anlayıĢını da eleĢtirir. Çünkü materyalist tarih anlayıĢı insanları 

makineleĢtirerek doğadaki determinizmin insan alanına uygulanmasını ifade eder. Bu durum da 

yine insan özgürlüğünü ortadan kaldırmaktadır. Herder, söz konusu eleĢtirilerden yola çıkarak bir 

çözüm yolu üretmiĢtir ve bu çözüm yoluna dayalı olarak bir milliyetçilik düĢüncesi ortaya 

koymuĢtur. Öncelikli olarak o, ilerleme gibi insanlığın tüm tarihine genellenebilecek bir ortak 

yasanın olduğunun söylenemeyeceğini ifade eder. Tüm insanlığın böylesi bir ortak yasası yoktur, 

böyle bir yasa olsa bile bilinemez. Ġlerleme düĢüncesi, yalnızca Aydınlanma döneminin bir 

özelliğidir ve bu, tüm insanlık tarihine genellenemez. Ġlerleme, tüm insanlığın dönemleri içerisinde 

yalnızca bir dönemin genel özelliği olarak ele alınabilir. Tüm insanlık tarihi böylesi bir yasalılık 

altında görülemez, ona göre tüm insanlık tarihini oluĢturan Ģey, her dönemin ve her toplumun kendi 

özgünlüğünün toplamıdır. Genel olarak tüm ―insanlık‖ önemlidir ve her toplumun ve dönemin 

kendi özellikleri, kendi yasalılıkları aynı öneme sahiptir. Tarihsel alanın doğa alanı gibi 

olmamasından kaynaklanan bir düzen arayıĢı içerisinde genel bir yasa bulma çabasını eleĢtiren 

Herder, tarihsel alandaki dağınık çokluğun bir düzensizliği ifade etmediğini, tüm dönemler ve 

toplumlar arasında görünmez bir tanrısal uyumun olduğunu söylemektedir. Dönemlerin ve farklı 

yasaların birbirleriyle olan iliĢkileri ise yalnızca anlaĢılabilir. Dolayısıyla toplumsal alanda, insanın 

kültür ve tarih dünyasında, doğada olduğu gibi deney-gözlem değil, anlama ve yorumlama yöntemi 

benimsenebilir. Herder‘in Aydınlanma düĢüncesini, insanlığın özgünlüğünü, değerlerini ortadan 

kaldırması dolayısıyla eleĢtirmesi, onu milliyetçilik düĢüncesine götürmüĢtür. Aydınlanmanın 
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getirmiĢ olduğu çeĢitli ―olumlu‖ gibi görünen kavramları, aslında insanları aldatan birer unsur 

olarak değerlendirir. Bu yaklaĢımları benimsemek, insanların kendilerine özgü olan yönlerini yok 

saymaları anlamına gelir. Dolayısıyla önemli olan, her bir toplumun, her bir dönemin kendi özgün 

değerlerini ve değerlendirmelerini muhafaza etmeleri ve farklılıkların varlığının 

yozlaĢtırılmamasıdır. Eğer tüm dünyanın dâhil olabileceği ortak bir kültür varsa, o da dönemden 

döneme ve toplumdan topluma değiĢkenlik arz edebilen farklılıkların toplamının oluĢturduğu bir 

bütündür. Bu nedenle Herder, insanlık için önemli olan Ģeyin, onların özgün değerlerine ve kendi 

özgünlüklerine önem vermeleri, evrensel dayatmalara boyun eğmemeleri olduğunu söyler. Tüm 

özgünlükler önemlidir ve her bir özgünlük bir iç ahenk vasıtasıyla tüm insanlığı meydana getirir. 

ÇalıĢmamızda, Herder‘in düĢüncelerinin nasıl örüldüğü ele alınacak ve böylece milliyetçilik 

düĢüncesinin Herder‘in bakıĢ açısıyla nasıl temellendirildiği analiz edilmeye çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anlama, kültür, özgünlük, Aydınlanma eleĢtirisi, milliyetçilik
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THE RIGHT TO A FAIR TRIAL UNDER THE ARTICLE 6 OF THE EUROPEAN 

CONVENTION OF HUMAN RIGHTS (ECHR) 

 

Assistant Prof.Dr. Arzu TUNCER 

Hasan Kalyoncu University, av.arzutuncer@hotmail.com  

ABSTRACT 

The article defines that everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by 

an independent and impartial tribunal established by law. It also emphasizes that the right to a fair 

trial should be seen as an essential right especially within European Convention of Human Rights 

parties respecting the rule of law. Therefore a trial that is deemed unfair will be restarted or its 

verdict will be quashed. The article specifically assesss the compatibility of the Digital Economy 

Act 2010 that subscriber appeal process provisions with Article 6 of the European Convention of 

Human Rights (ECHR). It also focuses on the Strasbourg Court principles of admissibility of 

evidence, equality of arms and presumption of innocence while determining whether Section 13 of 

the Digital Economy Act (DEA) infringes them and whether this occurs a breach of a subscriber‘s 

right to a fair trial under Article 6 of the ECHR. It also contrats these principles with the Code‘s 

provisions and considers the compability of Section 13 of the DEA with Article 6 of the ECHR.  

Keywords: European Convention of Human Rights, the right to a fair trial, presumption of 

innocence, admissible evidence, European Court of Human Rights, Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms (1950). 
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TITLE : DEFAMATION IN SOCIAL MEDIA UNDER THE ARTICLE 

 10 OF THE ECHR 

 

Assistant Prof.Dr. Arzu TUNCER 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, av.arzutuncer@hotmail.com 

ABSTRACT 

The article defines the general principles of the Article 10 of the European Courts of Human Rights 

(ECHR) concerning the importance of the right to freedom of expression and the special impact of 

the social media. Limited protection to offensive expression is set by the European Court of Human 

Rights.  The article focuses on the use of the social media as a medium for free speech and 

defamation. It examines the legal implications and criminal sanctions of social media. The social 

media has become an area for the people to vent their discontentment and fears in a defamatory 

manner although freedom of speech and defamation in social media is not allowed to be used in a 

libelous manner. Therefore any insult due to defamatory remarks do not justify intervention by a 

judicial system and is not considered as a cybercrime. The article also focuses on concern about 

hate speech in social media. It claims that hate on internet is part of a broader part of antisocial 

behaviour. Hate speech is monitered and also cybercrime has been reported that hate writings and 

hate sites incrised sequently. Agencies have noticed that the development may erode public 

discourse.  

Keywords : Libel and slander, freedom of speech, social media, online hate speech, cybercrime, 

European Court of Human Rights, freedom of expression. 
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ÇAKIġAN ÇIKARLAR KAPSAMINDA RUS ĠRAN ĠLĠġKĠLERĠ VE NÜKLEER 

PROGRAMI 

RUSSIAN-IRANIAN RELATIONS AND NUCLEAR PROGRAM IN THE CONTEXT OF 

CONFLICTED INTERESTS  

 

Prof. Dr. Asem NauĢabayeva HEKĠMOĞLU  

Bitlis Eren Üniversitesi, esmigul@hotmail.com 

 ÖZET  

21 yüzyılda uluslararası iliĢkiler sistemindeki tek kutupluluğu önlemek için güç dengesini 

oluĢturmayı arzulayan bazı önemli devletler, bulunduğu bölgelerdeki ülkelerle iĢbirliği yapmaya 

baĢlamıĢlardır. Bunlardan biri olan Rusya Federasyonu ve Ġran Ġslam Cumhuriyeti arasındaki 

iliĢkiler her ne kadar bazı dönemlerde duraklamalara sahne olsa da, bölgesel ve küresel politikadaki 

çeĢitli konularda ortak tutumlar sergilemektedir. Buna bağlı olarak Moskova ve Tahran temelde 

kendi çıkarları doğrultusunda belirlediği stratejik amaçlarına ulaĢmak için aralarında uyumlu 

iliĢkiler yürütmektedirler. Aynı zamanda jeopolitik olarak bir birlerine rakip konumunda olan bu iki 

ülke arasındaki iliĢkilerinde, nükleer faaliyetleri kapsamındaki iliĢkiler önem arz etmektedir. Ġran‘ın 

nükleer programını geliĢtirilmesini istemeyen Batı ülkeleri ve Amerika BirleĢik Devletlerin, 

bölgesel ve dünya siyasetinde etkili olmasını kabul görmeyen Rusya, Ġran‘ın nükleer programını 

geliĢtirmesi kapsamında çok sayıda iĢbirliği anlaĢmaları imzalamıĢtır. Çünkü Moskova, sınırları 

yakınında geliĢecek olan nükleer sahibi bir devleti kontrol dıĢı bırakmak istememekte ve bu 

alandaki iĢbirliğinin olumlu yönde artması da bu iĢbirliğinin uzun olacağını göstermektedir. Mevcut 

çalıĢmada, Rusya ve Ġran nükleer programını geliĢtirme alanındaki yapılan iĢ birliğinin iniĢli çıkıĢlı 

dönemleri, faaliyetin kapsamı ve gelecekteki durumu aydınlatılmaya çalıĢılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Nükleer Program, Ġran 

 ABSTRACT 

 In the 21st century, some important states, desiring to establish a balance of power to prevent the 

unipolarity of the system of international relations, have begun to cooperate with the countries in 

their region. Relations between the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran, although 

they are intermittent in some periods, they policies shown some similarities on various issues in 

regional and global politics. Accordingly, Moscow and Tehran are basically pursuing harmonious 

relations between each other in order to achieve their strategic objectives for the sake of their own 

interests. At the same time, interactions within nuclear activities are important between these two 

countries, which are geopolitically competitive countries. West and United States of America whom 

don‘t want to Iran to develop it‘s nuclear programme while Russia whom doesn't want West and 

USA to be effected on regional and global political arena. On this matter Russia and Iran signed 

multiple treaties concerning Iran's nuclear efforts. Because Moscow does not want to out-control a 

nuclear state that will develop near its borders, and the fact that the increasing cooperation in this 

area towards positive direction shows that this cooperation will be continue for a long time. In this 

study, the turbulent times of cooperation between Russia and Iran the development Iran's nuclear 

program and the field of the activity and the future situation will be clarified. 

Keywords: Russian Federation, Nuclear Program, Ġran  
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TYCHO BRAHE‟NĠN GÖZLEMLERĠNĠN ARĠSTOTELES‟ĠN 

 EVREN ANLAYIġINA ETKĠSĠ  

THE EFFECT OF TYCHO BRAHE‟S OBSERVATĠONS TO THE UNDERSTANDĠNG 

ARĠSTOTLE‟S UNĠVERSE 

 

ArĢ. Gör. Asım DĠLMAÇÜNAL 

Bingöl Üniversitesi, adilmacunal@bingol.edu.tr  

ÖZET 

Aristoteles‘in sisteminde küre biçiminde olan evren, ay altı evren ve ay üstü evren olarak 

düĢünülmüĢtür. Bu evrenin merkezinde ise yer bulunmaktadır. Ay altı evrende nesneler dört 

unsurdan meydana gelmektedir. Bu evrende değiĢim, oluĢ, bozuluĢ mevcuttur. Ay altı evrende yer 

alan cisimler, doğal bir hareket sergilerler, doğal yerlerine yönelirler. Sözgelimi toprak ya da onun 

parçası olan bir taĢ parçası, doğal yerine yani merkeze doğru baĢka bir değiĢle aĢağıya hareket eder. 

AteĢ ise doğal yerine doğru, yani yukarıya doğru hareket eder. Yukarı ve aĢağı bize göre 

değiĢmemekle birlikte ateĢin gittiği yer yukarı, topraktan olan Ģeylerin gittiği yer aĢağıdır. Ay üstü 

evrende yer alan nesneler ise dört unsurdan hariç esir adı verilen beĢinci bir unsurdan meydana 

gelirler. Bu unsurun etkisiyle, söz konusu evrende değiĢim, oluĢ ya da bozuluĢ söz konusu değildir. 

Bu evrende nesneler, mükemmeldirler ve mükemmel bir hareket biçimi olan dairesel bir hareket 

sergilerler. Aristoteles‘in evrene iliĢkin görüĢleri uzun yıllar kabul görse de görüĢlerine eleĢtiriler de 

getirilmiĢtir. Danimarkalı Tycho Brahe tarafından yapılan gözlemler Aristoteles‘in sistemine 

eleĢtirileri artırmıĢtır. Özellikle, Tycho‘nun döneminde gerçekleĢen ―yeni bir kuyruklu yıldızın 

keĢfi‖ ve ―süpernova gözlemi‖ Aristoteles‘in ay üstü evrende oluĢ ve değiĢimin olmadığı yönündeki 

görüĢüne karĢıttır. Bunun sonucunda bu kavramlar tekrar değerlendirilmiĢ, hatta ay üstü evrendeki 

cisimlerin imtiyazlı olmasını sağlayan esir maddesi fikri sarsılmıĢtır. Bu çalıĢmada Tycho Brahe‘nin 

gözlemlerinin Aristoteles‘in otoritesini nasıl zayıflattığı gösterilmeye çalıĢılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Aristoteles, Ay Altı Evren, Ay Üstü Evren, Tycho Brahe, Süpernova  

ABSTRACT 

The universe that is the spherical in Aristotle‘s system is getting thought as sub lunar and supra 

lunar. The earth locates in the centre of this universe. The objects are arisen from four elements in 

the sub lunar world. In this universe change, genesis and corruption is available. The objects that 

are available exhibit a natural motion and tend towards to their natural places. For instance, earth or 

the piece of stone that is part of it moves towards their natural places namely to the centre in other 

words, to below. Fire moves towards its natural place, namely to the up. As soon as the up and 

below does not change according to us, the place where fire goes is up and the place where the 

things that are earthy go is below. The objects which are available in the supra lunar world occur 

from the fifth element, except four elements, which is called aether. With effect of this element, 

there is not change, genesis or corruption in the universe that is being talking about. In this universe, 

the objects are excellent and exhibit an orbicular motion that is an excellent type of motion. Even 

the opinions of Aristotle which are related to universe have been accepted for a long time, the critics 

have also been brought to his opinions. The observations of Danish Tycho Brahe have arisen the 

critics to Aristotle‘s system. Especially, ―the discovery of a new comet‖ and ―the observation of 

supernova‖ which were getting come true in Tycho‘s period are against the opinion that there is not 

genesis and change in Aristotle‘s supra lunar world. In the result of these observations, these 
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concepts are evaluated again, moreover the idea of aether substance providing objects to be 

privileged in supra lunar world is shaken. In this study, it will be tried to show how the observations 

of Tycho Brahe weaken the authority of Aristotle.  

Keywords: Aristotle, Sub lunar world, Supra lunar world, Tycho Brahe, Supernova. 
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GELĠġMĠġ VE GELĠġMEKTE OLAN ÜLKELERDE CĠNSĠYET EġĠTSĠZLĠĞĠNĠN 

EKONOMĠK MALĠYETĠNĠN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 

 

Yrd.Doç.Dr. Aslı ÖZPOLAT 

Gaziantep Üniversitesi, ozpolat@gantep.edu.tr 

Yrd.Doç.Dr. Ferda NAKIPOĞLU ÖZSOY 

Gaziantep Üniversitesi, nakipoglu@gantep.edu.tr  

ÖZET 

Cinsiyet eĢitsizliği eğitim, sağlık, iĢgücü, teknoloji ve verimlilik gibi unsurlar üzerinde olumsuz etki 

yaratarak kaynak dağılımını adaletsiz hale getirmekte, sosyo-ekonomik geliĢimin ve kalkınma 

hareketlerinin baĢarı Ģansını azaltabilmektedir. Bununla birlikte, cinsiyet eĢitsizliği sorunsalı sadece 

kaynak dağılımdan adil yararlanma sorunu olmayıp, kadınların ekonomik faaliyetlere katkısını 

zayıflatarak onların yoksulluğun birincil aktörü haline gelmesine neden olabilmektedir. Bu 

doğrultuda, çalıĢmanın amacı iĢgücü ve eğitim kapsamında yer alan cinsiyet eĢitsizliğinin ekonomik 

büyüme ve kalkınma üzerindeki etkisini incelemektir.  ÇalıĢmada, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerde 1990-2015 yılları arasında cinsiyet eĢitsizliğinin ekonomik maliyeti ekonometrik bir 

model ile analiz edilecektir. Bu kapsamda model iki aĢamalı olarak oluĢturulmuĢtur. Ġlk aĢamada 

panel nedensellik analizi ile değiĢkenler arasındaki nedensellik iliĢkisi test edilecektir. Ġkinci 

aĢamada ise GenelleĢtirilmiĢ Momentler Metodu (GMM) uygulanacaktır.    ÇalıĢmanın beklenen 

sonucu geliĢmiĢ ülkelerde cinsiyet eĢitsizliğinin yarattığı ekonomik maliyetin geliĢmekte olan 

ülkelere göre daha az olmasıdır.  

Anahtar kelimeler:  Cinsiyet EĢitsizliği, Kalkınma, Eğitim, ĠĢgücü, Ekonomik Maliyet, Ekonomik 

Büyüme, GMM 
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PAZARLAMA VE BEYNĠN ETKĠLEġĠMĠ: NÖROPAZARLAMA DENEYSEL ÇALIġMA 

ÖRNEKLERĠ 

 

Yrd.Doç.Dr. Atilla YÜCEL 

Fırat Üniversitesi, ayucel@firat.edu.tr 

ÖZET  

Son zamanlarda pazarlama dünyasında giderek daha sık duymaya baĢladığımız bir kavram olan 

nöropazarlama, nörolojik araĢtırmalarda elde edilen verilerin pazarlama disiplinine aktarılması 

anlamına gelmektedir. Nöropazarlama (neuromarketing), tüketicinin pazarlama aktivitelerine karĢı 

geçirdiği zihinsel süreçleri analiz ederek tüketiciyi daha iyi anlamaya çalıĢan ve bunu da pazarlama 

yararına kullanan bir bilim dalı olarak açıklanabilir. Nöroloji, kısaca beyin ve sinir sistemiyle 

ilgilenen bir bilim dalıdır. Pazarlama uzmanları, bu bilim dalında geliĢtirilen teknikleri kullanarak 

insanların satın alma kararını nasıl verdiklerini ve hangi pazarlama araçlarından etkilendiklerini 

anlamaya çalıĢmaktadırlar. Pazarlama ile Nörolojinin ortak çalıĢma alanı olan Nöropazarlama; 

pazarlamanın beyindeki karĢılığıdır ve tüketici beynine açılan bir penceredir. Nöropazarlamacılar, 

beĢ duyu organının gönderdiği veriler doğrultusunda beynin satın alma karar sürecini 

incelemektedirler. Tüketicilerin ürün, fiyat, reklam, koku, tat, görseller gibi çeĢitli uyarıcılara karĢı 

beyin tepkilerini ölçerken farklı özellikteki teknik ve araçları kullanmaktadırlar. Nöropazarlama ; 

Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme (fMRI), Elektrobeyin Grafiği (EEG), gibi beyin görüntüleme 

araçları ile Eyetracking (göz izleme) vb.araçlar ile elde edilen verilerin, pazarlama ve nörobilim 

uzmanlarıyla birlikte yorumlandığı bir araĢtırma alanı olarak literatürde yerini almıĢtır Bu 

çalıĢmada; nöropazarlama yöntem ve araçlarının kullanılarak yapıldığı deneysel çalıĢma örneklerine 

yer verilmiĢtir. EEG (Elektroensefalografi) ve EPOCH cihazlarıyla ; koku ve tat deneyi, 

nöropolitika çalıĢması ile otomobil tercihleri üzerine yapılan araĢtırmalar incelenmiĢtir. Deneysel 

çalıĢmalardan elde edilen sonuçlar, tüketici davranıĢlarını anlamada ve analiz etmede önemli 

ipuçları sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nöropazarlama, EEG, Tüketici DavranıĢı 
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HATAY ĠLĠNDEKĠ YEġĠL YILDIZLI OTELLERĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR TURĠZM 

FAALĠYETLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

A RESEARCH ON SUSTAINABLE TOURISM ACTIVITIES OF GREEN STAR HOTELS 

IN THE HATAY PROVINCE 

 

Doç. Dr. Atınç OLCAY 

Gaziantep Üniversitesi, olcay@gantep.edu.tr  

Yüksek Lisans Öğrencisi Ali BAĞDADĠ 

Gaziantep Üniversitesi, bagdadi1212@gmail.com  

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı, Hatay ilinde faaliyet gösteren yeĢil yıldızlı otellerin sürdürülebilir turizm 

kapsamında gerçekleĢtirdiği uygulamaların ortaya konmasıdır. Bu kapsamda yeĢil yıldız belgesine 

sahip otel iĢletmelerinde enerji,  su, atık, görünürlük, misafir ve personel farkındalığı ile ilgili 

yapılan uygulamalar değerlendirilmiĢtir. Bu çerçevede araĢtırmanın verileri Hatay ilinde bulunan 

yeĢil yıldız belgesine sahip otel iĢletmelerinde görev yapan yöneticilerle yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme tekniği kullanılarak elde edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçları otellerde enerji ve su tasarrufunun 

yanı sıra atık yönetimi ile ilgili uygulamaların mevcut olduğunu göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Turizm, YeĢil 

Yıldız 

ABSTRACT 

The aim  of this study is to reveal the practices that green star hotels operating in Hatay province 

have realized within the scope of sustainable tourism. Businesses are assessed for energy, water, 

guest and staff awareness as well as visibility elements at hatay green star hotels. The results of the 

research in this waste frame have been obtained with semi-structured interview technique with the 

managers working in green star hotels in Hatay province. The results of the survey showed that 

there are practices in waste management related to energy and water saving in the hotels. 

Keywords: Sustainability, Sustainable Tourism, Sustainable Development, Green Star 
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TURĠZM VE OTELCĠLĠK MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞĠTĠM GÖREN 

ÖĞRENCĠLERĠN EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM HĠZMET KALĠTESĠNE ĠLĠġKĠN 

GÖRÜġLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ (TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ) 

DETERMINING THE VIEWS OF VOCATIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL 

MANAGEMENT STUDENTS ON THE QUALITY OF EDUCATION 

 (THE CASE OF TURKEY) 

 

Doç.Dr. Atınç OLCAY 

Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi, olcay@gantep.edu.tr 

EĢref AY 

Gaziantep Üniversitesi, Turizm ĠĢletmeciliği Ana Bilim Dalı, esrefay@gmail.com 

ÖZET 

Bu araĢtırma Türkiye‘deki Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulları‘nda eğitim gören 

öğrencilerin eğitim-öğretim hizmet kalitesine iliĢkin görüĢlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. 

Bu amaçla oluĢturulan anket formu araĢtırma evrenindeki 850 öğrenciye uygulanmıĢtır. Elde elden 

veriler SPSS 23.0 programıyla analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, Türkiye‘deki Turizm ve 

Otelcilik Meslek Yüksekokulları‘nda eğitim gören öğrencilerin eğitim-öğretim hizmet kalitesine 

yönelik görüĢlerinin genel olarak olumlu yönde olduğu, okulların öğrencilerin sosyalleĢebilecekleri 

ortak alanlara, biliĢim-teknoloji imkânlarına sahip olmaları ve bu imkânlardan öğrencilerin 

kolaylıkla yararlanabilmeleri konularında da öğrencilerin ağırlıklı olarak kararsız görüĢ 

bildirdikleri, öğrencilerin eğitim-öğretim hizmet kalitesine yönelik görüĢlerinin okullara göre 

farklılaĢtığı ancak not ortalaması ve bölüm bağımsız değiĢkenlerine göre farklılaĢmadığı tespit 

edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim-öğretim kalitesi, turizm eğitimi,  meslek yüksekokulu. 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the views of vocational school of tourism and hotel 

management students on the quality of education and training. The survey form created for this 

purpose was applied to 850 students that fit the study subject. The data obtained was analyzed by 

using the SPSS 23.0 program. The study concluded that vocational school of tourism and hotel 

management students have a positive overall outlook on the quality of education and training, and 

they are mainly undecided on whether they have the common areas to socialize or whether they 

have information-technology facilities that are easily available to them. Their views on the quality 

of education and training vary based on the school; however, grade point averages and department-

free variables do not have sway the opinions. 

Keywords: Quality of education, tourism education, vocational school. 
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KURULUġTAN KURTULUġA ġEHĠTLĠK ARAġTIRMALARI 

 

Prof. Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ 

Bitlis Eren Üniversitesi, absarac@beu.edu.tr 

Doç. Dr. Özcan BEKTAġ 
Cumhuriyet Üniversitesi, ozcanbektas@gmail.com  

Öğr. Gör. Sinan KOġAROĞLU  

Cumhuriyet Üniversitesi, sinankosaroglu@gmail.com  

ÖZET 

1040 yılından itibaren Anadolu‘ya yerleĢmeye baĢlayan Türkler, yaklaĢık 1000 yıldır Anadolu 

topraklarında farklı devletlerle hüküm sürmeye devam etmektedir. SavaĢlar kaçınılmaz Ģekilde 

Anadolu‘nun tarihte önemli bir bölümünü oluĢturmaktadır. Ancak her savaĢ beraberinde çok ciddi 

kayıplar ortaya koymakta ve geliĢmeyi sekteye uğratmaktadır. Türklerin Anadolu‘yu yurt 

edinmesinden buyana geliĢmenin kısıtlı kalmasında da önemli bir faktör olmuĢtur. Diğer yandan 

Anadolu‘da meydana gelen savaĢların büyük bir bölümü din savaĢları ya da dinler arası üstün gelme 

çabasının bir sonucu olarak meydana gelmiĢtir. Bu nedenle de Anadolu‘da Ģehitlik kültürü 

yaygınlaĢmıĢtır. Bu çalıĢma kapsamında farklı dönemlere ait savaĢlardan sonra oluĢturulan Ģehitlik 

alanları jeofizik yöntemlerle araĢtırılmıĢtır. Ahlat(Bitlis)‘da bulunan Selçuklu yerleĢimi 

mezarlıkları, 1. Dünya SavaĢı‘nın en kanlı cephesi olan Çanakkale‘deki Gelibolu Yarımadası‘ndaki 

Çanakkale ġehitlikleri, SarıkamıĢ ve Allahuekber Dağları‘nda Osmanlı-Rus SavaĢı Ģehitlik alanları, 

KurtuluĢ SavaĢı‘nın en önemli savaĢı olan Sakarya Meydan Muharebesinin geçtiği Polatlı ve 

Haymana‘daki alanlardaki baĢta Ģehitlik yerleri olmak üzere savaĢ kalıntılarının belirlenmesi 

çalıĢmalarında ulaĢılan bulgular ve Anadolu‘nun Ģehitlik izleri araĢtırılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Jeofizik, Çanakkale, Ahlat 
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OSMANLI DEVLETĠ‟NDE KIZ SANAYĠ MEKTEPLERĠ 

 

Ayhan DOĞAN 

Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, ayhandogan@gantep.edu.tr 

Fatma ÇERĠKAN 

ÖZET  

Bu çalıĢma, Osmanlı Devleti‘nde sanayide modernleĢmenin eğitime yansımaları ve bunun 

sonucunda eğitim sürecine kız çocuklarının da dâhil edilmesi amacıyla tesis edilen Kız Sanayi 

Mekteplerini ele almaktadır. Osmanlı Devleti‘nde 19. yüzyılın ikinci yarısında baĢlayan sanayide 

modernleĢme ve makineleĢme süreci, sanayi sektörüne teknik eleman yetiĢtirme ihtiyacını ortaya 

çıkartmıĢ ve bu ihtiyaçtan hareketle söz konusu sektörde birtakım değiĢiklikler meydana getirmiĢtir. 

Klasik dönemlerde usta-çırak iliĢkisine dayalı eleman yetiĢtirme modeli yerine, bu dönemde yeni 

geliĢen sanayi sektörlerine adapte olacak personelin yetiĢtirilmesine gayret edilmiĢtir. Öncelikli 

amacı kimsesiz ve yetim çocukları koruyup kollamak olan ve temeli 1863 yılında NiĢ‘de Mithat 

PaĢa tarafından atılan Islahhaneler, yapılan düzenlemelerle Sanayi Mektepleri olarak Osmanlı 

Devleti‘nin teknik elemanlarını yetiĢtirmeye baĢlamıĢtır. Kız Sanayi Mektepleri de sanayide 

modernleĢme sürecine kız çocuklarını dâhil ederek, hem aile hayatında kendine yetebilen hem de 

topluma katkı sağlayan, özgüveni yüksek ve kendi ayakları üzerinde durabilme çabasında olan 

kadınları yetiĢtiren bir eğitim kurumu olmuĢtur. Bu bağlamda, Kız Sanayi Mektepleri tarihsel 

geliĢim çerçevesinde ele alınarak bu mekteplerin, ders programı, müfredatı vs. gibi yönleri 

hakkında bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Islahhane, Kız Sanayi Mektebi, Mesleki Eğitim 
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ĠSTANBUL‟DA BĠR HUSUSĠ MEKTEP GĠRĠġĠMĠ „‟AġĠYAN MEKTEPLERĠ‟‟ 

 

Ayhan DOĞAN 

Doç.Dr.,Gaziantep Üniversitesi ayhandogan@gantep.edu.tr 

Sadık ÇETĠN 

Gaziantep Üniversitesi 

ÖZET 

 1857‘de Maarif Nezaretinin teĢekkülü ile Osmanlı devletinde eğitim, merkezi bir yapı içerisinde 

Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. Bu suretle eğitimde çağdaĢlaĢma hamlesine yeni bir ivme 

kazandırılmıĢtır. Bu süreçte ülkenin çoğu yerinde yeni usulle eğitim verecek okullar inĢa edilmiĢtir. 

Ġlk olarak 1873 sonrasında açılmaya baĢlayan Müslim hususi mektepleri batılı tarzda açılan 

okulların ihtiyaca cevap verememesi ve halkın batı tarzında eğitim veren kurumlara olan rağbetinin 

bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. AĢiyan Mektepleri, 1920 yılında merkez Ģubesi Belediye 

civarında Fazlı PaĢa‘da, diğer Ģubesi ise Kadıköy‘de kurulmuĢtur. Ahmet Cevdet Bey, Bestekar 

Dilhayat Kalfa Sokağı ile Kazasker Sokak arasında kalan iki katlı ahĢap evi okula çevirmek 

suretiyle Kadıköy Ģubesini açmıĢtır. Bu okul Ġlk olarak iptidai ve tali sınıfları bünyesinde barındıran 

bir idadi olarak kurulmuĢtur. Galatasaray Sultanisi‘nin programını tatbik etmek amacıyla Maarif 

Müdüriyetine baĢvuruda bulunulmuĢ ve Maarif-i Umumiye Nezareti Heyet-i TeftiĢiye Dairesinin 6 

ġubat 1921 tarihli izni ile Galatasaray Sultanisi‘nin programının tatbiki ve bazı derslerde Fransızca 

eğitim verilmesi konusunda sakıncanın bulunmadığı ifade edilmiĢtir. AĢiyan Mektepleri öncelikle 

10.000 liralık bir sermaye ile faaliyete baĢlamıĢtır. Ahmet Cevdet Bey‘in ifadesine göre halkın ciddi 

talebi nedeniyle kısa zamanda sermayesini 20.000 liraya çıkarmak suretiyle eğitim ağını 

geniĢletmeye çalıĢmıĢtır. Çünkü, nihai amaç sadece Ġstanbul‘da değil Anadolu‘nun birçok yerinde 

Ģubeler açmaktı. Ancak, AĢiyan mektepleri Ġstanbul‘da açılan birçok hususi okul gibi dönemin zorlu 

ekonomik Ģartlarına dayanamamıĢ ve iflas etmiĢtir. BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi Maarif Fonunda 5 

numaralı dosya içinde AĢiyan Mekteplerine ait sadece birkaç evraka rastlanmıĢ olsa da dosya 

içindeki izahnâmede AĢiyan Mekteplerinin açılmasının sebebi, uygulanacak dersler, okula kabul 

Ģartları konusunda kâfi derecede bilgi yer almaktadır. ĠĢte, bu çalıĢma müteĢebbis bir kiĢilik ve 

eğitime gönül vermiĢ bir Ģahsiyet olarak temayüz etmiĢ Ahmet Cevdet Bey‘in Ġstanbul‘da açtığı ve 

zamanla taĢraya da yaymak istediği Müslim hususi mekteplerine bir örnek olan AĢiyan Mektepleri 

hakkındadır.  

TÜRKÇE ANAHTAR KELĠMELER: Ġstanbul, AĢiyan Mektepleri, Ahmet Cevdet Bey 
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TÜRKĠYE‟DE BÜYÜME- ENFLASYON ĠLĠġKĠSĠ: GRANGER NEDENSELLĠK ANALĠZĠ 

(1939-2013) 

GROWTH-INFLATION RELATIONSHIP IN TURKEY: GRANGER CAUSALITY 

ANALYSIS (1939-2013) 

 

Öğr. Gör. Ayhan KORKULU 

Atatürk Üniversitesi, ayhan.korkulu@atauni.edu.tr 

Öğr. Gör. Burhan YILMAZ 

Atatürk Üniversitesi, burhan.yilmaz@atauni.edu.tr 

ÖZET  

Türkiye‘de uzun yıllardan beri gündemde olan enflasyon olgusunun ekonomik büyüme üzerindeki 

etkisi halen tartıĢılmaktadır. 1970‘li yıllara kadar, enflasyonun büyüme üzerinde pozitif etkiye sahip 

olduğu düĢünülmekteyken sonraki yıllarda yapılan ampirik çalıĢmalar enflasyonun büyümeyi 

olumsuz etkilediği düĢüncesinin yerleĢmesine olanak sağlamıĢtır. Bu çalıĢmada Türkiye‘de 1939-

2013 yılları zaman serisi verilerinden yararlanarak ekonomik büyümeyi temsilen GSMH büyüme 

hızı ile enflasyon endeksleri (TÜFE, ÜFE ve GSYĠH Deflatörü) arasındaki iliĢki granger 

nedensellik analizi ile tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre, enflasyon 

göstergelerinden TÜFE ve ÜFE ekonomik büyüme üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı, 

ekonomik büyümenin granger nedeninin GSYĠH Deflatörü olduğu tespit edilmiĢtir. Buradan 

ekonomik büyüme ile enflasyon arasındaki iliĢki seçilen enflasyon göstergesine göre değiĢtiği 

sonucuna ulaĢılmaktadır. Regresyon analizi sonucu yorumlandığında, enflasyonda (GSYĠH 

Deflatörü) meydana gelen %1‘lik bir artıĢ büyümeyi % 0.15 oranında azaltmakta olduğu tespit 

edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: TÜFE, ÜFE, GSYĠH Deflatörü, Ekonomik Büyüme  

ABSTRACT 

The impact of the inflation phenomenon on economic growth, which has been on the agenda for 

many years in Turkey, is still being discussed.Until the 1970s, inflation was thought to have a 

positive effect on growth. Empirical studies made in the following years have enabled the 

settlement of the idea that inflation affects growth negatively. In this study, the relationship between 

GNP growth rate and inflation indices (TÜFE, ÜFE and GDP Deflator) which representing 

economic growth has been tried to be determined by granger causality analysis by using 1939-2013 

time series data in Turkey. According to the results, it is determined that TÜFE and ÜFE have no 

effect on economic growth and GDP Deflator is the cause of economic growth. From here it is 

concluded that the relationship between economic growth and inflation changes according to the 

selected inflation indicator. When the regression analysis was interpreted, it was determined that a 

1% increase in inflation (GDP Deflator) decreased the growth by 0.15%.  

Keywords: TÜFE(CPI), ÜFE (PPI), GDP Deflator, Economic Growth 
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KREDĠ KARTI, KREDĠLĠ MEVDUAT HESABI VE MEVDUAT ĠLE KREDĠ KULLANIMI 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN LOGĠT MODEL YARDIMIYLA BELĠRLENMESĠ 

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CREDIT CARD, CREDĠT 

DEPOSĠT ACCOUNT AND DEPOSITS AND CREDIT UTILIZATION BY LOGIT MODEL 

Öğr. Gör. Ayhan KORKULU 

Atatürk Üniversitesi, ayhan.korkulu@atauni.edu.tr 

Prof. Dr. Yusuf AKAN 

Atatürk Üniversitesi, yusufakan@atauni.edu.tr 

ÖZET  

Günümüzde bankalar karlılığı artırıp, müĢteri sadakatini sağlamak istiyorlarsa ürün müĢterisi yerine 

banka müĢterisi fikrini benimsemeleri gerekmektedir. Bankalar portföylerine katılan yeni 

müĢterilerin ve portföylerinde ki eski müĢterilerin kullanmıĢ oldukları ürün sayısını artırmaları hem 

karlılığı artıracak hem de diğer ürünlerin kullanılması için talep yaratacaktır. Bu çalıĢmamız da 

önemli bireysel bankacılık ürünleri olan; kredi kartı, mevduat varlığı ve kredili mevduat hesabı 

kullanımı ile kredi kullanımı arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığı binary lojistik regresyon 

analizi yardımıyla tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca demografik faktörlerin kredi kullanımı 

üzerindeki etkisi de irdelenmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre kredi kullanma olasılığı; herhangi bir 

bankada mevduatı olmayanların mevduatı olanlara göre 1,801 kat daha fazla olduğu sonucuna 

varılmıĢtır. Bununla birlikte kredi kartı olmayanların kredi kullanma olasılığı olanlara göre 0,270 

kat, kredili mevduat hesabı/avans kullanmayanların kullananlara göre 0,156 kat daha düĢük olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Akıllı cep telefonu kullanmayanların kredi kullanma olasılığı, kullananlara 

göre 0,134 kat daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak cinsiyet, medeni hal, yaĢ, ailedeki kiĢi 

sayısı, ailedeki çocuk sayısı ve gelir gibi faktörlerin kredi kullanma ile %5 önem düzeyinde anlamlı 

bir iliĢki tespit edilememiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Lojistik Regresyon, Kredili Mevduat Hesabı, Kredi Kartı  

ABSTRACT  

If banks want to increase profitability and ensure customer loyalty, they need to adopt the idea of a 

bank customer instead of a product customer. Increasing the number of new customers participating 

in the banks' portfolios and old customers in their portfolios will increase both the profitability and 

the demand for the use of other products.In this work it has been attempted to determine whether 

there is a meaningful relationship between credit utilization and using credit cards, deposits and 

credited deposit accounts, which are important individual banking products by means of binary 

logistic regression analysis. In addition, the impact of demographic factors on the use of credit is 

also examined. According to the results of the analysis, it is concluded that those who do not have 

deposits in any bank are 1,801 times more likely to use credit than depositors. On the other hand 

non-credit card holders, have the possibility to use credit by 0.270 times as compared to credit card 

holders, and those who do not use credit deposit / advance payment are 0.156 times lower than 

those who use credit deposit / advance. Those who do not use an intelligent mobile phone are 0.134 

times less likely to use credit than those who use it. However, there was no significant relationship 

at the %5 significance level between the use of credit level of factors such as gender, marital status, 

age, number of people in the family, number of children in the family and income.  

Keywords: Logistics Regression, Credit Deposit Account, Credit Card 
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ANAR RIZAYEV‟ĠN GECE YARISINDA HADĠSE VE LĠYAKAT ADLI 

HĠKÂYELERĠNĠN ANLATICILAR TĠPOLOJĠSĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 

 

ArĢ. Gör. Aysun KANMAZ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, kanmazaysun@gmail.com  

ÖZET  

Azerbaycan edebiyatının 1960 Nesri yazarlarından olan Anar Rızayev, aynı zamanda oyun yazarı 

ve film yönetmenidir. 1938 yılında Bakü‘de dünyaya gelen yazar, Ģair bir anne ve babanın (Nigar 

Refibeyli ve Resul Rıza) çocuğudur. Edebiyata küçük yaĢlarda ilgi duyan edip, ilk ve ortaöğretimini 

tamamladıktan sonra 1955 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesinde eğitim 

görmüĢtür. Anar, yapıtlarında uzun yıllar Sovyetler Birliği‘nin tekelinde devam eden zorlama 

eserlerden farklı olarak bireysel konulara yönelmiĢ, realist kahramanlara yer vermiĢ ve toplumda 

yaĢanan aksaklıkları gerçekçi gözlerle dile getirmiĢtir. Kahramanların iç dünyasına yer verme, 

geçmiĢe dair özlem, yaĢanan acılara iliĢkin sitem eserlerin belli baĢlı konularını teĢkil etmektedir. 

Yazarın ilk hikâyesi de ―Bayram Özlemiˮ(1958) ve ―Geçen Ġlin Son Gecesiˮ(1960) adlı aĢk 

temasını ve geçmiĢe duyulan özlemi konu alan hikâyelerdir. Sovyetler Birliği döneminde sadece 

Azerbaycan edebiyatında değil tüm Orta Asya Devletlerinde eserler sosyalizm realizmi 

çerçevesinde oluĢturulmuĢtur. Söz konusu doğrultuda ortaya konulan eserler sadece sistemin 

isteklerine cevap verdiğinden bireysel konulara yer verilememiĢtir. Zira o dönemlerde rejim, 

eserleri reklam aracı olarak kullandığından iĢlenen konular da genel olarak sosyalist sistemi 

anlatmak zorundaydı. Hâl böyle olunca da yazarlar bireysel ve toplumsal konulardan uzak, 

Sovyetler Birliği içerisinde daima mutlu bir Ģekilde hayatlarını devam ettiren insanlardan söz etmek 

mecburiyetinde bırakılmıĢtır. Hâlbuki gerçek hayatta insanlar mutlu değillerdir. 1960 Nesri 

yazarları ise sosyalizmin aksine eserlerinde insanların mutsuzluklarına, bireysel ve sosyal konulara 

yönelmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda ele aldığımız Gece Yarısında Hadise ve Liyakat hikâyelerinde 

yazarın değindiği toplumsal konulara yer verilecek ve hikâyeler Yavuz Demir‘in Anlatıcılar 

Tipolojisi metoduna göre incelenecektir. Söz konusu metot bağlamında hikâyelerde yer alan 

anlatıcının anlatı içerisindeki en alt ve en üst seviyedeki konumu belirlenecektir. Çünkü anlatıcı, 

aslında okuyucu ile metin arasında bir aracı konumundadır ve bu nedenle hikâye ve romanlarda 

gizli yazar olarak karĢımıza çıkar. Nitekim metinlerde baĢ figür anlatıcıdır ve olaylar onun etrafında 

cereyan eder. Tebliğimizde öncelikle edibin hayatı ve sanatçı kimliğine kısaca yer verilmiĢ ve adı 

geçen hikâyelerde anlatıcının konumu söz konusu metot üzerinden ortaya konulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Anar Rızayev, Anlatıcılar Tipolojisi, sosyalizm realizmi, Azerbaycan 

edebiyatı, Sovyetler Birliği  
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SEYYAHLAR GÖZÜYLE 17. YÜZYILDA BĠR OSMANLI KAZÂSI:  

ROMANYA “BABADAĞI”* 

 

ArĢ.Gör. AyĢe Beyza BÜYÜKÇINAR 

Batum ġota Rustavelli Devlet Üniversitesi, b.buyukcinar@gmail.com 

ÖZET 

13. yüzyılda Sarı Saltık liderliğindeki Türkmenler tarafından Kuzey Dobruca bölgesinde kurulmuĢ 

olan Babadağı, 1878 Berlin AntlaĢması ile Osmanlı Devleti‘nden ayrılan eski bir Türk yerleĢkesidir. 

Bugün Romanya sınırlarında bulunan bu eski Türk kasabası, bulunduğu coğrafi konumu sebebiyle 

en parlak dönemini 17. yüzyılda yaĢamıĢtır. Osmanlı Rumeli Sağ Kol menzilinde bulunan ve 

Silistre Sancağı‘na bağlı olan Babadağı Kazâsı, diğer menzil noktalarında olduğu gibi askeri 

sevkiyatlar, ulaĢım, haberleĢme ve ekonomik görevler üstlenmekteydi. Bundan dolayı, hareketli ve 

canlı bir yerleĢim alanıydı. 17. yüzyılda Babadağı Kazâsı‘na gelen iki seyyah tespit edilmiĢtir. Bu 

bildiride, Türk seyyah Evliya Çelebi ve Bulgar Seyyah Petru Bogdan Baksic‘in ifadeleriyle 

Babadağı Kazâsı‘nın sosyal, dini ve ekonomik hayatı ile ilgili bilgiler verilecek ve seyyahların 

ifadeleri Osmanlı ArĢiv vesikalarıyla desteklenerek mukayese edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Babadağı Kazâsı, Seyyahlar, Evliya Çelebi 

ABSTRACT 

An Ottoman State in the 17th Century in the Eyes of Globetrotters: Romania ―Babadaghi‖ 

Babadaghi is an old Turk compound which founded by Turkmen in the leadership of Sarı Saltuk left 

from Ottoman Empire with the 1878 Berlin Treaty. Babadaghi which is in Romania now, because 

of its geographical location experienced its heyday in 17th century. The Babadaghi State, which is 

located in the right arm range of the Ottoman Rumelia and connected to the Silistre Sanjak, was in 

charge of military shipments, transportation, communication and economic missions (duties). 

Therefore, it was a restless and lively vibrant residential area. In the 17th century there were two 

travelers from the Babadaghi State. In this declaration, information on the social, religious and 

economic life of the Babadaghi incident will be given by expressions of Turkish traveller Evliya 

Celebi and Bulgarian traveller Petru Bogdan Baksic and the expressions of the travellers will be 

compared with the Ottoman Archives. 

Keywords: Babadagi State, Evliya Çelebi, Globetrotters 

                                                           
* Bu bildiri metni, 2014 yılında BükreĢ Üniversitesi‘nde Mihail Maxim‘in danıĢmanlığında hazırlamıĢ olduğumuz“Un model de conviețuire pașnică 

și reciproc tolerantă în spațiul sud-est european:kazaua Babadag în secolul 17,în lumina unor documente noi extrase din Arhiva Otomană  

(Bașbakanlık Osmanlı Arşivi) din Istanbul”isimli yüksek lisans tezimizden üretilmiĢtir. 2014 MEB YLSY Batum ġota Rustaveli Devlet Üniversitesi 

Resmi Burslu Tarih Doktora Öğrencisi, Kurumu: Ardahan Üniversitesi, b.buyukcinar@gmail.com 
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ENTEGRE RAPORLAMA VE ĠġLETMELER ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME 

INTEGRATED REPORTING AND A REWIEW OF BUSINESSES 

 

Yrd. Doç. Dr. AyĢe Nur BUYRUK AKBABA 

Bitlis Eren Üniversitesi, abuyruk@beu.edu.tr 

ÖZET  

Entegre raporlama; iĢletmenin stratejisi, yönetimi, performansı ve gelecekten beklentilerinin kısa, 

orta ve uzun vadede nasıl değer yarattığının kısa ve öz bir sunumudur. Entegre raporlamaya, 

iĢletmelerin yatırımcılarına ve diğer paydaĢlarına oluĢturdukları değeri daha iyi anlatabilme, 

iĢletmelerin raporlarında yer alan bilgi ile yatırımcıların iĢletme hakkında karar vermek için ihtiyaç 

duydukları bilgi arasındaki farktan dolayı ihtiyaç duyulmuĢtur. Finansal ve sürdürülebilirlik 

raporlarının birleĢtirilmesinin ötesine geçen entegre raporlama, bu bilgiler arasındaki bağlantıları 

kurarak, sunulan bilgilerin iĢletmenin değer yaratma kapasitesine etkisini ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Bu sayede entegre rapor, baĢta yatırımcılar olmak üzere bir iĢletmenin tüm 

paydaĢlarına iĢletmeye iliĢkin bütüncül bir bakıĢ açısı sunarak daha iyi kararlar almalarına yardımcı 

olmayı sağlar. Entegre raporlama ile ilgili çalıĢmalar dünyada ve Türkiye‘de kısa sürede 

yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Günümüzde birçok ülkede iĢletmeler tarafından kullanılan raporlama 

formatı haline gelmiĢtir. Türkiye‘de de çok sayıda iĢletme dünya standartlarını yakalayan finansal 

raporlar ve sürdürülebilirlik raporları yayımlamakta, bu alandaki son geliĢmeleri yakından takip 

etmektedir. ÇalıĢmada; Türkiye‘de faaliyet gösteren özellikle Borsa Ġstanbul‘da (BĠST) kayıtlı 

iĢletmelerin entegre raporlamaya yönelik yapmıĢ oldukları çalıĢmaların neler olduğu, entegre 

raporlamanın BĠST‘e kayıtlı iĢletmelere ne gibi etkisi olduğu, raporlama açısından katkı 

sağlayabilmek adına uygulama yapılarak, elde edilen sonuca göre çözüm önerileri sunulması 

amaçlanmıĢtır. Yapılan çalıĢma ile entegre raporlama kavramlarına değinilmiĢ, iĢletmelere 

etkilerinin neler olduğu, dünyada yaĢanan geliĢime ve yasal düzenlemelere uyum sağlayabilmek 

adına iĢletmelerin yapmıĢ oldukları çalıĢmaların neler olduğuna yer verilerek elde edilen olumlu ya 

da olumsuz sonucuna göre öneriler sunulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Raporlama, entegre raporlama, iĢletme, BĠST  

ABSTRACT  

Integrated reporting is a concise presentation of how an enterprise's strategy, management, 

performance and future expectations create value in the short, medium and long term. Integrated 

reporting is needed because of the difference between the information contained in the reports of 

the business and the information investors need to make decisions about the business, to better 

explain the value they generate to their investors and other stakeholders. Integrated reporting 

beyond the consolidation of financial and sustainability reports aims to establish the link between 

this information and the impact of the information presented on the value creation capacity of the 

business. In this regard the integrated report provides a holistic view of an operator, especially 

investors, to all stakeholders, helping them to make better decisions. Studies related to integrated 

reporting have started to spread in the world and Turkey in a short time. Today, it has become a 

reporting format used by businesses in many countries. Numerous enterprises in Turkey are also 

publishing financial reports and sustainability reports that meet world standards and are closely 

monitoring the latest developments in this area. In this study, it is aimed to examine the effects of 

integrated reporting on business activities registered in Borsa Istanbul (BĠST) which are operating 
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in Turkey, on the integrated reporting, by applying an application to contribute to the reporting, 

Proposal. In this study, integrated reporting concepts are addressed and suggestions are given 

according to the positive or negative result obtained by giving information about the effects on 

enterprises, the developments in the world and the studies conducted by the enterprises in order to 

comply with legal regulations.  

Keywords: Reporting, integrated reporting, business, BIST 
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“ANNELĠK MEKĠKLERĠ”: TRABZON‟DA GÜRCĠSTANLI ĠġÇĠ KADINLARIN 

“ULUSAġIRI ANNELĠK” DENEYĠMLERĠ 

 

ArĢ. Gör. AyĢula KURT 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, aysulakurt@ktu.edu.tr 

ÖZET 

Toplumsal yapı ve pratiklerin bir ürünü olarak annelik, cinsiyet kültürü içerisinde Ģekillenen kadın 

deneyimlerinden biridir. Annelik, kadınlık inĢasında kültürel konumlara gönderme yaparken göç 

gibi toplumsal hareketlilik anlarında sürdürme stratejileri ve pratikler yoluyla yeniden üretilerek 

farklı örüntüler sergileyebilmektedir. Bu bağlamda annelik, yerleĢik kültürel kabuller ve 

temsillerinin yanı sıra akıĢkan göçmenlik hallerini de içeren roller bütününü de temsil etmektedir. 

Kadınların aile bireyleri olmaksızın göçe baĢvurdukları göçün kadınlaĢması olgusunda olduğu gibi 

ekonomik nedenler ve daha iyi yaĢam koĢullarına eriĢme istediğinin altında, kadınların ailenin 

yeniden üretiminde gelecek kuĢakların söz konusu koĢullara eriĢmesini sağlamak için maddi kazanç 

elde etme istekleri de etken olabilmektedir. Bu nedenle annelik, kadınların göç kararlarında üstü 

örtük ama temel itici güç kaynaklarından biri olabilmektedir. Cinsiyet düzenlerinin asimetrik iliĢki 

biçimlerinde Ģekillenen anneliğin göçmen kadınların iĢ ve toplumsallaĢma deneyimlerinde nasıl 

Ģekillendiği sorusu bu bildirinin konusunu oluĢturmuĢtur. Bu açıdan alan araĢtırmasının teorik 

zemini, Trabzon‘da bakım ve ev hizmetlerinde çalıĢan Gürcistanlı kadınların Trabzon‘a göç 

deneyimleri ve çalıĢma alanlarının yanı sıra göçmenlik iliĢkileri bağlamında kurulmuĢtur. 

ÇalıĢmada nitel araĢtırma deseni kullanılarak katılımcıların belirledikleri mekânlarda derinlemesine 

görüĢmeler yapılmıĢtır. ÇalıĢmada, Gürcistanlı iĢçi kadınların, annelik rollerini mevcut yaĢam 

biçimi ve iĢ koĢullarına binaen deneyimledikleri görülmüĢtür. Göçmen kadınlar, ulusaĢırı alanda 

annelik rollerini yerine getirebilmek ve kendi anneliklerini sınıflandırma biçimlerine göre ―gerçek 

anne‖ olabilmek için çeĢitli stratejiler geliĢtirmektedirler. Denilebilir ki kadın göçleri, annelik 

rollerinin yerine getirilmesini ve toplumsal yeniden üretimi mekânsal olarak engelleyen ve kesintiye 

uğratan bir süreç gibi görünse de bakım zincirinin halkaları aileden olan diğer kadınlar (büyük kız, 

kız kardeĢ, anne gibi) aracılığıyla annenin mekânsal olarak uzakta olmasına rağmen 

sürdürülmektedir. Buradan bakıldığında Gürcistanlı kadınların annelik deneyimleri, ailenin diğer 

kadınlarını da ilgilendiren temel kazanç kapısı olarak göçmenliğin sürdürülebilmesi ve maddi 

yardımın gelebilmesi için kadınlar arası bir faaliyet ve deneyim alanı olarak okunabilir. Sonuç 

olarak annelik, ulusaĢırı göç durumunda bile hem maddi hem de manevi olarak mekânlar arası 

mekikler yoluyla sürdürülmeye çalıĢılan bir olgu olarak görülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Annelik, UlusaĢırı Göç, Trabzon, Gürcistanlı Kadınlar 
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EZĠZE CEFERZADE VE ġĠRVAN ÜÇLEMESĠ 

AZIZA JAFARZADE AND THE SHIRVAN TRĠOLOGY 

 

Yrd. Doç Dr. Ayvaz MORKOÇ 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, ayvazmorkoc@gmail.com 

ÖZET 

20. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının ünlü ediplerinden olan Ezize Ceferzade; hikâyeci, gazeteci, 

akademisyen, çocuk kitapları yazarı, folklor araĢtırmacısı, gezi yazarı gibi farklı niteliklere sahip 

çok yönlü bir Ģahsiyettir. 1921 yılında Bakû‘da dünyaya gelen Ceferzade, ilk ve ortaöğreniminin 

ardından, Azerbaycan Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinde eğitim görmüĢtür. Eserlerinde tarihe 

ait farklı hâdiseleri ustaca anlatan yazar, Azerbaycan‘ın tanınmıĢ Ģahsiyetlerini konu edinen roman 

ve hikâyeleriyle okuyucular tarafından ilgiyle izlenmiĢtir. Farklı türlerde ürünler vermesine rağmen 

Azerbaycan edebiyatında daha çok tarihi roman yazarı olarak Ģöhret kazanmıĢtır. Eski devirlerden 

baĢlayarak 20. Yüzyıla kadar Azerbaycan‘ın edebi ve siyasi Ģahsiyetlerinin mücadelelerle yüklü 

hayatlarını ele alır. Bu tarihi romanların dikkat çekici özelliği yansıtmaya çalıĢtığı devri tüm 

ayrıntılarıyla canlandırabilmesidir. Ceferzade, bu örneklerde tarihi basit belgelerle anlatmamıĢ, ona 

adeta ruh vermiĢtir. Ağırlıklı olarak vatan ve millet sevgisinin vurgulandığı eserlerde edebi ve 

estetik özellikler yüksek seviyededir. Yazarın sanat faaliyetlerinin önemli kilometre taĢlarından 

sayılan ġirvan Üçlemesi‘nde, ġirvan‘da yetiĢmiĢ üç ünlü Ģahsiyetin edebi ve siyasi hayatları roman 

formu içinde anlatılmıĢtır. ġirvan Üçlemesi‘nin matbaa yüzü gören ilk kitabı Alemde Sesim Var 

Menim‘dir. Bu romanda 19. Yüzyıl Azerbaycan edebiyatının ünlü Ģairi Seyit Ezim ġirvani‘nin 

hayatı ekseninde geliĢen olaylar anlatılır. Üçlemenin ikinci romanı Vetene Qayıt adını taĢımaktadır. 

Bu eserde 18. Yüzyılın önemli söz üstatlarından NiĢat ġirvanı‘nin hayatı ve edebi kiĢiliği etrafında 

Ģekillenen hadiseler canlandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Üçlemenin üçüncü kitabı Yad Et Meni romanında 

20. Yüzyılda yaĢayıp eserler vermiĢ olan Ģair Abbas Sehhet‘in hayatı ve edebi faaliyetleri dile 

getirilmiĢtir.  Bu çalıĢmada önce Ezize Ceferzade‘nin sanatçı kiĢiliği ve romancılığı hakkında özlü 

bilgiler verilmiĢ, ardından ġirvan Üçlemesini oluĢturan üç tarihi roman incelenmiĢtir. Her bir roman 

ayrı ayrı irdelenerek hakkında yorum ve değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. Amacımız 

Azarbaycan‘ın yetiĢtirdiği değerli kadın yazarlarımızdan Ezize Ceferzade‘nin sanat dünyasında hak 

ettiği Ģekilde tanınması ve ġirvan Üçlemesi‘nin tarihi ve edebi değerinin bilimsel ölçüler içinde 

ortaya konulmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan edebiyatı, Ezize Ceferzade, tarihi roman, ġirvan üçlemesi 

ABSTRACT 

Aziza Jafarzade is one of the leader literary identities of the Azerbaijani literature in 20
th 

century, 

with multiple qualifications including being a story teller, journalist, academician, children‘s books 

writer, folklore researcher and travel writer. Jafarzade was born in Baku in 1921. Following her 

primary and secondary school education, she studied linguistics in Azerbaijani State University – 

Faculty of Philology. The writer masterfully told about different historical cases in her works. She 

attracted many audiences with her novels and stories where she told about the notable people of 

Azerbaijan. Despite producing various genres of works, she is mainly famous as a historical 

novelist in Azerbaijani literature. She wrote about notable literary and political persons of 

Azerbaijani starting from ancient times until the 20
th 

century and told their lives full of struggles. 

An interesting characteristic of these historical novels is their ability to reflect a period with all its 
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details. In these pieces, Jafarzade did not simply mention of the history with plain documents, but 

she gave them a spirit. These work pieces, which mainly focused on the love for one‘s country ad 

society, were rich in literary and aesthetical characteristics. Shirvan Triplet, which is deemed as one 

of the milestones of the writer‘s literary works, is the work piece where she novelized the literary 

and political lives of three famous people of Shirvan. The first published book of the Shirvan 

Triplet was; ―Alemde Sesim Var Benim (I have my Word all over the World)‖. In this novel, she 

described the life and literary identity of the famous poet of the 19
th 

Century Azerbaijani literature, 

Seyid Azim Shirvani. The second novel of the triplet was; ―Vetene Qayıt (Return to the 

Motherland)‖. In this novel, she described the life and literary identity of the famous poet of the 18
th

 

century, Nishat Shirvani. In the third book of the triplet, ―Yad Et Beni (Remember Me)‖, she 

described the life and literary identity of the famous poet of the 20
th

 century, Abbas Sahhat. In this 

paper, brief information about the artistic and novelist personality of Aziza Jafarzade is given and 

then, the three historical novels forming the Shirvan Triplet are studied. Each novel is studied, 

commented and evaluated individually. Our purpose here is to contribute to the well-deserved 

promotion of the valuable women writer of Azerbaijan, Aziza Jafarzade and to reveal out the 

historical and literary values of the Shirvan Triplet.  

Keywords: Azerbaijan literature, Ezize Ceferzade, historical novel, Shirvan Triology 
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KÜRESELLEġEN DÜNYADA ULUSLARARASI SĠSTEMĠN ATAERKĠL YAPISI VE 

KADININ YERĠ 

 

Berna SARICA 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, bernasarica1995@hotmail.com  

ÖZET          

Biliyoruz ki Soğuk SavaĢ‘ın sonlarında tüm dünyaya kapital düzen hakim olmuĢtu. Kapital düzen 

ise beraberinde küreselleĢmeyi getirmiĢti. KüreselleĢmeyi ise, dünya üzerindeki ekonomik, kültürel, 

siyasi, dini ve sosyal sistemlerin dünya çapında entegrasyonu olarak tanımlayabiliriz. Bazı 

akademisyenler ve gözlemciler, küreselleĢmenin uluslararası sistemi homojenleĢtirdiğini 

savunurken, diğer bazı akademisyen ve gözlemciler ise, uluslararası sistemin daha farklı formlara 

dönüĢtüğünü ve farklılaĢtırdığını savunmaktadırlar. Bu durum bizleri uluslararası sistemin yalnızca 

siyasal ve ekonomik boyutlarını incelemekten ziyade, sistemin kültürel, dini ve sosyal boyutlarını 

da incelemeye götürmüĢtür. Uluslararası sistem ataerkil bir yapıya sahip idi. KüreselleĢme bu 

ataerkil yapı üzerinde de bir değiĢime sebebiyet verdi mi? Herhangi bir değiĢim olduysa, ne ölçüde 

oldu? KüreselleĢen dünyada kadının yeri nedir? Bu bildiride kısaca bu soruları yanıtlamaya 

çalıĢacağız. 

Anahtar Kelimeler: KüreselleĢme, kadın, ataerkil, anaerkil 
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KUTSAL MEKÂNLARDA DESTĠNASYON TATMĠNĠ: MEKKE ÖRNEĞĠ 

Doç. Dr. Berrin GÜZEL 

Adnan Menderes Üniversitesi, berringuzel@hotmail.com  

Ramazan ÇAĞLAR 

Adnan Menderes Üniversitesi, rcaglar6666@gmail.com  

Ilgaz Feray TÜVER 

Adnan Menderes Üniversitesi, ilgazferaytuver@gmail.com  

 

Özet 

Ziyaretçilerin bir destinasyondan tatmin olmaları, aynı destinasyona tekrar gelme niyetlerinde etkili 

olabilmektedir. Tatmin ve tatminsizlik yaratan özelliklerin belirlenmesi destinasyon yöneticileri için rekabet 

avantajı sağlayabilmektedir. Ancak bu durum, din turizmi için geçerli olmayabilir. Din turizminde yapılan 

ziyaret bir ürün olarak ele alındığında, gerçek ürün olarak değerlendirilen ve imanı gerçekleĢtirme aracı 

olarak kabul edilen kutsal mekânların çevresel özelliklerinden tatmin veya tatminsizlik yaratması, söz 

konusu ziyaretin etkinliğini arttırmaktadır. Mevcut çalıĢmanın amacı, ziyaretçilerin tatmini etkileyen 

özelliklerin belirlenmesidir. Bunun için niteliksel araĢtırma yöntemi tercih edilmiĢtir ve Trip Advisor‘daki 

ziyaretçi yorumları incelenmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucunda, din turizmi kapsamında, Mekke‘de yer alan 

kutsal mekânların ulaĢılabilirlik, temizlik ve güvenli olma özelliklerinin ziyaretçilerdeki tatmin ve 

tatminsizliği etkilediği beklenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: destinasyon özellikleri, din turizmi, Trip Advisor 
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SĠMGESEL SERMAYE VE SĠMGESEL SERMAYENĠN ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

EĞĠTĠM HAYATINA KATKISI 

SYMBOLIC CAPITAL AND CONTRIBUTION OF SYMBOLIC CAPITAL TO 

EDUCATION LIFE OF TEACHER CANDIDATES 

 

Doç. Dr. Betül BALKAR 

Gaziantep Üniversitesi, b.balkar@gmail.com  

Öğretmen Rabia ÖZTUZCU 

MEB, mhtlrb_2008@hotmail.com   

ÖZET  

Bu araĢtırmanın amacı, öğretmen adaylarının simgesel sermayeye ve simgesel sermayenin eğitim 

hayatına katkısına iliĢkin görüĢlerinin belirlenmesidir. AraĢtırmada bu amaçla; ―öğretmen 

adaylarının simgesel sermayenin göstergelerine ve eğitim hayatına katkılarına iliĢkin görüĢleri 

nelerdir?‖ sorusuna yanıt aranmıĢtır. AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntem ve teknikleri 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubu, Gaziantep Üniversitesi pedagojik formasyon 

programında eğitim gören 120 öğretmen adayından oluĢmaktadır. ÇalıĢma grubunun 

belirlenmesinde, öğretmen adaylarının branĢları dikkate alınmıĢ ve çalıĢma grubu, maksimum 

çeĢitlilik örneklemesi yoluyla belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın verileri, açık uçlu sorulardan oluĢan 

anket aracılığıyla toplanmıĢtır. Ankette; ekonomik sermayenin ve kültürel sermayenin yansıması 

olarak simgesel sermayenin göstergelerinin neler olduğuna ve güçlü simgesel sermayeye sahip 

olmanın eğitim hayatında ne tür faydalar sağladığına dair sorular yer almaktadır. Öğretmen 

adaylarının simgesel sermayeye iliĢkin görüĢleri, simgesel sermayesi güçlü arkadaĢlarını 

değerlendirmeleri yoluyla belirlenmiĢtir. Ankette aynı zamanda öğretmen adaylarının simgesel 

sermayeye iliĢkin metaforik algılarının incelenmesi için, güçlü simgesel sermayeye sahip 

arkadaĢlarına yönelik bir metafor belirlemeleri ve bu metaforu tercih etme nedenlerini belirtmeleri 

istenmiĢtir. AraĢtırma verilerinin analizinde, içerik analizi ve frekans analizi uygulanmıĢtır.   

AraĢtırmada simgesel sermayenin göstergeleri arasında; giyim tercihinde markaya önem verme, 

ünlü bir üniversiteden diplomaya sahip olma, düzenli olarak tatile gitme ve kitap okuma 

alıĢkanlığına sahip olmanın yer aldığı belirlenmiĢtir. Simgesel sermayesi güçlü bireylerin 

özgüveninin daha yüksek olduğu ve bunun sonucunda sosyal iliĢkilerde daha baĢarılı oldukları 

belirtilmiĢtir. Bu durumun ise, güçlü simgesel sermayeye sahip bireylerin eğitim hayatlarında 

önemli avantajlara sahip olmalarını sağladığı düĢünülmektedir. Öğretmen adaylarının simgesel 

sermayeye iliĢkin metaforik algıları da, simgesel sermayeye sahip olmanın hem sosyal iliĢkilerde 

hem de eğitim hayatında avantaj sağladığını göstermektedir. AraĢtırmanın bulgularına dayalı olarak, 

öğretmen adaylarına simgesel sermayelerini geliĢtirmelerine yardımcı olabilecek kültürel geliĢim 

alanları konusunda eğitim ve bu alanlarda kendilerini geliĢtirebilecekleri olanaklara ulaĢma yolları 

konusunda danıĢmanlık hizmeti verilmesi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Simgesel sermaye, Öğretmen adayları, Eğitim hayatı  

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the opinions of teacher candidates on symbolic capital and 

the contribution of symbolic capital to education life. An answer to the following question was 

sought with this purpose in the study: ―what are the opinions of teacher candidates on the indicators 

of symbolic capital and its contributions to education life?‖ Qualitative research technics and 
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methods were used in the study. The study group of the research consisted of 120 teacher 

candidates studying at pedagogical formation program of Gaziantep University. Study group was 

determined by using maximum variation sampling and branches of teacher candidates were taken 

into consideration in sampling process. Data of the study were collected through a questionnaire 

which was comprised of open-ended questions. Questions regarding indicators of symbolic capital 

as reflections of economic capital and cultural capital and contributions of strong symbolic capital 

to education life were included in the questionnaire. The opinions of teacher candidates on symbolic 

capital were determined through the evaluation of their friends having strong symbolic capital. A 

metaphor for teacher candidates‘ friends having strong symbolic capital and the reason for choosing 

the metaphor were requested to write in the questionnaire in order to examine metaphoric 

perceptions of teacher candidates on symbolic capital. Content analysis and frequency analysis were 

performed to analyze the data of the study. 

It was determined that attaching importance to brand wearing, having a diploma from a famous 

university, going away on holiday regularly and having reading habit are among the indicators of 

symbolic capital. It was indicated that individuals with strong symbolic capital have high self-

confidence and therefore, they have successful social relationships. According to the opinions of 

teacher candidates, this situation provides important advantages for individuals with strong 

symbolic capital in their education life. Metaphoric perceptions of teacher candidates pointed out 

that symbolic capital provides advantages in both social relationships and education life. Based on 

the findings of the study, it is suggested that teacher candidates should be trained about cultural 

development areas which are helpful to develop their symbolic capitals and they should receive 

consultancy service on finding opportunity to develop themselves in these areas. 

Keywords: Symbolic capital, Teacher candidates, Education life  
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SĠBĠRYA‟DA YAġAYAN TÜRK TOPLULUKLARI VE GÜNCEL SORUNLARI 

       TURKISH COMMUNITIES AND CURRENT ISSUES LIVING IN THE CYPRUS 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi Betül TANRIÖĞEN 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi betultanriogen@gmail.com  

ÖZET  
Rusya Federasyonu‘nun Asya‘daki en büyük parçasını oluĢturan Sibirya, Ural dağlarının doğusunda 

kalan bütün Kuzey Asya topraklarına verilen isimdir. Sibirya Bölgesi‘nde pek çok etnik gruba 

mensup 30 milyon civarında insan yaĢamaktadır. Bu çalıĢmada Batı ve Orta Sibirya ile Altay-Sayan 

Dağları bölgesinde dağınık olarak yaĢayan Türk boyları ve onların bugünkü problemleri üzerinde 

durulacaktır. Sibirya‘da bugün kendi adlarını taĢıyan cumhuriyetleri bulunan Saha, Tuva, Hakas, 

Altay Türkleri ile çok daha az nüfusa sahip ve kendi cumhuriyetleri bulunmayan Dolgan, Tofa, 

Çulım, ġor Türkleri gibi birçok Türk topluluğu varlıklarını sürdürmektedir. Sibirya Bölgesi‘nde 

yaĢayan bu Türk toplulukları, 1991‘de Sovyetler Birliği‘nin dağılmasıyla bağımsız olamayıp Rusya 

Federasyonu içerisinde ekonomik ve sosyal olarak Moskova‘ya bağlı Ģekilde yaĢamlarını 

sürdürmektedirler. Böyle olunca uzun yıllar Rus idaresi altına kalan ve asırlar boyunca çeĢitli 

politikalarla nüfusları, etnik kimlikleri, dilleri, dinleri, kültürleri yok olma seviyesine gelen bu Türk 

topluluklarının; baĢta nüfuslarının azlığı, bölgeye yapılan yabancı göçlerle demografik durumun 

aleyhlerinde değiĢtirilmesi, anadillerini yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya olması ve zengin yeraltı 

kaynaklarına sahip oldukları halde bunları çıkarıp iĢleyecek teknolojiye sahip olmamaları ve bu 

haklarını da özgürce kullanamama sebebiyle yaĢadıkları ekonomik problemler gibi baĢlıca sorunları 

tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada önce bu Türk halklarının tarihi süreçlerinden kısaca bahsedilip, 

ardından tespit edilen güncel problemler iĢlenerek farkındalık oluĢturmak amaçlanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Sibirya, Altay, Tuva, Hakas, Saha 

 

ABSTRACT 

Siberia, the largest part of the Russian Federation in Asia, is the name given to all the North Asian 

lands east of the Ural mountains.  There are about 30 million people living in Siberia with many 

ethnic groups. In this study, the Turkish tribes living in the western and central Siberia and the 

Altay-Sayan Mountains region will be discussed.  Many Turkish communities such as Saha, Tuva, 

Hakas, Altay Turks and Dolgan, Tofa, Çulım and ġor Turleri, which have less population and their 

own republics, are still present in Siberia with their own republics. As such, these Turkish 

communities, which have been under Russian rule for many years and whose politics, politics, 

ethnicity, language, religion and culture have been destroyed for centuries, Major problems such as 

the lack of population, the changing of the demographic situation with the foreign migrations made 

to the region, the danger of extinction of their mother tongue and the economic problems they have 

experienced due to the lack of technology to remove and process them, if they have rich 

underground resources. In this study, it was aimed to briefly mention the historical processes of 

these Turkic peoples and then to raise awareness by processing current problems identified. 

Keywords: Siberia, Altay, Tuva, Hakas, Saha 
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EĞĠTĠM HAKKI BAĞLAMINDA ĠVEDĠ YARGILAMA USULÜ VE ĠYUK m. 20/B 

KAPSAMI SORUNU 

 

Yrd.Doç.Dr. Bilge BĠNGÖL SCHRĠJER 

Akdeniz Üniversitesi, bilgebingol@akdeniz.edu.tr 

ÖZET 

Eğitim-öğretim konulu uyuĢmazlıklar çeĢitlilik arz etmektedir. Bunlar, öğretmenlerin hak ve 

yükümlülükleri, öğrencilik statüsüne iliĢkin her türlü uyuĢmazlık, bu alanda önemli bir yer tutan 

sınav ve not uyuĢmazlıkları, okul öncesi dahil her aĢamada eğitim-öğretim kurumunun açılması, 

izin ve ruhsat iĢlemleri, özel hukuk tüzel kiĢilerince yürütülen eğitim faaliyetleri açısından ortaya 

çıkan, yükseköğretime iliĢkin uyuĢmazlıklar olarak anılabilir. Konu itibariyle farklı olsalar da bir 

eğitim-öğretim kurumunda gerçekleĢmiĢ olmasından ötürü bile bir uyuĢmazlık bu kapsamda 

değerlendirilebilir. Bunun nedeni eğitim ve öğretimin kendine özgü niteliğinin dikkate alınması 

gerekliliğidir. Örneğin, okul öncesi eğitim kurumlarına iliĢkin, farklı yargı yerlerince verilen 

kararlarda, mahkemeler ―okul öncesi eğitim kurumu‖ kavramı üzerinde farklı değerlendirmeler 

bulunmuĢtur. Tüm bu uyuĢmazlık alanları açısından ayrı ayrı araĢtırma ve inceleme yapılabilir. Her 

ne kadar DanıĢtay kendi içinde daireler bazında belli bir görev dağılımı yaptıysa da, eğitim-öğretim 

alanına giren uyuĢmazlıkların, ilk derece yargı yeri düzeyinde de ayrı bir uzmanlık alanı gibi ele 

alınması ve geleceğe yönelik olarak ülkemizde ayrı birer eğitim-öğretim mahkemelerinin 

kurulması, eğitim ve yükseköğretim hukukunun, kendine özgü ilkeleri ve kurumlarıyla geliĢmesini 

sağlayacaktır. Elbette eğitim bilimi, eğitim felsefesi ve hukukun ortak çalıĢması, eğitim ve 

yükseköğretim mevzuatının sadeleĢmesi ve bir sisteme kavuĢturulması da söz konusu alanın 

geliĢmesine büyük katkı yapacaktır. Eğitim öğretim alanına iliĢkin her uyuĢmazlık nihayetinde 

anayasal güvenceye kavuĢturulmuĢ eğitim hakkını da ilgilendirmektedir. Bu nedenle bu alandaki 

uyuĢmazlıkların her birinde bir temel hak ve özgürlük meselesi olduğu da mutlaka göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu çalıĢmada eğitim-öğretim alanına iliĢkin ülkemizde dava sayısı oldukça fazla 

olan sınavlara iliĢkin uyuĢmazlıklar ve bu alana özgü idari yargıda yer alan temel sorunlar üzerinde 

eğitim hakkı açısından bir değerlendirmede bulunulacaktır. Sınav uyuĢmazlıklarında üç temel 

problem göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki idarenin takdir yetkisine iliĢkindir. Takdir yetkisine 

iliĢkin tartıĢmalar, yalnızca sınavlarda not verme ya da değerlendirme açısından değil, ilgili konuda 

sınav türünün belirtildiği ve sınav komisyonlarının oluĢum Ģekli gibi idarenin düzenleyici iĢlemleri 

açısından da ortaya çıkmaktadır. Ġkinci temel problem, sınav uyuĢmazlıklarına iliĢkin konularda 

iptal davasına konu olabilecek iĢlemler açısından ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan sınav uyuĢmazlığı 

kavramının neyi ifade ettiği, sınavlarda not verme iĢlemleri haricindeki soruların tespiti, sınavın 

yapılması gibi diğer iĢlemlerin dava edilebilirliği de tartıĢmalı hususlardandır. Üçüncü temel sorun, 

sınav uyuĢmazlıkları alanında idari yargılamanın süresidir. Bu açıdan ĠYUK‘na 2014 yılında 

eklenen 20/B hükmünün düzenlediği merkezi sınavlara iliĢkin ivedi yargılama usulünün kapsamı ve 

uygulamada DanıĢtay‘ın ilgili hüküm hakkındaki yorumu irdelenmelidir. Sınav uyuĢmazlıklarında 

yargılama süresi ile ilgili problemler eğitim hakkını en fazla zedeleyen problemler olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim hakkı, eğitim mahkemeleri, sınav uyuĢmazlıkları 
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ĠLKOKUL BĠRĠNCĠ SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN OKUDUĞUNU ANLAMA 

BAġARILARININ VE OKUMA HIZLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN 

ĠNCELENMESĠ 

AN INVESTIGATION OF THE PRIMARY SCHOOL 1ST GRADE STUDENTS‟ READING 

COMPHERENSION SUCCESS AND READING SPEED IN TERMS OF VARIOUS 

VARIABLES 

 

Yrd. Doç.Dr. Bilge KUġDEMĠR KAYIRAN 

Gaziantep Üniversitesi, kbilge01@gmail.com  

Sınıf Öğretmeni Zeliha KATIRCI AĞAÇKIRAN 

MEB, zelihakatirci@gmail.com  

ÖZET  

Bu çalıĢmada, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama baĢarılarına ve okuma 

hızlarına etki eden çeĢitli değiĢkenler (cinsiyet, anne-baba eğitim durumları, okul öncesi eğitim alıp-

almama durumu ve sosyo-ekonomik düzey) incelenmiĢtir. Ayrıca okuduğunu anlama baĢarısı ve 

okuma hızı arasındaki iliĢkiye de bakılmıĢtır. AraĢtırmada tarama modeli kullanılmıĢtır. ÇalıĢma, 

2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılında Gaziantep ilinde bulunan beĢ ilkokuldan tesadüfi 

olarak seçilen 311 birinci sınıf öğrencisi ile yapılmıĢtır. AraĢtırma sürecinde, "Sosyo-ekonomik 

düzeyi belirleme anketi‖, ―Okuduğunu anlama baĢarı testi‖ ve "Okuma hızını ölçme metni‖ veri 

toplama aracı olarak kullanılmıĢtır. Veriler, SPSS 20 istatistik programından yararlanılarak 

değerlendirilmiĢ olup, Ģu bulgulara ulaĢılmıĢtır: Ġlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma hızları ve 

okuduğunu anlama baĢarıları, cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Anne ve baba 

eğitim durumu değiĢkenine göre ilkokul birinci sınıf öğrencileri arasında okuduğunu anlama 

baĢarısı puanları ve okuma hızı açısından anlamlı farklılık bulunmuĢtur. Ġlkokul birinci sınıf 

öğrencilerinin okuma hızları ve okuduğunu anlama baĢarı puanları, okul öncesi eğitim alıp almama 

durumuna göre, okul öncesi eğitim alanların lehine anlamlı farklılık göstermektedir. Ġlkokul birinci 

sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama baĢarısı ve okuma hızına ait puanlar, sosyo-ekonomik 

düzeye göre farklılık göstermiĢtir. Sosyo-ekonomik düzey arttıkça, öğrencilerin okuduğunu anlama 

baĢarısı ve okuma hızına ait puanlar yükselmiĢtir. Ġlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu 

anlama puanları ile okuma hızı puanları arasındaki orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Okuma, Okuduğunu Anlama, Okuma Hızı, Sosyo-Ekonomik Düzey  

ABSTRACT  

In this study, the primary school 1st grade students‘ reading speed and reading compherension 

success in terms of various variables (gender, parents education levels, pre-school education, socio-

economic level) are investigated. Additionally, reading compherension on success and reading 

speed are compared. The study was conducted with a survey design. The data were collected from 

311 first graders from randomly selected five public elementary schools in Gaziantep during the 

2014-2015 Academic year. In the research process, "Socio-economic level determining survey", 

"Reading comprehension achievement test" and "reading speed measurement test" are used as a 

data collection tool. The data is evaluated using the SPSS 20 statistical program, and reached the 

following findings: There is not significant difference in the primary school 1st grade students‘ 

reading speed and reading compherension success according to gender. According to parents 
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education levels variable, significant differences are found in terms of the read speed and the succes 

of reading comprehension. According to take pre-school education shows significant differences in 

favor of pre-school education in terms of the read speed and the succes of reading comprehension. 

Reading speed and reading compherension success in the primary school 1st grade students have 

varied according to socio-economic level. When scores of socio-economic levels increases, 

students' reading comprehension and reading speed has increased. Intermediate, positive and 

statistically significant relationship is found between reading speed and reading comprehension in 

the primary school 1st grade students.  

Keywords: Reading, Reading Comprehension, Reading Speed, Socio-Economic Level 
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BĠREY-ÖRGÜT UYUMU: “BAĞLAYICI OLAN DEĞERLER MĠDĠR?” 

PERSON-ORGANIZTION FIT: “DO VALUES BIND?” 

 

Öğr. Gör. Buket ÇETĠNKAYA 

Selçuk Üniversitesi, bcetinkaya@selcuk.edu.tr 

ÖZET  

Yapılan çalıĢmaların birçoğunda bireyin değerleri ile örgütün değerleri arasındaki uyum olarak 

tanımlanan birey-örgüt uyumu, özellikle örgütlerin seçim sürecinde göz önüne almak zorunda 

oldukları bir konudur. Birey-örgüt uyumunun kavramsallaĢtırılmasında birkaç boyut üzerinde 

durulsa da en sık kullanılan boyut değerler olmaktadır. AraĢtırmanın öncelikli amacı, birey-örgüt 

uyumu kuramının önemi ve iĢ tatmini, örgütsel bağlılık, iĢten ayrılma niyeti ve iĢgören devri gibi 

önemli iĢ sonuçlarıyla olan iliĢkisini niteliksel araĢtırma yöntemleri kapsamında yapılan keĢif 

çalıĢması ile değerlendirmektir. Özellikle yerli yazında yeterince yer verilmeyen birey-örgüt 

uyumunun kavramsal olarak da diğer çalıĢmalara katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Uyum, Değerler, Birey-Örgüt Uyumu, Örgütsel Sosyalizasyon  

ABSTRACT  

In many of the studies, person-organization fit is defined as compatibility between the 

organization's values and individual's values , especially it is a topic that organization have to take 

into consideration in the selection process. Although researchers have used several different 

dimensions along which in conceptualize of person-organization fit, the most commonly used 

dimensions are values. The primary aim of this research has been evaluated within the scope of the 

exploratory study with qualitative research methods, the importance of person-organization fit and 

the relationship with the significant work outcomes such as job satisfaction, organizational 

commitment, turnover intention and staff-turnover. It has been considered to contribute as 

conceptual to other studies, especially person-organization fit which is not given wide coverage in 

the literature.  

Keywords: Compatibility, Values, Person-Organization Fit, , Organizational Socialization 
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TELEVĠZYON YAYINCILIĞINDA TRANSMEDYA ÖYKÜ ANLATIMI: 

TV8 ÖRNEĞĠ 

 

Yrd. Doç. Dr.  Burcu ALTIPARMAK 

Ondokuz Mayıs Ünivesitesi, burcu.oktan@omu.edu.tr 

ÖZET 

Teknolojik geliĢmeler sonucu yaĢanan dijital çağ, bireylere, iĢletmelere, tüketicilere ve hizmet 

sunan kurumlara birçok olanak sağlayarak etkileĢimin oluĢtuğu fırsatlar sunmaktadır. Rekabete 

dayalı iĢ dünyası taraflar arası hızlı, etkili ve etkileĢimli iletiĢimi zorunluluk haline getirmektedir. 

Aynı zamanda teknolojiyle iç içe yaĢayan ve dijital teknolojiyi yaĢamın her alanında kullanan 

tüketicilere ulaĢmak için de dijital çağın araçlarını etkili biçimde kullanmak, ürün ve hizmet sunan 

iĢletmeler için önemli bir koĢul olarak hissedilmektedir. Televizyon yayıncılık sektöründe 

transmedya öykü anlatımıyla yayın akıĢının ve televizyon ekranının ardında, televizyonda sunulan 

öykünün devamının yaĢandığı, izleyicilerin öykü ve ya olaya katılımının sağlandığı çeĢitli 

platformlar oluĢturulmaktadır. Bu Ģekilde izleyici hem televizyonda izlediği öykünün devamını 

izleyebilmekte, hem de izleyiciye uygulanan anket ve sorularla programların akıĢında etkiye sahip 

olabilmektedir. Bu anlamda transmedya öykü anlatımı uygulamasını TV8 kanalının yan ekran 

uygulaması ve ―acunn.com‖ internet sitesinde bulmak mümkündür. Bu çalıĢmada TV8‘in 

uygulamalarında transmedya öykü anlatımının izleri sürülmeye çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Transmedya Öykü Anlatımı, Multimedya, Dijital Çağ, TV8 
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KASTAMONU YAZMA ESER KÜTÜPHANESĠNDE BULUNAN TEFSÎRU ÂYETĠ‟L-

KUR‟ÂN ĠSĠMLĠ ESER 

 

Doç. Dr. Burhan BALTACI 

Kastamonu Üniversitesi, baltaci@kastamonu.edu.tr 

ÖZET 

Kur'ân'ın bir tek ayetini veya bir ayet grubunu tefsir eden müstakil eserler, çoğunluğu yazma eser 

kütüphanelerinde olmak üzere, ciddi bir yekûn tutmaktadır. Bunların araĢtırılması ve ortaya 

çıkarılması Tefsir Tarihi açısından önem arz etmektedir. Bu çalıĢmamızda bu faaliyetlere bir katkı 

olması babında, Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan Tefsîru Âyeti‘l-Kur‘ân isimli 

eser incelenecektir. Bu tür eserler kütüphanelerimizde bağımsız birer kitap olabildiği gibi, genelde 

kitapları oluĢturan risaleler Ģeklinde de yer almaktadır. Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi 

bulunan Tefsîru Âyeti‘l-Kur‘ân isimli eserin müellifi katalog kayıtlarında Takıyyuddîn Ahmed b. 

Alî el-Makrîzî (769-845/1367-1441), müstensihi ise Ahmed b. el-Lubhidî Muhammed b. Tolun 

olarak yer almaktadır. Telif tarihi 820 (1417), istinsah tarihi 881 (1475), istinsah yeri ise ġam olarak 

belirtilmiĢtir. Bu eser Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi 1122/17 nu.da kayıtlı eserin 212 b-220 

a varakları arasında yer almaktadır. Katalog bilgilerinde Tefsîru Âyeti‘l-Kur‘ân olarak yer alan 

eserde Yusuf 12/101 ayetteki Hz. Yusuf'un (as) duasının bir bölümü olan "teveffeni muslimen" 

ifadesi tefsir edilmektedir. Eser, risalenin yer aldığı kitaba yeni Türkçe eklenen listedeki 

isimlendirmede Risâle fî Suâli Hâtimeti'l-Hayri olarak yer almaktadır. Bu isimlendirmeden ayet 

tefsiri olduğu anlaĢılmamaktadır. Ferağ kaydında eserin müellifi "Ahmed b. Alî el-Makrizî" olarak 

yer almaktadır. Telif tarihi katalog bilgilerinde "820 (1417)" olarak yer almasına rağmen eserde bu 

tarih "11 Recep 829 Pazartesi" olarak verilmektedir. Eserin adı katalogda Tefsîru Âyeti‘l-Kur‘ân 

olarak yer almasına rağmen diğer eser isimlendirmelerine uygun halde adlandıracak olursak 

"Tefsîru/Risâle fî Tefsîri Âyeti 'teveffenî muslimen'" Ģeklinde olması gerekirdi. AraĢtırmamızda 

eserin içerik analizi ve Tefsir ilmi açısından değerlendirmesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi, Ayet Tefsirleri, Tefsîru Âyeti‘l-

Kur‘ân 
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MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA 3+1 EĞĠTĠM MODELĠ STAJLARINDA YAPILAN Ġġ 

TEKLĠFLERĠ VE ÖĞRENCĠLERĠN KABUL TERCĠHĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER: 

HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞĠ 

EMPLOYMENT PROPOSALS IN 3+1 EDUCATION MODEL INTERNSHIP IN 

VOCATIONAL SCHOOLS AND THE FACTORS AFFECTING ASSENT PREFERENCE 

OF STUDENTS: HONAZ VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE 

 

Doç. Dr. Bülent ARPAT 

Pamukkale Üniversitesi, barpat@pau.edu.tr 

Doç. Dr. Burak ÇAMURDAN 

Pamukkale Üniversitesi, bcamurdan@pau.edu.tr 

Okutman Murat TOKBAġ 

Pamukkale Üniversitesi, mtokbas@pau.edu.tr 

Öğr. Gör. Adnan AKġĠT 

Pamukkale Üniversitesi, aaksit@pau.edu.tr 

ÖZET 

ĠĢgücü piyasalarının nitelikli ara eleman ihtiyacını karĢılamada meslek yüksekokulları (MYO) 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu ihtiyacı karĢılamada bir öğretim döneminin tamamen staja ayrıldığı 

3+1 eğitim modeli, günümüzde kabul gören bir uygulama olarak ön plana çıkmaktadır. Bu 

araĢtırmanın amacı, meslek yüksekokullarında 3 dönem ders sonrası uygulanan 1 dönem staj 

faaliyetindeki öğrencilere yapılan iĢ teklifi düzeylerini ölçmek ve öğrencilerin bu teklifler 

hakkındaki düĢüncelerini değerlendirmektir. AraĢtırmada ayrıca ikamet edilen il ve ücret 

değiĢkenlerinin, öğrencilerin iĢ teklifini kabul/ret düĢüncesi üzerindeki etkisi ortaya konacaktır. 

AraĢtırma, Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulunda uygulamaya dâhil olan dört 

programda 234 öğrenciye uygulanan 6 soruluk Likert cevap bileĢenli anketle gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Elde edilen bulgular ailenin aylık geliri, aile ile birlikte ikamet durumu, akademik ortalama, aylık 

harcama tutarı vb. demografik bileĢenlerle birlikte değerlendirilecektir. Analiz sonrası elde edilen 

bulgulara göre öğrencilerin %37,7‘sini iĢyerleri uzun süreli istihdam etme arzusundadır. 

Öğrencilerin %52,4‘ü istihdam edilme ihtimalini, aldığı ücretten daha motive edici bulmaktadır. 

Öğrencilerin %45,2‘si iĢbaĢı eğitimi yaptığı iĢyerinde, mezuniyet sonrası çalıĢmayı isteyebileceğini 

beyan etmektedir. Programa devam edenlerin %31,4‘ü Denizlili olmamaları nedeniyle bu 

programın kendilerine istihdam olanağı sağlamayacağını düĢünmektedir. Bu bulgulara göre model, 

henüz staj aĢamasında bile %37,7‘lik bir istihdam oluĢturma kapasitesine sahiptir. Modelin, 

MYO‘nun bulunduğu ilin dıĢından gelen öğrenciler için staj yapılan iĢyerinde istihdam olanağı 

sağlamadığı, ancak daha kolay istihdam olanağı bulabilecekleri özgüvenini ve inancını oluĢturduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır.   

Anahtar kelimeler: Meslek yüksekokulu, 3+1 eğitim modeli, staj. 

ABSTRACT 

Vocational colleges (Vocational Schools) play an important role to suppy  the need for skilled 

intermediate workers in labor markets. This requires a program to meet through a teaching period a 

3+1 education model appears as an appropriate approach today. The purpose of this research, to 

measure the level of job offers made to the students in the 1 semester internship activity applied 

after 3 semesters in vocational schools and to evaluate students' thoughts about these job offers. 

mailto:barpat@pau.edu.tr
mailto:bcamurdan@pau.edu.tr
mailto:mtokbas@pau.edu.tr
mailto:aaksit@pau.edu.tr


  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

69 

Also in this research , the effect of the residence and wage variables on the acceptance / rejection of 

the students' job offer will be presented. This research has been realized with a questionnaire 

consisting of 6 questions and a Likert answer on 234 students in four programs Pamukkale 

University Honaz Vocational High School.  All the findings will be evaluated with monthly income 

of family, residence status with family, academic average, amount of monthly spending, 

demographic components etc. According to the findings obtained after the analysis, 37,7% of the 

students wanted to be employed long time by the employers. 52.4% of the students find the 

possibility of being employed more motivated than the wage they got. 45.2% of the students declare 

that they may work after graduation at the workplace they made the training. 31.4% of students, 

who continue the program, think that this program will not provide employment opportunities for 

them because they are not from Denizli. According to these findings, the model still has an 

employment creation capacity of 37.7% even during the internship ( training ) stage. The model 

achieved the conclusion that students from outside where the Vocational Higher School is located, 

do not provide employment opportunities in the internship place but have the confidence and 

confidence that they will be able to find employment more easily. 

Key Words: Vocational School, 3+1 Training Model, Internship. 
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NEMRUT KRATER GÖLÜ ve ÇEVRESĠNĠN ULUSLARARASI  

JEOPARK AĞINA KATILIMI 

 

Can ERTEKĠN 

Maden Tetkik ve Arama Ege Bölge Müdürlüğü, can_ertekin@yahoo.com  

Prof.Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ 

Bitlis Eren Üniversitesi, absarac@yahoo.com  

Yrd. Doç. Dr. Yunus Levent EKĠNCĠ 

Bitlis Eren Üniversitesi, ylekinci@yahoo.com  

Yrd. Doç. Dr. Alper DEMĠRCĠ 

Bitlis Eren Üniversitesi, ademirci@beu.edu.tr  

Yrd. Doç. Dr. Edip AVġAR 

Bitlis Eren Üniversitesi, edipavsar81@gmail.com  

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Emre ġERĠFOĞLU 

Bitlis Eren Üniversitesi, tserifoglu@beu.edu.tr  

Yrd. Doç. Murat KÜRġAT 

Bitlis Eren Üniversitesi, botanikkursat@hotmail.com  

Yrd. Doç. Dr. Kubilay TOYRAN 

Bitlis Eren Üniversitesi, kubilaytoyran@hotmail.com  

ÖZET 

Pliyo-Kuvaterner volkanizma, Doğu Anadolu'nun günümüz topoğrafik yüzeyinin Ģekillenmesinde 

etkindir. Bu jeolojik olgunun son ürünleri tarihsel aktivitesi olan volkanlardır. Bunlardan birisi olan 

Nemrut volkanı Van Gölü'nün batısında bulunur. Güncel püskürme MS 1441, 1597 ve 1692 

yıllarında kaydedilmiĢtir ama volkanik aktivite baĢlangıcı günümüzden 1 Milyon yıl öncesine kadar 

gitmektedir. Bu aktivitenin görsel kayıtları arasında morfoloji ile belirgin ve manzarası ile ilgi 

çekici olan, 8,5x7,0 km boyutlarında kaldera bulunmaktadır. Çökme bölgesi olan kaldera aynı 

zamanda Nemrut Krater Gölü veya Nemrut Gölü olarak isimlendirilir. Günümüz yaygın aktivitesi 

volkano-sismik hareketlilik, kaldera içi hidrotermal-buhar çıkıĢıdır. Volkanizmanın etkin olduğu bu 

tür bölgelerde genel olarak kayda değer jeolojik görsel iz içeren ve jeosit olarak isimlendirilen 

sahalar bulunur. Bu çalıĢma, Nemrut Krater Gölü'nün kendine has niteliklerini jeosit kavramı içinde 

alt alanlarda tanımlamak ve hepsinin bir arada bulunduğu, yönetimi planlanmıĢ doğa koruma 

bölgesi (jeopark) olarak önermek için yapılan ön çalıĢmaların takdimidir. Nemrut Krater Gölü için 

altı farklı jeosit önerilmiĢtir. Jeosit 1, mineralojik öz niteliği ile obsidyen (volkan camı) 

gözlemlenen noktadır. Jeosit 2, jeomorfoloji öz niteliği ile en geniĢ alanı kapsayan kalderanın 

kendisi olarak tanımlanmıĢtır. Kaldera koni biçimli olup, tabanda 36 km2 alan kaplar, yukarıya 

doğru 48 km2 alan geniĢliğine sahiptir. Jeosit 3, kaldera içi hidrotermal-buhar çıkıĢ sahasıdır. Jeosit 

4 ve 5 sırasıyla Nemrut Krater Gölü'nün bir parçası olan sıcak göl ve daha geniĢ yüzey alanı olan; 

bu yayında "Büyük Göl" olarak isimlendirilen, su kütlesidir. Jeosit 6 litolojik özniteliği ile 

kalderanın kuzey yamaçlarında yüzeylenen bazalt sütunlarıdır. Bu jeosit alanları ile tam örtüĢmese 

bile jeosit alanlarının tespit edildiği Nemrut Volkan konisinin yüzeyi, jeoçeĢitlilik ile beraber 

biyoçeĢitliliğe de sahiptir. BiyoçeĢitlilik; çoğunluğu tıbbi ve aromatik bitkilerden oluĢan [ör. Dağ 

lalesi (Anemone sp.), Süsen (Ġris sp.), Ardıç (Juniperus communis ), HuĢ (Betula pendula), Titrek 

Kavak (Populus tremula), Orkide (Orchis sp.)] flora ile baĢlıca memeli türleri [ör. Kirpi (Erinaceus 

concolor), Yaban tavĢanı (Lepus europaeus), Tarla faresi (Microtus schidlovskii), Anadolu yer 

sincabı (Spermophilus xanthophrymnus), Anadolu kör faresi (Nannospalax xanthodon), Kızıl tilki 
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(Vulpes vulpes), Kaya sansarı (Martes foina), Alacasansar (Vormela peregusna), Boz ayı (Ursus 

arctos), Yaban domuzu (Sus scrofa)] içeren faunası olarak iki ana baĢlıkta toplanmıĢtır. JeoçeĢitlilik 

ve biyoçeĢitlilik olarak iki ana grupta toplanan öz nitelikleri ile Nemrut Volkan Gölü, yönetimi 

planlanmıĢ doğa koruma bölgesi (jeopark) olarak değerlendirilmesi durumunda, ekonomik değer 

oluĢturabileceği düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nemrut Krater Gölü, Jeopark, Bitlis 
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ÜRETĠM ĠġLETMELERĠNDE KALĠTE MALĠYETLERĠNĠN PAF MODELĠNE GÖRE 

SINIFLANDIRILMASININ ÖNEMĠ 

THE SIGNIFICANCE OF CLASSIFICATION OF QUALITY COSTS IN 

MANUFACTURING COMPANIES ACCORDING TO THE PAF MODEL 

 

Yrd. Doç. Dr. Caner ATIġ 

Mersin Üniversitesi, caneratis@hotmail.com  

ArĢ. Gör. Zeynep ġENER 

Mersin Üniversitesi, zeynep_gizer@hotmail.com   

ÖZET 

Son yıllarda küreselleĢmenin etkisi ile iĢletmelerde rekabetin arttığı görülmektedir. Bu artıĢa paralel 

olarak rekabet avantajı elde edilmesinde kalitenin önemi artmıĢtır. Bu nedenle iĢletmeler kalite 

maliyet raporları hazırlamaya baĢlamıĢlar ve bu raporlarda kalite maliyetlerinin toplam maliyetler 

içerisindeki payının artması kalite maliyetlerinin doğru hesaplanmasının önemini artırmıĢtır. 

ĠĢletmelerin değer zincirinin her halkasında (araĢtırma geliĢtirmeden satıĢ sonrası hizmetlere kadar) 

kalite maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Geleneksel maliyet raporlarında kalite maliyetleri toplam 

maliyetler içerisinde gizlenmektedir. Kalite maliyet bilgisi, iĢletme yönetimlerinin stratejik 

kararlarını destekleyerek iĢletmelerin rekabet gücünü arttırmaktadır. Bu nedenle kalite 

maliyetlerinin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilerek yöneticilere sunulması iĢletmeler için önem 

arz etmektedir. Fakat kalite maliyetlerini ölçmek oldukça zordur. Bu nedenle kalite maliyetlerinin 

ölçülmesi amacıyla geliĢtirilen bir takım modeller bulunmaktadır. Bu modellerden en sık tercih 

edilen PAF (Prevention- Appraisal-Failure) modelidir. Bu modele göre kalite maliyetleri Önleme 

Maliyetleri, Ölçme ve Değerlendirme Maliyetleri, BaĢarısızlık Maliyetleri (iç ve dıĢ baĢarısızlık) 

olmak üzere üç grupta sınıflandırılmaktadır. Buna göre hazırlanan kalite maliyet raporları 

incelenerek yöneticiler kalite yönetimi ile ilgili kararlar almaktadırlar. Uygulamada bir takım kalite 

maliyetlerinin hangi grupta raporlanması gerektiği konusu göründüğü kadar net olmamaktadır. 

Dolayısıyla kalite maliyetlerinin Kalite maliyet raporlarında farklı gruplarda sınıflandırılması 

karĢılaĢtırmalarda hatalara neden olabilecektir. Bu çalıĢmada kalite maliyetlerinin ölçülmesi 

amacıyla geliĢtirilen PAF modeline göre üretim iĢletmelerinde yapılan çalıĢmaların ayrıntılı bir 

literatür taraması yapılmıĢ ve bu çalıĢmalarda kalite maliyetlerinin sınıflandırılmasındaki benzerlik 

ve farklılıklar ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır. Bazı çalıĢmalarda aynı kalite maliyet unsurunun farklı 

sınıflandırıldığı görülmektedir. Uygulamalardaki sınıflandırma farklılıkları, aynı maliyet unsuruna 

farklı anlamlar yüklendiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kalite, Kalite Maliyetleri, PAF Modeli 

ABSTRACT 

It is recently observed that competition in businesses has increased, because of the globalization. In 

parallel with this increase, the significance of quality in achieving competitive advantage seems to 

increase, too. Hence, the enterprises started to prepare quality cost reports stating the fact that the 

percentage of quality costs in total costs had been increasing. As a result the significance of 

accurate calculation of the costs of quality became more important. Quality costs exist in every 

phase of the value chain of enterprises (from R&D to after-sales services). These costs are hidden in 

total costs on traditional cost reports. Quality cost information increases the competitive advantage 

of enterprises by supporting strategic decisions of management. Therefore; it is of paramount 
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significance to define measure, analyze quality costs and present them to the managers. However, it 

is highly challenging to measure quality costs. Accordingly, there exist a number of models 

developed to measure quality costs. The most common of these models is the PAF (Prevention-

Appraisal-Failure) model. Quality costs, according to this model, are classified in three categories, 

namely Prevention Costs, Appraisal Costs, and Failure Costs (Internal and External Failure). The 

quality cost reports prepared in accordance with this model are examined, and managers make 

decisions about quality management. But in practice there are questionable areas in the 

classification of these quality costs.  This study strives to present a detailed literature review of the 

studies carried out in the manufacturing enterprises, according to the PAF model, designed to 

measure quality costs, and to reveal similarities and differences in the classification of quality costs. 

It is observed in some studies that the same quality cost element is classified differently. 

Differences in classification imply that the same cost element is attributed different meanings. 

Key Words: Quality, Quality Cost, PAF Model  

 

 

 



 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org info@iksad.org www.iksadkongre.org     KAZNU 

 

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

74 



 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org info@iksad.org www.iksadkongre.org     KAZNU 

 

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

75 

KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ VE MESLEK SEÇĠMĠ ĠLĠġKĠSĠ: TURĠZM ÖĞRENCĠLERĠ 

ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND PROFESSION CHOICE: A 

RESEARCH ON TOURISM STUDENTS 

Cemal ĠNCE 

Yrd.Doç.Dr.,  GaziosmanpaĢa Üniversitesi, cemal.ince@gop.edu.tr 

Ediz GÜRĠPEK 

Yrd.Doç.Dr., GaziosmanpaĢa Üniversitesi, edizguripek@yahoo.com 

Emin ARSLAN 

ArĢ.Gör.Dr. GaziosmanpaĢa Üniversitesi, emin.arslan@gop.edu.tr 

 

ÖZET  

Bireyin topluma ailesine ve kendine daha yararlı olabilmesi için en uygun mesleği seçmesi önemli 

bir konudur. Meslek seçimini etkileyen sosyo-ekonomik nedenler, iĢin niteliği, iĢ garantisi vb. 

birçok faktör bulunmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı ise bireyin kiĢilik özellikleri ile meslek seçimi 

arasında bir iliĢkinin olup olmadığını ve kiĢilik özelliklerinin meslek seçimini etkileyip 

etkilemediğini araĢtırmaktır. AraĢtırmaya lisans düzeyinde turizm eğitim alan 653 adet öğrenci 

katılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıĢtır. Anket formunun birinci bölümü 

demografik bilgilerden oluĢurken ikinci bölümünde meslek seçimi ölçeği, üçüncü bölümünde ise 

beĢ faktör kiĢilik ölçeği yer almaktadır yer almaktadır. AraĢtırma sonucu elde edilen veriler frekans 

dağılımı, faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon ve regresyon gibi istatistiksel analizlere tabi 

tutulmuĢtur. Sonuçlar meslek seçimi ile kiĢilik arasında boyutlara göre farklı düzeylerde iliĢki 

olduğunu göstermektedir. KiĢilik özelliklerinden dıĢadönüklük ve açıklık faktörlerinin turizm 

mesleğini tercih ederek seçme üzerinde olumlu, nevrotik kiĢilik özelliğinin ise olumsuz yönde etkili 

olduğu görülmektedir. Zorunluluktan dolayı turizm mesleğini seçme üzerinde ise nevrotizm olumlu 

etkiye sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: KiĢilik, Meslek Seçimi, Turizm 

 

ABSTRACT 

Choosing a proper profession is an important issue to a person for being more beneficial to his /her 

own, family and the society. There are many factors that influence the choice of profession such as 

socio-economic factors, job quality and job guarantee. The purpose of this study is to investigate 

whether there is a relationship between personality traits and choice of profession and whether 

personality traits affect the choice of profession. 653 students attending undergraduate level tourism 

education participated in the research. Survey form was used as data collection tool. Demographic 
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information in the first part of the survey form. The second part is the profession choice scale. In the 

third part, there are five factor personality scales. There are some statistical analyses made to data in 

the result of research. These analyzes were, frequency distribution, factor analysis, reliability 

analysis, correlation and regression. The results show that there is a relationship between the choice 

of profession and personality at different levels according to factors. Extraversion and openness 

factors have a positive effect on the selection of tourism profession. Neurotic personality trait has a 

negative effect on the selection of tourism profession. Despite that, neurotic personality trait has a 

positive influence on choosing the tourism profession because of necessity. 

 

Keywords: Personality, Profession Choice, Tourism 
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LOJĠSTĠK FAALĠYETLERDE DIġ KAYNAK KULLANIMI VE REKABETÇĠ AVANTAJ 

 

Cengiz ALKURT 

Gaziantep Üniversitesi, cngzalkurt@gmail.com  

Doç.Dr. Hanifi Murat MUTLU 

Gaziantep Üniversitesi, mmutlu@gantep.edu.tr  

ÖZET 

DıĢ ticaretin tamamlayıcı unsurlarından olan sigortalama, gümrükleme, depolama, paketleme vb. 

süreçler küresel lojistik operasyonlarının da alt yapı dinamiklerindendir. Bu dinamiklerin her biri 

için ayrı bir çalıĢma olması ve profesyonel ekiplerce yürütülmesi gerekmektedir. Eğer bir iĢletme 

bağımsız olarak kendi lojistik faaliyetlerini kendi bünyesinde gerçekleĢtiriyorsa, bu durum dikkatini 

kendi öz yeteneğinden ve gücünden baĢka yöne kaydıracağı anlamına gelmektedir. DıĢ kaynak 

kullanımı ile iĢletmeler temel yeteneklerine daha fazla odaklanabilmekte ve dolayısıyla rekabet 

avantajları elde etmektedir. ĠĢletmeler kendilerine rekabet avantajları kazandıran temel yetenekleri 

ile ilgili iĢlerin dıĢındaki tüm faaliyetleri bu alanlarda öz yetenekleri kendininkinden daha yüksek 

olan iĢletmelere yaptırarak hem kaynaklarını daha etkin kullanmakta hem yapısal küçülme elde 

ederek daha yalın hale gelmektedir. ÇalıĢmanın amacı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde 

faaliyet gösteren firmaların lojistik süreçlerde dıĢ kaynak kullanım durumları ile ortaklaĢa rekabet, 

stratejik etkinlik, mal ve hizmet kalitesi, maliyet avantajı ve yenilik yaratma değiĢkenleri arasındaki 

iliĢkileri açıklamaktır. Gaziantep Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmalardan anket 

yöntemi kullanılarak gerekli veriler toplanacaktır. ÇalıĢmadan lojistik faaliyetlerde dıĢ kaynak 

kullanımı ile firmaların sağladıkları rekabet avantajları arasında olumlu bir iliĢkinin bulunması 

beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik , DıĢ Kaynak Kullanımı, Rekabet 
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TEKNOLOJĠ-GĠTAR ĠLĠġKĠSĠ: MANYETĠKLER, AMFĠLER, EFEKTÖRLER VE 

YAZILIMLAR 

 

Öğr. Gör. Dr. Cihan TABAK 

Harran Üniversitesi, cihantabak@harran.edu.tr 

 ÖZET 

 Gitar ailesi geçmiĢten bugüne kadar diğer enstrümanlar gibi evrim sürecinden geçmiĢtir. Çağlar 

içerisinde yaĢanan toplumsal olaylar ve bunların doğurduğu müzikler büyük bir hızla bilinen 

kuralların yerine yenilerini eklemiĢtir. Süreç içinde yaĢanan ve var olan müziğe eĢlik etmek-

seslendirmek artık bilinenin dıĢına çıkmayı, düĢünceyi özgür bırakmayı ve arayıĢları gündeme 

getirmiĢtir. 19. yüzyıldan bu yana büyük değiĢimler gösteren gitar ailesi sadece akustik anlamında 

değil, çağın teknolojik geliĢmelerini de kendi bünyesine eklemiĢtir. Solo ve eĢlik olarak büyük 

imkânlara sahip olması gitarı birçok müzik türünde ön sıralarda tutmuĢtur. Bu nedenle; icra edilen 

müzik türlerindeki ihtiyaçlara göre Ģekillenen gitar ailesi kendi içerisinde de farklılıklar göstermeye 

baĢlamıĢtır. 20. yüzyıl içerisinde bu farklılıklar ve değiĢimler sadece gitar üzerinde değil, yanında 

ve gitara entegre olarak kullanılacak ve ona güç kazandıracak cihazların ve de yazılımların var 

olmasını, geliĢmesini de sağlamıĢtır. AraĢtırmanın kapsamını; gitar üzerinde kullanılan manyetikler, 

amfi ve modelleri, pedallar ve prosesörler ve gitar yazılımları oluĢturmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Gitar, teknoloji, kullanım türleri.  

ABSTRACT 

 The guitar has undergone evolution in the past so far as the other instruments. Social events and 

music in which they live breed instead of ages has added new rules very quickly known. 

Experienced in the process and accompany the existing music-now goes out to voice known, has led 

to the release of free thought and the search for the agenda. Meaning not only the acoustic guitar 

from the 19th century showing the greatest change since the technological advances of the era has 

added to its structure. As a guitar great solo and accompanying possibilities have been kept at the 

forefront of many music. Therefore; shaped according to the needs of the music performed at the 

differences in types of guitar began to show itself. In the 20th century these differences and changes 

not only on the guitar, the guitar and the alongside and will be used as an integrated device to 

provide power it and also the existence of the software, it also provided development. The scope of 

the research; the magnetics used on guitars, amps and models, processes and guitar pedals and 

software. 

Keywords: Guitar, technology, types of use.  
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ARAPÇA DĠL BECERĠLERĠNĠN ÖĞRETĠMĠNDE 

SARFIN (MORFOLOJĠNĠN) YERĠ 

 

Yrd. Doç. Dr. Cihaner AKÇAY 

Gazi Üniversitesi, cihaner@gazi.edu.tr 

ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında 2016- 2017 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde öğrenim 

gören 56 ikinci sınıf, 48 üçüncü sınıf olmak üzere toplam 104 öğrenciye kapsamlı sarf (morfoloji) 

teĢhis sınavı uygulamak ve sınavda yapmıĢ oldukları hataları ortaya çıkarmaktır. Daha sonra bunları 

her bir morfolojik yapıya göre sınıflandırmak, bunların anlamlara etkilerini incelemek, yani global 

(bütüncül) ve kısmi hatalar olarak sınıflandırmak, nedenlerini yorumlamak ve karĢılaĢılan temel 

sorunları ve bu sorunların çözümünde kullanılacak öğretim yöntemlerini belirlemektir. Ayrıca 

bunların dil becerilerine etkisini açıklamaktır. Sonuç olarak, karĢılaĢılan temel sorunları ve bu 

sorunların çözümünde kullanılacak öğretim yöntemlerini belirlemektir. Ayrıca bu çalıĢma 

araĢtırmacılara, Arapça öğretmenlerine ve müfredat düzenleyenlere dil öğretim süreçlerini 

kolaylaĢtırmada onlara yardımcı olacak bazı öneriler sunacak ve Arapça öğrenen Türk öğrencilerin 

kendi morfolojik hatalarının farkına varmalarına yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Arapça öğretimi, dil becerileri, sarf (morfoloji), hata çözümlemesi 
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ANNE-BABA TUTUMLARI ĠLE MATEMATĠK KAYGISI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTING AND MATHEMATICS ANXIETY 
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Yrd.Doç.Dr. Mehmet MURAT 

Gaziantep Üniversitesi, mmurat6147@gmail.com 

ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı, lise öğrencilerinin erken dönem anne-baba tutumları ile matematik kaygıları 

arasındaki iliĢkinin incelenmesidir. ÇalıĢma iliĢkisel tarama modelindedir. AraĢtırma 881 lise 

öğrencisi ile yürütülmüĢtür. Örneklemde 635 kız öğrenci (%72.1) ve 246 erkek öğrenci (%27.9) yer 

almıĢtır. AraĢtırmada kullanılan Young (1994) tarafından geliĢtirilen Young Ebeveynlik Ölçeği 

(YEBÖ)‘nin Türk örneklemi üzerinde geçerlik ve güvenirliği Soygüt, Çakır ve Karaosmanoğlu 

(2008)  tarafından yapılmıĢtır. Diğer ölçek olan Matematik Kaygısı Ölçeği-Kısa Formu ise Suinn ve 

Winston (2003) tarafından geliĢtirilmiĢ ve Baloğlu (2010) tarafından Türkçe‘ye uyarlanmıĢtır. Anne 

ve baba tutumları ile matematik kaygısı arasındaki çoklu iliĢkiyi incelemek için kanonik 

korelasyonlar hesaplanmıĢ ve her iki ebevyn için de sadece ilk kanonik fonksiyonların istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu bulunmuĢtur. Anne tutumları ile matematik kaygısı arasında hesaplanan 

kanonik korelasyon katsayısının, .30 [λ = .85, F(50,3948,37) = 2.88, p < .001], baba tutumları ile 

matematik kaygısı arasında hesaplanan kanonik korelasyon katsayısından, .24 [λ = .89, F(50,3939,25) = 

2.05, p < .001] daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. Kanonik fonksiyondaki iliĢkiler incelendiğinde, 

anne tutumları setindeki değiĢkenlerden AĢırı Koruyucu/Evhamlı ve KoĢullu/BaĢarı Odaklı 

değiĢkenleri hariç diğer tutumların hepsinin ilgili fonksiyon ile |.30| üstü yükleme yaptığı; 

matematik kaygısı setinde ise tüm değiĢkenlerin bu set ile |.30| üstü yükleme yaptığı bulunmuĢtur. 

Baba tutumları setinde ise AĢırı Koruyucu/Evhamlı, KoĢullu/BaĢarı Odaklı ve DeğiĢime 

Kapalı/Duygularını Bastıran  tutumlar dıĢındaki tutumların ve  matematik kaygısı setinde ise tüm 

değiĢkenlerin |.30| üstü yükleme yaptığı bulunmuĢtur.  

Bu araĢtırma sonucu, incelenen anne ve baba tutumlarındaki artıĢın (annelerde AĢırı 

Koruyucu/Evhamlı ve KoĢullu/BaĢarı Odaklı tutumlar hariç; babalarda da bunlara ek olarak 

DeğiĢime Kapalı/Duygularını Bastıran tutum hariç) benzer Ģekillerde öğrencilerin matematik 

kaygısı düzeylerindeki artıĢ ile iliĢkili olduğuna iĢaret etmektedir. Anne tutumlarının baba 

tutumlarına göre öğrencilerin matematik kaygısı düzeyleri ile daha yüksek iliĢkili olduğu 

söylenebilir.               

Anahtar Kelimeler: Anne-baba tutumu, matematik kaygısı, lise öğrencileri. 
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Atatürk Üniversitesi, aykutcamci58@gmail.com 

ÖZET 

Uzundere ilçesi Erzurum ilinin kuzeyinde yer almaktadır. Ġlçenin batısında Ġspir, kuzeyinde 

Yusufeli (Artvin), doğusunda Oltu, güneyinde ise Tortum ilçeleri bulunmaktadır. Ġlçe Tortum çayı 

havzasında yer alıp, arızalı bir arazi yapısına sahiptir. EĢsiz doğası, gölleri, Ģelaleleri ile doğal 

güzelliklerinin yanı sıra, ahĢap malzemeden yapılmıĢ tarihi evleri, kilise, kale ve tarihi mezar taĢları 

ile kültürel çekicilikler sunan, Ģehir yaĢamının gürültüsünden uzak yaĢamı ve yöresel yemekleri ile 

turistlerin ilgisini çekmektedir. AraĢtırma sahası 24.03.2016 tarihinde ülkemizin 11. Sakin Ģehri 

(Cittaslow) olarak ilan edilmiĢtir. Bu çalıĢma Uzundere ilçesinin sahip olduğu doğal güzellikleri ve 

turizm potansiyelinin ortaya konulması, değerlendirilmesi ve tanıtımı amacıyla yapılmıĢtır. 

AraĢtırma sahanın doğal ve beĢeri ortam özelliklerini ortaya koymak bakımından arazi etütleri ve 

daha önce yapılmıĢ çalıĢmalardan yararlanılmıĢ ve farklı tarihlerde sistematik bir Ģekilde arazi 

çalıĢmaları yapılarak araĢtırma sahasının doğal beĢeri özellikleri tespit edilmiĢtir. Bu Ģekilde elde 

edilen bulguların turizme etkisi ve Ģehrin sakinliğini sürdürebilmesi için yapılması gereken 

faaliyetler ele alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, sürdürülebilir turizm, Uzundere 
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SCIENCE AND SCIENTIFIC EPISTEMOLOGICAL VIEWS: HAKKÂRI UNIVERSITY 

CASE 

 

Öğr. Gör. Davut AÇAR 

Hakkari Üniversitesi, davudacarr@gmail.com 

Öğr. Gör. Gülçin KAYA 

Hakkari Üniversitesi, gulcinkaya@hakkari.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Gökhan GÜNEġ 

Hakkari Üniversitesi, gokhangunes@hakkari.edu.tr 

Dr. Kaan BATI 

Hacettepe Üniversitesi, kaanbati@gmail.com 

ÖZET 

Bilimin doğası, bilim tarihi, psikolojisi, sosyolojisi gibi alanları bir araya getirerek, bilime iliĢkin; 

‗bilim nedir, bilim adamları nasıl çalıĢır, bilim nasıl iĢler? ‘soruları bilimin doğası öğretimini 

Ģekillendirdiği ifade edilmektedir..Bu bağlamda bireylerin epistemolojik inançları bilimin doğasını 

etkileyen içsel süreçler midir sorusu gündeme gelmektedir. Bu araĢtırmanın amacı Hakkari 

Üniversitesinde eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencilerinin bilimin doğası ve epistemolojik 

görüĢleri arasındaki iliĢkinin incelenmesidir. Epistemolojik görüĢlerin belirlenmesi için Elder 

(2002) tarafından geliĢtirilen Acat, Tüken ve Karadağ (2010)  tarafından Türkçeye uyarlanan 

Bilimsel Epistemolojik Ġnanç Ölçeği uygulanmıĢtır. Bilimin doğası görüĢlerinin Özgelen (2013) 

geliĢtirdiği Bilimin Doğası Ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini Hakkâri Üniversitesinde 

eğitim gören lisans ve ön lisans olmak üzere toplam 230 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın 

genel sonuçlarına göre öğretmen adaylarının bilimin doğası görüĢlerinin ortalama puan değerinin 

80.00 olduğu, epistemolojik görüĢlerinin de skeptik düĢünceye yatkın olduğu bulunmuĢtur. Bunun 

yanı sıra katılımcıların bilimin doğası görüĢleri ile epistemolojik görüĢleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir.   

Anahtar Sözcükler: bilgi okuryazarlığı, bilimin doğası, epistemolojik görüĢler, lisans-ön lisans 

öğrencileri 

ABSTRACT 

By bringing together fields such as nature of science, psychology, sociology; ‗How is science, how 

do scientists work, how does science work?‘ questions are shaped by the nature of science teaching. 

In this context, the epistemological beliefs of individuals are the internal processes that affect the 

nature of science. The aim of the study is to examine the relationship between the nature of science 

and epistemological views of undergraduate and associate degree students studying at Hakkari 

University. The Scientific Epistemological Beliefs Scale, adapted by Turkish, by Acat, Tüken and 

Karadağ (2010), developed by Elder (2002), has been applied to determine epistemological views. 

The Scientific Nature Scale developed by Özgenen (2013), was used. The sample of the research 

consists of a total of 230 students, including undergraduate and associate degree students studying 

at Hakkari University. According to the general results of the research, it was found that the mean 
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scores of the natural opinions of the teachers‘ candidates were 80.00 and the epistemological views 

were also prone to scepticism. In addition, a statistically significant relationship was found between 

the participants‘ natural views of science and their epistemological views.  

Keywords: information literacy, nature of science, epistemological views, undergraduate and 

associate degree students 
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KÜÇÜK PRENSĠN DEMOKRATĠK SORULARI 

DEMOCRATIC QUESTIONS OF THE LITTLE PRINCE 

 

Yrd.Doç.Dr. Deniz ACARAY 

Polis Akademisi BaĢkanlığı, denizacaray@yahoo.com 

ÖZET  

Ġnsanın varoluĢa dair en önemli ihtiyaçlarından birisi olan anlama – anlam verme ve bunun için 

binlerce yıldır yaptığı sorgulama, toplumsal ve siyasal yaĢamını düzenlemesinde belirgin olarak öne 

çıkmaktadır. Bireyin özgürlüğü açısından bakıldığında da görülmektedir ki; soru sormaya kapanan 

zihinlerin gönülleri de kapanıyor yaĢamın coĢkusuna. Bu durum kaçınılmaz olarak toplumu ve 

siyasal yaĢamı da etkisi altına alabiliyor kolayca. Oysa yaĢayan demokrasi için soran, sorgulayan, 

paylaĢan bir demos arayıĢındayız ve Ģikâyet ediyoruz ―bana ne‖ sözünden. Dünyanın en beğenilen 

çocuk klasiklerinden biri olan Küçük Prens, bu çalıĢmamızda büyüklere hitabın bir saklı anahtarı 

olarak kabul edilmekte, sorduğu bazı sorular ise özgürlük arayanlara bir rehber olacağı umuduyla 

ön plana çıkartılarak demokrasi ile iliĢkisi kurulmaktadır. Çünkü bir çocuk gibi soru sormayı 

bırakınca kaybediyoruz özgürlüğümüzü; bulduk zannedip, konforlu yaĢam alanlarımızın tüketim 

ağında harcayıp duruyoruz kısacık ömrümüzü. Ve Ģikâyet edip duruyoruz, mızmızca, ‗nerde bu 

devlet‘, ‗nerde bu sivil toplum!‘ diye! Demokrasi hepimizin dilinde, ‗isteriz de isteriz!‘ diye 

haykırıyoruz koca koca insanlar olarak. O koca koca insanlar ki bir zamanlar çocuktular. Onların 

soracağı demokratik sorulardan bazılarına örnekler var bu çalıĢmada. Cevaplar mı? Onlar soruların 

içinde.  

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Özgürlük, Soru, Sorgulama, Küçük Prens  

ABSTRACT 

 Need to understand is one of the most important essential necessities of human and also examining 

for thousands of years affects the social and political orders. If considered as to human 

independence it is seen that the heart of mind who close himself to query is also closed to 

enthusiasm of life. The social and political life is easily affected as a consequence of this situation. 

However we are asking for demos who is querying, questioning and sharing, and complaining from 

those say ‗what of it!‘ In this study; The Little Prince, which is one of the most admired children‘s 

classics is took up as a hidden key for appealing to adults, and some of his questions are brought 

forth hoping them will be a guide for freedom seekers also establishing relations with democracy. 

Because when we stop questioning as a child we lose our freedom, spend our very short life 

supposing we found it in comfortable living area of consumer network. We also complain, whining 

‗Where is the state? Where are these NGO‘s!‘ Democracy is our common talk, we cry that ‗we 

want, we want‘ it as big people, that big people were children once upon a time. There are some of 

democratic questions that they would ask. What about the answers? They are all in the questions. 

Keywords: Democacy, Freedom, Question, Query, The Little Prince 
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YÖRESEL LEZZETLERĠN SUNUMUNDA ESTETĠK 

AESTHETICS ON PRESENTATION OF REGIONAL TASTES 

 

ArĢ. Gör. Derya BAYSAL 

Ardahan Üniversitesi, deryabaysal@ardahan.edu.tr 

Doç.Dr. Semra ÇEVĠK  

Ardahan Üniversitesi, semracevik@ardahan.edu.tr 

Yrd.Doç.Dr. Hürriyet ÇĠMEN 

Ardahan Üniversitesi, hurriyetcimen@ardahan.edu.tr 

ÖZET  

Ġnsanlar var oldukları andan itibaren beslenme ihtiyaçlarını farklı Ģekillerde karĢılamıĢlardır. 

Düzenli hayata geçiĢ ile birlikte de besinlerin sunumu kiĢiler için önemli yer tutmuĢ ve tutmaya 

devam etmektedir. KiĢilerin farklı kültürleri görmek ve tanımak amacı ile yaptıkları seyahatlere, 

farklı mutfakları keĢfetmek ve değiĢik lezzetler tatmak gayesi de eklenmiĢtir.  Türk mutfağı, zengin 

çeĢit ve farklı tat sunumları ile dünyanın önemli mutfakları arasında yer tutmaktadır. Hem lezzet ve 

hem de görsel olarak yani rengiyle, estetik sunumuyla sadece beslenme ihtiyacını değil aynı 

zamanda görsel tatmin sağlaması ile de önem arz etmektedir. Bunu da görsel sanatların tasarım 

elemanları ve estetik ilkeler ile yemeğin sunumunu düzenleyerek sağlamaktadır. Yemekten tat 

alma, haz duyma; sunumunun görsel algı ve Gestalt kuramı çerçevesinde gerçekleĢtiği tartıĢılarak 

açıklanacaktır. Günümüzde, yöresel lezzetlerin sadece doğdukları yerlerde değil farklı Ģehirlerde de 

sunumu yapılmaktadır. ÇalıĢmanın amacı, yöresel lezzetlerin, sunumlarını estetik açıdan 

değerlendirmek ve doğdukları Ģehirlerin estetik kültürünü yansıtıp yansıtmadığını 

inceleyebilmektir.  

Anahtar Kelimeler: Estetik, Sunum, Yerel Tat 

ABSTRACT 

People have met their dietary needs in different ways since they existed. the presentation of foods 

has been an important factor along with the settled life. Exploring different cuisines and taste 

different tastes has been addet to the trips that people make to see and recognize different cultures. 

Turkish cuisine is among the important cuisines of the world with its rich and varied taste offerings. 

With the aesthetic presentation, both the flavor and visually, it provides not only the nutritional 

needs but alsı visual satisfaction. This is achived by arranging the presentation of foods with the 

design elements and aesthetic principles of visual arts. The pleasure and taste from the meal; will be 

explained by the presentation of food which is place under the visual perception and Gestalt theory. 

Nowadays, regional flavors are presented not only in places where they are born but also in 

different cities. The aim of the study is to evaluate the presentations of regional flavors in terms of 

aesthetics and to be able to examine whether the cities in which they originate reflect the aesthetic 

culture. 

Key Words: Aesthetics, Presentation of Foods, Local Taste 
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SOSYAL MEDYA, ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, DEMOKRATĠK BĠLĠNÇ, ETĠK VE 

TARTIġMA KÜLTÜRÜ 

 

Doç. Dr. Derya ERDEM 

Kastamonu Üniversitesi, derdem@kastamonu.edu.tr 

ÖZET 

Sosyal medya günümüzde milyonlarca kullanıcısı olan aktif bir iletiĢim ve etkileĢim mecrasıdır. 

Özellikle gençlerin yoğun olarak kullandığı sosyal medya platformları düĢünce ve ifade 

özgürlüğünün de etkin bir biçimde kullanıldığı verimli, üretken, yaratıcı ve dönüĢtürücü bir güce 

sahiptir. Bu bağlamda toplumsal, kültürel, siyasal dönüĢümün de sağlanmasında etkili, aktif bir rol 

oynamaktadır. Ancak sosyal medya ifade özgürlüğünün kullanılmasında, değiĢim ve dönüĢümde 

önemli bir mecra iĢlevi görürken, pek çok bireyin bu alana dahil olamadığı, olsa bile aktif bir 

kullanıcı/katılımcı olamadığı, değiĢim, dönüĢüm üzerinde rol oynayamadığı, kendini yeteri kadar 

ifade edemediği, kısacası ifade özgürlüğünü etkin bir biçimde kullanamadığı da bir gerçektir. Oysa 

medya ve özelde sosyal medya siyasi bir forum sağlayarak toplumun farklı kesimlerinin 

düĢüncelerini birbirleriyle paylaĢabildiği, düĢüncelerini özgürce ifade edebildiği, muhalif görüĢlerin 

dolaĢıma girebildiği katılımcı ve çoğulcu bir platform oluĢturmalı, böylece, toplum içinde farklı 

düĢünceler ve bakıĢ açıları dolaĢıma girebilmelidir. Zira sosyal medyayı ―yeni‖ yapan en önemli 

özelliği, özgürlükçü ve yenilikçi katılım alanını geniĢleterek farklı ve yeni kamusal alanlar 

yaratması ve demokratik alanın geniĢletilmesiyle çoğulcu demokrasiye yaptığı vurgudur. Sosyal 

medya ve ifade özgürlüğü açısından bu tür sorunlar varken, sosyal medyada kendini özgürce ifade 

edebilen yurttaĢların kendilerini nasıl ifade ettikleri, ifade özgürlüklerini nasıl kullandıkları da 

ayrıca tartıĢma konusudur. Zira yurttaĢların demokratik bilinç, etik ve tartıĢma kültürü açısından, 

sosyal medyada ―neyi, nasıl söyledikleri‖ de bir o kadar önemlidir. YurttaĢların, toplumsal, siyasal, 

kültürel, ekonomik tartıĢma konularında genellikle hakaret, alaya alma, aĢağılama yönünde ifadeleri 

sıklıkla kullandıkları, kendisi gibi düĢünmeyenlere karĢı bir tür nefret söylemi ürettikleri 

gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, sosyal medyanın demokratik bilinç, tartıĢma kültürü, kullanılan 

dil, üslup ve etik açıdan ne kadar ―yeni‖ olduğu da tartıĢmaya, araĢtırılmaya muhtaç bir konudur. 

Ele aldığımız çalıĢmada, sosyal medyada demokratik dönüĢüm ve ifade özgürlüğünün kullanımı 

açısından yeniliklerin çözümlenmesiyle beraber, demokratik bilinç, etik ve tartıĢma kültürü 

açısından ―geleneksel‖in de yeniden üretimi tartıĢma konusu edilmiĢtir. ÇalıĢmamızda bu bağlamda 

yapılan araĢtırmalardan yola çıkılarak, eleĢtirel perspektiften bir çözümleme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, ifade özgürlüğü, tartıĢma kültürü, etik. 
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SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAġAYAN ÖĞRENCĠLERE 

OKUMA YAZMA ÖĞRETĠM SÜRECĠNDE AĠLELERDEN BEKLENTĠLERĠ 

 

Öğr. Gör. Didem KAYAHAN YÜKSEL 

Cumhuriyet Üniversitesi, didemkayahan@cumhuriyet.edu.tr 

ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü yaĢayan öğrencilere okuma yazma 

öğretim sürecinde ailelerden beklentilerini belirlemektir. Nitel araĢtırma yöntemlerinden olgu bilim 

araĢtırması olarak tasarlanan bu çalıĢmada yüz yüze görüĢme tekniği kullanılmıĢtır. AraĢtırmacı 

tarafından veri toplamak amacıyla 10 maddeden oluĢan görüĢme formu geliĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Sivas Ġli Merkez Ġlçesinde görev yapan 9 sınıf öğretmeni 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın katılımcı grubunu oluĢturan sınıf öğretmenleri için ön koĢul özellik; 

eğitim verdiği sınıfta okuma yazma öğretim sürecinde öğrenme güçlüğü yaĢayan en az bir öğrencisi 

olma olarak belirlenmiĢtir. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıĢtır. Okuma yazma eğitimi 

temel akademik beceriler arasında yer alır ve çocuğun gelecek öğrenmelerine zemin hazırlar. 

Okuma yazma becerisinin ilkokul birinci sınıfta kazandırılması hedeflenir. Ancak öğrenme güçlüğü 

yaĢayan öğrenciler okuma yazma süreçlerini akranları ile aynı Ģekilde ve sürede edinemeyebilirler. 

Bu durumda öğretmenin, öğrencinin eğitiminde bazı farklılıklar oluĢturması gerekmektedir. Bunlar 

çocuğun ihtiyaçlarına göre; farklı yöntem ve materyaller kullanma, özel eğitim desteği alma, akran 

eğitimini iĢe koĢma, okuma yazma sürecinde aile katılımını sağlama vb. olabilir. AraĢtırmada elde 

edilen sonuçlara göre öğretmenler çocuğun eğitiminde aile ile iĢbirliği içinde olmak istediklerini 

fakat aileden ihtiyaç duydukları desteği alamadıklarını ifade etmiĢtir. Öğretmenler ailelerden 

çocuğun ödevini yaparken rehberlik etme, çocuk ile serbest okuma etkinlikleri yapma ve okulda 

iĢlenilen konuyu tekrar ettirme konularında destek beklemektedir. Ayrıca öğretmenler ailelerin bu 

destekleri verebilmesi için ses temelli cümle yöntemi hakkında bilgilerinin olması gerektiğini ve 

okulda iĢlenilen Ģekilde yöntemi uygularlarsa çocuğun okuma yazma sürecine katkı 

sağlayabileceklerini belirtmiĢlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Okuma Yazma Öğretimi, Aile Katılımı, Özel Öğrenme Güçlüğü 
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ÇAĞDAġ SANAT PĠYASASINDA SANATÇININ ROLÜ  

THE ROLE OF THE ARTIST IN THE CONTEMPORARY ART MARKET 

 

Yrd. Doç. Dr. Dilara KARAKAġ TABAK 

Harran Üniversitesi, dlrkrks28@gmail.com 

ÖZET  

Güncel sanatın anlam üretimine uygun çoklu ve kaotik yapısı sanatçının eserin ve izleyicinin eĢ 

zamanlı mevcudiyetini gerektirmektedir. Postmodern sanatın alımlama estetiği yazarın ölümünü ve 

okurun doğumunu ilan ederek anlam üretici olarak okura/izleyiciye yönelmiĢtir. Ancak güncel 

sanatla birlikte sanatçının daha güçlü biçimde geri döndüğü görülmektedir. Bu dönüĢ küratörler, 

eleĢtirmenler, galericiler, sanat danıĢmanları ve koleksiyoncularla yakın iliĢkilidir ve medyanın da 

desteğiyle ―yıldız‖ sanatçı prototipini beraberinde getirmiĢtir. Temel dinamiği sanatsal üretim – 

tüketim olan sanat piyasası ise tüketimsel döngünün devamını sağlamak adına bu prototipe ihtiyaç 

duymaktadır. Bu bağlamda çalıĢmada sanat piyasası ve sanatçının bu piyasadaki rolü ortaya 

konmaya çalıĢılmıĢ, bazı yapıtlar ve sanatçılar incelenmiĢ ve elde edilen verilerle kuramsal çerçeve 

oluĢturulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Sanat piyasası, güncel sanat, sanatçı.  

ABSTRACT  

The multiple and chaotic structure of contemporary art in accordance with the production of 

meaning requires the simultaneous presence of the artist, work and viewer. Postmodern art of 

reception aesthetics proclaimed the author's death and the birth of the reader, and directed to the 

reader / viewer as meaning maker. However, with the contemporary art, it seems that the artist has 

returned more strongly. This return is closely related to curators, critics, galleries, art consultants 

and collectors, and it brought along the "star" artist prototype with the support of the media. Art 

market, whose basic dynamism is artistic production - consumption, needs this prototype in order to 

maintain the consumption loop. In this context, the role of art market and artist in this market have 

been tried to be studied, some works and artists have been analyzed and the theoretical framework 

has been established.  

Keywords: Art market, contemporary art, artist. 
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36-61 AYLIK TÜRK ÇOCUKLARININ ÇĠZĠM, YAZI YAZMA VE ANLATIM 

BECERĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

Doç.Dr. Dilek ACER 

Ankara Üniversitesi,  dilekacer@yahoo.com  

ArĢ.Gör.Dr. Gökçe KARAMAN 

Ankara Üniversitesi, gokce_karaman@yahoo.com  

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı 36-61 aylık Türk çocuklarının çizim, yazı yazma ve anlatım becerilerini 

incelemektir. ÇalıĢmaya Ankara‘da bulunan iki okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 36-61 

aylık 28‘i kız, 32‘si erkek olmak üzere toplam 60 çocuk katılmıĢtır. Çocuklara resimli bir öykü 

kitabı ―EtkileĢimli Kitap Okuma‖ yöntemine göre okunduktan sonra çizim ve yazı yazma becerileri, 

oluĢturulan kontrol listeleri ile incelenmiĢtir. Anlatım becerilerine iliĢkin kategoriler ise alınan ses 

kayıtlarının yazıya aktarılmasından sonra nitel araĢtırma yöntemlerinden içerik ve betimsel analiz 

teknikleriyle belirlenmiĢtir. ÇalıĢma sonuçlarına göre 36-48 aylık çocuklarla 49-61 aylık çocukların 

çizimleri arasında çizgi türleri, insan figürleri ve Ģekilleri açısından bazı farklılıklar bulunmaktadır. 

Çizim becerilerinin büyük yaĢ grubu çocuklarda daha anlaĢılır olduğu görülmektedir. Her iki yaĢ 

grubunda yer alan çocukların yazı ürünleri incelendiğinde ise yazının yönü, resim ve yazı arasındaki 

farkın anlaĢılmıĢ olması gibi becerilerin yine yaĢlarına göre farklılaĢtığı söylenebilir. Çocukların 

anlatım becerileri ise altı farklı kategoriye ayrılmıĢtır. Bu çalıĢma sonuçları, çocukların çizim, yazı 

yazma ve anlatım becerilerinin birbiriyle bağlantılı öğrenme süreçleri ile desteklenmesi gerektiğini 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: EtkileĢimli kitap okuma, çizim, erken okur-yazarlık, anlatım, okul öncesi 
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ERKEN ÇOCUKLUKTA ALTERNATĠF YAKLAġIMLAR: MÜNĠH ÖRNEĞĠ 

 

Doç.Dr. Dilek ACER 

Ankara Üniversitesi,  dilekacer@yahoo.com 

ÖZET 

Bu makalede alternatif eğitim yaklaĢımlarının ne olduğu ve nasıl doğduğu, temel felsefesi ve 

uygulamaları ilgili alan yazın bağlamında tartıĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Günümüzde alternatif eğitim 

yaklaĢımlarının nasıl uygulandığı, Almanya'nın Münih Ģehrinde bulunan Montessori Anaokulu ve 

Ġlkokulu, Waldorf Anaokulu ve Ġlkokulu, Hümanistik Anaokulu, Demokratik Ġlkokul ve Orman 

Anaokulu örnekleri özelinden açıklanmıĢtır. Anılan okullarda yapılan inceleme ve görüĢmeler 

sonucunda eğitim süreçlerinde yer alan etkinliklerde karar verme ve bu kararları yaĢama geçirme 

süreçlerinde çocukların etkin bir role sahip olduğu, özellikle baĢta anaokulları olmak üzere 

çocukların temel yaĢam becerilerini içten gelen bir istekle ve doğal bir süreç akıĢı içinde 

öğrenmelerinin önemsendiği, bu süreçte çocukların kendi doğal geliĢimleri çerçevesinde 

değerlendirilip hiçbir Ģey için zorlanmadıkları gözlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk, alternatif eğitim, okul 
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MĠDAK SOKAĞI ROMANINDA SOSYOLOJĠK ĠMGELEM 

 

ArĢ.Gör. Döne AYHAN 

Karatay Üniversitesi, done.ayhan@karatay.edu.tr 

ÖZET 

Necip Mahfuz‘un Midak Sokağı adlı romanı, mekân, toplumsal tip, gündelik hayat, inanç ve 

toplumsal değiĢim bağlamında dikkatle okunması gereken bir romandır. Toplumsal aktörlerin 

hikâyeleĢtirildiği önemli bir roman olmasının yanı sıra mekânsal analiz için de kayda değer 

görülmektedir. Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel numuneleri görebileceğimiz roman toplumsalın 

yansımasını okumak açısından temel nüanslara dikkat çekmektedir. Yazarın ele aldığı temaları ve 

kahramanları, sosyolojik tartıĢma konuları bağlamında incelenecektir. Midak Sokağı yoksulluk 

olgusu ile estetik ve ahlaki değer birlikte ele alınarak okunduğu zaman toplumsallığın inĢasında yer 

eden veriler görülebilmektedir. Midak Sokağı, Doğu-batı zıtlığını modern yaĢama öykünen tipler 

üzerinden incelemesi toplumun nabzını göstermesi açısından önemlidir. Ġnsan ve toplum sarmalında 

metaforlar kullanılarak toplumsal yapıyı anlamamıza zemin hazırlayan bu romanın analitik 

okumaya tabi tutulması bir gerekliliktir. Bu gereklilik ile birlikte sokaktan toplumsala yayılan 

semboller bütününü görebilmek mümkündür. Bu çalıĢmada ―Midak Sokağı‖ üzerine teknik ve 

tematik incelemeler yapılacaktır. Bu roman edebiyatın sosyolojik imkânının tartıĢılmasına ve 

arasındaki iliĢkinin konuĢulmasına imkân tanımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mekân sosyolojisi, edebiyat sosyolojisi, roman inceleme. 
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5 FAKTÖR KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ VE Ġġ TATMĠNĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: OTEL 

ĠġLETMELERĠNDE BĠR ARAġTIRMA 

THE RELATIONSHIP BETWEEN 5-FACTOR PERSONALITY TRAITS AND JOB 

SATISFACTION: A RESEARCH IN HOTEL ESTABLISHMENTS 

Yrd. Doç. Dr. Ediz GÜRĠPEK 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, edizguripek@yahoo.com 

Yrd. Doç. Dr. Cemal ĠNCE 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, cemal.ince@gop.edu.tr 

ArĢ. Gör. Dr. Emin ARSLAN 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, emin.arslan@gop.edu.tr 

 

ÖZET 

Bireylerin davranıĢlarına yansıyan kiĢilik, bireyleri diğer bireylerden ayırmaktadır. KiĢilik; zekâ, 

duygu, yetenek, kültür, eğitim, gelenek görenek, neĢe, keder, konuĢkanlık, vb. birçok değiĢkeni 

içermekte ve diğer bireylerle iletiĢimi ve etkileĢimi etkileyen bir özellik taĢımaktadır. Bilim 

insanları çalıĢmalarında kiĢiliğin dıĢadönüklük-içedönüklük, sorumluluk, yeniliğe açıklık, duygusal 

denge (dengesizlik)  ve yumuĢak baĢlılık olmak üzere beĢ boyutunu ortaya çıkarmıĢlardır. KiĢiliğin 

geliĢmesinde rol oynayan faktörlerden birisi de iĢ yaĢamı ve iĢ iliĢkileridir. ĠĢ yaĢamında birey 

sadece gelir elde etmez, aynı zamanda kimlik, güven, saygı, bir gruba aitlik ve sevgi de kazanır. 

ÇeĢitli araĢtırmalarda iĢ yaĢamı kalitesinin artırılması ile kiĢilik tipleri arasında iliĢki olduğu 

belirlenmiĢtir. ĠĢ tatmini, iĢgörenlerde iĢin bir kısmına (ücret, iĢ arkadaĢları, amirler, yönetim, ek 

imkânlar, ödül, terfi, saygınlık, baĢarı, iĢin kendisi, çalıĢma ortamı, vb.)  veya tamamına karĢı 

oluĢan pozitif veya negatif algı veya tepkidir. ĠĢ görenlerde iĢ tatmini içsel ve dıĢsal birçok faktörün 

etkisinde gerçekleĢmektedir. Bu faktörlerden birisi de iĢgörenin sahip olduğu kiĢilik özellikleridir. 

ĠĢ tatmininin aynı zamanda duygusal ve biliĢsel boyutları da bulunmaktadır. ĠĢ tatmininin duygusal 

ve biliĢsel boyutu, bireyin kiĢilik özellikleri ile iliĢkilidir. AraĢtırma sonucunda beĢ faktör kiĢilik 

faktörlerinin beĢ boyutu ile iĢ tatmininin dört boyutu arasında iliĢki olduğu görülmektedir. BeĢ 

faktör kiĢilik boyutlarından dıĢa dönüklük boyutu ile iĢ tatmininin boyutları arasında negatif yönlü 

bir iliĢki belirlenmiĢtir. Duygusal denge boyutu ile iĢ tatmininin genel iĢ tatmini ve biliĢsel ve 

duygusal iĢ tatmin boyutları arasında iliĢki bulunamamıĢtır. Diğer boyutlar arasında anlamlı bir 

iliĢki belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: KiĢilik, KiĢilik Boyutları, ĠĢ Tatmini, ĠĢ Tatmini Boyutları ve Otel ĠĢletmeleri 

 

ABSTRACT 

Personality, which reflects on the behaviour of individual, separates individual from others. 

Personality contains several variables such as intelligence, emotion, ability, culture, education, 

traditions, joy, sorrow, talkativeness and has a characteristic that affects communication and 
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interaction with other individuals. Scientists have revealed that personality has five factors 

including extroversion, introversion, responsibility, openness to newness, emotional balance 

(imbalance) and mildness. One of the factors that have a role in developing personality is work life 

and work relationships. Individual does not only earns an income, but also acquires identity, trust, 

respect, a group membership and love. In various researches it has been determined that there is a 

relation between the increase of the quality of work life and personality types. Job satisfaction is a 

positive or negative perception or response of employees to any part of the work (wages, 

colleagues, supervisors, management, additional facilities, awards, promotion, reputation, success, 

work itself, working environment, etc.). Job satisfaction of employees is influenced by many 

internal and external factors. One of these factors is the personality traits of the employee. Job 

satisfaction also has emotional and cognitive dimension as well. The emotional and cognitive 

dimension of job satisfaction is related to the personality traits of the individual. As a result of the 

study, it is seen that there is a relationship between the five dimensions of five personality factors 

and the four dimensions of job satisfaction. A negative relationship is determined between 

extroversion dimension of the five dimensions of personality and dimensions of job satisfaction. 

There was no relationship between emotional balance dimension and general job satisfaction and 

cognitive and emotional job satisfaction dimensions of job satisfaction. There was a significant 

relationship between the other dimensions. 

Keywords: Personality, Personality Dimensions, Job Satisfaction, Dimensions of Job Satisfaction, 

Hotel Establishments 
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C KUġAĞI‟NIN SOSYAL MEDYA‟DA PAYLAġILAN YÖRESEL YEMEK 

FOTOĞRAFLARINA YÖNELĠK TUTUMLARI 

ATTITUDES OF CONNECTED CONSUMER FOR LOCAL FOOD PHOTOGRAPHS 

SHARED IN SOCIAL MEDIA 

 

Yrd. Doç. Dr. Ediz GÜRĠPEK 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, ediz.guripek@gop.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLLÜ 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, mehmet.gullu@gop.edu.tr 

Öğr. Gör. Hakan KENDĠR 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, hakan.kendir@gop.edu.tr 

ÖZET 

Postmodernizmle birlikte yaygınlaĢan ve tüketiciler tarafından kullanılan yeni pazarlama 

yaklaĢımları, teknolojinin de geliĢimine paralel olarak günlük yaĢantı içerisinde büyük bir yer 

kaplamaktadır. Son yıllarda özellikle akıllı telefon ve bilgisayar teknolojisinin geliĢmesiyle birlikte 

sosyal paylaĢım sitelerinin önemini kavrayan iĢletmeler, pazarlama anlamında geleneksel yöntemler 

yerine dijital mecrayı kullanmaya özen göstermiĢlerdir. Teknolojik geliĢmeleri takip eden; akıllı 

telefon, tablet bilgisayar gibi araçları günlük yaĢantısı içerisinde çok sık bir Ģekilde kullanan ve 

beklemeye tahammülü olmayan C KuĢağı‘nda (Connected Consumer) bulunan tüketiciler, sosyal 

medyada akla gelebilecek her Ģeyi paylaĢarak sosyal ağ içerisinde yer alan takipçilerine bunları 

duyurmaktadır. Bu paylaĢımların baĢında seyahat ettikleri yerler ve yedikleri yemeklerin 

fotoğraflarını paylaĢıp deneyimlerini de diğerlerine aktardıkları görülmektedir. PaylaĢılan 

yemeklerin sunum, lezzet ve görsel unsurlarında farklılık olması, bu paylaĢımların dikkat çekmesini 

ve kiĢilerin bu tür paylaĢımda bulunmalarını teĢvik etmektedir. Bununla birlikte turistlerin farklı ve 

bilmedikleri bir destinasyona seyahat etmeye karar verme aĢamasında, gezip görülecek yerlerin 

yanında o destinasyonda ne tür yiyecek içecek bulabilecekleri konusunda sosyal medya üzerinde 

araĢtırma yaptığı da bilinmektedir. Ayrıca sosyal medyada paylaĢılan yöresel yemek görselleri 

(fotoğraf, video vb.) ve yorumları destinasyonun çekim faktörü olarak da rol oynayabilmektedir. 

Diğer bir deyiĢle bu fotoğraflar ve yorumlarla diğer insanlarda farkındalık yaratılarak bu yiyecek ve 

içeceği tüketmek için bölgeye seyahat edenlerin bulunduğu da bilinmektedir. Bu bağlamda bu 

araĢtırmanın amacı, sosyal medyayı günlük hayatta yoğun bir Ģekilde kullanan C KuĢağı‘nın 

paylaĢılan yöresel yemek fotoğrafları hakkındaki tutumlarının belirlenmesidir.     

Anahtar Kelimeler: C-kuĢağı, yöresel yemekler, sosyal medya. 

ABSTRACT 

New marketing approaches that have become widespread with postmodernism and used by 

consumers are taking a great place in daily life parallel to the development of technology. In recent 

years, businesses that have recognized the importance of social networking sites, especially with the 

development of smartphones and computer technology, have taken care to use digital media instead 

of traditional marketing means. Connected consumers (C-band) who follow technological 

developments and use smartphones, tablets and other devices in daily life very frequently and do 

not tolerate waiting, announce to their followers in the social network by sharing everything that 

might come to mind in the social media.  

It is seen at the helm of these shares, the places they traveled to and the photos of their meals and 
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share their experiences with others. The difference in presentation, taste and visual elements of the 

shared foods encourages this sharing and encourages people to share it. However, it is also known 

that during the decision to travel to a destination where tourists do not know, they have conducted 

research in social media about what type of food and beverage they can find in that destination 

along with places to visit. In addition, local food images (photos, videos, etc.) and comments shared 

on social media can also play a role as an attraction factor for destinations. In other words, it is also 

known that there are people who travel to the region to consume this food and drink by creating 

awareness among other people with these photographs and comments. In this context, the purpose 

of this research is to determine the attitudes of the C-band (connected consumer) on shared local 

food photographs, which uses social media extensively in daily life. 

Keywords: C-Band (Connected consumer), local foods, social media. 
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THE EFFECT OF WORD OF MOUTH COMMUNICATION ON UNIVERSITY 

STUDENTS‟ MOBILE PHONE PURCHASE PROCESS 

AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN CEP 

TELEFONU SATIN ALMASI SÜRECĠNE ETKĠLERĠ 

 

Yrd. Doç. Dr. Emine ARSLAN 

Selçuk Üniversitesi, AkĢehir Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, arslan@selcuk.edu.tr 

 

ABSTRACT 

The chaos caused by the advertisements on the internet and traditional media, and the plethora of 

products in the market that meet the same needs are some of the factors that lead the consumers to 

various information sources in the process of purchasing decision. Before purchasing a product, 

consumers generally tend to consult to people around them or to experts on that issue. This study 

aims to identify the effects of word of mouth communication on students‘ preference of mobile 

phone purchase within the context of word of mouth marketing. To this end, a questionnaire was 

administered to the students at Selçuk University AkĢehir Faculty of Economics and Administrative 

Sciences. The data obtained were analyzed through SPSS 22.0 statistical package program. The 

finding reveal that there is a significant difference between the participants‘ income level and their 

being affected by word of mouth communication.        

Keywords: word of mouth marketing, word of mouth communication, mobile phone 

 

ÖZET 

Günümüzde internetten ve geleneksel medyadan yapılan reklamların yarattığı mesaj karmaĢası, 

pazarda aynı ihtiyaca cevap veren birçok ürünün bulunması gibi etmenler tüketicilerin satın alma 

kararlarını alırken çeĢitli bilgi kaynaklarına yöneltmektedir. Tüketiciler satın almayı 

gerçekleĢtirmeden çevresine ya da bu konuda uzman olan kiĢilere danıĢmaktadır. Bu çalıĢmada 

ağızdan ağıza pazarlama bağlamında ağızdan ağıza iletiĢimin öğrencilerin cep telefonu satın alma 

tercihleri üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, AkĢehir ĠĠBF de okuyan 

öğrencilere anket uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada öğrencilere anket soruları yöneltilerek elde edilen 

veriler SPSS 22.0 istatistik programı yardımı ile değerlendirilmiĢtir. Elde edilen bulgular 

kapsamında; Selçuk Üniversitesi AkĢehir ĠĠBF öğrencilerinin gelir durumuna göre ağızdan ağıza 

iletiĢimden etkilenme arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ağızdan ağıza pazarlama, ağızdan ağıza iletiĢim, cep telefonu 
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KURUMSAL GĠRĠġĠMCĠLĠK VE ĠNOVASYON ĠLĠġKĠSĠ 

 

Yrd.Doç.Dr. Emine CĠHANGĠR 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, eminecihangir@yyu.edu.tr 

Yrd.Doç.Dr. Sanem ġEHRĠBANOĞLU 

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

ÖZET 

ġiddetli rekabet ortamında iĢletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmaları hayatta 

kalabilmeleri için kilit öneme sahiptir. 4. Sanayi devriminin etkisinin yoğun olarak hissedildiği 

günümüzde iĢletmeler, küresel rakiplerine karĢı güçlü olabilmek için her türlü geliĢime açık olmak 

ve teknolojik yarıĢa ayak uydurmak zorunda kalmaktadırlar. Teknolojik yeniliklere ayak uydurmak, 

inovatif giriĢimlerde bulunmak iĢletmeler açısından önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. 

ĠĢletmelerin inovatif süreçlerde dıĢ kaynakları kullanması önemli olmakla beraber iĢletme içi 

kaynakları kullanmaları da büyük önem taĢımaktadır. Örgütsel seviyede giriĢimcilik ya da var olan 

bir kurumda giriĢimcilik olarak da tanımlanabilen (Wasti, FiĢ; 2010) kurumsal giriĢimcilik, 

iĢletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek için geliĢtirerek uyguladıkları giderek 

daha çok önem kazanan bir strateji olarak kabul edilmektedir. Hammadde, ürün, hizmet, süreç, 

pazar, endüstri veya bunların birleĢimleri açısından yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ve 

uygulanması nedeniyle değer yaratma ile sonuçlanacak olan kurumsal giriĢimciliğin, baĢka bir 

deyiĢle ―örgüt içi giriĢimciliğin‖ tanımlanması, kurumsal giriĢimciliği etkileyen unsurların ortaya 

konulması ve ölçülmesi önemlidir. (AltuntaĢ, Dönmez; 2010) Bu çalıĢmada iç-giriĢimcilik ve 

inovasyon kavramaları ele alınarak ve aralarındaki iliĢki ve iĢletme açısından önemi 

vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal GirĢimcilik; ĠçgiriĢimcilik; Ġnovasyon 
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PROBLEMLĠ ĠNTERNET KULLANIMI VE SOSYAL ONAY ĠHTĠYACI ARASINDAKĠ 

ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 A REVIEW OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PROBLEMATIC INTERNET USE 

AND NEED FOR SOCIAL APPROVAL 

 

ArĢ.Gör.  Emine Nur AYDOĞMUġ 

Atatürk Üniversitesi, enur.aydogmus@atauni.edu.tr 

ArĢ.Gör. Meva DEMĠR 

Atatürk Üniversitesi, meva.demir@atauni.edu.tr  

ÖZET 

Çağımızın en önemli buluĢlarından biri olarak kabul edilen internetin yoğun kullanılması, son 

zamanlarda pek çok farklı disiplinden araĢtırmacıların internet ile ilgili çeĢitli çalıĢmalar yapmasına 

zemin oluĢturmuĢtur. Yapılan bazı araĢtırmalar, internetin, çocuk, ergen ve genç yetiĢkinlerin 

geliĢimleri ve yaĢamlarına katkılar sağladığını göstermekle birlikte, internetin uzun süreli ve 

kontrolsüz kullanımı, fiziksel, akademik, mesleki, biliĢsel, psiko-sosyal ve geliĢimsel açıdan bir 

takım sorunlara da yol açmaktadır. Problemli internet kullanımının bireyin, sosyalleĢme ihtiyacı ile 

iliĢkisi dikkat çekici düzeydedir. Birey bu ihtiyacı gidermek için, dıĢ dünyada elde edemediği 

sosyalleĢmeyi, sanal ortama taĢımak istemekte ve internet kullanımı bu amaçla diğerlerinden 

farklılık göstermektedir. Ġnternet vasıtasıyla sosyal etkileĢim kurmak isteyen bireyler, yüz yüze 

etkileĢime sıcak bakmayarak patolojik internet kullanımı riskinin tetiklenmesiyle toplumdan 

uzaklaĢabilmektedir DıĢ dünyada olduğu gibi, bireylerin internet üzerinden sağladıkları sosyal 

etkileĢimlerde de uyuma yönelik davranıĢlara ve diğerlerinin beklenti ve yargılarına önem 

verdikleri düĢünülmektedir. Bu bağlamda bireyin diğerlerinin onayını araması ve onaylanmamaktan 

kaçınmaya çalıĢmasını içeren bir kavram olan sosyal onay ihtiyacının öne çıkması beklenebilir. 

Problemli Ġnternet Kullanımının da önemli bileĢenlerinden birisinin sosyalleĢme arayıĢı olması 

nedeniyle, bu iki kavram arasındaki iliĢkinin bu çalıĢmayla ortaya çıkarılması amaçlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Onay Ġhtiyacı, Problemli Ġnternet Kullanımı, Üniversite öğrencileri 

Yöntem: AraĢtırmanın çalıĢma grubu 2016-2017 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi‘nde öğrenim 

gören Edebiyat Fakültesi (%29.8), Sağlık Bilimleri Fakültesi (%22.1), ĠletiĢim Fakültesi (%16), 

Eğitim Fakültesi (%17.2) ve Fen Fakültesi‘nde (%14.9) öğrenim gören 262 lisans öğrencisinden 

oluĢmaktadır. ÇalıĢmada Problemli Ġnternet Kullanım Ölçeği (PĠKÖ) ve Sosyal Onay Ġhtiyacı 

Ölçeği (SOĠÖ) kullanılmıĢtır. Bulgular: AraĢtırma bulgularına göre, sosyal onay ihtiyacı, problemli 

internet kullanımı ile anlamlı bir iliĢki vermektedir, R=0.371, R2 =0.138, p<.01. Tüm alt 

değiĢkenler, problemli internet kullanımındaki toplam varyansın yaklaĢık %14‘ünü açıklamaktadır. 

AraĢtırmanın alt boyutlarında ise, sosyal onay ihtiyacı, internetin olumsuz sonuçları ile anlamlı bir 

iliĢki vermektedir, R=0.357, R2 =0.127, p<.01. BaĢkalarının yargılarına duyarlık, sosyal geri 

çekilme ve olumlu izlenim bırakma alt boyutları ile internetin olumsuz sonuçlarındaki toplam 

varyansın yaklaĢık %13‘ünü açıklamaktadır. BaĢkalarının yargılarına duyarlık, sosyal geri çekilme 

ve olumlu izlenim bırakma, sosyal fayda ile de anlamlı bir iliĢki vermektedir, R=0.403, R2 =0.162, 

p<.01. Sosyal Onay Ġhtiyacı, sosyal faydadaki toplam varyansın yaklaĢık %16‘sını açıklamaktadır. 

Sosyal Onay Ġhtiyacı ve aĢırı kullanım ile anlamlı bir iliĢkiye rastlanmamaktadır, R=0.151, R2 

=0.023, p>.01. Sonuç: AraĢtırmada sosyal geri çekilme ve olumlu izlenim bırakmanın; internetin 

olumsuz sonuçları, sosyal fayda ve problemli internet kullanımı toplam puanı arasında pozitif yönde 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Kendini gösterme becerisi düĢük olan kiĢilerin, çevrimiçi iletiĢimin, yüz 

yüze etkileĢimin yarattığı kaygı ve endiĢeyi azaltması sebebiyle, internet ortamındaki iletiĢimi tercih 
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ettikleri düĢünülmektedir. AraĢtırma sonucu, sosyal onay ihtiyacının ―sosyal fayda‖ alt boyutu ile 

anlamlı bir iliĢki verdiğini göstermektedir. Buna göre sosyal onay ihtiyacı yüksek olan üniversite 

öğrencileri internet ortamından daha fazla sosyal fayda sağlamaktadır. AraĢtırma sonucuna göre 

sosyal onay ihtiyacı ve problemli internet kullanımı arasındaki boyutunun internet aracılığıyla 

karĢılamaya çalıĢtıklarını destekler niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Ġnternet, Sosyal onay, Sosyal fayda 

 



 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org info@iksad.org www.iksadkongre.org     KAZNU 

 

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

101 

SPOR TURĠZMĠNDE FARKLI ALTERNATĠFLER: BAYBURT ĠLĠ ÖRNEĞĠ 

 

Yrd. Doç. Dr. Emine TAġ 

 Bayburt Üniversitesi, etas@bayburt.edu.tr 

Öğr. Gör. Mehmet KAPUSIZOĞLU 

Bayburt Üniversitesi, mkapusiz@bayburt.edu.tr 

ÖZET 

KüreselleĢme olgusunun yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte dünya; ‗küresel bir pazar‘ olarak 

tanımlanmaktadır. Turizm de bu pazarda hak ettiği ilgiyi görmeye baĢlamıĢtır. Turizmin coğrafi 

alanlara geniĢlemesi, özellikle gelir düzeyi düĢük insanların yaĢadığı kırsal bölgelerde istihdam 

yaratılması açısından önemlidir. Ticari ve sınai yatırımların yok denecek kadar az olduğu yerleĢim 

yerlerinde doğal ve tarihi kaynakların kullanılarak yaĢam koĢullarının iyileĢtirilmesi konusu 

önemini arttırmaktadır. Bu çalıĢmamızda öncelikli olarak sportif amaçlı gerçekleĢtirilebilecek 

alternatif turizm türleri ele alınmıĢtır. ÇalıĢmamızın ilerleyen kısımlarında Bayburt ilinde 

gerçekleĢtirilebilecek spor turizmi türlerinden bahsedilerek, Ģehrin geliĢiminde nasıl etkili 

olabileceği tartıĢılmıĢtır. Son olarak da spor turizminin sosyo ekonomik öneminden bahsedilerek 

turizmi ilgilendiren AB Siyasa, Program ve Fonları tanıtılarak çalıĢma tamamlanmıĢtır.  

Türkçe Anahtar Kelimeler :Turizm, Alternatif Turizm, Spor Turizmi, AB Siyasa Program ve 

Fonları, Bayburt City. 

 

ABSTRACT 

Along with the common use of globalization phenomenon, the world is now being described as a 

―global market‖. Tourism also begins to draw the attention it deserves in this market. Expansion of 

tourism geographic areas, it is important to create jobs in rural areas especially those with low 

income. Using natural and historical resources improvement of living conditions increasing 

importance where in settlements whıch commercial and industrial investments are scarce . In this 

study, alternative tourism types that can be realized primarily for sportive purposes are discussed. 

Later in our work, speaking of sports tourism types that can be realized in Bayburt province, ıt has 

been discussed how the city could be effective in its development. Last by mentioning from the 

socio-economic importance of sports tourism ,the work has been completed by introducing the EU 

Politics, Programs and Funds 

Key words: Tourism, Alternative Tourism, Sportive Tourism, EU Politics, Programs and Funds, 

Bayburt.
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TURĠZM ENDÜSTRĠSĠNDE HAYVAN KULLANIMI: KURAMSAL BĠR MODEL 

ÖNERĠSĠ 

 

Öğr.Gör.Dr. Emirhan YENĠġEHĠRLĠOĞLU 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, emirhanyen@hotmail.com 

Yrd.Doç.Dr. Emine CĠHANGĠR 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, eminecihangir@yyu.edu.tr 

ÖZET  

Turizm endüstrisi doğal kaynaklardan beslenen bir endüstridir. Doğal hayatın ana unsurlarından biri 

olan hayvanlar bu sebeple sıklıkla turizme konu olabilmektedir. Günümüzde hayvanlarla 

iliĢkilendirilen turizm hareketliliğine/türlerine olan rağbetin artmasıyla birlikte (Jenner ve Smith, 

1992; Gauthier, 1993) turizm endüstrisinde hayvanlar ile iliĢkili etik değerlerin de tartıĢılması 

gerekmektedir. Çünkü endüstrinin geneli incelendiğinde hayvanların turizm talebi yaratmak 

maksadıyla istismar edildiği açıkça görülebilmektedir. YaĢanan bu istismarın önüne geçme ve 

sürdürülebilir bir algı ile hayvanları endüstri içerisine dahil etme gerekliliği, hayvanların turizm 

endüstrisindeki rolünün açıkça ortaya koyulması ile mümkündür. Bu çalıĢmada hayvan hakları 

üzerine yürütülen kuramsal tartıĢmalar dayanak alınmakta ve turizm endüstrisinin hayvanlar ile olan 

iliĢkisinin mevcut durumunu ortaya koyabilmek amacıyla kuramsal bir model önerisi üzerinde 

durulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Hayvan Hakları, Hayvan Kullanımı 
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TÜRK KAMU BANKALARININ 1991 – 2002 ĠLE 2003 – 2015 DÖNEMĠNĠN KARLILIK 

VE VERĠMLĠLĠK AÇISINDAN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 

 

Yrd. Doç. Dr. Erdal ARSLAN 

Selçuk Üniversitesi, erdalarslan@selcuk.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr.  Ali BORA 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, alibora_2@yahoo.com 

ArĢ. Gör. Hamza ÖZÇĠFTÇĠ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, hamzaozciftci@osmaniye.edu.tr 

ÖZET 

Bildirinin amacı; Kamu bankalarının 1991 – 2002 ile 2003 – 2015 döneminin karlılık ve verimlilik 

açısından karĢılaĢtırmalı olarak performanslarının oran analizi yöntemi ile değerlendirilmesidir. 

Yıllar itibariyle artıĢlar gösterse de 1954 yılında 14 olan kamu bankası sayısı 1964 yılında 12‘ye, 

1986 yılında 8‘e, 1992‘de 6‘ya, 1995‘te 5‘e, 1998‘de 4‘e gerilemiĢ, 2001 yılında 3‘e düĢtükten 

sonra bu yıldan itibaren 3 olarak varlığını devam ettirmiĢtir. KarĢılaĢtırması yapılacak kamu 

bankaları 2001 yılından itibaren varlığını devam ettiren Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar 

Bankası olacaktır. Kamu bankalarının sayısı 3 olmasına rağmen ilgili dönemde aktif büyüklüğüne 

göre sektör payları toplamda ortalama %30, kullandırdıkları krediler ve alacaklara göre ortalama 

%25, toplam mevduata göre %36 civarında olmuĢtur. Kamu bankalarının karĢılaĢtırılması oran 

analizi yöntemi ile yapılacaktır. Oran analizi karĢılaĢtırmalar için kullanılan anlaĢılır ve yaygın bir 

teknik olması nedeni ile tercih edilmiĢtir. Veriler Türkiye Bankalar Birliği‘nin yayınlamıĢ olduğu 

istatistiklerden, raporlardan ve banka mali tablolarından derlenmiĢtir. Oran analizinde kullanılacak 

oranlar, karlılık oranları olarak; aktiflerin karlılığı, özkaynak karlılığı, Ģube baĢına kar, personel 

baĢına kar, verimlilik oranları olarak; Ģube baĢına krediler ve alacaklar, Ģube baĢına mevduat, 

personel baĢına krediler ve alacaklar, personel baĢına mevduat, Ģube baĢına maliyet, personel baĢına 

maliyet oranları kullanılacaktır. ÇalıĢmada sonuç olarak kamu bankalarının 2003 – 2015 döneminde 

1991 – 2002 dönemine göre karlılık ve verimliliklerini artırdığı ortaya konmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Bankacılık Sistemi, Kamu Bankaları, Finansal Rasyolar
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ULUSAL VARLIK FONLARINA GENEL BĠR BAKIġ: TÜRKĠYE VE NORVEÇ 

ÖRNEKLERĠ 

 

Öğretim Görevlisi Erdem KANIġLI 

GOÜ Turhal Meslek Yükseokulu erdem.kanisli@gop.edu.tr 

Yardımcı Doçent Doktor Doğan BOZDOĞAN 

GOÜ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi dogan.bozdogan@gop.edu.tr 

ÖZET 

 Varlık fonları; yirminci yüzyılın ortalarında ülkelerin geliĢmiĢlik ve bağımsızlık düzeylerinde 

belirleyici faktörlerden biri olan enerji kaynaklarından elde edilen gelir fazlasının, getirisi yüksek 

yatırımlarda kullanılması amaçlanarak oluĢturulmaktadır. Diğer adıyla refah fonları, kaynakların tür 

ve miktar olarak artması, finansal piyasaların geliĢmesi ve yatırım alanlarının çeĢitlendirilmesi 

ihtiyacı gibi nedenler ile ülkelerin enerji kaynakları dıĢında varlıklarını da fon oluĢtururken 

kullanması ile farklılaĢmaktadır. Cari fazla ve bütçe fazlası gibi kaynaklarla da fonlar 

oluĢturulmaktaysa da cari açığı, bütçe açığı olan ülkelerde ulusal refah fonlarını farklı amaçlarla 

kullanmaktadırlar. Dünyada birçok geliĢmiĢ ekonomi tarafından kullanılan ve Türkiye‘de kuruluĢ 

aĢaması yeni tamamlanan enerji dıĢı ulusal varlık fonu, Türkiye Varlık Fonu A.ġ. (TVF); ekonomik 

büyüme ve sermaye piyasalarına katkıda bulunmak, stratejik sektörlere ve büyük yatırımlara fon 

sağlamak ve katılım bankacılığına uygun varlıklar oluĢturmak gibi temel hedeflere sahiptir. Bu 

çalıĢmada dünyadaki en büyük ve en Ģeffaf ulusal varlık fonuna sahip olan Norveç ile Türkiye 

arasında bir karĢılaĢtırma yapılmaya çalıĢılacaktır. Petrol fonu olarak kurulmasına rağmen 2006 

yılında yapısal bir değiĢiklik emeklilik rezerv kaynaklarının eklenmesi ile petrol temelinde olsa da 

enerji dıĢı fona dönüĢtürülen ve 2016 yılı itibariyle en büyük ulusal varlık fonu olan Norveç 

Emeklilik Fonu (Government Pension Fund of Norway) ile TVF Linaburg - Maduell ġeffaflık 

Endeksi ile Ģeffaflık açısından karĢılaĢtırılacaktır. Ayrıca denetim, yönetim ve temel amaçlar 

açısından da bu iki fon arasındaki benzer ve farklı yönler ortaya konulacak ve kurulma aĢamasında 

olan TVF etkinliğinin arttırılmasına yönelik öneriler geliĢtirilmeye çalıĢılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ulusal Varlık Fonları, Türkiye Varlık Fonu, Norveç Emeklilik Fonu 
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GRAFĠK TASARIM ÜRÜN VE UYGULAMALARININ GÖRSEL ĠLETĠġĠM 

TASARIMINDAKĠ YENĠLEġĠMCĠ (ĠNOVATĠF) YANSIMALARI 

 

Öğretim Görevlisi Erdoğan DĠZDAR 

Dumlupunar Üniversitesi, erdogan.dizdar@dpu.edu.tr 

ÖZET 

Günümüzde yaĢadığımız dünyada, gerek günlük hayatta gerekse iĢ ve eğitim hayatında hızla 

değiĢen, geliĢen, teknoloji tabanlı bir toplum entegrasyonu yaĢanmaktadır. Bu geliĢmelerin 

yaĢamımıza dahil olduğu andan itibaren kullanılan mecralarda, uygulamalarda, materyallerde 

olumlu yönde bakıldığında birçok yenilikleri ortaya çıkardığı görülmektedir. Teknolojinin ıĢık hızı 

ile geliĢtiği ve popüler kültürün bir çerez mantığıyla tükettiği bu yenilikler insan yaĢamının hemen 

her alanında karĢısına çıkmaktadır. Günümüz yaĢamının temel ihtiyaçlarından biri haline gelen 

teknoloji ve iletiĢim her yaĢ grubuna uygun entegrasyon sağlayacak Ģekilde, tasarımsal alanlarda 

yada üretilen güncel uygulamalarda kullanıcıyı esas alabilecek yenileĢimci (inovatif) yaklaĢım 

sergileme ihtiyacı duymaktadır. Bu geliĢmelerin ıĢığında yapılan yeniliklerde insanoğlunun yaĢadığı 

çağa ait uygulamaların günümüze uygunluğu, yeterliliği, kullanıcı odaklı olumlu sonuçlar vermesi 

beklenmektedir. Bu bağlamda yapılan her türlü yenileĢimci yaklaĢımda günlük entegrasyon esas 

alınmaya çalıĢılmıĢtır. YaĢam döngüsünün önemli unsurlarından olan iletiĢim ve iletiĢim odaklı 

ürün uygulamalarının geliĢimine zemin hazırlanmasında kaçınılmaz hale gelen tasarımda da yeni 

trendlerin ve yeni mecraların oluĢmasını sağlamıĢtır. Bu mecraların baĢında grafik tasarım ürün ve 

uygulamalarının dijital dünyada günümüz teknolojik cihazlarında (taĢınabilir bilgisayar, tablet, 

mobil) kullanılabilir hale getirilmesi bir zorunluluk haline gelmiĢtir. Ancak günümüz kullanıcı ve 

hedef kitlesi gözününde bulundurulduğunda, grafik tasarım alan tanımının entegrasyon bağlamında 

değiĢime ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Görsel ĠletiĢim Tasarımındaki yenileĢimci yaklaĢım 

doğrultusunda farklı alanlarda farklı uygulamalar aracılığıyla bu geliĢeme katkı sağladığı 

düĢünülmektedir. Gerek basılı mecralarda gerekse dijital platformlarda olsun yapılan yenilikler 

kendini iletiĢim alanında da göstermektedir. Üretilen tasarım materyallerinin yeni medya tanımına 

uygunluğu, hedef kitle açısından yeterlilik göstermekle beraber görsel iletiĢim tasarımı çatısı altında 

farklı tasarım disiplinlerinin oluĢmasını sağlamıĢtır. Bu tür tasarımlar ürünleri günümüz anlayıĢıyla 

üretildiğinde Flat tasarım, Materyal tasarım, Metro tasarım, Retro tasarım, Minimal tasarım, 

Skomorfik tasarım, 3D tasarım, ArtırılmıĢ gerçeklik bunların yanında yan tasarım çeĢitleri olarak, 

Pattern (desen) tasarım, Otantik tasarım, Old school tasarım, El yazısı tipi tasarımlar, Kaligrafik 

tasarım, Bauhaus tasarım, Silüet tasarım gibi alanların oluĢmasına yardımcı olmuĢtur. AraĢtırmada, 

Görsel ĠletiĢim Tasarım alanının günümüz gereksinimlerini karĢılamaya çalıĢtığı ürünler incelenmiĢ 

olup, bu ürünlerin yenileĢimci tasarım anlayıĢının önemi ve hedef kitle sonucunda oluĢturulan 

tasarım ürünlerine yansımaları vurgulanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Türkçe Anahtar Kelimeler: Tasarım, YenileĢim, Yeni Medya 
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GRAFĠK TASARIM 

ÜRÜN VE UYGULAMALARININ GÖRSEL ĠLETĠġĠM TASARIMINDAKĠ 

YENĠLEġĠMCĠ (ĠNOVATĠF) YANSIMALARI 

 

Öğr. Gör. Erdoğan DĠZDAR 

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel ĠletiĢim Tasarımı Bölümü 

Günümüzde yaĢadığımız dünyada, gerek günlük hayatta gerekse iĢ ve eğitim hayatında hızla 

değiĢen, geliĢen, teknoloji tabanlı bir toplum entegrasyonu yaĢanmaktadır. Bu geliĢmelerin 

yaĢamımıza dahil olduğu andan itibaren kullanılan mecralarda, uygulamalarda, materyallerde 

olumlu yönde bakıldığında birçok yenilikleri ortaya çıkardığı görülmektedir. Teknolojinin ıĢık 

hızı ile geliĢtiği ve popüler kültürün bir çerez mantığıyla tükettiği bu yenilikler insan yaĢamının 

hemen her alanında karĢısına çıkmaktadır. Günümüz yaĢamının temel ihtiyaçlarından biri haline 

gelen teknoloji ve  iletiĢim her yaĢ grubuna uygun entegrasyon sağlayacak Ģekilde, tasarımsal 

alanlarda yada  üretilen güncel uygulamalarda kullanıcıyı esas alabilecek yenileĢimci (inovatif) 

yaklaĢım sergileme ihtiyacı duymaktadır. Bu geliĢmelerin ıĢığında yapılan yeniliklerde 

insanoğlunun yaĢadığı çağa ait uygulamaların günümüze uygunluğu, yeterliliği, kullanıcı odaklı 

olumlu sonuçlar vermesi beklenmektedir. Bu bağlamda yapılan her türlü yenileĢimci yaklaĢımda 

günlük entegrasyon esas alınmaya çalıĢılmıĢtır. YaĢam döngüsünün önemli unsurlarından olan 

iletiĢim ve iletiĢim odaklı ürün uygulamalarının geliĢimine zemin hazırlanmasında kaçınılmaz 

hale gelen tasarımda da yeni trendlerin ve yeni mecraların oluĢmasını sağlamıĢtır. Bu mecraların 

baĢında grafik tasarım ürün ve uygulamalarının dijital dünyada günümüz teknolojik cihazlarında 

(taĢınabilir bilgisayar, tablet, mobil) kullanılabilir hale getirilmesi bir zorunluluk haline gelmiĢtir. 

Ancak günümüz kullanıcı ve hedef kitlesi gözününde bulundurulduğunda, grafik tasarım alan 

tanımının entegrasyon bağlamında değiĢime ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Görsel ĠletiĢim 

Tasarımındaki yenileĢimci yaklaĢım doğrultusunda farklı alanlarda farklı uygulamalar aracılığıyla 

bu geliĢeme katkı sağladığı düĢünülmektedir. Gerek basılı mecralarda gerekse dijital 

platformlarda olsun yapılan yenilikler kendini iletiĢim alanında da  göstermektedir. Üretilen 

tasarım materyallerinin yeni medya tanımına uygunluğu, hedef kitle açısından yeterlilik 

göstermekle beraber görsel iletiĢim tasarımı çatısı altında farklı tasarım disiplinlerinin oluĢmasını 

sağlamıĢtır. Bu tür tasarımlar ürünleri günümüz anlayıĢıyla üretildiğinde Flat tasarım, Materyal 

tasarım, Metro tasarım, Retro tasarım, Minimal tasarım, Skomorfik tasarım, 3D tasarım, 

ArtırılmıĢ gerçeklik bunların yanında yan tasarım çeĢitleri olarak, Pattern (desen) tasarım, 

Otantik tasarım, Old school tasarım, El yazısı tipi tasarımlar, Kaligrafik tasarım, Bauhaus 

tasarım, Silüet tasarım gibi alanların oluĢmasına yardımcı olmuĢtur. 

AraĢtırmada, Görsel ĠletiĢim Tasarım alanının günümüz gereksinimlerini karĢılamaya çalıĢtığı 

ürünler incelenmiĢ olup, bu ürünlerin yenileĢimci tasarım anlayıĢının önemi ve hedef kitle 

sonucunda oluĢturulan tasarım ürünlerine yansımaları vurgulanmaya çalıĢılmıĢtır. 

  Anahtar Kelimeler: Tasarım, YenileĢim, Yeni Medya. 
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GRAPHIC DESIGN 

THE VISUAL COMMUNICATION DESIGN OF THE PRODUCT AND APPLICATIONS 

(INNOVATIVE) REFLECTIONS 

 

Lecturer. Erdoğan DĠZDAR 

Dumlupınar University Faculty Of Fine Arts Department Of Visual Communication Design 

In today's world we live in, in everyday life, there is a technology-based society integration which 

develops rapidly in business and educational life. It seems that many innovations have emerged 

in the media used in these developments since the time of our involvement in our lives, and when 

we look at materials positively in practice. These innovations that technology develops with the 

speed of light and consumes it with the popular culturally cookie mentality, is present in almost 

every area of human life. Technology and communication, which have become one of the basic 

needs of today's life, need to show a new innovative approach that can be based on the current 

applications produced in the field of design, in order to provide appropriate integration for every 

age group. The innovations made in the light of these developments are expected to give the day-

to-day suitability, adequacy and user-focused positive results of the applications of the human 

age. In this context, every kind of innovative approach has been tried to be based on daily 

integration. The design which is inevitable in preparing the ground for the development of 

communication and communication oriented product applications which is one of the important 

elements of the life cycle has also made it possible to create new trends and new events. At the 

beginning of these occasions, it became a necessity to make graphic design products and 

applications available in today's technological devices (portable computer, tablet, mobile) in the 

digital world.  

However, when the current user and target mass are considered, it seems that the definition of 

graphic design field needs to change in the context of integration. It is believed that this 

improvement contributed to the new approach of visual communication design through different 

applications in different areas. Innovations made in printed media or on digital platforms also 

show themselves in the field of communication. The appropriateness of the produced design 

materials to the definition of new media has enabled the formation of different design disciplines 

under the framework of visual communication design, while demonstrating competence in terms 

of target audience. When such products are produced with today's concept, it is possible to design 

the pattern design, authentic design, old school design, design, design, design and design as flat 

design, subway design, retro design, minimal design, skomorphic design, 3D design, Handwriting 

type designs, Calligraphic design, Bauhaus design, Silhouette design have helped to create areas 

such as. In the research, the products that the Visual Communication Design field tried to meet 

today's needs were examined and it was tried to emphasize the reflection of these products on the 

design products which are formed as a result of the innovative design concept and the target 

audience. 

 Keywords: Design, Innovation, New Media. 
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17. YÜZYIL ġAĠRĠ HAYLÎ ÇELEBĠ VE DĠVANI 

17TH CENTURY POET HAYLÎ ÇELEBĠ AND HIS DIVAN 

 

Yrd.Doç.Dr. Erdoğan TAġTAN 

Kırklareli Üniversitesi, etastan39@gmail.com 

ÖZET 

17. yüzyıl divan Ģairlerinden biri olan Haylî Çelebi, Kırklareli‘de doğmuĢtur. Ġyi bir eğitim alan ve 

zamanının geçerli ilimlerini öğrenen Haylî, Ģiir ve inĢâdaki kabiliyeti ile dikkat çekmiĢ, önce divan 

kâtibi, sonra da Mısır valisi Ġbrahim PaĢa‘ya divan efendisi olmuĢtur. Bu görevlerden sonra IV. 

Mehmed dönemi vezirlerinden Köprülüzâde Fâzıl Ahmed PaĢa‘ya tezkireci olan Haylî bu 

görevinden dolayı herkes tarafından tanınmıĢtır. Haylî, 1098/1686-87 yılında Belgrad‘da vefat 

etmiĢtir. Elimizdeki bilgilere göre Haylî‘nin tek eseri Dîvân‘ıdır. Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi Bağdat 164 numarada kayıtlı olan Haylî Dîvânı, müellif hattı olup müsvedde bir halde 

bulunmaktadır. Toplam 73 varaktan oluĢan eserde ―gazel, kaside, tahmis, müseddes, kıt‗a, rubâî, 

nazm, müfred, matla‗, tarih, nevrûziyye, ‗iydiyye, sûriyye, terci‗-bend‖ gibi nazım Ģekilleriyle 

yazılmıĢ Ģiirler yer almaktadır. Ġçinde baĢka Ģairlere ait Ģiirlerle mensur parçaların da bulunduğu 

eserde nesih, ta‗lik, kırık dîvânî gibi yazı çeĢitleri kullanılmıĢtır. Bu bildiride Haylî Çelebi hakkında 

bilgi verilip Dîvân‘ı tanıtılacak ve Ģiirlerinden örnekler verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: 17. Yüzyıl, Haylî Çelebi, Klasik Türk ġiiri, Dîvân  

ABSTRACT 

Haylî Çelebi, who is one of the 17. century divan poets, was born in Kırklareli. Haylî, who received 

a good education and became familiar with the sciences of his time, drew attention with his ability 

in poetry and construction and first, he became the secretary of supreme council and then the chief 

secretary of supreme council of Egypt governor Ġbrahim PaĢa. After that, he was appointed as a 

collector of biographies for the vizier Köprülüzâde Fâzıl Ahmed PaĢa during the reign of IV. 

Mehmed and as a result of this duty, Haylî became widely known. Haylî passed away in Belgrade 

in 1098/1686-87. Basing on the available evidence, it can be said that his only work is Dîvân. Haylî 

Dîvânı, which is registered with the number Bağdat 164 in Topkapı Palace Museum Library, is a 

manuscript and written by the poet himself. There are poems written in ―gazel‖, ―kaside‖, ―tahmis‖, 

―müseddes‖, ―kıt‗a‖, ―müfred‖, ―matla‗‖ ―tarih‖, ―rubâî‖, ―nazm‖, ―nevrûziyye‖, ―iydiyye‖, ―terci‗-

bend‖ and ―sûriyye‖ verse forms in his work which consists of 73 leafs. There are other poets‘ 

poems in the work as well. Furthermore, some typefonts such as ―nesih‖, ―ta‗lik‖ and ―kırık dîvânî‖ 

are used in the work. In this presentation, information about Haylî Çelebi will be given, his Dîvân 

will be introduced and some of his poems will be mentioned.  

Keywords: 17. Century, Haylî Çelebi, Classical Turkish Poem, Dîvân 
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EKONOMĠK BÜYÜME VE ĠNOVASYON ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ: 

GAZĠANTEP ÖRNEĞĠ 

Öğr. Gör. Dr. Erhan DUMAN 

Bitlis Eren Üniversitesi, eduman@beu.edu.tr 

ÖZET  

Bilgi ekonomisi çağında piyasa aktörleri toplumsal refahı ve rekabeti yükseltebilmek için ekonomik 

büyümeyi sağlayacak ve geliĢtirecek olan kaynaklara gereksinim duymaktadırlar. Bu kaynaklar 

bilgi, teknoloji ve inovasyon ile ekonomik sistem içerisinde ortaya çıkmaktadır. Özellikle ekonomik 

büyümede ihtiyaç duyulan kaynakların karĢılanmasında inovasyon sistemleri kilit rol 

üstlenmektedirler. Bu nedenle inovasyonların bir üretim faktörü gibi karĢımıza çıktığı bilgi 

ekonomisinde ekonomik büyüme ile arasındaki iliĢkinin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu 

çalıĢmada inovasyon ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢki normalizasyon yöntemleriyle 

incelenmektedir. Bu kapsamda, Gaziantep ili, TRC bölgesi ve Türkiye ortalamasının inovasyon 

performans endeksleriyle bölgelerin karĢılaĢtırılmasına imkân tanıyan ölçütlerin oluĢturulması 

amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ġnovasyon, Ekonomik Büyüme, Ġnovasyon Endeksi ve Ölçümü.  

 

ABSTRACT  

Today the economic decision units are need in order to raise competitiveness and economic growth 

to provide resource to develop social welfare. The economic structure in these resources are 

emerging knowledge, technology and innovation. Especially the economic growth assume central 

role in the compensation of resources needed in the innovation systems. Therefore, the new world 

economy as a production factor is important where innovation of analyzing the relationship between 

economic growth. In this study, the relationship between innovation and economic growth are 

investigated normalization methods. In this context, the innovation performance and capacity of the 

city and  region aim to develop within the scope of the level 1 metrics that allow comparison of the 

areas in Turkey. 

Keywords: Innovation, economic development, innovation index and measurement 
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TÜRKĠYE‟DE REEL GSYH, AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMĠK ÇIKTILAR 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

Öğr. Gör. Dr. Erhan DUMAN 

Bitlis Eren Üniversitesi, eduman@beu.edu.tr 

ÖZET 

Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve reel anlamda büyümesini sürdürebilmesi için ar-ge harcamaları 

ve ekonomik çıktılar arasındaki iliĢki önem arz etmektedir. Bu kapsamda ekonomik açıdan ar-ge 

harcamalarının verimli değerlendirilmesi gerekmektedir. Ekonomik çıktılar, ar-ge harcamaları ve 

reel ekonomik büyüme değiĢkenleri arasındaki iliĢki ekonomi politikaları için merkezi konumdadır. 

Özellikle 2000 yılından sonra dünya ekonomileri yeni bir düzen arayıĢına girmiĢlerdir. 

KüreselleĢme süreci ile birlikte yeni bir ekonomik düzen ortaya çıkmıĢtır. Bu ekonomik düzen ar-ge 

ye dayalı büyüme modelidir. Bu yeni büyüme düzeninde emek, sermaye ve doğal kaynağın yanı 

sıra ar-ge faaliyetlerinin üretim sürecinde yoğun bir Ģekilde kullanıldığı dönem olmuĢtur. Bu 

çalıĢmada, ar-ge harcamalarınınreel ekonomik büyümenin bir sonucu olup olmadığını ve reel 

ekonomik büyümenin ekonomik çıktılar (patent, marka, faydalı model ve tasarım sayıları) da 

meydana getireceği etkinin nedensellik yönü analiz edilmiĢtir. Türkiye'nin 2000-2015 yılları 

arasında altıĢar aylık döneme ait reel ekonomik büyüme, ar-ge harcamaları ve ekonomik çıktılar 

arasındaki iliĢki zaman serilerindeki geliĢmeler dikkate alınarak analiz edilecektir. Analizler 

sonucunda değiĢkenler arasındaki uzun dönemli iliĢki Johansen eĢ bütünleĢme ve Granger 

nedensellik testleri yardımıyla nedenselliğin yönünü belirlenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Reel Ekonomik Büyüme, Ar-ge Harcamaları, Ekonomik Çıktılar.  

ABSTRACT 

The Turkish economy is great important stable and continue to real grow, R&D and the relationship 

between economic outcomes. In this context, R&D expenditures efficient evaluation is required in 

terms of economic. Economic output, R&D expenditures and real economic growth is central of the 

relationship between variables the economic policies. Especially new order of the world economy is 

engaged in a search after the year 2000. In conjunction with the process of globalization has 

emerged a new economic. This economic order based growth R&D model. In order for this new 

growth of labor, capital and natural resources has been used intensively as well as R&D activities in 

the production process. In this study is analyzed that R&D expenditures is a result of economic 

growth and real economic growth bring economic output (patent, trademark, utility model and 

desing numbers) whether the direction of causation of economic effects. Real economic growth, 

R&D expenditures and economic output in consideration of the relationship between development 

will be analyzed 2000-2015 period of Turkey. The result of analyses will be determined the long 

term relationship between the variables and the direction of causality Granger- Johansen tests with 

the asist of integration.  

Keywords: Real Economic Growth, R&D Expenditures, Economic Output. 
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BOR MĠNERALLERĠNĠN KULLANIM ALANLARI VE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN 

ÖNEMĠ 

USAGE OF BORON MINERALS AND THE IMPORTANCE FOR TURKEY'S ECONOMY 

 

Yrd. Doç. Dr. Erol KAPLUHAN 

Ahi Evran Üniversitesi, ekapluhan@hotmail.com 

ÖZET  

Türkiye‘nin sahip olduğu madenler içerisinde, rezerv ve üretim kapasitesi, yüksek tenörü, rezerv 

büyüklüğü, iĢletme kolaylıkları ile gerek kalite ve çeĢitlilik, gerekse de üretim maliyetlerindeki 

rekabet üstünlükleri açısından dünyada söz sahibi olabileceği en önemli maden, kuĢkusuz dünya 

rezervinin % 72.3‘ üne sahip olması sebebiyle bor cevherleridir. Doğada 150 den fazla Bor minerali 

olmakla beraber ekonomik öneme sahip olanlarının baĢlıcaları Tinkal, Kolemanit ve Üleksit‘tir. 

Türkiye dünyadaki en büyük Bor rezervlerine sahip bulunmaktadır. Gerek çıkarılan Bor 

minerallerinin kalitesi gerekse çıkarma koĢullarının uygunluğu nedeniyle Bor, Türkiye için büyük 

bir ekonomik kaynak özelliği taĢımaktadır. Bor ürünlerinin en çok kullanıldığı alanlar arasında cam 

ve cam elyafı, deterjan, tekstil, tarım, metalürji ve kimya sanayi baĢta gelmektedir. Bu stratejik 

özelliklerinden dolayı bor madeni Türkiye için büyük bir öneme sahiptir. Bor mineralleri bazı 

alanlarda ham bor olarak kullanılmakta ise de genel olarak rafine bor bileĢiklerine ve özel bor 

ürünlerine dönüĢtürüldükten sonra geniĢ alanda kullanılmaktadır. Dünya bor rezervinin % 72,3‘üne 

sahip olan ülkemiz, söz konusu mineralin dünyadaki en büyük ihracatçısıdır. Endüstrinin hemen 

hemen her alanında kullanım potansiyeli olan bor mineralleri temel bir sanayi hammaddesi olarak 

nitelendirilebilir. Bor minerallerinin özel tekniklerle iĢlenmesi sonucu üretilen borik asit ve özellikle 

boraksın nükleer enerji sektörü için kritik öneme sahip maddeler olduğu düĢünülürse, borun 

geleceğin madeni olduğu da söylenebilir. Bugün stratejik bir değeri olan bor madeni geleceğin 

Türkiye‘sinde de ekonomik anlamda çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu çalıĢma kapsamında bu 

kadar öneme sahip olan bor madeni ile ilgili değerlendirmeler yapılmıĢ, ülke ekonomisi ve geleceği 

açısından önemi vurgulanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Bor Madeni, Bor Madeni Ekonomisi, Türkiye Ekonomisinde Bor, Türkiye‘nin 

Dünya Bor Piyasasındaki Yeri.  

ABSTRACT 

Among the mines Turkey has, Boron, having 72.3 % of the World reserve, is undoubtedly the most 

remarkable one that may make Turkey the leading country in the market according to its reserve 

and production capacity, high tenor, reserve destiny, management convenience, high quality and 

diversity and the superiority in the race because of the production costs. Although there are more 

than 150 Boron minerals in nature, mainly economical Boron minerals are Tincal, Colemanite and 

Ulexit. Turkey has biggest Boron reserves in the world. In addition this, Turkey‘s Boron minerals 

have highest quality and production conditions are more economical from other productive 

countries. Boron has great importance for Turkey. Among the sectors that boron compounds are 

most widely used; glass and fiberglass, detergent, textile, agriculture, metallurgy and chemistry 

come first. Due to these features, boron mine is of great importance for Turkey. Although the boron 

minerals are used as raw materials in many applications, they are mostly used in various areas after 

being converted to rafined boron compounds andto special boron deriativesOur country is the 

biggest exporter in the world by possesing % 72.3 of all boron reserves. Boron minerals with the 
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potential to use almost every field of ındustry be regarded as a basic raw materials for industry. 

Boron minerals produced as a result of special processing techniques, boric acid and borax, 

especially considering that nuclear materials are critical for the energy sector, boron can be said that 

the future is mine. Jet technology to fuel, textile to until the aircraft construction of an extremely 

wide range of uses of boron minerals, which have the use of new technologies is expected to be 

even larger. At the present day, boron is an important and strategic mineral that is possessed by 

Türkiye which will also have a significant role in the country‘s future in this study, boron mine is 

evaluated as it has such importance, and its significance for the national economy as well as the 

country‘s future is emphasised.  

Keywords : Boron Mining, Boron Mining Economy, Boron in Turkey Economy, The Place of 

Turkey in the World Boron Market 
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ĠTALYA TARĠHĠNDE ġARAP KÜLTÜRÜ 

 

Öğr.Gör. Esma Nur GEÇER 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, esma.gecer@gop.edu.tr 

ArĢ.Gör. Sabire YERLĠKAYA 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, sabirebattal@kmu.edu.tr  

ÖZET 

Ġtalya, dünyanın en eski bağlarına ve binlerce yıllık bir Ģarap kültürüne sahip ülkelerden biridir. 

Birbirinden çok farklı toprak ve iklim koĢullarını barındıran bu ülkede, 2000'i aĢkın yerel üzüm 

çeĢidiyle değiĢik tipte Ģaraplar üretilmektedir. Ġtalya'nın en bilinen Ģarap üreten bölgeleri; Piedmont, 

Toskana, Sicilya ve kuzeydoğu bölgesidir. ġarap, Ġtalyan halkı için yaĢamsal bir sıvı niteliğinde 

olup, her yerde asmalar yetiĢmekte ve neredeyse hiçbir yemek Ģarapsız tüketilmemektedir. Yıllık 

kiĢi baĢı Ģarap tüketiminde de en üst sıralarda yer alan bu ülke, tarihte Güney Ġtalya ve Sicilya‘da 

yerleĢik olan Yunanlılar tarafından ―ġarap Diyarı-Oenotria‖ olarak anılmıĢtır. Roma 

Ġmparatorluğu‘nun kuruluĢundan çok önceleri bile ülkede yaygın olarak bağcılıkla uğraĢılmakta ve 

Ģarap üretimi yapılmaktaydı. Ġlk asmaları Etrüskler zamanında yetiĢtirildiği bilinen Ġtalya‘da 

Romalılar döneminde daha organize ve düzenli hale getirilen bu uğraĢ, ticari anlamda da önemli bir 

değer halini almıĢtır. Etrüks ve Yunanlılar, M.Ö. 2.yy Romalılar kendi Ģarap üzümü bağlarını kurup 

üretime baĢlamadan uzun zaman önce ülkede Ģarap üretiyorlardı. Roma Ģarapçılığı bereketli ve iyi 

organize olmuĢtu, büyük ölçüde üretim yapılıp ve varil ile ĢiĢeleme gibi çeĢitli saklama yöntemleri 

geliĢtirilmiĢtir. 3.000 yıllık bağcılık tarihi olan Ġtalya, dünya Ģarap üretiminde en ön sırada yer 

almaktadır. Fransa hariç, dünyanın diğer tüm uluslarından daha fazla Ģarap üretip tüketmektedir. 

Hem üretimde hem de tüketimde Fransızlarla yarıĢan Ġtalya, mutfak ve yemek kültüründe de Ģarap 

kullanımına büyük yer vermektedir. Yerel pek çok yemek yöresel Ģaraplar katılarak piĢirilmektedir. 

Son 25 yıl içinde büyük atılım yapan Ģarap endüstrisi, özellikle bağcılık konusundaki iyileĢtirme ve 

bakım çalıĢmaları ile ―büyük Ģarap‖ kategorisinde üretime ulaĢmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Ġtalya, ġarap, Yemek, Bağ 
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AVRUPA BĠRLĠĞĠNĠN TERÖRĠZMLE MÜCADELE POLĠTĠKALARI: 11 EYLÜL 

ÖNCESĠ VE SONRASI 

Ezgi SOYLU 

Çukurova Üniversitesi, ezgisoylu14@gmail.com 

ÖZET 

Terörizm kitle iletiĢim araçlarındaki hızlı geliĢmelerin etkileri ile 21. yüzyılın baĢlıca tehditleri 

arasında yer almıĢtır. Küresel dünyada terörizm belirli bir bölgeyi değil tüm dünyayı etkileyecek 

boyutlara ulaĢmıĢtır. Terörizm anlam olarak baktığımızda, terör kelimesi ile çoğu zaman aynı 

anlamda kullanılmaktadır. Fakat, terör kelimesinin kökeni Latincedir ve ‗Terrere‘ kelimesinden 

gelmektedir. Terör korku, dehĢet, Ģiddet kullanma anlamında kullanılmaktadır. Terörizm ise tanımı 

konusunda fikir birliğine varılmamıĢ olmakla birlikte, belirli bir siyasi amaca ulaĢmak, mevcut 

duruma baĢkaldırma ve bunu Ģiddet uygulayarak yapma eylemidir. Küresel boyutta terörizmin en 

büyük etkisi 11 Eylül 2001 yılında hissedilmiĢtir. 11 Eylül saldırısı, Amerika‘yı ve AB ülkelerini 

etkisi altına alıp terörizmle mücadele ile ilgili çalıĢmaların önem kazanmasına sebep olmuĢtur. 

Avrupa‘da terörizmle mücadele topluluklarının oluĢturulmasının nedeni, üye devletlerin izledikleri 

politikaların boĢluklarını doldurmak ve terörizm tehdidini en az hissedilebilir düzeye indirgemektir. 

Avrupa Birliği üye ülkelerinin ekonomik yönden birlikte hareket etmeleri sınırlarını birlikte koruma 

zorunluluğu getirmiĢtir. Avrupa da herhangi bir kente yapılan bir terör saldırısı, Avrupa Birliğinin 

diğer ülkelerine etkisi büyük olacaktır. Avrupa Birliğinin terör ile mücadele politikaları 11 Eylül 

öncesi ve sonrası olarak gruplandırabilir. 11 Eylül öncesi terörizmle ilgili çalıĢmalar bulunmakla 

birlikte, 11 Eylül sonrası dönemde çalıĢmalara ağırlık verilmiĢtir. 11 Eylül öncesinde terörizmle 

mücadele Avrupa birliğine dahil ülkelerin iç sorunları olarak algılanmıĢtır. Bu konu Schengen, 

Maastricht ve Amsterdam anlaĢmaları ile bir temele oturtulmuĢ fakat bunun dıĢında güçlü bir birlik 

oluĢturulmamıĢtır. 11 Eylül saldırısının uluslararası etkisinin ardından bu konuda çalıĢmaların 

arttırılması gerekli görülmüĢtür. Bu dönemde AB terörizmle mücadele ile ilgili yeni antlaĢmalar 

yapmıĢ yeni kurallar oluĢturmuĢ ve eylem planları hazırlamıĢtır. 2001‘de 11 Eylül saldırısının 

ardından, terörizmle mücadele eylem planı oluĢturulmuĢ, 2004 ve 2005 yıllarında terörizmle 

mücadele stratejileri oluĢturulmuĢ ve 2010 yılında AB iç güvenlik stratejisi yürürlüğe girmiĢtir. Bu 

çalıĢmada Avrupa Birliğinin terörizmle mücadele politikalarından ve bunların küreselleĢen dünya 

üzerindeki etkilerinden bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Terörizm, Avrupa Birliği, Terörle mücadele politikaları, 11 Eylül Saldırısı 
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FĠRMA PERFORMANSI VE KARLILIK: BORSA ĠSTANBUL‟DA ĠġLEM GÖREN 

BĠLĠġĠM VE TEKNOLOJĠ ġĠRKETLERĠ ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME 

FIRM PERFORMANCE AND PROFITABILITY: AN INVESTIGATION ON 

INFORMATION AND TECHNOLOGY FIRMS QUOTED AT ISTANBUL STOCK 

EXCHANGE 

 

Prof. Dr. Famil ġAMĠLOĞLU 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, familsamiloglu@gmail.com 

Doç. Dr. Ali Ġhsan AKGÜN 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, aliihsan_akgun@hotmail.com 

ArĢ. Gör. Ali Osman ÖZTOP 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aliosmanoztop@gmail.com 

ÖZET 

Firmaya kaynak sağlayan hissedarlar ve borç verenler açısından düĢünüldüğünde firmaların 

ekonomik ve finansal performanslarını değerleme konusu önem arz etmektedir. ĠĢ performansı 

ölçüm araçlarından olan Ekonomik Katma Değer (EVA) ve Piyasa Katma Değeri (MVA), 

yatırımcılara ve Ģirket sahiplerine yol göstermede en çok kullanılan firma değerleme 

yöntemlerindendir. Belli bir dönemde elde edilen kardan, bu karı elde etmek için kullanılan 

sermaye maliyetinin çıkarılmasıyla elde edilen EVA‘nın hesaplanmasında tarihi muhasebe verileri 

kullanıldığı için eleĢtirilmektedir. ġirket piyasa değeri ile firmanın nominal değeri arasındaki fark 

olarak tanımlanan MVA ise, Ģirketin sahip olduğu kaynakların ne ölçüde etkin kullanıldığını 

gösteren ve Ģirket yönetiminin baĢarısını değerleyen bir ölçüm aracıdır. Bu araĢtırmanın amacı, 

Borsa Ġstanbul‘da (BIST) iĢlem gören biliĢim ve teknoloji Ģirketlerinin firma performans değerleme 

oranları ile karlılık oranları arasındaki iliĢkinin panel regresyon yöntemi ile belirlenmesidir. ġirket 

karlılık oranlarının, firma performansı değerleme yöntemleri (EVA - MVA) üzerindeki etkileri 

belirlenmeye çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: piyasa katma değeri, ekonomik katma değer, aktif karlılığı, sermaye karlılığı 

ABSTRACT 

Evaluation of economic and financial performance of companies is important considering firms‘ 

top-tier funding provided by shareholders and lenders. As business performance measurement tools, 

Economic Value Added (EVA) and Market Value Added (MVA) are the most commonly using 

valuation methods by investors and company owners. EVA is calculating by deducting firm‘s cost 

of capital from its operating profit and criticized for using historical accounting data in calculation. 

MVA, defined as the difference between the company's market value and book value of the 

company, is a measurement tool that indicates how effectively a company is using its capital and 

assesses the success of the company's management. The aim of this research is to determine that if 

there is a relationship between firm performance valuation and profitability ratios of information 

and technology companies listed in Istanbul Stock Exchange (BIST) by panel regression method. 

We will try to determine the effects of company profitability ratios on company performance 

evaluation methods (EVA - MVA). 

Key words: market value added, economic value added, return on equity, return on assets
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TEMETTÜ POLĠTĠKASININ HĠSSE SENEDĠ FĠYATLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ: 

BORSA ĠSTANBUL ġĠRKETLERĠ ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME 

THE IMPACT OF DIVIDEND POLICY ON STOCK PRICE: AN INVESTIGATION ON 

BORSA ISTANBUL COMPANIES 

 

Prof. Dr. Famil ġAMĠLOĞLU 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, familsamiloglu@gmail.com 

ArĢ. Gör. Ali Osman ÖZTOP 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aliosmanoztop@gmail.com 

Doktora öğrencisi Yunus Emre KAHRAMAN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, emrekahraman1410@hotmail.com 

ÖZET 

Firmaların temettü politikası ile hisse senedi fiyatları arasındaki iliĢki finans alanında tartıĢmalı bir 

konudur. Yapılan bazı çalıĢmalar, temettü politikası ile hisse senedi fiyatları arasında bir iliĢkinin 

var olduğunu iĢaret ederken, bazı çalıĢmalar ise temettü politikasının hisse senedi fiyatları üzerinde 

bir etkisi olmadığını göstermektedir. Firmaların faaliyetlerinden elde ettikleri karı, yeni 

yatırımlarında kullanmak için alıkoymaları veya hissedarlarına temettü olarak dağıtmaya karar 

vermeleri, piyasa değerini de etkileyen önemli finansal kararlardan biridir. Bu araĢtırmada, Borsa 

Ġstanbul‘a kote olan seçilmiĢ firmaların 2006 - 2015 yılları arasındaki temettü verimlilik oranları ile 

yıl sonu hisse senedi kapanıĢ fiyatları arasındaki iliĢki panel regresyon yöntemiyle incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: temettü politikası, hisse senedi fiyatı, panel regresyon 

ABSTRACT 

The relationship between companies' dividend policy and stock prices is a controversial isuue in 

finance. As some studies point out that there is a relationship between dividend policy and stock 

price, others show that there is no effect of dividend policy on stock price. In order to use for new 

investments, retention of profits obtained from the operations of the companies or to make a 

dividend payment to their shareholders is one of the important financial decisions affecting firm‘s 

market value. In this study, it will be examined that if there is a relationship between dividend 

payout rates and year-end stock close price of the selected firms quoted at Istanbul Stock Exchange 

(BIST) that ranges between 2006 and 2015. Data will be analyze with panel regression method. 

Key words: dividend policy, stock price, panel regression 
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KADINLARIN FĠNANSAL OKURYAZARLIKLARI ÜZERĠNDE EĞĠTĠMĠN ETKĠSĠ 

THE EFFECTIVE OF EDUCATION ON THE FINANCIAL LITERACY OF WOMEN 

 

Prof. Dr. Famil ġAMĠLOĞLU 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi familsamiloglu@gmail.com 

Doktora Öğrencisi Yunus Emre KAHRAMAN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, emrekahraman1410@hotmail.com 

ArĢ. Gör. HaĢim BAĞCI 

Aksaray Üniversitesi hasimbagci1907@hotmail.com 

ÖZET 

Finansal okuryazarlık konusu; 21 yüzyılın baĢlarında önemli hale gelmiĢ ve hala da hem bireyler 

hem de devlet için önemli olan bir konu olmaya devam etmektedir. AraĢtırmacıların çoğu kiĢinin 

finansal okuryazarlık seviyesinde geliĢme ile devletin ekonomik dengelerinin güçlenmesi ve 

tasarrufun artması arasında bağlantı kurmuĢtur. Bu nedenle finansal okuryazarlık konusu hem 

kadınlar için hem erkekler için oldukça önemlidir. AraĢtırmaların birçoğu göstermektedir ki; 

kadınlar finansal okuryazarlıkta erkeklere nazaran biraz geridedir. Bunun nedeni; kadınlarımızın 

ekonomiye daha geç uyum sağlamaları, ekonomik sisteme daha çok dâhil olmaları gibi nedenlerle 

birlikte: yine birçok araĢtırma da gösterildiği gibi finansal okuryazarlık sorunu eğitimle 

aĢılmaktadır. Kısaca, kadınlar eğitimle finansal okuryazarlık seviyesinde erkeklere ulaĢabilir ve 

hatta erkeklerden iyi olabilmektedir. Bu araĢtırmanın amacı; tesadüfi olarak belirlediğimiz erkek ve 

kadınlardan oluĢan gruplara ön test yaparak finansal okuryazarlık seviyelerini tespit etmek, daha 

sonra sadece kadınlara eğitim vererek kadınların eğitimle erkeklerin önüne geçip geçemeyeceğini 

tespit etmektir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Kadın, Eğitim 

ABSTRACT 

Financial literacy has become important in the early 21st century and still remains an important 

issue for both the state and the public. Most researchers have linked one's development to the level 

of financial literacy and the strengthening of the state's economic balances and the increase in 

saving. For this reason financial literacy is very important both for women and for men. Most of the 

researches show that; Women are somewhat lower levels in financial literacy than men. This is 

because; As well as the fact that our women are more likely to be involved in the economic system 

than they are in the economic system: the financial literacy problem is overcome with education, as 

many studies have shown. In short, women can reach men at the level of financial literacy through 

education and even can get better than men. The purpose of this research is To determine the levels 

of financial literacy by pre-testing groups of men and women we randomly identify and then to 

educate women only and to determine whether women will be able to pass men through education. 

Keywords: Financial Literacy, Women, Education 
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CUMHURBAġKANLIĞI HÜKÜMET SĠSTEMĠNDE CUMHURBAġKANININ KONUMU 

ve YETKĠLERĠ 

 

Öğr. Gör. Faruk YAHġĠ 

Sakarya Üniversitesi, farukyahsi@sakarya.edu.tr 

ÖZET 

AK Parti ve MHP‘nin ortak çalıĢmasıyla Ģekillenen ―CumhurbaĢkanlığı Hükümet Sistemi‖ odaklı 

anayasa değiĢikliği paketi, 16 Nisan 2017‘de gerçekleĢen halkoylaması ile seçmenler tarafından 

onaylandı. Halkoylaması ile kabul gören bu yeni sistem, 2019 yılında aynı günde gerçekleĢtirilecek 

olan milletvekilliği ve cumhurbaĢkanlığı seçimlerinin ardından uygulanmaya baĢlanacak. 

Yürütmede tek baĢlılığı esas alan ―CumhurbaĢkanlığı Hükümet Sistemi‖, Türkiye‘nin Birinci 

MeĢrutiyet‘ten (1876) itibaren tecrübe ettiği parlamenter sistemi sonlandırmıĢ ve Türkiye‘deki 

siyasal sistemi kökten değiĢtirmiĢtir. Her ne kadar farklı bir adlandırma tercih edilmiĢ olsa da, yeni 

sistem bir tür baĢkanlık modelidir. Ancak cumhurbaĢkanının sistem içerisindeki rolü ve yetkileri 

açısından ele alındığında ise yeni hükümet modeli, baĢkanlık sisteminin ideal uygulaması olarak 

kabul edilen ABD tipi baĢkanlık modelinden farklılaĢmaktadır. Bu çalıĢmada; Türkiye‘nin yeni 

hükümet sistemi olan ―CumhurbaĢkanlığı Hükümet Sistemi‖ cumhurbaĢkanının sistem içerisindeki 

konumu ve yetkileri açısından değerlendirilmektedir. ÇalıĢma ile yeni sistemin kendine has 

özelliklerine dikkat çekilmekte ve ABD tipi baĢkanlık modelinden farklılaĢtığı noktalar 

vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: BaĢkanlık Sistemi, CumhurbaĢkanlığı Sistemi, Kuvvetler Ayrılığı 
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KÜRESELLEġME VE ULUS DEVLET 

 

ArĢ.Gör. Fatih ÇELĠK 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, fatihcelikk@yandex.com 

ArĢ.Gör. Hamza ÖZÇĠFTÇĠ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, hamzaozciftci@osmaniye.edu.tr  

ÖZET 

Adeta küçük bir köy haline gelen günümüz dünyasında, küreselleĢme sürecinin de ciddi etkileriyle 

beraber devletler, çeĢitli ittifaklar kurarak uluslar üstü ve uluslararası kuruluĢlara üye olmaktadırlar. 

ÇeĢitli uluslararası anlaĢmalar neticesinde kurulan bu kuruluĢlar çok taraflı iliĢkileri, ağ bağları ve 

yönetiĢimi ortaya çıkmaktadır. Bu çok taraflı iliĢkiler ve anlaĢmalar neticesinde ulus devletler bazı 

hususlarda uluslar üstü ve uluslar arası kuruluĢlar lehine taviz vermektedirler. Özellikle uluslar üstü 

kuruluĢlar ulus devlete bazı konuları dayatma konusunda yetki sahibi olmaktadır. Bu husus 

beraberinde egemenlik kavramında da bir dönüĢüm meydana getirmektedir. Bu bağlamda 

küreselleĢmenin bir boyutu olan uluslararasılaĢma açısından uluslar üstü ve uluslararası kuruĢların 

ulus devlet kamu politikalarına ve ekonomi politikalarına olan etkileri ve egemenlik anlayıĢındaki 

dönüĢüm tartıĢılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ulus üstü kuruluĢlar, kamu politikaları, ekonomi politikaları, küreselleĢme 
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ELEKTRONĠK TĠCARET VE ELEKTRONĠK PAZARLAMANIN ĠġLETMELERE 

SAĞLAYABĠLECEĞĠ AVANTAJLAR 

POSSIBLE ADVANTAGES OF E-COMMERCE AND E-MARKETING 

 TO THE COMPANIES 

 

Fatih Güray KURġUN 

fatihguraykursun@gmail.com 

ÖZET  

Günümüzde meydana gelen teknolojik geliĢmeler sayesinde, internet kullanımının her geçen gün 

artması elektronik ticaret ve elektronik pazarlamanın yaygınlaĢmasını sağlamıĢtır. Ġnternetin 

geliĢmesi iĢletmeler için inanılmaz fırsatlar ortaya çıkarmıĢtır. ĠĢletmelerin ekonomiye daha fazla 

katılmalarına yardımcı olmuĢ ve pazar Ģartlarının iyileĢmesini sağlamıĢtır. Türkiye‘deki elektronik 

ticaret hacmi 2016 yılında 31 milyar TL civarındadır. Bankacılık iĢlemlerinin geliĢmesi ve ödeme 

alternatiflerinin geliĢtirilmesi; güvenlik zafiyetlerinin azalması sayesinde iĢletmelerin elektronik 

ticarete katılımının artacağı düĢünülmektedir. Günümüzde elektronik ticaret uygulamalarına 

bakıldığında B2C (iĢletmeden-nihai tüketiciye), B2B (iĢletmeden-iĢletmeye) elektronik ticaret 

özellikle iĢletmelere büyük yararlar sağladığı bilinmektedir. Bu çalıĢmada, elektronik müĢteri 

hizmetlerinin özellikleri, elektronik tedarik, e-tedarigin yararları, E-CRM, E- CRM‘in özellikleri, E-

CRM‘in yararları, Elektronik altyapının özelliklerinin iĢletmelere sağladığı avantajlar 

incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, E-Pazarlama, E-CRM 

ABSTRACT 

Thanks to the technological developments that have taken place today, the increase in the use of the 

internet has enabled the spread of electronic commerce and electronic marketing. Internet 

development has created incredible opportunities for businesses. Businesses have helped the 

economy get more involved and have improved market conditions. Electronic trade volume in 

Turkey is around 31 billion TL in 2016. Development of banking operations and development of 

payment alternatives; The decrease in security vulnerabilities is expected to increase the 

participation of businesses in electronic trading. Today, when looking at electronic commerce 

practices, it is known that B2C (business-to-consumer) and B2B (B2B-to-business) e-commerce 

provide great benefits especially for businesses. In this study, the characteristics of electronic 

customer service, electronic procurement, Benefits of e-supplier, features of E-CRM, features of E-

CRM, benefits of E-CRM, benefits of features of electronic infrastructure will be examined. 

Keywords: E- Commerce, E-Marketing, E-CRM 
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DESTEKLEYĠCĠ ĠNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ Ġġ YAġAM DENGESĠNE 

ETKĠSĠ ÜZERĠNE GÖRGÜL BĠR ARAġTIRMA:ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ 

AN EMPIRICAL RESEARCH ON THE EFFECT OF SUPPORTING HUMAN 

RESOURCES PRACTICES ON THE WORK LIFE BALANCE: THE CASE OF ATATURK 

UNIVERSITY 

 

ArĢ. Gör. Fatih UÇAN 

Atatarük Üniversitesi, fatih.ucan@atauni.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Salih Börteçine AVCĠ  

Atatarük Üniversitesi, savci@atauni.edu.tr 

ÖZET  

Birey, iĢ hayatı ve özel hayat kavramları ekonomik, sosyal ve siyasal etkilerden dolayı anlam 

değiĢikliğine uğramıĢtır. Günümüzde iĢ ve yaĢam birbirlerinin alanlarına müdahale eder hale 

gelmiĢ, birey ise bu müdahaleleri dengelemekte yetersiz hale gelmiĢtir. Bu çalıĢma ile iĢ-yaĢam 

dengesinin olumsuz etkilerinden korunmak için hem çalıĢanın hem de kurumun birlikte hareket 

etmesi gerekliliği vurgulanmıĢtır. Türkiye‘deki üniversite personelinin çalıĢma koĢulları göz önünde 

bulundurulduğunda iĢ-yaĢam dengesinin üniversite personeli üzerinde irdelenmesinin yerinde 

olacağı düĢünülmüĢtür. Bu bağlamda Atatürk Üniversitesinde görevli 250 akademik personelinin iĢ-

yaĢam dengesini ve kurumun sunduğu destekleyici insan kaynakları uygulamalarına yönelik 

algılarını tespit için 46 sorudan oluĢan anket uygulanmıĢtır. Elde edilen bulgular ıĢığında 

destekleyici insan kaynakları uygulamaları ile iĢ-yaĢam dengesi düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki 

tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak iĢ-yaĢam dengesinin sağlanması adına çalıĢanlar ve yöneticilere 

yönelik öneriler geliĢtirilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Ġnsan Kaynakları, ĠĢ-YaĢam Dengesi, Destekleyici Ġnsan Kaynakları 

Uygulamaları 

ABSTRACT  

The concepts of individual, work life and private life have changed due to economic, social and 

political influences. Today, work and life have become interfered with each other's fields and the 

individual has become insufficient to balance these interventions. This study is emphasized that 

both the employee and the institution must act together in order to avoid the adverse effects of 

work-life balance. Considering the working conditions of the university personnel in Turkey, it is 

thought that it would be appropriate to examine the work-life balance on university personnel. In 

this context, a survey consisting of 46 questions was applied to determine the perceptions of the 250 

academic personnels working at Ataturk University on their work-life balance and perceived 

perceptions of supportive human resources practices. A significant relationship was found between 

supporting human resources practices and work-life balance levels in the findings. As a result, 

proposals have been developed for employees and managers to ensure work-life balance. 

Keywords: Human Resources, Work-Life Balance, Supporting Human Resources Practices 
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KAMU PERSONEL HAREKETLĠLĠĞĠNĠN KĠġĠ-ÖRGÜT UYUMU, ÖRGÜTSEL 

BAĞLILIK ve Ġġ TATMĠNĠ BAĞLAMINDA ĠNCELENMESĠ: ERZURUM ĠLĠ ÖRNEĞĠ 

AN ANALYSIS OF PUBLIC STAFF MOBILITY IN THE CONTEXT OF PERSON-

ORGANIZATION FIT, ORGANIZATIONAL COMMINTMENT AND JOB 

SATISFACTION: AN EXAMPLE OF ERZURUM CITY 

 

ArĢ.Gör. Fatih UÇAN 

Atatürk Üniversitesi, fatih.ucan@atauni.edu.tr 

ÖZET 

Son asırda yaĢanan ekonomik ve siyasi geliĢmeler kamu kurumlarında reform düĢüncesini meydana 

getirmiĢtir. Bu kapsamada yapılan düzenlemeler ise kamu kurumlarında personel hareketliliğine yol 

açmıĢtır. Personel hareketliliği, kamu kurumlarının etkin ve verimli hizmet üretmesini derinden 

etkileyecek bir unsurdur. Bu nedenle söz konusu kamu personelinin, kurumlarına olan uyum 

düzeylerini, iĢ tatminlerini ve örgütsel bağlılığını incelemek önem arz etmektedir. Bu çalıĢmanın 

amacı; özelleĢtirme, kurumsal birleĢme ve yeniden yapılandırma nedeniyle kurum değiĢtiren 

personelin örgütsel bağlılık, iĢ tatmini ve kiĢi-örgüt uyumu düzeylerini tespit etmek ve aralarındaki 

iliĢkiyi ortaya koymaktır. Bu kapsamda Erzurum‘da kurum değiĢtiren 329 kamu personeline anket 

uygulanmıĢ, elde edilen verilerle katılımcıların demografik özelliklerine göre örgütsel bağlılık, iĢ 

tatmini ve kiĢi-örgüt uyumu düzeyleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Kamu personel hareketliliği kapsamında 

kurum değiĢtiren personelin önceki ve Ģu anki kurumları açısından kiĢi-örgüt uyum düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Ayrıca korelasyon analizi sonuçlarına göre kamu 

personel hareketliliği kapsamında kurum değiĢtiren çalıĢanların, örgütsel bağlılığı, iĢ tatmini ve 

kiĢi-örgüt uyumu arasında anlamlı iliĢkiler tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak hareketlilik kapsamında ki 

personelin daha etkin ve verimli olması adına yöneticiler için öneriler geliĢtirilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Kamu Personel Hareketliliği, KiĢi-Örgüt Uyumu, Örgütsel Bağlılık, ĠĢ 

Tatmini  

ABSTRACT 

The economic and political developments that have taken place in the last century have given rise to 

the idea of reform in public institutions. Regulations made in this context led to personnel mobility 

in public institutions. Personnel mobility is an element that will deeply influence public institutions 

to produce effective and efficient services. For this reason, it is important to examine the level of 

compliance of public personnel with their institutions, job satisfaction and organizational 

commitment. The purpose of this study is; To determine the level of organizational commitment, 

job satisfaction and person-organization adjustment of the personnel who change institutions due to 

privatization, corporate merger and restructuring and to show the relation between them. In this 

context, a questionnaire was applied to 329 public personnel who changed institutions in Erzurum 

and the levels of organizational commitment, job satisfaction and person-organization compliance 

were compared according to demographic characteristics of participants. Significant differences 

were found in the level of person-organization cohesion in terms of the previous and current 

institutions of staff who changed institutions in the context of public personnel mobility. Moreover, 

according to the results of the correlation analysis, significant relationships were found between the 

organizational commitment, job satisfaction and person-organization adjustment of the employees 

who changed institutions within the scope of public personnel mobility. As a result, proposals have 
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been developed for managers in order to make the personnel within the mobility more effective and 

productive.  

Keywords: Public Staff Mobility, Person-Organization Fit, Job Satisfaction, Organizational 

Commitment 
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN PERFORMANS ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNE YÖNELĠK BĠR 

ARAġTIRMA 

A RESEARCH ON THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON 

PERFORMANCE 

 

Yrd.Doç.Dr. Fatma ĠNCE 

Mersin Üniversitesi, fatma_ince@yahoo.com 

ÖZET  

Norm, değer ve tecbübelerden hareketle ortaya çıkan örgüt kültürü, çalıĢanların davranıĢlarını 

doğrudan veya dolaylı olarak yönlendirmektedir. Içinde bulunduğu ortama göre hareket etme 

eğilimi olan bireyler, sosyal kabul görme ve beğenilme gibi dürtülerle yazılı olmayan kurallara da 

uyma eğilimindedir. Bu nedenle çalıĢma ortamını kiĢisel değerlerine yakın bulan bireylerin daha 

baĢarılı olması beklenmektedir. Çünkü bireysel ve örgütsel rollerde yaĢanan örtüĢmeler, çalıĢanın 

kendisini daha rahat ifade etmesini ve etkin iletiĢim kurmasını kolaylaĢtıracaktır. Katılım, tutarlılık, 

uyum ve misyon gibi farklı isimlerde gruplanan örgüt kültürü, bireyin davranıĢlarında ve 

dolayısıyla da örgütsel çıktılarında etkili olabilir. Bu noktadan hareketle bir ilçe belediyesinde 

gerçekleĢtirilen ankette, 130 katılımcıdan elde edilen verilerle örgüt kültürünün çalıĢanların 

performansı üzerinde etkisi olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. Örgüt kültürü katılım, tutarlılık, uyum ve 

misyon kültürü olmak üzere 4 alt boyutta 36 ifadeyle ölçülürken; çalıĢan performansı 6 ifadeyle 

ölçülmüĢtür. 83 erkek, 47 kadın katılımcıdan elde edilen verilere göre, örgüt kültürü ile çalıĢan 

performansı arasında %99 güvenilirlikte orta derecede (r:0,559) bir korelasyon bulunmaktadır. 

Ayrıca regresyon analizi sonularına göre örgüt kültürü performansı pozitif yönde anlamlı Ģekilde 

yordamaktadır (DüzeltilmiĢ R2: 0,290; F: 14,096; p: 0,000). Demografik faktörler açısından örgüt 

kültürü ortalamalarında anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Katılım Kültürü, Performans, ÇalıĢan Performansı. 

ABSTRACT 

The organizational culture that emerges from norms, values and practices directs employees‘ 

behaviors directly or indirectly. Individuals, with a tendency to act according to the structure, intend 

to comply with non-written rules through the drivers of social acceptance and appreciation. For this 

reason, it is expected that the individuals who find the working environment close to their personal 

values to be more successful. Because the harmony in individual and organizational roles will make 

the employees express and communicate effectively and more easily. Organizational culture which 

includes involvement, consistency, adaptability and mission dimensions can be effective in the 

behavior of the individual and therefore in organizational outcomes. The questionnaire was 

conducted in a town municipality with the aim of investigating whether the effect of the 

organizational culture on the performance of the employees obtained from 130 participants. 

Organizational culture is analyzed with 36 terms in 4 sub-dimensions as involvement, consistency, 

adaptability and mission culture, while employee performance is analyzed with 6 terms. According 

to the data obtained from 83 male and 47 female participants, there is a correlation between 

organizational culture and employee performance in medium correlation (r: 0,559) with 99% 

significant. Moreover, according to the results of regression analysis, organizational culture 

significantly predicts performance positively (Adjusment R2: 0,290; F: 14,096; p: 0,000). There are 
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no significant differences in the means of the organizational culture in terms of demographic 

factors. 

Keywords: Organizational Culture, Involvement Culture, Performance, Employee Performance  
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SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SEMBOLĠK TÜKETĠM EĞĠLĠMĠ ÜZERĠNE BĠR 

ARAġTIRMA 

A RESEARCH ON USING SOCIAL MEDIA AND THE TENDENCY OF CONSPICUOUS 

CONSUMPTION 

 

Yrd.Doç.Dr. Fatma ĠNCE 

Mersin Üniversitesi, fatma_ince@yahoo.com 

ÖZET  

Tüketici davranıĢları fizyolojik ihtiyaçlar kadar psikolojik ihtiyaçlardan tarafından da 

yönlendirilmektedir. Güvende hissetme, giyinme ve doyma ihtiyacı kadar saygınlık elde etme, 

baĢkaları tarafından benimsenme, bir gruba ait olma ve hayranlık uyandırma gibi dürtülerle hareket 

eden bireyler, belirli bir sosyal kimlik yaratma eğilimiyle hareket etmektedir. Bu nedenle insanlarda 

marka tercihi, farklı giyinerek dikkat çekme ve belirli bir gruba ait sembolleri taĢıma gibi 

davranıĢlar gözlemlenmektedir. Bu eğilimlerden biri tüketimin bir kiĢilik ifadesi olarak kullanıldığı 

ve belirli bir sosyal sınıfa ait olma izlenimleri yarattığı sembolik tüketim eğilimidir. Sembolik 

tüketim eğiliminde, birey kendisini belirli bir kimliğe göre tanımlamakta ve sosyal yapıda bu 

kimliğe göre bir konum kazanmak istemektedir. Böylece birey tüketim tercihleriyle güç, statü ve 

bireysel farklılıklar gibi sembolleri baĢkalarına aktarmaktadır. Tüketim eğiliminin bireysel 

davranıĢları yönlendirmesinde, internet ve sosyal medya araçları gibi birçok değiĢkenin katkısı 

bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle 300 iĢletme bölümü öğrencisi ile tam sayım metoduna 

dayanarak yapılan anket çalıĢmasında, sosyal medya kullanımı ve demografik faktörler açısından 

sembolik tüketim eğiliminde farklılık olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. 132 erkek, 168 kadın 

katılımcıdan elde edilen verilere göre, lüks tüketim ve diğerlerinin hoĢuna gidecek ürünleri satın 

alma gibi sembolik tüketim davranıĢlarında cinsiyet (p:0,002), gelir durumu (p:0,000), sosyal statü 

(p: 0,008) ve sosyal medya kullanımı açısından (p: 0,000) farklılıklar bulunmaktadır. AraĢtırma 

sonuçlarına göre; erkek, gelir durumu orta seviyede olan, kendisini alt tabakada gören ve sosyal 

medya kullanımı sık olan katılımcıların sembolik tüketim eğilimi ortalamaları daha yüksektir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Kullanımı, Sembolik Tüketim Eğilimi, Tüketici 

DavranıĢları 

ABSTRACT 

Consumer behaviors are directed by psychological needs as well as physiological needs. Individuals 

who act with impulsions, such as the feeling of security, dressing and getting as much respect as the 

need for satisfaction, being adopted by others, belonging to a group and admirableness, act with the 

tendency to create a certain social identity. For this reason, behaviors such as brand preference, 

attracting attention by dressing differently and carrying the symbols belonging to a specific group 

are observed. One of these dispositions is the symbolic consumption tendency in which 

consumption is used as a personal expression and gives the impression that it belongs to a certain 

social group. In the tendency of symbolic consumption, the individual identifies himself by a certain 

identity and wants to gain a position in the social structure according to this identity. Thus, the 

individual conveys symbols such as power, status and individual differences to others by their 

preference for consumption. There are many variables contributing to consumer behavior, such as 

the internet and social media tools, which tend to drive individual behavior. From this point of 

view, a questionnaire survey based on the full inventory count to 300 business school students 

investigated whether there was a difference in the symbolic consumption tendency in terms of 
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social media use and demographic factors. According to the data obtained from 132 male and 168 

female participants, there are some differences between groups in symbolic consumption behaviors 

such as deluxe consumption and purchasing products that would appeal to others, based on the 

gender (p: 0,002), income (p: 0,000), social status (p: 0,008) and using of social media (p: 0,000). 

According to the results of the research; the group means of the male, middle level income, lower 

social status and higher using of social media have a higher symbolic consumption tendency than 

others. 

Keywords: Social Media, Using of Social Media, The Tendency of Symbolic Consumption, 

Consumer Behaviors 
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TÜRKÇE VE ALMANCA POLĠTĠK DĠLDE STREOTĠPLER 

 

Doç. Dr. Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN 

Atatürk Üniversitesi, fatmajale@atauni.edu.tr 

ÖZET 

Dil, insanlığın elindeki en güçlü araçlardan biridir. Dil ile duygular ifade edilebildiği gibi 

düĢünceler, fikirler dile getirilmekte, iletiĢim kurulabilmekte, bilgi akıĢı sağlanmaktadır. Dil bir 

toplumun toplum olmasını sağlayan en önemli unsurlardan birisidir. Toplumun bireyleri 

konuĢtukları dil ile sosyal iliĢkilerini muhafaza edip sistemi tamamlamaktadır. Dil, toplumun 

düĢüncelerini, alıĢkanlıklarını, davranıĢlarını ve bunun gibi birçok özelliği yansıtmaktadır. Dil ile 

güç dengeleri oluĢturulabilmektedir. BaĢkalarını ikna etme, etkileme yönünde en güçlü araçlardan 

biri olduğu kadar, onlar hakkındaki düĢüncelerin aĢığa çıkmasında da etkilidir. KiĢilere yönelik 

görüĢlerin anlatımı farklı dilsel öğeler aracılığı yapılmaktadır. Bunlar olumlu olabildiği gibi 

olumsuz da olabilmektedir. Dilsel önyargılar, basmakalıp sözler yani kliĢeler, stereotipler 

baĢkalarına karĢı takınılan tutumun dile getirilmesinde kullanılan dilsel oluĢumlardan birkaçıdır. 

Bunlardan stereotip sosyal gruplara ve bu grupların üyelerine yönelik görüĢler hakkındaki 

düĢüncelerin dilsel ifadesidir. Bunlar günlük iletiĢimde veya politik eylemlerdeki sosyal iletiĢimsel 

grup oluĢumlarında etkili olmamakta, aynı zamanda güç ve hakimiyet iddialarının bireysel veya 

ideolojik olarak motivasyonunu da sağlamaktadır. Bu çalıĢmada Türkçe ve Almanca politik dildeki 

stereotiplerin incelenmesi amaçlanmaktadır. ÇalıĢmanın birinci bölümünü oluĢturan kuramsal 

kısımda, stereotip kavramının tanımından yola çıkılarak konunun detayları ortaya konacaktır. 

ÇalıĢmanın uygulama bölümünde, Türkçe ve Almancadaki politik söylem metinleri ele alınarak 

metinlerdeki stereotipler araĢtırılacaktır. Söz konusu stereotipler Türkçe ve Almanca açısından 

karĢılaĢtırılarak incelenecektir. Elde edilen bulgular stereotiplerin Türkçe ve Almanca kullanımı 

bağlamında değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda Türkçe ve Almanca politik dilde ne 

tür bir stereotip kullanım alanının olduğu görülecek, Türkiye ve Almanya‘daki politik söylemlerin 

hangi bağlamda benzerlik ve farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaĢılacaktır. ÇalıĢmada Türkçe ve 

Almanca metinlerin karĢılaĢtırılması söz konusu olduğundan, inceleme genel olarak kontrastif 

söylem analizi yöntemi ile yürütülecektir. 

Anahtar Kelimeler: Stereotip, politik dil, Türkçe, Almanca 
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TÜRKĠYE‟DE KAMU PERSONEL YÖNETĠMĠNDEN ĠNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETĠMĠNE GEÇĠġ: TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

 

Doç.Dr. Ferit ĠZCĠ 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ferit.izci@yyu.edu.tr 

ArĢ.Gör. M. ġerif Yıldız 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı mehmetserifyildiz@yyu.edu.tr 

ÖZET 

DeğiĢimin bu denli hızlı gerçekleĢtiği ve hayatın her alanını etkilediği bir dünyada, personel 

yönetimi anlayıĢının bundan nasip almaması düĢünülemez. Bugün, dünyada kamu yönetimi 

anlayıĢları değiĢmiĢ, devlet- vatandaĢ arasındaki iliĢkiler bir baĢka boyut kazanmıĢtır. Geleneksel 

kamu yönetimleri yerini kamu iĢletmeciliği anlayıĢına terk etmiĢtir. VatandaĢ odaklı bir yönetim 

anlayıĢının temelinde, etkin ve verimli bir biçimde iĢleyen personel sistemleri yatmaktadır. Kamu 

personeli, devletin vatandaĢa bakan yüzü ve devlet gücünün en önemli unsurudur. Bu nedenle, 

kamu personel yönetimi ile ilgili geliĢmeleri yakından takip etmek, personel sistem ve uygulama 

anlayıĢını bu geliĢmeler doğrultusuna güncellemek hayatı önem arz etmektedir. Günümüzde, 

temellerini Weber‘in bürokrasi düĢüncesinden alan ve zamanla deforme olup, bürokratik iĢleyiĢin 

önündeki engellerden biri haline gelen geleneksel kamu personeli yönetim anlayıĢı iĢlevini yitirmiĢ 

durumdadır. Bunun yerine, modern dünyanın benimsediği, çok daha dinamik ve geniĢ kapsamlı 

olan insan kaynakları yönetimi anlayıĢı geçmiĢtir. Türk kamu bürokrasisinin en önemli sorunu 

haline gelen personel sistemi, hemen hemen her dönem tartıĢmalara konu olmuĢ, yapısal ve iĢlevsel 

alanlarda yasal değiĢikliklere gidilmiĢtir. Ancak, personel sisteminin dayandığı temel felsefe ve 

ilkeler değiĢtirilemediği için istenilen sonuçlar elde edilememiĢtir. Bu yüzden sistemin radikal bir 

biçimde değiĢtirilmesi zorunluluk haline gelmiĢtir. Bu çalıĢmada, kamu personelinin yapısal ve 

iĢlevsel sorunları üzerinde durulacak, günümüz kamu yönetimi anlayıĢında meydana gelen 

değiĢimler ıĢığında personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiĢin gerekliliği 

vurgulanacaktır. Sonuç olarak da, temel sorunlara yönelik ne gibi çözümlerin üretilebileceği 

tartıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Personel Yönetimi, Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Yeni Personel Sistemi 

 

ABSTRACT 

In a world where change takes place so fast and affects every aspect of life, it is unthinkable for 

personnel management to get less of it. Today, public administration understandings have changed 

in the world and relations between the state and citizens have gained another dimension. Traditional 

public administrations have left their place to the concept of new public managemen. An efficient 

and efficient functioning of personnel systems lies at the basis of a citizen-oriented management 

approach. Public personnel are the most important element of the government's face and state 

power. For this reason, it is important to closely monitor the developments related to public 

personnel management and to update the personnel system and application understanding in line 

with these developments. Nowadays, the traditional public personnel management concept, which 

takes its foundation from Weber's bureaucratic mentality and becomes a deformity over time and a 

barrier to bureaucratic functioning, has lost its function. Instead, the modern world has embraced 

much more dynamic and comprehensive human resource management. The personnel system, 
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which has become the most important problem of the Turkish public bureaucracy, has been subject 

to discussion almost every semester and legal changes have been made in the structural and 

functional areas. However, as the philosophy and principles on which the personnel system is based 

can not be changed, the desired results have not been achieved. So it has become a necessity to 

change the system in a radical way. This study will emphasize the structural and functional 

problems of public personnel and emphasize the necessity of transitioning from personnel 

management to human resources management in light of changes in today's public administration 

understanding. As a result, it will be argued what solutions can be made for the main problems 

 

Key Words: Personnel Management, Human Resources Management, New Personnel System 
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SEZAĠ KARAKOÇ ĠLE ĠSMET ÖZEL‟ĠN POETĠK FĠKĠRLERĠ BAĞLAMINDA 

TÜRKĠYE‟DE MODERN ĠSLAMĠ ġĠĠR 

Yrd. Doç. Dr. Fethi DEMĠR 

YYÜ Eğitim Fakültesi, mfethi_demir@yahoo.com  

Doç. Dr. Kemal EROL 

YYÜ Eğitim Fakültesi, lameklare@gamil.com  

ÖZET 

Türkiye‘de, kadim ve güçlü bir muhafazakâr Ģiir geleneği olmakla birlikte modern anlamda Ġslamcı 

Ģiirin ortaya çıkıĢı, Ġslamcılık hareketine dayanır. Mehmet Akif‘in öncülüğünü yaptığı Ġslami 

Ģiirdeki modernleĢme hamlesi, esas ivmesini Necip Fazıl Kısakürek‘le kazanır. Necip Fazıl‘dan 

sonra ise Modern Ġslami Ģiir, iki eğilim üzerinden Ģekillenir. Bunlardan ilki kültürel, manevi-dini 

değerleri merkeze alan, daha ziyade dikey anlamda ilerleyen felsefi, varoluĢsal ve içsel bir üslup 

inĢa eden söylemdir. Diğeri ise yatay anlamda ilerleyen politik, eylemci ve dıĢsal bir üsluba 

dayanır. Ġlk eğilim Ġkinci Yeni Ģiiriyle Ġslami içeriği birleĢtiren Sezai Karakoç çizgisinde geliĢirken 

ikinci eğilimi ise Marksist dünya görüĢünden gelip radikal imgelerle lirik bir duyuĢu sentezleyen 

Ġsmet Özel temsil eder. Yalnız Modern Ġslami Ģiirin değil, aynı zamanda Türk edebiyatının bu iki 

önemli Ģairi, poetik fikirleriyle özellikle 1980‘den sonra daha da yaygınlaĢan Modern Ġslami Ģiire 

yön verir. Bu nedenle Sezai Karakoç‘un ve Ġsmet Özel‘in Ģiir üzerine kaleme aldıkları poetik 

yazıları değerlendirilmelidir. Çünkü bu iki Ģairin Ģiirleri üzerine çok sayıda araĢtırma ve analiz 

yapılmıĢtır. Ayrıca sadece Ġsmet Özel‘in ya da Sezai Karakoç‘un Ģiirlerini yorumlamaya dayanan 

hermenötik bir yaklaĢım, konunun anlaĢılmasında yetersiz ve öznel kalabilir. Bu bağlamda Sezai 

Karakoç‘un Edebiyat Yazıları-I/II adlı yapıtları ile Ġsmet Özel‘in Şiir Okuma Kılavuzu’nu analiz 

etmek Modern Ġslami Ģiirin genel özelliklerini ortaya koymada faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Modern Ġslami ġiir, Poetika, Sezai Karakoç, Ġsmet Özel 

 

ABSTRACT 

In Turkey, in spite of the archaic and powerful conservative poetry, in the modern sense, the 

emergence of an Islamic poetry is based on the Islamist movement. Modernization efforts in Islamic 

poetry pioneered by Mehmet Akif, gained main momentum with NecipFazılKısakürek. After 

NecipFazıl, Modern Islamic poetry, shaped through two canvas. The first of these is discourse that 

builds a philosophical, existential and internal style, which proceeds in vertical sense, and 

centralizes cultural, spiritual and religious values. The other one is based on a political, activist and 

external style that progresses in a horizontal sense. While the first trend is developed on the line of 

SezaiKarakoç that combines the Islamic content with the ĠkinciYeni(Second New) poetry, the 

second trend is represented by ĠsmetÖzel, who came from the Marxist world view and synthesizes a 

lyrical feeling with radical imagery. These two important poets of not only Modern Islamic poetry, 

but also of Turkish literature, with their poetical ideas, shape Modern Islamic poetry which becomes 

more widespread especially after 1980. For this reason, SezaiKarakoç and ĠsmetÖzel's poetic 

writings on poetry / poet should be evaluated. Because there is a great deal of research and analysis 

on the poetry of these two poets, and a hermeneutic approach based only on their poetry 

interpretations may be lacking in understanding the topic. In this context, analyzing of 

SezaiKarakoç's (EdebiyatYazıları)Literary Writings-I / II and ĠsmetÖzel's (ġiir Okuma 
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Kılavuzu)Poetry Reading Guide will be helpful in revealing the general features of modern Islamic 

poetry. 

Keywords: Modern Islamic Poetry, Poetic, SezaiKarakoç, ĠsmetÖzel. 
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MALPRAKTĠS DAVALARINDA SAĞLIK ÇALIġANLARININ DURUMUNUN TIBBĠ 

KÖTÜ UYGULAMAYA ĠLĠġKĠN ZORUNLU MALĠ SORUMLULUK SĠGORTASI 

KAPSAMINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

ASSESSMENT OF THE STATUS OF HEALTHCARE WORKERS IN MALPRACTICE 

CASES UNDER THE COMPULSORY FINANCIAL LIABILITY INSURANCE FOR 

MEDICAL MALPRACTICE 

 

Öğr.Gör. Fuat ÇAMLIBEL 

Cumhuriyet Universitesi, fcamlibel@cumhuriyet.edu.tr  

Prof.Dr. Ġlyas AKHĠSAR 

Kocaeli Universitesi, ilyas.akhisar@kocaeli.edu.tr 

ÖZET 

Sağlık sektöründe, hastaların  teĢhis ve tedavilerinde yeni teknolojilerin kullanımı gün geçtikte 

artarak devam etmektedir. Sağlık alanında çalıĢan personeller, zaman zaman yanlıĢ tanı, tedavi, 

bakım ve ihmal gibi nedenlerden dolayı hastalar ve/veya yakınlarıyla ile karĢı karĢıya kalmakta ve 

hatta söz konusu vakalar mahkemelerde dava konusu olmaktadırlar. Dava konusu bazı vakalar için, 

sağlık çalıĢanları ceza ve maddi tazminat ödemekle yükümlü kalabilmektedirler. Mahkemeler 

tarafından verilen bazı maddi tazminat meblağları, oldukca yüksek olabilmektedir ve sağlık 

çalıĢanları bu tazminatlar karĢılayabilememektedirler. Türkiye‘de Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu 

Mali Mesuliyet Sigortası yapılmakla birlikte sağlık çalıĢanlarının tamamı bu sigortadan 

faydalanamamaktadır. Sadece doğrudan sağlık hizmeti gören personeli kapsayan bu sigorta türünde 

tamamlayıcı sağlık personeli kapsam dıĢında tutulmuĢtur.  Bu çalıĢmada, sağlık çalıĢanlarının 

malpraktis davaları karĢısında hekimlerin yanı sıra diğer tamamlayıcı sağlık personelininde 

durumunu değerlendirilmiĢtir. Diğer ülke uygulamaları ile birlikte mahkeme kararları 

doğrultusunda incelenmiĢ ve tüm sağlık çalıĢanlarını kapsayan bir mali mesuliyet sigortasının 

olabilirliliği üzerine bir durum anazili yapılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Malpraktis, Sağlık Sigortası, Sigorta Davaları ve Hukuku 

ABSTRACT 

The use of new technologies in the diagnosis and treatment of patients is increasing day by day in 

the health sector. Personnel, working in the health field are sometimes confronted with patients and 

/ or relatives for some reasons such as misdiagnosis, treatment, care and negligence, and even the 

cases are subject to litigation in courts. For some cases of litigation, health workers are liable to pay 

penalties and financial compensation. Some amounts of pecuniary compensation awarded by courts 

can be quite high and health workers are not able to cover these indemnities. Medical malpractice in 

Turkey with compulsory financial liability insurance is not all health care workers benefit from this 

insurance. Complementary health personnel are excluded from this type of insurance which covers 

only direct health service personnel. In this study, the situation of doctors and other complementary 

health personnel were evaluated in the face of malpractice cases. Together with other countries‘ 

practices, they have been examined in line with court decisions and a case has been made on the 

possibility of a financial liability insurance covering all health workers. 

Keywords: Malpractice, Health insurance, Insurance Lawsuit and Law 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE MOTĠF VE DESEN TASARIMININ ÖNEMĠ 

ÇĠNĠ SANATI ÖRNEKLERĠ 

 

ArĢ. Gör. Gökhan AKCA 

Dumlupınar Üniversitesi, gokhan.akca@dpu.edu.tr  

Prof. Dr. Ġskender IġIK 

Dumlupınar Üniversitesi, iskender.isik@dpu.edu.tr   

ÖZET 

Devletlerin devamlılığı; siyasi, askeri ve ekonomik gerekliliklerin yanı sıra kültür değerlerinin yeni 

nesillere aktarılması ile de doğrudan iliĢkilidir. Kültür aktarımı, kısa vadede kültürün yaĢatılması ve 

genç kuĢaklarının eğitimine bağlıdır. Uzun vadede ise kalıcı sanat eserlerinin üretilmesi ile mümkün 

olabilmektedir. Dünya üzerinde yer almıĢ milletler, bilinen insanlık tarihinin baĢlangıcından bu 

yana afetler, savaĢlar ya da ekonomik ve sosyal çöküntüler gibi yıkıcı sarsıntılar yaĢamıĢ ve bu 

sebeplerle çoğu zaman kültürel devamlılığı sağlayamadıkları için yok olup gitmiĢlerdir.  Türkler, 

tarih sahnesine çıktıkları ilk günden bu yana, büyük ve güçlü devletler kurmuĢ, aynı zamanda da 

çeĢitli alanlarında eserler üretmiĢtir. Bu eserler; Türk kültürü, sanatı ve inanıĢlarına ıĢık tutarak,  

yeni nesillere aktarılmasında büyük önem taĢımıĢtır. Türk tarihini ve kültürünü günümüze kadar 

taĢıyan gerek mimari, gerekse el sanatları alanında üretilmiĢ pek çok eserin ortak noktası ise 

kültürel kodları bünyesinde barındıran motif ve desenlerdir. Motif ve desenler, mimari yapıların 

süslemesinde olduğu gibi tezhip ve çini alanında da yoğun bir biçimde kullanılmıĢtır. AraĢtırma 

kapsamında, Türk kültürünü Orta Asya‘dan Anadolu‘ya kadar neredeyse kesintisiz bir biçimde 

aktarmayı baĢaran Türk motif ve desenleri araĢtırılmıĢ, bu motif ve desenlerin yoğun bir biçimde 

kullanıldığı çini sanatından örnekler incelenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler : Türk, Kültür, Sanat, Motif, Desen, Çini 
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2000‟LĠ YILLARIN POPÜLER TÜRK DĠZĠ VE FĠLMLERĠNDE OSMANLI TARĠHĠNE 

YÖNELĠġ 

THE TENDENCY TOWARD THE OTTOMAN HISTORY in POPULAR TURKISH TV 

SERIES and MOVIES of 2000s 

 

ArĢ.Gör. Dr. Gönül CENGĠZ 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, gonulcengiz88@gmail.com 

ArĢ.Gör.  Birgül ALICI 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, birgulalici@yyu.edu.tr 

ÖZET 

Türk Sinema tarihinin ilk filmi kabul edilen Ayastefanos‘taki Rus Abidesi‘nin YıkılıĢı‘nın bir tarihi 

belgesel film olduğunu düĢündüğümüzde, yıllarını bağımsızlık mücadelesine adamıĢ bir ulusun 

tarihi yapımları da adından söz ettirmiĢtir. TRT televizyonu yayınlarının popülerleĢtiği 1980‘li 

yıllara kadar tarihi yapımlar genellikle yerli roman, destan, efsane veya çizgi roman eserlerinden 

uyarlama olduklarından gerçek kiĢi veya olayların kurgulanıĢına pek rastlanmamaktadır. Özel 

kanalların yayın hayatına girmesinin ardından 2000‘li yıllarda tarihi dizi ve filmlerde gerçek kiĢi 

veya olaylardan kurgulanma ve ticari baĢarılar ön plana çıkmıĢtır. Bu çalıĢma tarihi kostüme 

dizilerin ve filmlerin zaman içinde yaĢadığı dönüĢümün ve günümüzde popülaritesini arttırmasının 

nedenlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla çalıĢmada örneklem olarak özellikle 

1990‘lı yılların ortalarından baĢlayıp 2010‘dan sonra büyük artıĢ gösteren popüler Türk tarih dizi ve 

filmlerden Fetih 1453, MuhteĢem Yüzyıl (dizi) ile 1990‘lı yıllar öncesi gerçek kiĢi ve olaylardan 

uyarlama nadir filmlerden Ġstanbul‘un Fethi ve IV. Murat (dizi) yapımları izlenme oranları 

nedeniyle seçilmiĢtir. ÇalıĢmada kavramsal çerçeveyi belirlemede literatür tarama yöntemi tercih 

edilirken, film analizlerinde içerik ve biçimsel yönden farklılıkları ortaya koymak adına nitel içerik 

analizi yöntemi seçilmiĢtir. ÇalıĢmada elde edilen bulgular ıĢığında MuhteĢem Yüzyıl dizisinin 

2011 yılından itibaren yurt içinde ve Çin‘den ABD‘ye yurt dıĢında elde ettiği uluslararası baĢarının, 

Türkiye‘de TV ve film sektöründe benzer tarihi yapımların görücüye çıkmasına vesile olduğu 

söylenilebilir. Ayrıca baĢarıda geliĢen teknolojik ve ekonomik imkanlarla birlikte dekor, kostüm, 

teknik donanım gibi unsurlarda dönemin atmosferini daha zengin inĢa edebilme imkanının 

doğmasının ve dolayısıyla yönetmenlerin ve senaristlerin tarihi konulara daha farklı üsluplarla 

yaklaĢabilme esnekliğini elde etmesinin payı büyüktür. Yine Türk izleyicisinin milli ve manevi 

değerlerine bağlılığının ve kendi geçmiĢ ve kültürüne olan ilgisinin günümüz koĢullarında birlik ve 

beraberlik duygularında oluĢan hassasiyetle birlikte yeniden hayat bulması da baĢarıyı tetikleyen 

unsurlar olmuĢtur. Nitekim bu film ve dizilerde dönemin tarihsel kiĢilikleri, zorlu Ģartlarda ulus 

topraklarının bütünlüğü ve halkın refahı için yaptığı katkılarıyla idol olarak yansıtılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Türk Televizyon Dizileri, Tarihi Kostüme Filmler, MuhteĢem 

Yüzyıl. 

ABSTRACT 

When we think that the Fall of the Russian Monument in Ayastefanos, which is considered as the first a 

historical documentary film of Turkish cinema history, the history productions of a nation devoted its years 

to the struggle for independence also mentioned its name. Until the 1980s, when TRT television broadcasts 

became popular, historical productions were often adapted from local novels, epics, legends, or comic strips, 

so no real person or events were found to be constructed. After the entry of special channels into the 
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broadcasting life, in the year 2000s, the commercial successes came to the forefront in the history series and 

films by being formed from real persons or events. This study aims to reveal the transformation of the 

historical costume TV series and films, and the reasons for the increase in popularity today. For this purpose, 

as an example in the study, especially popular Turkish history series and films starting from the mid-1990s 

and increasing after 2010, Fetih 1453, Magnificent Century (series) and adaptation from real people and 

events before the 1990's years, and Conquest of Istanbul and IV.Murat (serial) productions were chosen 

because of their monitoring rates. Qualitative content analysis method was chosen in order to reveal 

differences in content and formal direction in serial and film analysis, while literature review method was 

used to determine the conceptual framework in the study. Findings from the study show that the international 

success of the Magnificent Century series since 2011 in the country and abroad from China to the United 

States has been instrumental in bringing together similar historical productions in the TV and film sector in 

Turkey. Besides, with the technological and economical opportunities that have been developed successfully, 

the possibility of constructing the atmosphere of the period more richly in the elements such as decor, 

costume, technical equipment and therefore flexibility of directors and screenwriters to approach historical 

subjects in different styles is big. The success of the Turkish audience's dependence on the national and 

spiritual values and the interest of their own past and the culture, together with the sensitivity in unity and 

solidarity in today's conditions, have been the factors that triggered success. Thus the historical personalities 

of the period in these films and serials are reflected as idols with the contributions made for the integrity of 

nation lands and for the welfare of the people. 

Keywords: Turkish Cinema, Turkish Television Series, Historic Costume Films, Magnificent Century. 



 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org info@iksad.org www.iksadkongre.org     KAZNU 

 

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

138 

ULUSLARARASI HUKUKTA TEAMÜL OLARAK ĠNSANĠ MÜDAHALE 

 

Öğr. Gör. Gül Seda ACET 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, sedaacet@hotmail.com; seda.acet@gop.edu.tr 

ÖZET 

Soğuk SavaĢ sonrası artan siyasi krizler, ülke içi çatıĢmalar Ģiddete varan insan hakları ihlallerinin 

artmıĢ olması ve insanlara karĢı tehditlerin de bizzat devletlerinden geliyor olması insani 

müdahaleyi daha çok gündeme getirmektedir. Ġnsani müdahale genel anlamda, müdahale edilen 

devletin vatandaĢlarını geniĢ çaplı insan hakları ihlallerinden korumak için bir ya da birden fazla 

devletin silahlı kuvvet kullanması olarak tanımlanmaktadır. Ġlke olarak insani müdahale insani 

gerekçelerle hayata geçirilen bir müdahale türü olsa da hem teorik olarak hem de pratikte 

Uluslararası ĠliĢkilerdeki en tartıĢmalı konulardan biridir. Ġnsani müdahale baĢta BM ġartı olmak 

üzere herhangi bir bağlayıcı uluslararası hukuk metninde yer almamaktadır. Bu nedenle literatürde 

insani müdahalenin tanımına ve sınırlarına iliĢkin bir fikir birliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu 

durum insani müdahalenin sınırlarının ve uygulanma Ģartlarının belirlenmesini de zorlaĢtırmaktadır. 

Aynı Ģekilde insani müdahalenin herhangi bir uluslararası hukuk metninde yer almaması onun bir 

hukuk kuralı haline gelmediğini baĢka bir deyiĢle yasal olmadığını ifade etmektedir. Ancak pratikte 

birçok uygulamada (Haiti, Somali, Ruanda, Kosova) görüldüğü üzere insan hakları ihlali ve insani 

krizler söz konusu olduğunda insani müdahale ahlaki sorumluluğa bağlanarak uygulanmaktadır. Bu 

bağlamda insani müdahale örnekleri de değerlendirildiğinde insani müdahalenin yasal olmadığını 

ancak gerekli durumlarda ahlaken meĢru olabileceği tartıĢılmaktadır. Bu çalıĢmada insani 

müdahalenin uygulanan örneklerine istinaden uluslararası hukukta bir teamül olma yolundaki 

ilerleyiĢi değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Hukuk, Ġnsani Müdahale, Teamül, Yasallık, MeĢruiyet. 
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GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE OSMANĠYE‟DE YEREL BASIN* 

PAST FROM PRESENT TO LOCAL PRESS IN OSMANĠYE 

 

Uzman, Phd Öğrencisi  Gülsüm ġĠMġEK 

Ankara Üniversitesi, gulsumerbasansimsek@gmail.com 

  ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı, Osmaniye‘deki yerel basının son bir asırda geçirmiĢ olduğu değiĢimi ve 

geliĢimi ortaya koyabilmektir. ÇalıĢma çerçevesinde araĢtırma yöntemi olarak Osmaniye‘nin 

önde gelen gazetecileriyle ―Ali Erat, Gökhan Erkmen, Ali Cihangir, Ali Kiper, Hüseyin Ünaldı 

ve Mustafa Bardak‖  ―01.09.2014-14.09.2014‖ tarihleri arasında derinlemesine görüĢmeler 

yapılarak gazete nüshalarından müze, gazetecilerin arĢivleri, matbaa vb. yerlerden örnekler 

bulunmuĢtur. ÇalıĢma, Osmaniye‘de yerel basının tarihi geliĢimine dair daha önce herhangi bir 

araĢtırma yapılmamasından dolayı son derece titizlikle yürütülmüĢtür.  AraĢtırma neticesinde 

Osmaniye‘de ilk gazetenin 1927‘de Osmanlıca basılan Cebeli Bereket gazetesi olduğu, 1950‘ye 

kadar kısıtlı imkânlardan dolayı Osmaniye‘de gazetenin basılmadığı, 1950‘de Latin harfleriyle 

Osmaniye Postası‘nın basıldığı ve bunları müteakiben Yedi Ocak, Hakikat, Osmaniye, Çataloluk, 

Hasret, Yeni Osmaniye gazetelerinin basıldığı ortaya çıkmıĢtır. Gazetelerdeki yazılar ―tipo baskı‖ 

yöntemiyle basılırken resimlerde ―kliĢe‖ yöntemi ile kullanılmıĢ, gazeteler tek nüsha halinde, 

haftada en fazla üç gün yayınlanmıĢ.  Bu gazetelerin her biri yaklaĢık olarak 20-30 yıllık yayın 

hayatına sahiptir ve içerikleri itibariyle ideolojik duruĢlarını ortaya koymuĢlardır. Bu güne 

baktığımızda ise Osmaniye‘de 9 adet günlük, 17 adet haftalık yayın yapan gazete basılırken yerel 

basınla ilgili 5 adet mesleki kuruluĢ temsilciliği bulunmaktadır. Gazeteler en fazla 6 sayfa 

halinde, ofset baskı ile ve ağırlıklı olarak masa baĢı haberciliği Ģeklinde yapılmaktadır. 

Osmaniye‘deki güncel yerel basında kutuplaĢma ve tekelleĢme görülmekte ve ―naylon gazete‖ ler 

basılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Osmaniye, Yerel Basın, Gazete.    

ABSTRACT 

The aim of this work is to show the change and development that the local press in Osmaniye has 

spent in the last century. As a research method in the framework of the study, in-depth interviews 

were held with leading journalists of Osmaniye between the dates of "01.09.2014-14.09.2014" 

"Ali Erat, Gökhan Erkmen, Ali Cihangir, Ali Kiper, Hüseyin Ünaldı and Mustafa Bardak" and 

archives of museums and journalists, Printing house, etc. Examples from places were found. The 

study has been carried out with great care in Osmaniye since no previous research has been done 

on the historical development of the local press. As a result of the research, the first newspaper in 

Osmaniye was published in 1927 in the Ottoman Empire ―Cebeli Bereket‖ press, and it was 

published in Osmaniye in 1950 because of limited opportunities until 1950. In 1950, Osmaniye 

Post was printed in Latin letters and these were followed by Yedi Ocak, Hakikat, Osmaniye, 

                                                           
*
 ―2014 Yerel Seçimlerinde Osmaniye‘de Yerel Basının Siyasi Partilere ve Adaylara YaklaĢımı‖ çalıĢması, BaĢkent 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı‘nda BaĢken 

Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Güvenir danıĢmanlığında yürütülen ve Gülsüm ġimĢek 

tarafından hazırlanan yayınlanmamıĢ ―2014 Yerel Seçimlerinde Osmaniye‘de Yerel Basının Siyasi Partilere ve 

Adaylara YaklaĢımı‖ adlı yüksek lisans tezinden üretilmiĢtir. 
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Çataloluk, Hasret, New Osmaniye newspapers have been published. The articles in the 

newspapers were printed using the "typo printing" method, while the pictures were used in the 

"cliche" method, the newspapers were published in a single copy for a maximum of three days a 

week. Each of these newspapers has a publication life of approximately 20 to 30 years, and they 

have demonstrated their ideological stance in terms of their content. When we look at this day, 9 

daily and 17 weekly newspapers are printed in Osmaniye, while there are 5 representatives of 

professional organizations related to the local press. The newspapers are printed in maximum 6 

pages, offset printing and mainly desk-side journalism. At the current local press in Osmaniye, 

polarization and monopolization are seen and "nylon newspapers" are printed. 

Keywords: Osmaniye, Local Press, Newspaper. 
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MARKA DEĞERĠNĠN BELĠRLEYĠCĠLERĠ 

DETERMINANTS OF BRAND VALUE 

 

Gülümser PALTA 

Gaziantep Üniversitesi, gulumser_palta@hotmail.com 

ÖZET 

Son yıllarda pazarda aynı ürün grubunda çok fazla sayıda marka bulunmaktadır. Bu durum, rekabeti 

güç ve çetin kılmaktadır. Bunun sonucu olarakda fiziksel faydalardan çok marka ve değer yaratma 

gibi soyut kavramların ön plana çıkmasına sebep olmuĢtur. ĠĢletmeler, markalamayı önemli bir 

rekabet ve farklılık aracı olarak görmektedirler. Bunun sonucunda ise marka, farklılık oluĢturmada 

önemli bir faktör olmuĢtur. Çünkü iyi bir marka ürüne değer katan önemli bir unsurdur. Sürekli 

çoğalan markalar sayesinde tüketiciler ve markalar arasındaki iliĢkiler karmaĢık bir hal almıĢtır. 

Marka değeri de marka ile beraber ön plana çıkmaktadır.Markanın, tüketici üzerindeki etkisi her 

geçen gün artmaktadır.Bu çalıĢmada marka ve marka değerinin belirleyicileri ele alınıp bu alanda 

geçmiĢten günümüze yapılan çalıĢmalar incelenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler:Marka,Marka Değeri, Marka Değeri Belirleyicileri 

 ABSTRACT  

In recent years, there are a large number of brands in the same product group on the market. This 

situation makes competition hard and tough. This has led to abstract concepts such as brand and 

value creation rather than physical benefits. Businesses regard the branding as an important means 

of competition and diversity. As a result, the brand became an important factor in making a 

difference. Because a good brand is an important element that adds value to the product. The 

relationships between consumers and brands have become complicated due to constantly growing 

brands. Trademark value also comes to the forefront with the brand. The effect of the brand on the 

consumer is increasing day by day. In the study, the determinants of brand and brand value are 

handled and the studies done on this field are investigated. 

 Key words: Brand, Brand Value, Determinants of Brand Equity  
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TÜRKĠYE ĠSLAMĠ PĠYASALARINDA RAMAZAN AYI ETKĠSĠ 

THE EFFECT OF THE MONTH OF RAMADAN IN TURKISH ISLAMIC MARKETS 

 

Doktora Öğrencisi H. Kübra ÖZYURT 

Gaziantep Üniversitesi, h.kubracakiroglu@gmail.com 

Yrd. Doç. Dr. Erkan ALSU 

Gaziantep Üniversitesi,  erkanalsu@gmail.com, 

Doktora Öğrencisi Ahmet TAġDEMĠR  

 Gaziantep Üniversitesi, varlik_004@hotmail.com 

ÖZET 

Etkin piyasa hipotezine göre etkin bir piyasada yeni bir bilginin ortaya çıkmasıyla birlikte menkul 

kıymet fiyatlarının bu bilgiye göre anında düzeltilmesi ve fiyatların mevcut tüm bilgiyi yansıtması 

ve bunun sonucunda yatırımcının mevcut bilgileri kullanarak normalin üzerinde getiriler elde 

edememesi gerekmektedir. Ancak etkin piyasalar hipotezinin ortaya koymuĢ olduğu bu varsayım ile 

çeliĢen bazı ampirik bulgulara rastlanılmıĢtır. Hipotez ile bağdaĢmayan bu bulguları ifade etmek 

için normalden sapma anlamına gelen ve Türkçe‘de de kabul görmüĢ olan anomali (anomaly) terimi 

kullanılmaktadır. Literatürde anomaliler konusunda gerçekleĢtirilmiĢ bir çok çalıĢma mevcuttur. 

ÇalıĢmalar da anomaliler, temel (fundamental) anomaliler, takvimsel (calender) anomaliler, teknik 

(technical) anomaliler ve diğer anomaliler olmak üzere farklı baĢlıklar altında incelenmektedir. Bu 

çalıĢma kapsamında ise ele alınacak olan anomali türü takvim anomalileridir. ÇalıĢma kapsamında 

Ramazan ayının Türkiye Ġslami piyasalar üzerindeki etkisi incelenecektir. Türkiye Ġslami 

piyasalarını temsilen BĠST tarafından hesaplanan Katılım 30 (KAT30) endeksi, ele alınmıĢ ve bu 

endekse ait 17 ġubat 2011 ile 30 Aralık 2016 tarihleri arasındaki döneme iliĢkin günlük getiriler 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢma da Ramazan Ayı on günlük dilimlere ayrılarak üç kukla değiĢken 

oluĢturulmuĢ ve oluĢturulan bu kukla değiĢkenlerin modeldeki etkisi incelenmiĢtir. ÇalıĢmada 

ÇalıĢma da 3 EGARCH modeli kurulmuĢtur; birinci modelde kukla değiĢkenler ortalama 

denklemine, ikinci modelde varyans denklemine, üçüncü modelde ise ortalama ve varyans 

denklemine eklenmiĢtir. ÇalıĢma neticesinde, elde edilen bulguların Türkiye Ġslami piyasalarında 

Ramazan ayı etkisinin varlığını iĢaret ettiği görülmüĢtür.  

Anahtar Kelimeler: Etkin Piyasa Hipotezi, Dini Günler Anomalisi, Ramazan Ayı Etkisi, Ġslami 

Finans, Katılım 30  

ABSTRACT  

According to the effective market hypothesis, with the emergence of new information in an 

effective market, securities prices should be adjusted immediately according to this, and prices 

should reflect all available information: hence consequently investors should not be able to obtain 

returns above normal levels using this existing information. However, some empirical findings have 

been encountered that contradict this assumption where the effective market hypothesis reveals. In 

order to express these findings which are incompatible with the hypothesis, anomaly term is being 

used; a term also accepted in Turkish, which means normal deviation. There are many studies about 

these anomalies in the literature. Anomalies are also examined in studies under different headings 

such as; fundamental anomalies, calendar anomalies, technical anomalies and other anomalies. The 

anomaly type that will be covered in this study is the calendar anomalies. Within the scope of the 

study, the effect of the month of Ramadan on the Turkish Islamic markets will be scrutinized. 
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Participation 30 (KAT30) index, which is calculated by BIST representing the Islamic markets of 

Turkey, was taken into account and the daily returns for this index between the dates of 17 February 

2011 and 30 December 2016 were used. In this study, three dummy variables were generated by 

dividing the month of Ramadan into ten days and the effect of these dummy variables on modeling 

was investigated. In the Study 3 EGARCH model was set up; dummy variables in the first model 

are added to the mean equation, to the variance equation in the second model, and both the mean 

and variance equation in the third model. As a result of the study, it was observed that the findings 

obtained indicated the presence of Ramadan effect in Turkish Islamic markets.  

Keywords: Effective Market Hypothesis, Religious Days Anomaly, Effect of the month of 

Ramadan, Islamic Finance, Participation  
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ĠLE ÖLÜM KATILIĞI (RĠGOR MORTĠS) ĠLĠġKĠLĠ MĠ? 

 

Doç.Dr.  H. Seçil FETTAHLIOĞLU 

Sütçü Ġmam Üniversitesi, sfettahlioglu@hotmail.com 

Doç.Dr.  Nuran AKġĠT AġIK 

 Balıkesir Üniversitesi, nuranasik@hotmail.com 

Doç.Dr. Ö. Okan FETTAHLIOĞLU 

Sütçü Ġmam Üniversitesi, ofettahlioglu@hotmail.com 

YL. Öğrencisi Z.Feyza SAYIN 

Sütçü Ġmam Üniversitesi, feyzasyn@hotmail.com 

ÖZET  

Amaç: Bu çalıĢmanın genel amacı; örgütsel kültürünün örgütlerde ölüm katılığı ile iliĢkili olup 

olmadığını belirlemeye yöneliktir. 

ÇalıĢmanın alt amaçları ise;  

 Katılımcıların örgütsel kültür algıları ve alt bileĢenlerinin düzeylerini, 

 Katılımcıların ölüm katılığı ve alt bileĢenlerinin düzeylerini, 

 Örgütsel kültür ve ölüm katılığı ile ve söz konusu iki kavramın alt boyutları arasında iliĢki 

olup olmadığını ortaya koymaktır.    

Yöntem: Bu araĢtırmada örgütsel kültür algısı ve alt boyutlarının, ölüm katılığı ve boyutları ile 

iliĢkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan iliĢkisel model Ģeklinde desenlenmiĢtir. 

Bu sebeple, örgüt kültür ve alt boyutları olan vizyonun paylaĢılma, güven ortamı, katılımcılık, 

iletiĢim sistemi, ödüllendirme sistemi ile yaratıcılık ve yenilikçilik  değiĢkenleri ile ölüm katılığı ve 

alt boyutları olan çevresel etmenler, uyumsuzluk hali ve zararlı olumlu algısallık değiĢkenleri 

arasındaki iliĢkiler ayrı ayrı ele alınmıĢtır.  

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu KahramanmaraĢ Ġlinde faaliyet gösteren ve tekstil sektöründe görev 

yapan 532 personel oluĢturmaktadır. AraĢtırmada veri elde etmek adına, Fettahlıoğlu ve Birin 

(2017) tarafından geliĢtirilen ―ölüm katılığı ölçeği‖ ile Haris ve Moran tarafından geliĢtirilen ve 

Genç (2000) tarafından Türkçeye uyarlanan ―örgüt kültürü ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Söz konusu 

ölçeklerle toplanan verilerin istatistiki çözümleri için veri analizi programı olan SPSS 21.0 

kullanılmıĢtır. 

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre örgüt kültürü ve ölüm katılığı arasında orta düzeyde istatistiki 

yönden anlamlı bir iliĢki olduğu görülmektedir. Bu sonuçla birlikte örgütsel kültüre ait olumlu 

algılamaların, ölüm katılığının ortaya çıkmaması üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

TartıĢma: Örgütsel kültüre yönelik olumlu algılar ile ölüm katılığı arasındaki iliĢkinin incelendiği 

bu çalıĢmada, örgüt kültüründe ortaya çıkabilecek olumlu bir algının ölüm katılığına kapılma 

riskinin azalması beklenen bir durum olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu nedenle örgüt kültürünün 

iĢletme hedef ve amaçlarına yönelik olarak kurgulanması ölüm katılığına uğrama olasılığını da 

azaltabileceğini ifade etmek mümkündür.  

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Ölüm Katılığı, Rigor Mortis, Tekstil Sektörü 
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ĠġBAġI EĞĠTĠM PROGRAMININ ÜNĠVERSĠTE ÖĞTENCĠLERĠ ARASINDAKĠ 

FARKINDALIĞI ÜZERĠNE BĠR ALAN ARAġTIRMASI:  

YALOVA ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ 

A FIELD SURVEY ON THE AWARENESS OF THE OCUUPATIONAL TRAINING 

PROGRAMME AMONG UNIVERSITY STUDENTS: 

YALOVA UNIVERSITY SAMPLE 

 

Doç. Dr.  Hacı Yunus TAġ 

Yalova Üniversitesi, yunus.tas@yalova.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Mahmut KÜÇÜKOĞLU 

Harran Üniversitesi, mkucukoğlu@harran.edu.tr  

Doç. Dr. Selami ÖZCAN 

Yalova Üniversitesi, selamozcan@gmail.com  

ÖZET  

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye‘de de iĢsizlik konusu çözülmesi gereken önemli sorunlardan 

biridir. ĠĢsizlikle mücadelede genellikle dezavantajlı gruplara yönelik politikalar uygulanmaktadır. 

Dezavantajlı gruplar arasında en önemli gruplardan birini gençler oluĢturmaktadır. Son dönemlerde 

çoğu ülkede iĢsizlik sorununun çözümünde aktif istihdam politikalarına ağırlık verildiği 

görülmektedir. Ülkemizde ise aktif istihdam politikalarının en önemli aktörü ve uygulayıcısı 

Türkiye ĠĢ Kurumudur. Bu çalıĢmada, Türkiye ‟de ĠġKUR ‟un uyguladığı aktif istihdam 

politikalarının ve yine bu politikalar arasında yer alan ĠĢbaĢı Eğitim programının uygulamaları 

üzerinde durulmuĢtur. ĠĢbaĢı eğitim programından faydalanabilen önemli gruplardan biri de 

üniversite öğrencileridir. AraĢtırmada Türkiye‘de önemli boyutlara ulaĢan iĢsizliği önlemede ve 

istihdamı artırmada iĢbaĢı eğitim programı düzenlemesinin katılımcıları arasında yer alan Yalova 

Üniversitesi öğrencileri arasındaki farkındalığı ölçmek amaçlanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Ġstihdam, ĠĢsizlik, ĠĢ BaĢı Eğitim Programı  

ABSTRACT 

As in many other countries, unemployment is one of the major problems to be resolved in Turkey. 

Policies for disadvantaged groups are generally applied in the fight against unemployment. Among 

the disadvantaged groups, young people constitute one of the most important groups. Recently, in 

many countries, active employment policies have been emphasized in solving the problem of 

unemployment. In our country, the most important actor of active employment policies and the 

practitioner is the Turkish Employment Agency. 

In this study, the active employment policies implemented by Turkey Employment Agency, and the 

Occupational Training program which is among these policies are discussed more broadly. One of 

the important groups that can benefit from the on-the-job training program is university students. 

The aim of the research was to measure the awareness among the students of Yalova University, 

which is among the participants of the workshop training program to prevent significant 

unemployment in Turkey and to increase employment. 

Keywords: Employment, Unemployment, On the Job Training Programme 
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SAĞLIK ÇALIġANLARININ ÇALIġMA YAġAM KALĠTESĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAġ 

Ġstanbul Üniversitesi, Ġktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, hbektas@istanbul.edu.tr 

Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN 

Ġstanbul Üniversitesi, Ġktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, akmans@istanbul.edu.tr 

ÖZET 

Birey, sağlığının elverdiği ölçüde bilgi ve yeteneklerini geliĢtirebildiğinden; sağlığın insanın sahip 

olduğu en önemli varlıklardan biri olduğu düĢünülmektedir.  Dolayısıyla bireylerin sağlıklı 

olabilmeleri ve bunun sürekliliğinin sağlanabilmesi için de; sağlık hizmetlerinin sunumu önem arz 

etmektedir. Günümüzde, artan ve yaĢlanan nüfusla birlikte kronik hastalıkların yaygınlaĢmasının 

yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının sağlık kurumlarından ve sağlık çalıĢanlarından beklentileri 

artmıĢtır. Sağlık hizmetinin sunumunu gerçekleĢtiren sağlık çalıĢanları ise yoğun iĢ yükü ve stres 

altında görevlerini yerine getirmeye çalıĢmaktadır. Ancak nitelikli sağlık hizmetinin 

sürdürülebilirliği açısından sağlık çalıĢanlarının çalıĢma yaĢam kalitesinin ölçülmesi ve durum 

analizi yapılarak; politika önerilerinde bulunulması önem arz etmektedir. ÇalıĢma yaĢam kalitesi, 

çalıĢanların fiziki ve psikolojik ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik çalıĢma hayatını doğrudan veya 

dolaylı olarak etkileyen faktörleri bütünsel Ģekilde ele alarak çalıĢma ortamı ile çalıĢan uyumunu 

sağlayan ve çalıĢanı güçlendiren bir kavram olarak ifade edilmektedir. Bu çalıĢmada, Ġstanbul‘da bir 

üniversite hastanesindeki sağlık çalıĢanlarının çalıĢma yaĢam kalitesini ölçmeye yönelik demografik 

ve yargısal sorulardan oluĢan bir form kullanılmıĢtır. Verilerin toplanmasında ise elektronik anket 

türlerinden biri olan internet tabanlı anket tekniği tercih edilmiĢtir. Toplanan verilerden hareketle, 

veri kümesini özetlemeye yönelik tanımlayıcı istatistikler raporlanacak olup; ardından Pearson ki-

kare testi uygulanacaktır. Bu test neticesinde elde edilen bulgulardan hareketle, önerilerde 

bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: ÇalıĢma yaĢam kalitesi, Ki-kare testi, Sağlık çalıĢanları  
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CAM TAVAN SENDROMUNUN ÖRGÜTSEL GÜVEN ÜZERĠNE ETKĠSĠ: KAMU 

ÇALIġANLARINA YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA 

THE EFFECT OF GLASS CEILING SYNDROME ON ORGANIZATIONAL TRUST: A 

RESEARCH ON PUBLIC SERVANTS 

 

Yrd. Doç. Dr.  Hakan CANDAN 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, hakancandan@kmu.edu.tr  

Prof. Dr. Ercan OKTAY 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, ercanoktay@kmu.edu.tr  

Öğr. Gör.  Tuba Perihan KAYA 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, tubakaya@kmu.edu.tr  

ÖZET 

Kadınların iĢgücüne katılımlarındaki artıĢ, özellikle 1970‘li yıllarla birlikte belirgin hale gelmiĢtir. 

Benzer Ģekilde azınlıklar ve çeĢitli farklılıklar taĢıyan kesimlerin de iĢgücüne katılımı giderek 

artmaktadır. Ancak iĢgücüne katılım boyutunda yaĢanan bu artıĢ, kadınlar, azınlıklar ve engelliler 

gibi toplumdaki bazı kesimlerin özellikle yönetim pozisyonlarının üst noktalarındaki görevlere 

yükselmelerinde görülmemektedir. Ġlk olarak 1986 yılında The Wall Street Journal‘da yayımlanan 

bir makale ile burada sözü edilen soruna dikkat çekilmiĢ ve literatüre de ―cam tavan sendromu‖ 

kavramının girmesine yol açmıĢtır. Cam tavan sendromu kavramı ile, baĢta kadınlar olmak üzere 

iĢgücündeki azınlıklar ve engelliler gibi kesimlerin kariyer ilerlemelerinin önünde resmi bir engelin 

bulunmamasına rağmen, özellikle toplumlardaki çeĢitli önyargılardan beslenen ancak görünmeyen 

engeller nedeniyle yeterince kariyer ilerleme fırsatlarından yararlanamamaları anlatılmaktadır. 

Yasal düzenlemelerde her türlü ayrımcılık yasaklanmıĢ olsa dahi, bu kesimlerin üst yönetim 

pozisyonlarındaki oranı iĢgücündeki ağırlıklarının çok çok altında kalmaktadır. Oysa bu durum, 

önemli bir toplumsal sermayenin değerlendirilmemesi anlamına gelmektedir. Burada sözü edilen 

sorunu aĢmak adına pozitif ayrımcılık baĢlığında ifade edilebilecek çeĢitli yasal düzenlemeler 

yapılması da, beklenen sonuca ulaĢılmasını sağlayamamıĢtır. Örneğin 2016 verilerine göre (DPB) 

Türkiye‘de kamu çalıĢanlarının sayısı 3.102.046 ve kadınların sayısı 1.139.231 Ģeklindedir. Kamu 

çalıĢanlarının %36,73‘ü kadın kamu çalıĢanlarından oluĢmaktadır. Ancak orta ve üst kademe kamu 

görevi pozisyonlarında kadınların oranı %2 düzeyindedir. Kamu görevleri arasında önemli üst 

düzey pozisyonlar olarak kabul edilen genel müdür, müsteĢar, büyükelçi, vali gibi görevlerde 

bulunan kadınların sayısı parmakla sayılacak düzeydedir. 81 ilin içinde sadece birisinin valisi 

kadındır. Açık ve resmi bir engel olmadığı halde kadınlar ve diğer dezavantajlı kesimlerin kariyer 

ilerlemesi fırsatlarından yararlanamaması, örgütsel düzeyde bir baĢarı için gerekli koĢullardan birisi 

olan örgütsel güven duygusunu olumsuz etkileyecektir. Kamu örgütlerinde çalıĢan bireyler 

tarafından paylaĢılan değerler, inançlar ve vizyon oluĢturmak için geniĢ tabanlı bir güven 

anlayıĢının örgütlerde bulunması gerekmektedir. Güvene dayalı bir iliĢkinin kurulması, çalıĢanların 

lidere ve bir bütün olarak örgüte güven duyması, örgütlerine duygusal açıdan bağlı, kendilerini 

örgütleriyle birlikte tanımlayan, iĢinden tatmin olan ve böylece daha yüksek performans gösteren 

bireyleri ortaya çıkarabilir. Bu çalıĢmada, Karaman Ġlinde görev yapmakta olan kamu çalıĢanlarının 

cam tavan ve örgütsel güven algıları arasındaki iliĢki araĢtırılacaktır. Literatürde geçerlik ve 

güvenirlik testleri yapılan ölçekler aracılığıyla kolayda örnekleme yöntemi ile kamu çalıĢanlarından 

elde edilen veriler istatistik analizlere tabi tutulacaktır. UlaĢılan bulgular ve önceki araĢtırma 

sonuçları karĢılaĢtırılarak çeĢitli önerilere yer verilecektir. 
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Anahtar Kelimeler: Cam tavan (glass ceiling), görünmez engel (invisible barriers), örgütsel güven 

(organizational trust), karaman 

ABSTRACT 

Especially in the 1970s, the increase in women's participation in the workforce has become evident. 

Similarly minorities and those with diverse differences are increasingly participating in the 

workforce. However, this rise in the level of participation in the workforce such as women, 

minorities and people with disabilities is not seen in top of management positions. For the first time 

in 1986, an article published in The Wall Street Journal highlighted the problem posed here and led 

to the introduction of the concept of ―glass ceiling syndrome" in the literature. Although the concept 

of glass ceiling syndrome does not have a formal barrier for particularly women, minorities and 

people with disabilities in the workforce to career progression, it reflects the inability to take 

advantage of opportunities for career advancement due to invisible obstacles. Although legal 

discrimination is prohibited in all forms of discrimination, the proportion of these segments in the 

top management positions is well below the weight of the workforce. However, this means that an 

important social capital is not evaluated. In order to overcome the problem mentioned here, various 

legal arrangements which can be expressed as positive discrimination did not achieve the expected 

result. For example, according to 2016 data (DPB), the number of public servants in Turkey is 

3.102.046 and the number of women is 1.139.231. 36.73% of the public servants are female public 

servants. However, the proportion of women in middle and upper level public positions is 2%. 

Among the public duties, the number of women who are considered to be important senior 

positions, such as general manager, undersecretary, ambassador, governor, is very low. In 81 

provinces, only one of the governors of the province is woman. Women and other disadvantaged 

groups are not able to take advantage of career advancement opportunities, although there are not 

clear and formal obstacles. This situation will adversely affect organizational trust, which is one of 

the conditions for success at an organizational level. To create values, beliefs and vision shared by 

individuals working in public organizations a broad-based understanding of trust needs to be found 

in organizations. Establishing a trust-based relationship, trusting in leader and organization, 

emotionally connecting to their organizations, defining themselves with their organizations can 

reveal individuals who are satisfied with their work and thus perform better. In this study, the 

relationship between glass ceiling and organizational trust perceptions of public servants in 

Karaman will be researched. The data will be obtained from public servants with reliable scales 

from literature and it will be analyzed. Obtained results will be compared with previous study 

results, and various suggestions will be given. 

Keywords: Glass Ceiling, Invisible Barriers, Organizational Trust, Karaman. 
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KORUNAN TARĠHĠ KENTLERDE TURĠZMĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ: 

SAFRANBOLU KENTĠ 

 

SUSTAINABILITY OF TOURISM IN PROTECTED HISTORICAL CITIES: THE CITY 

OF SAFRANBOLU 

 

Öğr.Gör. Hakan KENDĠR 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, hakan.kendir@gop.edu.tr 

Yrd.Doç.Dr. Yasin DÖNMEZ 

Karabük Üniversitesi, yasindonmez@karabuk.edu.tr 

Yrd.Doç.Dr. Fatih TÜRKMEN 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, turkmenfatih@hotmail.com 

Doç. Dr. Suat ÇABUK 

Karabük Üniversitesi, suatcabuk@gmail.com 

ÖZET 

Turizm ve çevre birbirleriyle yakından ilgilidir. Çevrenin sahip olduğu doğal ve kültürel kaynaklar, 

destinasyonlar için önemli çekim unsurlarıdır. Destinasyonların geliĢimi ve sürdürülebilir olması, 

mevcut değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması ile mümkün olacaktır. Turistler için 

destinasyon seçimlerinde, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal alanlarında bulunan çekim unsurları 

oldukça önemlidir. Safranbolu sahip olduğu tarihi evleri, çarĢısı, hanları, hamamları ve doğal 

güzellikleriyle önemli turizm destinasyonlarından biridir. Dünya miras kentleri arasında yer alan 

Safranbolu, yılın oniki ayı turist çekebilmektedir. Ayrıca Safranbolu, turizmin sürdürülebilirliği 

konusunda yapılan çalıĢmalar sebebiyle örnek kentler arasında yer almaktadır. Bu çalıĢmada 

Safranbolu kentinin turizmde geldiği durum, sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalıĢmaların 

turizme olan etkilerinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi adına uzman 

kiĢilerin görüĢleri yarı yapılandırılmıĢ görüĢme (mülakat) tekniği ile değerlendirilmeye çalıĢılmıĢ 

olup, konuyla ilgili SWOT (GZFT) analiziyle de turizm alanında turizm eğitimi, gerekli olan 

altyapının planlaması ve turizm iĢletmelerine yönelik çeĢitli öneriler getirilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Tarihi Evler, Sürdürülebilir Turizm, Safranbolu 

ABSTRACT 

Tourism and the environment are closely related to each other. The natural and cultural resources 

that the environment has are important attraction elements for destinations. The development and 

sustainability of destinations will be possible by preserving existing values and transferring them to 

future generations. The attraction elements in the historical, cultural and natural areas of the region 

are quite important for tourists for their selection of destination. Safranbolu is one of the most 

important tourism destinations with its historical houses, markets, inns, baths and natural beauties. 

Safranbolu, which is among the world heritage cities, can attract tourists for twelve months of the 

year. In addition, Safranbolu is one of the exemplary cities due to the studies on sustainability of 

tourism. In this study, it is aimed to investigate the situation of the city of Safranbolu in tourism and 

the effects of the research about sustainability on tourism. In order to ensure sustainability, expert 

opinions were tried to be evaluated through semi-structured interview technique and various 

suggestions were brought forward for tourism education in the field of tourism, planning of 

necessary infrastructure and tourism enterprises via a related SWOT (GZFT) analysis. 

Keywords: Historical Houses, Sustainable Tourism, Safranbolu 
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OTELCĠLĠK SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELEBĠLECEK KRĠZLERE KARġI 

ALINABĠLECEK ÖNLEMLERE YÖNELĠK BĠR ARAġTIR 

 

Yrd. Doç. Dr. Halil AKMEġE 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, halilakmese@gmail.com  

ArĢ. Gör. Sercan ARAS  

Necmettin Erbakan Üniversitesi, arassercan1@gmail.com 

Yüksek Lisans Öğrencisi Doğan ATAMAN 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, dgnatmn.2147@gmail.com  

ÖZET 

Ġçsel veya dıĢsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan politik veya ekonomik krizler otelcilik 

sektörünü ciddi Ģekilde etkileyebilmektedir. Meydana gelebilecek kriz dönemlerinde, krizlerin 

ortadan kaldırılması, ortadan kaldırılamıyorsa etkilerinin en aza indirilmesi gerekmektedir. Bunun 

baĢarılabilmesinde, geçmiĢ kriz dönemlerinde elde edilen deneyimler ve karar alıcıların krizleri 

nasıl yönetecekleri konusundaki bilgi ve becerileri önemli rol oynayabilmektedir. ÇalıĢmada otel 

iĢletmelerinde yönetici kademelerinde bulunan kiĢilerin meydana gelebilecek kriz durumlarında ne 

tür tedbirler alacakları araĢtırılacaktır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği 

kullanılacak olup, bunun için Israeli, Mohsin ve Kumar (2011)‘ın kriz yönetimi ölçeğinden 

faydalanılacaktır. Anketlerden elde edilen veriler istatistik paket programı aracılığıyla analiz 

edilecektir. Ölçeğin güvenilirlik testi yapıldıktan sonra faktör analizi ve karĢılaĢtırma analizleri (T-

testler) yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kriz, kriz yönetimi, otelcilik sektörü 
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DĠN FELSEFESĠ ÇERÇEVESĠNDE ĠSLAM VE MODERN ĠSLAM DÜġÜNCESĠ 

 

ArĢ. Gör. Halis ÇAVUġOĞLU 

Dicle Üniversitesi, filozof.25@hotmail.com 

ÖZET 

Ġslâmî öğretinin özünü tevhit oluĢturur. Tevhit, küllî bir yapıyı arz eden, Kur‘ân ilmidir. Bu tevhit 

ya da Kur‘ân ilmi, makuldür, yani hiçbir akıldıĢılığı barındırmaz. Gaybî hususlar vardır, ama bunlar 

akıldıĢı olmayıp, akıl üstü yani metafizik âlemle ilgilidir. Ġslâmî öğreti, değiĢim içinde sürekliliği 

vurgular, bu ikisi arasındaki dengeyi kurar, daimî değerlerin olmaması, kaosa ve anarĢiye götürür. 

Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun yıkılıĢıyla, Batılı sömürgeci güçler daha serbest bir sömürücü faaliyet 

içine girmiĢler, sömürdükleri Müslüman ülkelerdeki hâkimiyetlerini güçlendirmek ve uzun süreli 

kılmak için, modernleĢme adı altında, kendi kültürlerini ve dünya görüĢlerini bu toplumlara 

benimsetecek Ģeyler yapmıĢlardır. Batılılar, selefimizin mirasını almıĢ, seküler bir kalıba dökerek, 

bağlamından koparmıĢlardır. Bilginin ĠslamileĢtirilmesinde öngörülen programa göre, ilk önce, 

hedefler tespit edilmelidir. Batı, Rönesans‘la baĢlayan, Aydınlanma ile devam eden ve modern 

çağda kemale eren bir eğilimi izlemiĢtir. Batılı insanın Hıristiyanlığa sırt çevirmesinde, 

Hıristiyanlığın inanç esaslarının genel itibariyle saçma oluĢunun rolü vardır büyük ihtimalle. Batıda 

var olan hâkimiyet arzusu, Platon‘un dediği gibi, dibi delik bir fıçı gibidir. Bu nedenledir ki; 

burjuva sınıfı, her Ģeyi dünyaya hâkim olmaya yönelik arzusunun hizmetine soktu. O dönem bazı 

düĢünürleri hala, hayatın yasasını, savaĢ olarak görüyorlar. Bu, onların halen Darwin‘in etkisinde 

olduklarını gösteriyor. Öte yandan Wallerstein, modern dünya sisteminin kökeninin 16. yüzyılda 

olduğunu söylüyor. Bunu böyle kabul edersek, demek ki o zamandan bu zamana liberal zihniyet 

iktidardadır diyebiliriz. Yani; bu zihniyet yerini Ġslâmî güce bıraksa, yani dünya sistemi Ġslâmî bir 

sistem olsa, iktidar koltuğunda oturan liberal ideolojinin yerine Ġslâm dini geçse, dünya Ģimdiki 

sorunlarının çoğundan kurtulacaktır. Allah-insan-doğa arasındaki dengeyi Kur‘ân ıĢığında çıkartılan 

küllî bir plân ile yapmak gerekmektedir. Yani yüce Allah‘ın insanla, insanın diğer insanlarla ve 

tabiatla olan iliĢkilerini yeni metodolojiyle geliĢtirmek ve bu hususu özümsemek gerekmektedir. 

Tevhit ile kastedilen, yukarda yazdığı gibi, Kur‘ân ilmidir, yani hikmettir. Hikmetin, hevasını ilâh 

edinenlere verilmeyeceği açıktır. Ancak Allah‘a tümüyle ve samimiyetle teslim olan ve hikmeti 

talep eden birine, hikmet verilir sanıyorum. Daha önce Batı‘da, Pavlusçu Hıristiyanlık yorumunu 

hâkim kılma Ģeklindeki operasyonla benzer olan, Ġslâm coğrafyasında Ilımlı Ġslâm‘ı hâkim kılma 

operasyonu, ortaya çıkaracağı beklenmedik sonuçlarla, bu operasyonu yapanların elinde 

patlayabilir. Zira, ahiret Ģüpheli olsa bile, iman etmek kiĢiyi dünyada istediği hiçbir Ģeyden mahrum 

bırakmadığından ve kiĢiye ekstra bir yük de yüklemediğinden, ayrıca var olabilecek cenneti 

kazandıracağından, iman etmek yararlıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tevhit, BatılılaĢma, Bilginin ĠslamileĢtirilmesi, Modern Dünya 
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ĠKTĠSAT VE ÇEVRE BAĞLAMINDA BĠR ÇEVRE ETĠĞĠ YAKLAġIMI: EKOFEMĠNĠZM 

 

Öğr. Gör.  Hamdi AYYILDIZ 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, hayyildiz@ksu.edu.tr 

ÖZET  

Modern Ġktisat, yakın zamana kadar dikkatini kadına ve çevreye vermemiĢtir. Literatürde bu 

konuların üzerine çok gidilmemesi tesadüfi değildir. Feminist Ġktisada göre, erkek egemen rasyonel 

ekonomik insan modelini temel alan Anaakım Ġktisat ( Neoklasik ) düĢüncesinin dıĢında tutulan bu 

kavramlardan önemli birisi de Ekofeminizm kavramıdır. Ekofeminizm, kadına karĢı ortaya konulan 

toplumsal baskı ve doğanın ekonomik baskılar altına alınması arasında bir ilgi ve yakınlık kuran 

yaklaĢımlara dayanır. Ġlk defa, Françoise d‘Eaubonne‘un 1974‘te Ekofeminizmi isimlendirmesiyle, 

Ekofeminizm üzerine birçok yazılar yazıldı. ( Françoise d‘E aubonne, 1974, 25 ) Buna karĢın, 

Ġktisat bilimi açısından kadın iĢgücü veya doğal kaynaklar ekonomisi düĢünüldüğünde bu konular 

Anaakım Ġktisat içerisinde yer alabilir ancak yine de merkezde yer alan konular olarak kabul 

edilmemektedir. Bu çalıĢmanın amacı, Anaakım Ġktisat perspektifinden, kadına ve doğa ile 

bağlantısına yaklaĢmak ve bu konuda sonraki çalıĢmalar için de yararlı olabilecek öncül ortaya 

koymaktır. Bu çalıĢma ile Anaakım Ġktisat ve Feminist Çevre Ġktisadı'nın kadına ve doğaya olan 

yaklaĢımları, etik tabanlı Ekofeminizm açısından irdelenecektir. Anaakım ekonominin ihmal ettiği 

çevre unsurlarının anlam ve önemini irdelemeyi hedefleyen bu çalıĢmada, çevre kaynaklı iktisadi 

olguların temelinde Ekofeminist yaklaĢımın bakıĢ açıları tanımlanabilecek olup, Anaakım Ġktisadın 

kadını analizlerine eklemesinin diğer tarafta doğayı da baskı altından kurtarabileceğini, mevcut 

sistemlerin eksikliklerinin bu yönlü düĢünülmesi gerektiği ve iktisat biliminin çevre etiği 

farkındalığı kazanmasının sağlanması da vurgulanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ekofeminizm, Ġktisat ve Çevre, Anaakım Ġktisat Jel Sınıflaması :B54 
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KENT ĠMAJININ DESTĠNASYON PAZARLAMASINDAKĠ ROLÜ: MARDĠN ĠLĠ 

ÖRNEĞĠ 

 

Öğr.Gör. Dr. Hasan ÇĠFTÇĠ 

Harran Üniversitesi, hasanciftci@harran.edu.tr 

Öğr.Gör. Okan ÇOLAK 

Harran Üniversitesi, okancolak@harran.edu.tr  

ÖZET  

Günümüzde turistik destinasyonlar da en az ticari ürünler kadar pazarlanmaya, imaja ve 

markalaĢmaya ihtiyaç duymaktadır. Ġyi bir destinasyon pazarlaması yapılabilmesi için olumlu bir 

kent imajına ihtiyaç duyulmaktadır. Kent imajı, pazarlamanın alanına dâhil edilebilecek tüm 

faktörlerin (ürün, hizmet, Ģehir, ülke vb.) tanınmasında ve pazarda rekabet avantajı yaratılmasında 

etkili bir faktördür. Turist belli bir destinasyon hakkında içinde bulunduğu iletiĢim yaĢam eğrisi 

aĢamasıyla (bilgisizlik, fark etme, anlama, kabul etme, yanıtlama) bağlantılı imajlar algılayacaktır. 

Önemli olan destinasyon pazarlama yönetiminin turist gruplarının içinde bulundukları aĢamaya göre 

mesajların iletilmesinin sağlanmasıdır. Bu çalıĢmanın amacı da, Mardin‘i daha önce turistik amaçlı 

ziyaret eden yerli turistlerin algıladıkları kent imajını ölçerek destinasyon pazarlamasında 

kullanılmak üzere öneriler geliĢtirmektir. Bu kapsamda daha önce Mardin‘i ziyaret eden toplam 239 

yerli turistle anket veri toplama tekniği ile kent imajı hakkında bilgi edinilmiĢtir. Verilerin 

analizinde, yüzde ve frekans analizi, faktör analizi, bağımsız örneklem T-Testi ve tek yönlü varyans 

analizi uygulanmıĢtır. Sonuç olarak, katılımcıların Mardin‘e iliĢkin sosyoekonomik özellikleri kent 

imajı olarak daha fazla algıladıkları belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Kent, Destinasyon, Ġmaj, Pazarlama, Mardin 
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BĠLGĠ YÖNETĠMĠNĠN ÖRGÜTSEL USTALIK ÜZERĠNDE ETKĠSĠ OLUR MU? 

 

Prof.Dr. Hasan TUTAR 

Sakarya Üniversitesi, htutar@sakarya.edu.tr 

Doç.Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU 

Sütçü Ġmam Üniversitesi, sfettahlioglu@hotmail.com 

Doç.Dr. Nuran AKġĠT AġIK 

Balıkesir Üniversitesi, nuranasik@hotmail.com 

Doç.Dr. Ö. Okan FETTAHLIOĞLU 

Sütçü Ġmam Üniversitesi, ofettahlioglu@hotmail.com 

YL. Öğrencisi Z.Feyza SAYIN 

Sütçü Ġmam Üniversitesi, feyzasyn@hotmail.com 

ÖZET 

Amaç: Bu çalıĢmanın genel amacı; örgütsel boyuttaki bilgi yönetiminin örgütsel ustalık üzerinde 

etkisinin olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. 

ÇalıĢmanın alt amaçları ise;  

 Katılımcıların örgütsel bilgi yönetimi algıları ve alt bileĢenlerinin düzeylerini, 

 Katılımcıların örgütsel ustalık ve alt bileĢenlerinin düzeylerini, 

 Örgütsel bilgi yönetimi algılarının örgütsel ustalık algısı ile ve söz konusu iki kavramın alt 

boyutları arasında iliĢki olup olmadığını ortaya koymaktır.    

Yöntem: Bu araĢtırmada örgütsel bilgi yönetimi algısı ve alt boyutlarının, örgütsel ustalık ve 

boyutları üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan etkileĢimsel model 

Ģeklinde desenlenmiĢtir. Bu sebeple, örgütsel bilgi yönetimi ve alt boyutları olan bilgi edinme, bilgi 

üretimi, bilgi paylaĢımı, bilgi depolama-dokümantasyon ve bilginin kullanımı değiĢkenleri ile 

örgütsel ustalık ve alt boyutları olan araĢtırmacı ustalık ve yararlanmacı ustalık değiĢkenleri 

arasındaki iliĢkiler ayrı ayrı ele alınmıĢtır.  

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu TR63 bölgesinde (Hatay-Osmaniye-KahramanmaraĢ) faaliyet 

gösteren imalat sektöründe görev yapan toplam 782 personel oluĢturmaktadır. AraĢtırmada veri elde 

etmek adına, Lubatkin ve arkadaĢları (2006) tarafından geliĢtirilen 12 maddelik ―Örgütsel Ustalık 

Ölçeği‖ ile Churchill (1979) tarafından oluĢturulan, Lee, Lee ve Kang (2005) tarafından geliĢtirilen 

17 maddelik ―bilgi yönetimi‖ ölçekleri kullanılmıĢtır. Söz konusu ölçeklerle toplanan verilerin 

istatistiki çözümleri için veri analizi programı olan SPSS 21.0 kullanılmıĢtır. 

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre bilgi yönetimi ve örgütsel ustalık arasında orta düzeyde 

istatistiki yönden anlamlı bir iliĢki olduğu görülmektedir. Bu sonuçla birlikte bilgi yönetimi 

çalıĢmalarında ortaya çıkacak olumlu çalıĢmaların, örgütsel ustalık üzerinde etkili olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

TartıĢma: Örgütsel bilgi yönetiminin örgütsel ustalık üzerinde etkisinin incelendiği bu çalıĢmada, 

örgütsel bilgi yönetimindeki çabaların artık seyrine göre, örgütsel ustalığın da aynı yönde artıĢ 

göstermesi beklenen bir durum olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu yüzden örgütlerde bilgi yönetim 

faaliyetlerin örgütsel ustalık çalıĢmalarına da olumlu katkılar sağlayabileceğini söylemek 

mümkündür.  
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ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILAMALARI ĠLE ÖRGÜTSEL ADANMIġLIK ARASINDA 

ĠLĠġKĠ VAR MI? 

 

Prof.Dr. Hasan TUTAR 

Sakarya Üniversitesi, htutar@sakarya.edu.tr 

Doç.Dr. Nuran AKġĠT AġIK 

Balıkesir Üniversitesi, nuranasik@hotmail.com 

Doç.Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU 

Sütçü Ġmam Üniversitesi, sfettahlioglu@hotmail.com 

Doç.Dr. Ö. Okan FETTAHLIOĞLU 

Sütçü Ġmam Üniversitesi, ofettahlioglu@hotmail.com 

YL. Öğrencisi Z.Feyza SAYIN 

Sütçü Ġmam Üniversitesi, feyzasyn@hotmail.com 

ÖZET 

Amaç: Bu çalıĢmanın genel amacı; örgütsel güven algılamaları ile örgütsel adanmıĢlık duygusu 

arasında iliĢkinin olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. 

ÇalıĢmanın alt amaçları ise;  

 Katılımcıların örgütsel adanmıĢlık algıları ve alt bileĢenlerinin düzeylerini, 

 Katılımcıların örgütsel güven ve alt bileĢenlerinin düzeylerini, 

 Örgütsel güven algılarının örgütsel adanmıĢlık algıları ile ve söz konusu iki kavramın alt 

boyutları arasında iliĢki olup olmadığını ortaya koymaktır.    

Yöntem: Bu araĢtırmada örgütsel güven algısı ve alt boyutlarının, örgütsel adanmıĢlık duyusu ve 

boyutları üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan iliĢkisel model 

Ģeklinde desenlenmiĢtir. Bu sebeple, örgütsel güven ve alt boyutları olan yöneticiye güven, çalıĢma 

arkadaĢlarına güven ve örgüte güven değiĢkenleri ile örgütsel adanmıĢlık duyusu ve alt boyutları 

olan duygusal, devamlılık ve normatif adanmıĢlık değiĢkenleri arasındaki iliĢkiler ayrı ayrı ele 

alınmıĢtır.  

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu KahramanmaraĢ Ġlinde faaliyet gösteren ve bankacılık sektöründe 

görev yapan 384 personel oluĢturmaktadır. AraĢtırmada veri elde etmek adına, Daboval, Comish, 

Swindle ve Gaster (1994) ile Valeri Neveu (2004) tarafından geliĢtirilen ve AtuntaĢ ve Baykal 

(2010) tarafından Türkçeye uyarlanan ―örgütsel güven ölçeği‖ ile Alen ve Mayer (1990) tarafından 

geliĢtirilen ―Örgütsel AdanmıĢlık‖ ölçekleri kullanılmıĢtır. Söz konusu ölçeklerle toplanan verilerin 

istatistiki çözümleri için veri analizi programı olan SPSS 21.0 kullanılmıĢtır. 

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre örgütsel güven ve örgütsel adanmıĢlık arasında orta düzeyde 

istatistiki yönden anlamlı bir iliĢki olduğu görülmektedir. Bu sonuçla birlikte örgütsel güven 

duygusundaki olumlu algılamaların, örgütsel adanmıĢlık üzerinde etkili olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

TartıĢma: Örgütsel güven algılarının örgütsel adanmıĢlık duyusu üzerinde etkisinin incelendiği bu 

çalıĢmada, örgütsel güven duyguları olumlu olan çalıĢanlarda örgütsel adanmıĢlık duygusunun daha 

fazla hissedilmesi beklenen bir durum olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu nedenle Örgütsel güven 
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yaratıcı tüm faaliyetlerin örgütün sosyo-psikolojik yapısına katkıda bulunarak örgütsel adanmıĢlık 

duygusuna da olumlu katkılar sağlayabileceğini söylemek mümkündür.  

Anahtar Kelimeler: Örgüt, Örgütsel Güven, Örgütsel AdanmıĢlık. 
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AURANIN YĠTĠMĠ: SHERRIE LEVINE, PIERRE PINONCELLI VE JOEL-PETER 

WITKIN ĠNCELEMESĠ 

THE LOSS OF AURA: A SURVEY OF SHERRIE LEVINE, PIERRE PINONCELLI VE 

JOEL-PETER WITKIN 

 

Yrd. Doç. Hatice Kübra ERGĠN 

Harran Üniversitesi, hkergin@hotmail.com  

ÖZET  

Postmodern bir taktik olarak adlandırılan eseri kendine mal etme, bir çeĢit ödünç almadır ve bu 

eylem sanatçı/sanat nesnesi üzerinden aidiyeti sorgulamaktadır. Sanat nesnesinin orijinalliği nedir 

ve sahibi kimdir sorularından yola çıkar. Postmodern süreçte bu sorular oldukça problemli 

olmalarının yanı sıra, alınan imgeyi ya da üslubu değilleyerek, ikincisinin varlığıyla öncekinin 

yokluğuna iĢaret etmektedir. Walter Benjamin‘in aura kavramı bu noktada devreye girmektedir. 

Walter Benjamin‘in ana kavramlarından olan aura kavramı, endüstriyel ve teknolojik geliĢmeler ve 

sanayileĢmeyle birlikte meydana gelen teknik olanakların eleĢtirisini merkeze alır. Bu araĢtırmada, 

Benjamin‘in aura kavramından hareketle Sherrie Levine, Pierre Pinoncelli ve Joel-Peter Witkin 

eserleri üzerinde durularak aura yitiminin hangi koĢullarda oluĢtuğu örnekler üzerinden 

irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Aura, Walter Benjamin, Sherrie Levine, Pierre Pinoncelli, 

Joel-Peter Witkin  

ABSTRACT  

Appropriation of a work called as a Postmodern tactic is a kind of borrowing, and this questions its 

owner through the art/artist object. It takes on with the questions such as ―what is the originality of 

the art object?‖ or ―Who is its owner?‖. Although these questions are very problematic in 

Postmodern process, it refers to the existence of the first with the existence of the second one 

negating the obtained image and style. Walter Benjamin‘s Aura notion, herein, comes into play. The 

Aura notion, which is one of the main notions of Walter Benjamin, centres the critics of the 

technical feasibilities emerged with industrial and technological developments. In this study, how 

loss of Aura is formed will be researched analysing the works of Sherrie Levine, Pierre Pinoncelli 

and Joel-Peter Witkin with reference to Benjamin‘s Aura notion.  

Keywords: Postmodernism, Aura, Walter Benjamin, Sherrie ç, Pierre Pinoncelli, Joel-Peter Witkin 
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ROMA EMPERYALĠZMĠNE KARġI DOĞU AKDENĠZDE MÜCADELE ÖRNEĞĠNDE 

ZENOBIA 

ZENOBIA AN EXAMPLE OF STRUGGLE AGAINST ROMAN IMPERIALISM IN 

EASTERN MEDITERRANEAN 

 

Prof. Dr.  Hatice PALAZ ERDEMĠR 

Celal Bayar Üniversitesi, haticeerdemir@yahoo.com.tr 

Doç. Dr. Halil ERDEMĠR 

Celal Bayar Üniversitesi, uygula@yahoo.com 

ÖZET 

Zenobia, 3. yüzyılda Suriye‘de hüküm süren Palmyra Devleti‘nin hükümdarı Septimius 

Odaenathus‘un ikinci karısı ve ölümünden sonra da Devlet‘in kadın hükümdarı olmuĢ, yaĢadığı 

çağda Roma gibi güçlü ve büyük bir Devlet‘e karĢı çıkıp, kafa tutan müstesna bir Ģahsiyettir. Arap 

Emesa hükümdar ailesine mensup olan Zenobia, anne tarafından muhtemelen Mısırlı idi. Zenobia, 

Antik Mısır dilini ve kültürünü, Aramice, Arapça, Hellence ve Latince‘yi bilmekte ve tarihe ilgi 

duymaktaydı. Eskiçağ‘ın soylu ve aydın bir kadını olarak, Homeros ve Platon baĢta olmak üzere, 

tarihi ve çağdaĢı Hellen yazarlarının çalıĢmalarını takip etmekteydi. Güzel ve zeki olan Zenobia, 

kaynaklarda koyu tenli, inci beyaz diĢli, siyah, parlak gözlü ve güzel yüzlü bir kadın olarak 

tanımlanmakta ve melodik ve güçlü bir sese sahip olduğu belirtilmektedir. Rahat ve özgüveni 

yüksek, doğunun soylu bir kadını olarak komutanlarıyla birlikte ava çıkmaktan, düĢmanlarıyla 

birlikte içmekten hoĢlanırdı. 

Romalıların bölgede zayıflamasıyla Ġmparator Valerianus döneminde, kocası Odaenathus, Palmyra 

bölgesinin tek hakimi olmuĢ ve sınırlarını ve hakimiyetini doğuya Mezopotamya‘ya kadar 

geniĢletmiĢtir. Kocasının faaliyetleri devam ederken Zenobia, bütün zorluklara göğüs gererek 

Odaenathus‘un her zaman destekçisi olmuĢ, 267 yılında Odaenathus ve oğlu Herodes‘in suikaste 

kurban gitmeleri üzerine Zenobia, öz oğulları Herennianus ve Timolaus adına yönetimi ele almıĢtır. 

Zenobia, Palmyra Devleti‘nin hakimiyet alanını kısa sürede geniĢletmeye baĢlamıĢtır. Roma 

imparatorları Gallienus, Claudius ve Aurelianus dönemlerinde bir kadının dayanabileceğinden daha 

uzun süre devletini baĢarıyla yönetmiĢse de sonunda Roma ordusunun eline düĢmekten 

kurtulamamıĢtır. Akibeti tartıĢmalı olmakla birlikte, Suriye bölgesinde 3. yüzyılda devleti için 

büyük mücadeleler vermiĢ, askerlerle birlikte at sürmesi ve kilometrelerce yürümesi dolayısıyla 

―mulier fortis monarcha-savaĢçı kadın hükümdar‖ sıfatıyla müstesna bir kadın Ģahsiyet olarak 

tarihe geçmiĢtir. 

Bu çalıĢmanın amacı, tarihte tüm dünyada genel itibariyle erkeğe maledilen yönetim erkini kadın 

kimliğiyle elinde tutmuĢ ve günümüz kadınına da icraatlarıyla örnek teĢkil eden Suriyeli kadın 

hükümdar Zenobia‘nın hayatını belgeler ıĢında ele almaktır. 

Anahtar Kelimeler: Roma, Zenobia, Doğu Akdeniz, Suriye (Syria), kadın hükümdar, bölgesel 

mücadele 

ABSTRACT 

Zenobia, was the second wife of Septimius Odaenathus who was the ruler of Palmyra in the 3
rd

 

century AD in Syria and as a women she became the ruler of the State after her husbands‘ death. 

She became an exceptional figure as a women to challenge to the Great Roman Empire. Zenobia 

mailto:haticeerdemir@yahoo.com.tr
mailto:uygula@yahoo.com
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belonged to the family of Emesa Arab monarch‘s yet her mother was probably an Egyptian. As a 

beautiful and intelligent woman she had the knowledge of the Egyptian language and culture, 

Aramaic, Arabic, Latin and Greek and she was also interested in history. In particular she read the 

works of Greek writers like Homer and Plato. Sources identified her as dark-skinned, pearl white 

theeth, black and bright eyes with a beautiful face and strong melodic voice as a woman. She was 

eccentrically comfortable and self-confident, who went to shooting with the commanders of the 

East as a noble woman and fond of drinking with enemies. 

During emperor Valerian‘s reign, her husband Odaenathus became the sole ruler of Palmyra, 

and he extended the limits of his State to Nisibis and advanced his dominance further east to 

Mesopotamia. He chased Sassanid ruler Sapor and his children up to Ctesiphon. During 

Odaenathus‘ reign Zenobia has always been supported her husband in all difficulties. When 

Odaenathus and his son Herodes assassinated by his cousin in 267 Zenobia took control over Syria 

on behalf of her sons Herennianus and Timolaus. Zenobia began to expand her reign over 

Palmyrene State promplty. The protection of Roman front lines against Sassanian attacks, provided 

peace with the Romans. 

Although as a woman she withstand longer and more to rule successfully her country from the 

period of the Emperor Gallienus and Claudius, up to the period of Aurelianus, she could not escape 

falling into the hands of the Roman army. However her fate is controversial, she was known as an 

exceptional figure in history as a woman who had given great challenges for her State and since she 

walked and rode for miles with the soldiers she was recognised as ―mulieri fortis monarcha-warrior 

woman ruler‖. 

The purpose of this study is to consider the life of Zenobia of Syria in the light of sources, as 

a female ruler example to modern woman, who kept the ruling power in her hand although in her 

time administration was identified as menly ability all over the world in general. 

Anahtar Kelimeler: Rome, Zenobia, Eastern Mediterranen, Syria, woman ruler, regional struggle 
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DEVLET BĠR MĠT OLARAK ELE ALINABĠLĠR MĠ? DEVLETĠN GERÇEKLĠĞĠ ĠNANÇ 

VE ĠDEOLOJĠ ÜZERĠNDEN YENĠDEN TEMELLENDĠRĠLEBĠLĠR MĠ? 

 

Doktora Öğrencisi  Hatice SÜRÜN 

Ġstanbul Üniversitesi, haticesurun@gmail.com  

ÖZET 

Bu çalıĢma devletin egemenliği nasıl kullandığını bu bağlamda egemen olan siyasal iktidarla 

meĢruiyet arasındaki iliĢkiyi ve siyasal iktidarın egemenliği gerçekleĢtirmek için ne tür araçlar 

ürettiğini anlatmaktadır. Günümüzde toplumlar değiĢime ve dönüĢüme uyum sağlayabilmek adına 

uygun siyasi iktidarın yönetimine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bağlamda önemli olan mevcut 

iktidarın ya da iktidarların toplumun rızasını sağlamak için egemenliği nasıl kullandıklarıdır. 

Egemenliği idame ettirirken devletler yapısal olarak kurucu bir mit ya da ideoloji kurgulayarak da 

meĢruiyet sağlarlar. MeĢruiyet, egemen olan iktidarın sürekliliği için temel dayanaktır. Tarihten 

bugüne egemen olan siyasal iktidarlar, meĢruiyetini klasik dönemde ilahi güç ya da tanrısal 

nedenlere dayandırırken, aydınlanma ve modern dönemle birlikte meĢruiyet, toplumsal sözleĢmeler 

ve halk egemenliği kuramına dayandırılmıĢtır. Mitolojiler de siyasal iktidarın meĢruiyeti için en 

güçlü kaynaktır. Devlet erki, devletin kuruluĢ ve kökenini bir mit ya da efsaneye dayandırarak 

meĢruiyetini sürdürmek ister. Mitlere siyasal iktidarın ideoloji araçları diyebiliriz. Kurucu mitler 

iktidara bağlılığı sağlar ve siyasal iktidarın varlığı kurucu mitle güçlenmiĢ olur. Klasik dönemde 

geçerliliği olan mitlerin iĢlevini modern dönemde ideoloji almıĢtır. ―Mit‖le (kurucu mitle) kurulan 

sistemler, ideolojilerle de desteklenerek kendine var olma imkanı bulur. Devletler kuruluĢ 

aĢamasında egemen mitler yaratmıĢlardır. Ülkemizi örnek verecek olursak; Osmanlı 

Ġmparatorluğunun son döneminden sonra yeni bir ulusal kimlik arayıĢına girilmiĢ ve ulus devlet 

inĢa süreci olmuĢtur.  Ġdeoloji, toplumsal formasyonu oluĢturan zihni bir tasarımdır. Hatta 

ideolojileri, insanlara istikamet vermeye yarayan birer "harita" olarak tanımlayabiliriz.  Toplumsal 

sürecin inĢasında, bireyler, ideolojinin içinde kendilerini özneler olarak görmektedirler.  Hegel‘ e 

göre devlet tarihsel yaĢamın yalnızca bir parçası değil, ama özü, asıl nüvesidir. . Bu bağlamda ortak 

soy, dil, din, kan bağı ve tarih kökeni ile milletin bütünlüğü sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Zweig, 

insanın bir kutsala tabi olma, bir kutsalı inĢa etme, bir kutsal karĢısında kendisini güvende hissetme 

dürtüsünün ne kadar kuvvetli olduğunu anlatır.  Devletin yeniden üretiminde din olgusu belirleyici 

olup, bireyler, iliĢkilerini din kutsalı üzerinden kurarlar. Bu çalıĢma ideoloji, kültür ve dinin kolektif 

olarak kimliklerin zihni olarak tasarımında bir nevi gösterge olduğundan bahsederek egemenliğin 

nasıl üretildiğini anlatmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Siyasal iktidar, egemenlik, ideoloji, mit, meĢruiyet 
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TÜRKĠYE‟ DE SERBEST BÖLGELERDE UYGULANAN ÜCRET ĠSTĠSNASI 

SORUNSALI ÜZERĠNE DEĞERLENDĠRME 

 

Doç.Dr.  Hatice YURTSEVER 

Celal Bayar Üniversitesi, yurtseverhatice@gmail.com  

Yrd.Doç.Dr.  Pınar PEHLĠVAN 

Celal Bayar Üniversitesi, pinarpehlivan1974@yahoo.com  

Öğr.Gör.Dr. Lale DEMĠRLĠOĞLU 

Celal Bayar Üniversitesi,  laledemirlioglu@gmail.com   

ÖZET 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalara ve 

çalıĢanlara bir takım vergi teĢvikleri getirilmiĢtir. Bu teĢvikler; Damga Vergisi Ġstisnası, Özel 

Tüketim Vergisi Ġstisnası, Katma Değer Vergisi Ġstisnası, Gelir Vergisi Ġstisnası, Kurumlar Vergisi 

Ġstisnası, Ücretler üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Ġstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Serbest 

Kâr Transferi ve KKDF Muafiyeti olarak sıralanabilir. 3218 sayılı Kanunun yayınlanması ile, 

serbest bölgeler vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerinin uygulanmadığı alanlar 

olarak kabul edilmekte olduğundan, burada çalıĢanlara ödenen ücretler vergi dıĢı kalmakta idi. Bu 

durumda da serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar çalıĢanlarından vergi kesmemek suretiyle net 

ücret üzerinden ödeme yapmaktaydılar. Ancak daha sonra yapılan çeĢitli değiĢikliklerle günümüze 

gelindiğinde, sadece üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85‘ inin yurtdıĢına ihraç eden 

mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlerin gelir vergisinden istisna olduğu 

hüküm altına alınmıĢtır. Sözkonusu istisnanın iĢçi ücretlerinden kesilmesi ve uygulamanın nasıl 

yapılacağına iliĢkin, 12.03.2009 tarih 27167 sayılı Resmi Gazetede ―3218 SAYILI SERBEST 

BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1)‖ ve 29.07.2010 Tarih 27656 Sayılı 

Resmi Gazetede ―2 SERĠ NOLU 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL 

TEBLĠĞĠ ― yürürlüktedir. Bu tebliğe göre, istisna iki yöntem kullanılarak uygulanmaktadır. Bu 

yöntemlerden ilki, ―Tecil/Terkin‖ yöntemi olup, bu yöntemde, ücretler üzerinden kesilen vergiler 

tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil(erteleme) edilmekte, yurtdıĢı ihracat Ģartı gerçekleĢtiğinde, vergiler 

terkin edilmektedir. Diğer yöntem ise, ―Ġade Yöntemi‖ olup, muhtasar beyanname ile ödenen gelir 

vergisi tevkifat tutarları, yurtdıĢı ihracat Ģartı gerçekleĢtiğinde, vergi dairesince red ve iade 

edilmektedir. Uygulamada, iĢçilerden kesilen verginin, üretici firmaların ihracat yükümlülüğünün 

yerine getirilmesinden sonra terkin edilmesi/iade alınması halinde, iĢçiye mi iĢverene mi 

ödeneceğine iliĢkin 3218 sayılı yasada, açık bir hüküm olmaması nedeniyle, sorunlar ortaya 

çıkmakta olup, bu sorunların tarafların dava açma yoluna gitmelerini zorunlu hale getirmektedir. 

ÇalıĢmada; sözkonusu istisna hükmü; anayasa, kanun ve tebliğler nezdinde inceleme konusu 

yapılarak istisnanın yasal dayanakları ortaya konularak uyuĢmazlığın giderilmesine yönelik öneriler 

sunulmaya çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Serbest bölge, ücret istisnası, vergi 
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KÜRESELLEġME SÜRECĠNDE IMF VE DÜNYA BANKASI POLĠTĠKALARININ ROLÜ 

ĠLE TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNE ETKĠLERĠ 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi Hatidje DEMĠRĠ 

Marmara ÜniversitesiYüksek,  iice_1992@hotmail.com   

ÖZET 

KüreselleĢme sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik yönleri olan çok-boyutlu bir süreçtir. Bazılarına 

göre küreselleĢme, dünya ülkelerini birbirine yakınlaĢtırmıĢ ve dünyayı ―büyük bir köy‖ durumuna 

getirmiĢ, bazılarına göre ise Amerikan kültürünün dünyaya daha hızlı bir biçimde yayılmasından ve 

Amerikan ekonomisinin dünya üzerindeki egemenliğinin pekiĢtirilmesinden baĢka bir amaca hizmet 

etmemiĢtir. KüreselleĢmenin asıl yeni olan yönü kanımca mali küreselleĢmeyle ilgilidir. Mali 

küreselleĢme kapsamında, özel fonlar yüksek getiri hedefi kapsamında ülkeler arasında oldukça 

serbest bir biçimde dolaĢmaya baĢlamıĢtır. IMF, Dünya Bankası ve WTO(Dünya Ticaret Örgütü) 

küreselleĢmeyi yöneten üç ana kurumun politikalarını incelemek, küreselleĢme sürecini daha iyi 

anlamaya yardımcı olacaktır. Yoksullukla mücadele için kurulmuĢ olan Dünya Bankası, küresel 

istikrarı korumak için kurulmuĢ olan IMF politikaları sonucu dünyanın geldiği nokta daha fazla 

yoksulluk ve daha fazla kriz olmuĢtur. Bu anlamda IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret 

Örgütü'nün küreselleĢme sürecindeki rolü ve bu rolünün nasıl sonuçlar doğurduğu bu çalıĢmanın 

cevap bulmak istediği sorudur. Finansal küreselleĢme özellikle az geliĢmiĢ ülkelerin gereksinim 

duyduğu fonların temininde öncü rol oynamıĢtır. Daha önceden devletlerarası anlaĢmalarla yapılan 

krediler finansal piyasaların serbestleĢmesiyle doğrudan finansal piyasalardan sağlanmaya 

baĢlanmıĢtır. Finansal liberalizasyon gerçekleĢirken genel olarak kabul gören süreç cari iĢlemler 

hesaplarının sermaye hareketlerinden önce serbestleĢtirilmesidir. Bu kapsamda Türkiye‘de finansal 

serbestleĢme hareketleri 1983 yılında baĢlayıp 1989 yılında tamamlanmıĢtır. 1990'lardan sonraki 

dönemde dünyada hızlı bir mali küreselleĢme yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Mali küreselleĢme 

sürecinden, yeni sanayileĢmekte olan ülkelerde sanayileĢmeyi hızlandırıcı etkiler doğurması 

bekleniyordu. Oysa sık sık yaĢanan mali krizler mali küreselleĢme ile bu krizlerin ortaya çıkıĢı 

arasında sıkı bir iliĢki bulunduğuna iĢaret etmektedir. Bu makalede, özellikle Türkiye'de ortaya 

çıkan mali krizlere dayanarak, yeni geliĢmekte olan ülkeler ve dönüĢüm ekonomileri açısından 

krizleri önlemek için çıkartılabilecek dersler üzerinde durulacak ve Dünya Bankası ve IMF'nin kriz 

politikalarının eleĢtirisel bir değerlendirmesi yapılacaktır. Bu bilgiler ıĢığında bu çalıĢmada 

küreselleĢme kavramı ve finansal piyasaların küreselleĢmesi (liberalizasyon) süreci, sermaye 

hareketlerinin serbestleĢmesi ve kısa vadeli fon akımları, kısa vadeli sermaye hareketlerinin 

yoğunlaĢması ve oynaklığı nedeniyle ortaya çıkan finansal krizler ve bu krizlerin türleri ve 

ekonomiye yayılma kanalları detaylı ve Son olarak, ülkemizde 1983‘te baĢlayan ve 1989‘da 

tamamlanan finansal liberalizasyon süreci sonrasında yaĢanan finansal krizler 1994,1998,2000,2001 

ve 2008  detaylı olarak açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: KüreselleĢme, IMF ve Dünya Bankası Politikaları, Türkiye Ekonomisi  
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DETERMINATION OF INDIVIDUAL FACTORS AFFECTING MIGRATION BEHAVIOR 

IN TURKEY USING LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS 

 

Assist. Prof. Dr. Hayri ABAR 

 hayri@atauni.edu.tr  

Assist. Prof. Dr. Ömer ALKAN 

Department of Econometrics, Ataturk University, Erzurum, Turkey 

ABSTRACT 

Background/aim: The three factors that change the population structure of the regions are; birth, 

death and migration. Migration is an important concept in which various researches have been made 

in terms of different dimensions in various branches of science. Despite the fact that it is considered 

as a negative situation due to the social problems it has emerged in the present, migration in the first 

economic studies is considered as a labor investment. Because, through migration, labor moves to 

regions where it is relatively productive from regions where labor is less efficient. Migration is 

examined in the literature as individual micro-size or as aggregated macro-size. Individual 

migration behavior is handled in the context of self-selection approach. According to this approach, 

migrants are selected individuals in terms of education, age, gender and other characteristics. The 

effect of individual factors on immigration behavior was investigated within the framework of the 

self-selection approach in the study. 

Methods: In this study, cross-sectional data obtained from the Life Satisfaction Survey conducted 

by the Turkish Statistical Institute to 193203 individuals in 2013 were used. Individual factors 

affecting migration behavior were determined by logistic regression analysis. The dependent 

variable of the study is whether the individual who applied the questionnaire migrated within the 

last one year.  

Results: According to the results of the research, it is determined that income, marital status, age, 

happiness level, transportation satisfaction, level of well-being felt, household size, ownership 

status, region are the influential variable on the probability of having emigrated. 

Conclusion: The probability of having migrated increases as income increases; decreases as age, 

happiness level, transportation satisfaction, level of well-being felt, household size increases. The 

individuals who are most likely to have emigrated in terms of marital status are the divorced 

individuals, the tenants in terms of the ownership status of the living house, and the individuals 

living in the Central Anatolia Region in terms of the region.  

Keywords: Migration behavior, logistic regression, self-selection 
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ENERJĠ BĠLEġENLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠMĠN GSYH ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ: 

ÇĠN VE TÜRKĠYE‟NĠN ENERJĠ POLĠTĠKALARININ 

KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 

EFFECTS OF THE CHANGES IN ENERGY COMPONENTS ON GDP: 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY POLICIES OF CHINA AND TURKEY 

 

Yrd. Doç. Dr. Hayri ABAR 

Atatürk Üniversitesi, hayri@atauni.edu.tr 

Müge YÜCE 

Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim KARAASLAN 

Atatürk Üniversitesi, akkaraaslan@tauni.edu.tr 

ÖZET 

Çin, 1978 yılında uygulamaya baĢladığı ekonomik reformlarla birlikte 1990‘lardan itibaren yıllık 

ortalama %9-12 aralığında ekonomik büyüme oranlarına ulaĢmıĢtır. Bununla birlikte Çin‘de 

görülen yüksek ekonomik büyüme oranlarının yoğun Ģekilde fosil yakıt kullanımı gerektiren enerji 

tüketimine bağımlı bir yapı sergilediği ortaya konmuĢtur. Küresel GSYH‘nın yaklaĢık %17‘sini tek 

baĢına üreten Çin‘in bugün karĢılaĢtığı yüksek oranda çevre ve hava kirliliği, su kaynaklarının 

yönetimi ve artan sosyal eĢitsizlik gibi en önemli sosyal problemler hızlı ve yüksek ekonomik 

büyümesinin sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu aĢamada Çin için sürdürülebilir ekonomik 

büyümenin sağlanması enerji yoğunluğunun azaltılması, enerji bileĢenlerinde yeĢil enerji oranının 

arttırılması ve stratejik bir enerji kaynakları yönetimine bağımlı hale gelmiĢtir. Çin gibi Türkiye‘nin 

de geliĢmekte olan ülkeler sınıfında yer alması, ithal enerjiye bağımlılık düzeyi, enerji bileĢenlerinin 

sürdürülebilir olmaktan uzak oluĢu bu iki ülkenin enerji politikalarının karĢılaĢtırılmasını mümkün 

ve gerekli kılmaktadır. 

Bu çalıĢma kapsamında Türkiye ve Çin için 1984-2014 yıllarına ait veriler kullanılarak, GSYH, 

birincil enerji arzı, yenilenebilir enerji arzı ve diğer enerji arzlarının gelecek dönem değerleri gri 

kestirim yöntemi ile tahmin edilmeye çalıĢılmıĢtır.  Ayrıca birincil enerji arzı, yenilenebilir enerji 

arzı, diğer enerji arzları ve GSYH‘nın gecikmeli değerleri ile GSYH arasındaki iliĢki gri iliĢkisel 

analiz yöntemiyle belirlenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre büyüme ile enerji tüketimi arasında 

güçlü bir iliĢki bulunmaktadır. Genel itibariyle GDP üzerinde yenilenebilir enerji dıĢındaki enerji 

arzının etkisinin yenilenebilir enerji arzına göre daha fazla olduğu söylenebilir. Ayrıca gri tahmin 

yöntemi ilgili değiĢkenlerin gelecek değerlerinin kestiriminde baĢarılı sonuçlar elde edilmektedir. 

Türkiye için ilgilenilen dönemin tamamında, Çin için 2011 yılına kadar birincil enerji arzı 

içerisindeki yenilenebilir enerji oranının azalmakta olduğu ortaya konmuĢtur. Ayrıca, Türkiye ve 

Çin için GSYH ile iliĢki derecelerine göre;  GSYH‘nın gecikmeli değerleri, yenilenebilir enerji 

dıĢındaki enerji arzı, birincil enerji arzı ve yenilenebilir enerji arzı değiĢkenleri sıralanabilir. 

Sıralamalar benzer olmakla birlikte Türkiye için elde edilen iliĢki katsayıları Çin için elde edilen 

iliĢki katsayılarına göre daha yüksektir. Genel olarak, tüm değiĢkenler için gecikme uzunluğundaki 

artıĢın iliĢki derecesini azalttığı söylenebilir. Gri tahmin yöntemi ile Türkiye‘nin GDP, birincil 

enerji arzı, yenilenebilir enerji dıĢındaki enerji arzı ve yenilenebilir enerji arzı değiĢkenleri için elde 

edilen MAPE değerleri sırasıyla 85.46%, 96.67%, %96.24 ve 93.79% Ģeklindedir. Aynı değiĢkenler 

ve Çin için ise MAPE değerleri 91.22%, 90.03%, 89.20% ve %95.34 olarak elde edilmiĢtir. 
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Anahtar Kelimeler: Enerji BileĢenleri, GSYH, Yenilenebilir Enerji, Gri ĠliĢkisel Analiz, Gri 

Tahmin Yöntemi 

ABSTRACT 

China has reached economic growth rates of around 9-12% annually since 1990s with economic 

reforms which were began to impelement in 1978. However, the high economic growth rates 

observed in China have been shown to be intensively dependent on energy consumption, which 

necessitates the use of fossil fuels. China, which produces about 17% of global GDP by itself, has 

confronted with important social problems such as high environmental and air pollution, water 

resources management and increasing social inequality that has emerged as a result of the rapid and 

high economic growth rates. At this stage, ensuring sustainable economic growth for China has 

become dependent on reducing energy intensity, increasing the proportion of green energy in 

energy components, and managing strategic energy resources. Factors such as the level of 

dependence of imported energy and the fact that the energy components are not sustainable makes it 

possible and necessary to compare the energy policies of Turkey and China.  

In the scope of this study, the future period values of GDP, primary energy supply, renewable 

energy supply and other energy supplies were tried to be forecasted by grey prediction analysis 

using data for 1984-2014 for Turkey and China. In addition, the relationship between primary 

energy supply, renewable energy supply, other energy supplies, the lagged values of GDP and GDP 

is determined by grey relational analysis. According to the results of the research, there is a strong 

relationship between economic growth and energy consumption. In general, it can be said that the 

effect of energy supply except renewable energy on GDP is more than the supply of renewable 

energy. According to current economic datas show the ratio of renewable energy in primary energy 

supply is decreasing until 2011 for China and for the entire period for Turkey. In addition, the grey 

prediction method is successful in forecasting the future values of the variables. In addition, for 

Turkey and China, the variables could be sorted by relations level with GDP as; Lagged values of 

GDP, energy supply except renewable energy, primary energy supply and renewable energy supply. 

The MAPE values obtained for the variables of GDP, primary energy supply, energy supply except 

renewable energy and renewable energy supply by grey prediction method are 85.46%, 96.67%, 

96.24% and 93.79%, respectively. For the same variables and China, the MAPE values are 91.22%, 

90.03%, 89.20% and 95.34%, respectively.  

Keywords: Energy Components, GDP, Renewable Energy, Grey Relational Analysis, Grey 

Prediction 
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KAYIT DIġI EKONOMĠYĠ ÖNLEMEYE YÖNELĠK UYGULAMALAR VE VERGĠ 

SĠSTEMĠNĠN ROLÜ : TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ 

 

Öğr. Gör.  Hicran KASA 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, hkasa@thk.edu.tr 

Öğr. Gör. Esra UYGUN 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, esra.uygun@gop.edu.tr 

ÖZET 

Fiili olarak mal ve hizmet üretiminin gerçekleĢmesinde yer alan fakat kayıt altına alınamayan, 

istatistiklerde görülemeyen rakamlar, kayıt dıĢı ekonominin temelini oluĢturmaktadır. Bu durum, 

günümüzde kontrol mekanizmalarının çoğunlukla yetersiz kaldığı geliĢmekte olan ülkelerin temel 

sorunlarındandır. Kayıt dıĢı ekonominin varlığı dünya genelinde GSMH gibi makroekonomik 

göstergelerin hesaplanmasında sapmalar olmasına neden olmaktadır. Türkiye ölçeğinde 

bakıldığında, kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerin oldukça yüksek olduğu, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‘nın 

da hazırladığı 2014-2018 kayıt dıĢı ekonominin azaltılması eylem planında 2016 yılı için kayıt dıĢı 

ekonominin GSYH ‘ya oranında beklenen değer %24 iken gerçekleĢen kayıt dıĢı oranının % 28.72 

olduğu görülmektedir. Yapılan birçok çalıĢmada vergi oranları ile kayıt dıĢı arasında pozitif yönlü 

bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Bu bağlamda çalıĢmada, kayıt dıĢı ekonominin nedenleri, vergi yükünün 

adaletli dağılımı, vergi oranlarında yapılacak indirimler gibi kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede 

uygulanan politikalar ve alınan tedbirlerin zaman içinde yarattığı etkiler ortaya konulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Kayıt DıĢı Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, Uygulanan Politikalar, Türk Vergi 

Sistemi 
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FARABĠ VE HUMBOLDT BAĞLAMINDA DĠL-DÜġÜNCE ĠLĠġKĠSĠ 

 

Doç. Dr. Hülya ALTUNYA 

hulyaaltunya@sdu.edu.tr 

ÖZET 

Dilin yapısı ve düĢünceyle olan iliĢkisi, dilbilimciler kadar felsefeciler ve mantıkçılar tarafından da 

problem olarak ele alınmıĢtır. Ġkinci öğretici ünvanıyla meĢhur olan Farabi (ö. 950), bir sistem 

filozofu olarak özellikle felsefe ve mantık disiplinlerindeki eserlerinde dil ve düĢüncenin neliğinden 

baĢlayarak bunlar arasındaki iliĢkiye geniĢ bir Ģekilde yer vermiĢtir. Ona göre dilin yapısı, insan 

ruhunda bulunan yetiler, ses organları, dilin tabiat ve toplumla iliĢkisi, delalet (gösterge) ve terkibler 

(bileĢiklikler) olmak üzere dört etmenden oluĢur. Bu etmenlerden birisi; insanın, düĢünen/konuĢan 

canlı (hayvanu‘n-natık) olmasıdır ki, bu; ruhun yetilerinden biridir. Bu yetide, konuĢma ve düĢünme 

birlikteliği söz konusudur. Aynı zamanda Farabi, bu yetiyi, iç konuĢma (dahili nutk), dıĢ konuĢma 

(harici nutk) ve ayırt etme yetisi (temyiz gücü) açısından değerlendirir. Buna göre dil ve düĢünce 

arasında bir iliĢki tesis edilir. Modern dönemde ise Alman filozof ve dilbilimci Wilhelm von 

Humboldt (ö. 1835), Farabi‘nin ―hayvanu‘n-natık‖ını çağrıĢtıran ―iç form‖ ifadesini kullanarak dil 

ve düĢünce arasındaki iliĢkiyi analiz eder. Ona göre ruhtaki iç kımıldanmalar farklılaĢarak sesle 

birlikte dıĢarıya çıkarak dillendirilir. Dilin iç biçimiyle fiziksel sesler birleĢince yapısı açıkça 

bilinemeyen bir terkib oluĢur. Öte yandan dilin, düĢünceyle iliĢkisi vardır ve dil, düĢünceyi etkiler 

ve biçimlendirir. DüĢünebilmek için dilin olması Ģarttır, yani dil, düĢüncenin zorunlu gerektirenidir. 

Bu tebliğde Farabi‘nin ―hayvanu‘n-natık‖ ve Humboldt‘un ―iç form/iç dil duyusu‖ ifadelerini 

merkeze alarak dil ve düĢünce arasındaki iliĢki araĢtırılacaktır 

Anahtar Kelimeler:Farabi, Humboldt, DüĢünen/KonuĢan Canlı, Ġç Dil Duyusu 
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ÖDEMĠġ YILDIZ KENT ARġĠV MÜZESĠ‟NDE (ÖYKAM) VE TĠRE KENT MÜZESĠ‟NDE 

BULUNAN BEZEMELĠ TÜFEKLERĠN VE PĠġTOVLARIN/TABANCALARIN SANAT 

TARĠHĠ YÖNÜNDEN ĠNCELENMESĠ 

 

Yrd.Doç.Dr. H. Kâmil BĠÇĠCĠ 

Gazi Üniversitesi, hurkamil@gazi.edu.tr 

ÖZET 

Ġzmir‘e bağlı ilçelerden ÖdemiĢ ve Tire‘de Belediyelere ait müzelerden ÖYKAM‘da ve Tire‘nin 

Kent Müzesinde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait ele aldığımız bezemeli ateĢli silahlardan 

piĢtovlar ve tüfeklerle ilgili olarak Ģunları söyleyebiliriz: Tire Kent Müzesi‘nde bulunan 1 piĢtov ve 

5 tüfek, ÖdemiĢ Belediyesine ait ÖYKAM‘da bulunan 6 tane piĢtov ve tabanca ile 4 tüfek üzerinde 

yer alan bezemeler çalıĢmamızı oluĢturmaktadır.  ÖdemiĢ ve Tire Belediyesine ait olan müzelerde 

19-20. yüzyıla ait dönemler arasında kullanılmıĢ olan Osmanlı, Avrupa ve Amerikan yapımı çeĢitli 

uzunluklara sahip tabanca, piĢtovlar ve tüfekler müzelerin ilgili sergi seksiyonlarında yer 

almaktadır. PiĢtov ve tüfekler Türkiye‘nin bir çok müzelerinde bulunan benzer örnekleri gibi yoğun 

ve ayrıntılı kompozisyona ve bezemeye sahip değildir. AteĢli silahların üzerindeki bezemeler 

ihtimal halktan, yönetici olmayan kiĢilere ait olup, daha çok taĢra üslubunu yansıtan biraz sade 

yapılmıĢ örneklerdir. Müzelerde sergilenen ateĢli silah kapsamına giren ürünlerin bir kısmı satın 

alma, bir kısmı da bağıĢ yoluyla sergilenmesi amacıyla müzede bulunmaktadır. PiĢtovlar mekanik 

ve tetikleme sistemli olarak çalıĢmaktadır. Ġncelediğimiz piĢtovların bazıları ahĢap üzerine sedef 

kakma olarak iĢlenmiĢtir. Genellikle bitkisel ağırlıklı olarak kıvrık dallar, çeĢitli kır çiçekleri, 

baklava dilimlerini içeren geometrik Ģekiller göze çarpan bezemelerdir. PiĢtovların çoğu yoğun 

olarak süslemeye sahiptir. Tüfeklerin ahĢap kısımları yoğun olmak üzere metal kısımlarında da 

bitkisel ve geometrik ağırlıklı bezemeler görülür. PiĢtovların ve tüfeklerin ana yapım malzemesi 

olarak ahĢap, çelik, demir, pirinç karĢımıza çıkmaktadır. Yapım ve süsleme tekniği olarak oyma, 

dökme, döküm, kakma, kazıma, oyma gibi teknikler göze çarpmaktadır. PiĢtovların uzunlukları 20 

cm. ile 45 cm. arasında, tüfeklerin uzunlukları 112 cm. ile 142 cm. arasında değiĢmektedir. 

Ġncelediğimiz ateĢli silahlardan piĢtovların genel özelliklerine gelince; piĢtovlar Osmanlı ordusunda 

bir süre kullanılan, paçavrayla sıkıĢtırılmıĢ barutu horozunda bulunan çakmak taĢı ile ateĢleyip 

kurĢun bilyeyi atan, kısa namlulu, tek veya özel imalatla çoklu olarakta atıĢ yapılabilen bir tabanca 

türüdür. Tüfek ise; hafif ateĢli bir silah olup, omuza dayanarak, uygun bir yere dayayarak elde veya 

kucakta kullanılır. Mekanizma, kundak, dipçik ve namlu olmak üzere dört ana parçadan meydana 

gelir. Mekanizma ateĢlemeyi ve kovanı dıĢarı atmayı sağlar. Kundağın muhafaza ettiği 

namlu mermiye yön vermeye, dipçik ise tüfeğin omuza dayanarak tepkisini hafifletmeye yarar. 

ÇeĢitli tüfekler bulunur.16. yüzyılın sonlarında kullanılmaya baĢlanan tüfek ilk zamanlar ağızdan 

doldurulan, yivsiz ve ağır bir yapıya sahipti. AteĢleme dıĢarıdan yapılıyordu. Bu sebeple ancak 

savunmada kullanılabilmekteydi. Zamanla hem savunmada, hem de taarruzda kullanılmaya 

baĢlandı. DıĢarıdan ateĢlemenin mahzurlarını gidermek için birbirine çarpan iki demirin 

çıkardığı kıvılcımla ateĢlenen çakmaklı tüfekler yapıldı. Daha sonraları aynı çalıĢma 

sisteminde çakmak taĢı kullanılarak daha iyi bir ateĢleme mekanizması elde edildi. Buna rağmen 

ateĢ hız ve gücü hâlâ yetersizdi. Bu gayeyle tüfeklerde pek çok değiĢiklikler kaydedildi. 

Doldurmanın ağız yerine kuyruktan yapılması, namluya helezonik yiv yapılması, madenî kovanlı 

fiĢeklerin kullanılması, iğne ve kapsül sistemine geçilmesi belli baĢlı geliĢmelerdir. FiĢek hazneleri 

ve mekanizma sistemlerinin tüfeklerde kullanılmasıyla mermilerin art arda ateĢlenmesi mümkün 

oldu.  

mailto:hurkamil@gazi.edu.tr
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Anahtar Kelimeler: AteĢli silahlar, müze, piĢtov-tabanca, tüfek, bezeme 
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BURSA CAMĠLERĠNDE BULUNAN BAZI OSMANLI DÖNEMĠ SAATLERĠNĠN SANAT 

TARĠHĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Yrd.Doç.Dr.  H. Kâmil BĠÇĠCĠ 

Gazi Üniversitesi, hurkamil@gazi.edu.tr 

ÖZET 

Osmanlı döneminden kalan, genellikle camilerde yeralan ve cami saati diye isimlendirilen 

busaatler, ahĢap kutulu olup, genellikle 2 metreyi aĢkın yüksekliktedir. Camilerde bulundukları 

konum, genellikle mihrabın yakınında veya cami de cemaatin görebileceği uygun bir yerdedir. 

Fransız veya Ġngiliz menĢeli olan bu saatlerden bazıları yerden yüksekte duvara monte edilmiĢ 

durumda veya yere dayalı vaziyettedir. Genellikle satin alınlık, gövde ve alt ahĢap kısımlarında 

kalemiĢi bitkisel süsleme daha yoğun olmak üzere, geometric süsleme de karĢımıza çıkar.Bu 

kalemiĢi süslemeler kolayca aĢınmasın, ahĢap kasadaha iyi korunsun diye çoğunlukla üzeri 

koruyucu saydam bir tabakayla kaplanmıĢtır. Bu saatler zamanı göstermenin yanısıra sesli olarak 

duyurabilmenin de çabasında olduklarından çoğunlukla saat baĢları ve buçuklarda çalacak 

sistemleri vardır. Bu özelliği taĢıyanOsmanlı dönemineait, cami saatlerinden bazıları Bursa ili 

sınırları içerisinde bulunan 5 camide toplam 6 tane olarak göze çarpmaktadır. Bursa Camilerinde 

mevcut bu saatlerinin boyları 241 cm. ile 233 cm. arasında, ortalama geniĢlikleri 48 cm. ile  40 cm. 

arasında, derinlikleri 30 cm. ile 27 cm. arasında değiĢmektedir. Ġncelediğimiz 6 saatten 5 tanesi 

çalıĢır vaziyettedir. Bir saat bozuk durumdadır. Cami saatlerin kasaları meĢe, maun gibi ahĢap 

malzemeden, kadranın çevresi, sarkaç çoğunlukla pirinç olmak üzere dökme metalden yapılmıĢtır. 

Kadranın ve sarkacın üstü cam bir bölmeyle örtülmüĢtür. Oyma, boyama, döküm, kalemiĢi, kazıma 

gibi süsleme ve yapım teknikleri saatler üzerinde uygulanmıĢtır. Saatlerin ahĢap kasası, metal 

kısımları ve çevresi, cam bölmenin üzeri çoğunlukla bitkisel, geometrik ve nesneli motiflerle 

süslenmiĢtir. Dört saat üzerinde süsleme yer almaktadır. Ġki cami saatinin üzerinde herhangi bir 

süsleme bulunmamaktadır. Bitkisel süslemelerin çoğu natürmort Ģeklindedir. Özellikle dört saat 

üzerinde bulunan çiçeklerin bir çoğu anti naturalist bir üslupla verilmiĢ olup, Barok ve Rokoko 

döneminin süsleme özelliklerini yansıtmaktadır. Saatlerin üzerinde yapılıĢ tarihini gösteren 

herhangi bir yazı bulunmamaktadır. Bununla birlikte Anadolu‘da bazı camilerde yer alan, cami 

duvar saatlerinin süsleme yönünden benzer örneklerinden yola çıkarak saatleri XIX.yy. ilk çeyreği 

ile XX. yy. Ilk çeyreği arasındaki dönemlere, özelliklerine gore tarihlendirebiliriz. AhĢap kasaların 

parlatılması ve uzun ömürlü olması için genellikle gomalak denilen veya baĢka tür koruyucu bir cila 

kullanılmıĢ olmalıdır. 

AnahtarKelimeler: AhĢap, cami, motif, saat, süsleme. 
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GASTRONOMĠ TURĠZMĠNE YÖNELĠK ĠLGĠ VE ANTEP MUTFAĞININ BĠLĠNĠRLĠK 

DÜZEYĠ: ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠ ÖRNEĞĠ 

INTEREST FOR THE GASTRONOMIC TOURISM AND AWARENESS OF ANTEP 

KITCHEN: EXAMPLE OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Yrd.Doç.Dr.  Hürriyet ÇĠMEN 

Ardahan Üniversitesi, hurriyetcimen@ardahan.edu.tr  

ArĢ.Gör.  Derya BAYSAL 

Ardahan Üniversitesi, deryabaysal@ardahan.edu.tr  

Yrd.Doç.Dr.  Cavit ELGEZDĠ 

Ardahan Üniversitesi, cavitelgezdi@ardahan.edu.tr  

Yrd.Doç.Dr.  Firuzan SAÇ 

Ardahan Üniversitesi, firuzansac@ardahan.edu.tr  

ÖZET 

Son yıllarda ilgi görmekte olan gastronomi turizmi destinasyon pazarlamada ve markalaĢmada 

önemsenen araçlardan biridir. Genellikle turistler hangi destinasyona giderse gitsin yöresel 

lezzetleri tatmayı ihmal etmemektedir. Bu doğrultuda mutfağı zengin olan Antep ilinin gastronomi 

açısından, üzerinde yeterince çalıĢılmamıĢ gençlerin görüĢlerinin alınması önemli bir veri olacaktır. 

Bu nedenle üniversite öğrencilerinden oluĢan örneklem üzerinde anket uygulanarak tatil 

motivasyonları ve Antep mutfağı deneyimleri sorulmuĢtur. Elde edilen bulgulara göre, Antep 

mutfağında yer alan ürünlerin tatma düzeyleri tespit edilmiĢtir. Bunun yanında tatil motivasyonu 

olarak gastronomi turizminin önemi belirlenmiĢtir. Diğer yandan gastronomi turizmi ile spor, 

eğlence ve doğal yerlere yapılan turizm arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü iliĢki bulunmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Antep mutfağı, gastronomi turizmi, tatil motivasyonu, üniversite öğrencileri 

ABSTRACT 

Gastronomy is receiving more attention in recent years tourism in destination marketing and 

branding is one of the tools overrated. Usually it goes to the tourists destination which does not 

neglect local delicacies. Taking the views of young people not been studied over the Antep 

province, which is rich in the kitchen in this direction will be an important data. Therefore, applying 

the survey on a sample consisting of college students holiday motivations and experiences of Antep 

kitchen was asked. According to the findings, levels of tasting the products in Antep kitchen have 

been identified. Besides, as the holiday is determined motivation importance of gastronomy 

tourism. As a result of the difference and relationship tests based on individual characteristics and 

differences of the holiday motivation. On the other hand, a high level positive relation was 

identified between gastronomy tourism and the tourism activities which are made in sports, see, 

natural and entertainment.   

Keywords: Antep cuisine, gastronomy tourism, holiday motivation, college student 
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ROL BELĠRSĠZLĠĞĠ VE ROL ÇATIġMASININ ÖRGÜTSEL YABANCILAġMA 

ÜZERĠNE ETKĠLERĠ: BĠR ALAN ARAġTIRMASI 

 

Öğr. Gör. Hüseyin ÇĠÇEKLĠOĞLU  

Mersin Üniversitesi 

Y. Lisans Öğr. Merve DEMĠRBANKA 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 

ÖZET 

Bireyler içerisinde bulundukları toplumlarda belirli statü ve roller çerçevesinde hayatlarını devam 

ettirmektedirler. Toplumdaki düzen ve iĢleyiĢin sekteye uğramadan devam etmesi için; söz konusu 

bireylerin rollerini doğru bir biçimde algılaması, rol gerekliliklerini ortaya koyması/yerine getirmesi 

ve diğer paydaĢlarla yapıcı iliĢkiler kurabilmesi gerekmektedir. Bireylerin, rolünün getirdiği hak ve 

sorumlulukları tam olarak kavrayamaması veya sahip olduğu rol veya rollere iliĢkin çeliĢkiler 

yaĢaması durumunda ise toplum düzenini sağlayan sistem sekteye uğrayacaktır. Bu çalıĢmanın 

amacı, halka en yakın sistem olarak adlandırılan belediyelerde çalıĢan bireylerin rol belirsizliği ve 

rol çatıĢması sarmalına düĢüp örgütsel yabancılaĢmaya maruz kalma düzeylerini ve buna yönelik 

önyargılarını ortaya çıkarmaktır. ÇalıĢmamızın örneklemini Akdeniz Bölgesinde yer alan bir ilin 

merkez ilçesindeki belediyede çalıĢan 130 kiĢi oluĢturmaktadır. Veri toplamada anket yöntemi 

kullanılmıĢ olup, elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığıyla Frekans, Korelasyon ve 

Regresyon analizlerine tabi tutulmuĢtur. Elde edilen sonuçlara göre; rol çatıĢması ve rol belirsizliği 

ile örgütsel yabancılaĢmanın alt boyutlarından olan anlamsızlık boyutu, kendine yabancılaĢma 

boyutu ve topluma yabancılaĢma boyutu bazında, demografik özelliklere göre farklılıklar 

gözlemlenmiĢtir. Ayrıca, rol belirsizliği ve rol çatıĢması boyutları ile örgütsel yabancılaĢmanın alt 

boyutları arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. Ve son olarak da, rol 

çatıĢması ve rol belirsizliğinin örgütsel yabancılaĢma üzerinde açıklayıcı etkisinin olduğu ortaya 

konulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Rol Belirsizliği, Rol ÇatıĢması, Örgütsel YabancılaĢma 
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GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠLĠMLERĠ VE KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: 

ÜNĠVERSĠTELERDE YAPILAN BĠR ALAN ARAġTIRMASI 

 

Öğr. Gör. Hüseyin ÇĠÇEKLĠOĞLU  

Mersin Üniversitesi 

Y. Lisans Öğr. Merve DEMĠRBANKA 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 

Lisans Öğr. AyĢegül KAYA 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 

Lisans Öğr. Abdülkadir BĠLĠCĠ 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı, üniversite öğrencilerinin giriĢimcilik eğilimleri ve kiĢilik özellikleri 

arasındaki iliĢkilerin incelenmesidir. Bu bağlamda KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi ve 

Mustafa Kemal Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümünde eğitim 

görmekte olan 400 öğrenciye anket uygulanmıĢtır. Anketimizde öncelikle demografik bilgiler daha 

sonrasında ise giriĢimcilik eğilimleri ve kiĢilik özelliklerine iliĢkin sorular yer almaktadır. Anket 

sonuçları rakamlarla kodlanarak, üniversite öğrencilerinin verdikleri yanıtlara göre bilgisayar 

ortamında SPSS 21.0 paket programına aktarılarak güvenirlilik, frekans, T-Testi, Korelasyon ve 

Regresyon analiz yöntemi kullanılarak test edilmiĢ ve veri kaybı ya da yanlıĢ kodlama hatalarına 

karĢı sağlaması yapılmıĢtır. Öğrencilere uygulan bu çalıĢma ―kiĢilik özellikleri‖ ve ―giriĢimcilik 

eğilimlerinin‖ birbirleriyle pozitif yönlü anlamlı iliĢkilere sahip olduğunu göstermektedir. 

Regresyon analizi bulguları kiĢilik özelliklerinin, giriĢimcilik eğilimleri ve alt boyutları üzerinde 

açıklayıcı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, KiĢilik Özellikleri, Üniversite 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the relations of entrepreneurship tendency and personal 

features of university students. In this regard, 400 questionnaires were conducted to students having 

education in department of business in faculty of economics and administrative sciences in 

Kahramanmaras Sutcu Imam University and Mustafa Kemal University. In the questionnaire, there 

are questions about demographic information, entrepreneurship tendency and personal features. 

Questionnaire results were coded in figures, transferred to SPSS 21.0 packet programme according 

to students‘ answers, tested by using reliability, frequency, T-test, Correlation and Regression 

analyses and crosschecked for data loss or encoding errors. This study shows that ―personal 

features‖ and ―entrepreneurship tendency‖ have a relationship in a positive way. Regression 

analysis findings show that personal features are explanatory for entrepreneurship tendency and 

sub-dimensions.  

Keywords: Entrepreneurship, Personal Features, University 
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DR. BESĠM ÖMER AKALIN‟IN KALEMĠNDEN ÜZÜM ĠLE TEDAVĠ 

GRAPE TREATMENT BY DR. BESĠM ÖMER AKALIN‟S PEN 

 

Doç. Dr.  Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, dogramacioglu@kilis.edu.tr 

 

ÖZET 

Dr. Besim Ömer, 1893 yılında Osmanlı Türkçesi ile kaleme aldığı ―Üzüm ve Üzüm ile Tedavi‖ adlı 

kitabında, üzümün sayılamayacak kadar çok hastalıklarda nasıl tesirli bir gıda olduğunu belirtir. 

Üzümün, insan vücuduna girdiğinde hangi organlarda nasıl bir etki gösterdiğini örneklerle açıklar. 

Üzümün özellikle Ģırasında bulunan maddelerin vücutta hangi etkileri gösterdiklerini de izah eder. 

Üzüm suyu tıpkı maden suyu gibidir tezini baĢta ortaya atan yazar bu suyun maden suyundan daha 

etkili olduğunu açıklar. Üzüm; iĢtahsızlık, ishal ve kabızlık, basur, mesane ve rahim hastalıkları, 

dizanteri, kalp hastalıkları, hazımsızlık, cilt hastalıkları ve sirace hastalığı tedavisi için 

kullanıldığında iyileĢtirici tesir göstermektedir. Dr. Besim Ömer, üzümün bu hastalıkları nasıl 

tedavi ettiğini ve metabolizmada iyileĢtirici sürecin nasıl iĢlediğini örnekleriyle açıklamaktadır. 

Üzüm ve özellikle de üzüm suyunun tedavi etkisinin geçmiĢten günümüze tecrübelerle sabit 

olduğunu belirtir. Avrupa‘da da bu tedavi Ģekillerinin bilindiğini eklemektedir. Dr. Besim Ömer‘in 

44 kitabından biri olan ―Üzüm ve Üzüm ile Tedavi‖ kitabı, Osmanlı Türkçesi olarak kaleme alınmıĢ 

ve bugüne kadar Latin harflerine transkript edilmemiĢtir. Bu da eserin pek bilinmemesine yol 

açmıĢtır. Türk Tıp Tarihi‘nin ilk profesörü olan ve birçok ilke imza atan Türk Tıp Profesörü Dr. 

Besim Ömer‘in bu eserinde öne sürdüğü fikirler günümüzde de geçerliliğini korumakta ve modern 

bilime yol göstermektedir.   

Anahtar Sözcükler: Üzüm ile tedavi, hastalıklar ve üzümün iyileĢtirici etkisi. 

ABSTRACT 

Dr. Besim Ömer in dicates how grape is an effective food in many diseases in his book "Grapes 

And Treating with Grapes " written in 1893 by Ottoman letters. He reveals by example how grape 

acts in which organs when it enter the human body. He explains that they show what effects on the 

body especially substances found in grape juice. The writer put the thought that grape juice is just 

like mineral water and he explains that this water is more effective than mineral water. Grape shows 

therapeutic efficacy when used for the treatment of anorexia, diarrhea and constipation, 

hemorrhoids, bladder and ovarian disease, dysentery, heart disease, dyspepsia, skin diseases and 

ilnesses. Dr. Besim Ömer explains how he treats these diseases with grapes and how healing 

process works in metabolism. He states that the treatment effect of grapes and especially grape has 

been proven experimentally in the past and today. He adds that these forms of therapy are also 

known in Europe. Treatment with Grapes book, one of Dr. Besim Ömer‘s 44 books was taken as 

Ottoman and has not been translated into Latin letters until today.  This has led to a lack of 

knowledge of the work. Dr. Besim Omer is Professor of Turkish Medicine and the first professor of 

Turkish medical history. The ideas that Besim Ömer put forward in his work preserve its validity 

today and lead to modern knowledge. 

KeyWords: Treatment with grapes, diseases and healing effects of grapes. 
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EN AZ 3 ÇOCUK” SÖYLEMĠNE ĠKTĠSADĠ AÇIDAN BĠR YAKLAġIM 

Hüseyin YILMAZ 

Doktora Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi, kadir_yilmaz@hotmail.com.tr 

Muhyettin ERDEMLĠ 

AraĢtırma Görevlisi, Gaziantep Üniversitesi, merdemli@gmail.com 

Hüseyin ÇELĠK 

Doktora Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi, huseyinclk17@gmail.com 

 

ÖZET 

Ġnsanlık tarihinin baĢlangıcından itibaren uygulanmaya baĢlanan nüfus politikaları, 1800'li yıllardan 

önemini arttırmaya baĢlamıĢ ve ayrı bir disiplin olarak ele alınmaya baĢlanmıĢtır. Günümüzde 

ülkelerin hem geliĢmiĢlik seviyesi hem de demografik yapıları nüfus politikaların Ģekillendirmede 

en büyük etken olarak karĢımıza çıkmaktadır. Dünyanın en büyük 18. ekonomisi olan Türkiye 

Cumhuriyeti ise kurulduğu 1923 yılından itibaren çeĢitli nüfus politikaları uygulamaya çalıĢmıĢtır. 

Bu politikalar kimi zaman nüfusu arttırmaya kimi zaman azaltmaya kimi zaman ise nüfusun 

niteliklerini arttırmaya yönelik olmuĢtur. Türkiye'de uygulanan nüfus politikaları kısmen baĢarılı 

olsa da genel olarak halktan kopuk Ģekilde yapıldığı için fazla dikkat çekmemiĢ ve baĢarılı bir 

Ģekilde sürdürülememiĢtir. Fakat 2008 yılından itibaren siyasi arenada baĢlayan "En Az 3 Çocuk" 

söylemi hem araĢtırmacıları hem de halkın dikkatini bu yöne çekmiĢtir. Bu tarihten sonra hem 

devlet kurumları hem de araĢtırmacılar demografik yapının ekonomik geliĢmeye uygun bir Ģekilde 

geliĢme göstermesi için  "En Az 3 Çocuk" söyleminin aktif bir Ģekilde uygulanması ve bu konuda 

gerekli önlemlerin alınması konusunda çalıĢmalar yapmaktadırlar. Yapılan bu çalıĢmada "En Az 3 

Çocuk"  söyleminin altında yatan gerekçeler ve geçmiĢten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin 

ekonomik geliĢimi ve nüfusu arasındaki iliĢki sayısal veriler ıĢığı altında incelenecektir. 

Anahtar Kelimler: Nüfus, 3 Çocuk, Ekonomi
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GELECEĞĠN KENT ANLAYIġI: AKILLI KENT 

SENSE OF CITY OF FUTURE: SMART CITY 

Doç. Dr. Ġbrahim Ethem TAġ 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, i.ethem.tas@gmail.com 

ArĢ. Gör. Kemal UÇACAK 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, kemalucacak@outlook.com  

ArĢ. Gör. Yeter ÇĠÇEK 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, y.cicek_01@hotmail.com  

 

ÖZET 

VatandaĢlara en yakın yönetim birimleri olan yerel yönetimlerin sundukları hizmetin vatandaĢların 

ihtiyaç ve beklentilerini karĢılaması büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple yerel yönetimler, 

sundukları hizmetin kalitesini artırmak için sürekli yeni yollar aramaktadırlar. Son yıllarda kamu 

hizmetlerinin iyileĢtirilmesinde inovasyonun öneminin ortaya çıkmasıyla beraber, kamu 

yöneticilerinin ilgisi bu konu üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Bu doğrultuda bilgi teknolojileri, kamu 

hizmeti sunumunda, yerel yönetimler tarafından etkin bir Ģekilde kullanılmaya çalıĢılmaktadır. Bazı 

kamu hizmetlerinin internet ortamında sunulmasıyla baĢlayan bu süreç, son zamanlarda büyük bir 

ivme kazanarak ―akıllı kent‖ olarak adlandırılan bir kavramın ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. 

Avrupa Komisyonu tarafından sürdürülebilir kalkınma, ekonomik geliĢim, yaĢam kalitesi ve kentin 

kaynaklarının verimli kullanılması ile bilgi ve iletiĢim faktörlerine bağlı olarak tanımlanan akıllı 

kent, geleceğin kent anlayıĢını yansıtmaktadır. Literatürde akıllı kent kavramının kapsamı hakkında 

bir konsensüs bulunmadığı için yapılan çalıĢma ile literatüre teorik temelde bir katkı sağlamak 

hedeflenmektedir. Bu doğrultuda ilk olarak tüm dünyada yaĢanan hızlı değiĢim ıĢığında bilgi 

teknolojileri ile kamu yönetimi arasındaki iliĢki açıklanmaya çalıĢılacaktır. Daha sonra küresel 

ölçekte baĢarılı akıllı kent örnekleri olarak gösterilen Ģehirlerin özellikleri göz önünde 

bulundurularak akıllı kent kavramı hakkında genel bir çerçeve çizilecek ve bu kapsamda Türkiye‘de 

akıllı kent uygulaması olarak kabul edilebilecek örneklerden yola çıkarak mevcut durum analiz 

edilmeye çalıĢılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ġnovasyon, Bilgi Teknolojileri, Akıllı Kent 

ABSTRACT 

The service of local administrations that are the most close government units become more of an 

issue to compensate the requirements and expectations of citizens. That is why local governments 

continuously search for new ways to increase the quality of service they present.  

In recent years with coming out of the importance of innovation in amendment of public services, 

the interest of government executives concentrated on this subject. Accordingly information 

technologies are tried to be used by public services in presentation of public service. The period that 

started with the presentation of some public services in internet environment, by gaining a big 

acceleration recently and causes an outbreak of a concept named as ―smart city‖. Smart city that is 

defined by European Commission as depending on information and communication factors such as 

sustainable development, economical improvement, life quality and using the sources of city 

efficiently, reflects the sense of city of future. Since there is not a consensus regarding the scope of 

smart city concept in literature, it was aimed to provide a contribution to literature in theoretical 

basis with the study done. In this direction, the relation between information technologies and 
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public administration in the light of rapid change experienced all over the world is tried to be 

explained firstly. Later a general frame about smart city will be drawn by taking the properties of 

cities into consideration that are shown as succesful smart examples on a global scale and in this 

scope the current situation will be tried to be analysed on the basis of examples that can be accepted 

as smart city application in Turkey.  

Keywords: Innovation, Information technologies, Smart City 
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FĠNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESĠ: DOKUMA SANAYĠĠ‟NDE 

FAALĠYET GÖSTEREN FĠRMALAR ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA 

 

Doç. Dr. Ġlhan EGE 

Mersin Üniversitesi, ilhanege2005@hotmail.com 

Yüksek Lisans Öğrencisi Gönül ÖZKAN 

Mersin Üniversitesi, gonulozkn@gmail.com 

ÖZET 

ÇalıĢmada, Borsa Ġstanbul‘da hisse senetleri iĢlem gören dokuma sanayi firmalarının finansal 

performanslarını ölçmek amaçlanmıĢtır. Firmaların 2010-2015 dönemindeki finansal performansları 

yıl bazında, oran analiz yöntemi kullanılarak belirlenmiĢtir. Finansal oran analizi kapsamında 

likidite, faaliyet etkinliği, finansal yapı ve karlılık durumları incelenmiĢtir. Analiz neticesinde, 

incelenen dönemde likidite oranlarının kritik değerlere uygun olduğu ve sektördeki firmaların 

likidite durumlarının risk teĢkil etmediği tespit edilmiĢtir. Diğer bir deyiĢle, incelenen dönem 

itibariyle dokuma sanayi firmalarının likidite durumlarının yeterli düzeyde oldukları belirlenmiĢtir. 

Finansal yapı açısından ise, firmaların sermaye yapılarını özkaynaklardan oluĢturduğu, 

borçlanmanın ise çoğunlukla kısa vadeli yabancı kaynaklardan sağlandığı tespit edilmiĢtir. 

Firmaların karlılık oranlarının ise incelenen dönem itibariyle ağırlıklı olarak negatif ve değiĢkenlik 

gösterdiği ortaya çıkarılmıĢtır. Faaliyet oranları açısından ise firmaların kaynaklarını verimli Ģekilde 

kullandıkları söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Oran Analizi, Dokuma Sanayii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ilhanege2005@hotmail.com
mailto:gonulozkn@gmail.com


  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

180 

HĠSSE SENEDĠ PĠYASALARINDA OCAK AYI ANOMALĠSĠ ve E7 ÜLKELERĠ 

ÜZERĠNE AMPĠRĠK BĠR UYGULAMA 

 

Doç. Dr. Ġlhan EGE 

Mersin Üniversitesi, ilhanege2005@hotmail.com  

Doktora Öğrencisi Tuğba NUR TOPALOĞLU 

Mersin Üniversitesi, nurtugba.91@gmail.com  

ÖZET 

Etkin piyasa hipotezi varsayımına göre, yatırımcılar oluĢturdukları portföyden normal üstü getiri 

elde edemezler. Yapılan çalıĢmalarda teori ile uyuĢmayan durumlara rastlanmıĢtır. Bu durumlar 

anomali olarak ifade edilmektedir. Anomaliler dönemsel ve dönemsel olmayan Ģeklinde 

sınıflandırılabilir. Dönemsel anomaliler hisse senedi getirilerinin, ay, gün, gibi zaman dilimlerinde 

mevcut olandan farklı bir davranıĢ sergilemesi olarak tanımlanabilir. Bu çalıĢma da bir dönemsel 

anomali türü olan aylara iliĢkin bir anomalilerden Ocak ayı anomalisi incelenmiĢtir. Ocak ayı 

anomalisi, Ocak ayı hisse senedi getirilerinin diğer aylara göre daha fazla getiri sağlaması 

durumudur. ÇalıĢma da Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Rusya, Endonezya ve Türkiye‘den 

oluĢan E7 ülkelerinin yani en hızlı büyüyen geliĢmekte olan ülkelerin borsa endeksleri kullanılarak 

2005-2015 döneminde Ocak ayı anomalisinin gözlemlenip gözlemlenmediğine bakılmıĢtır. 

ÇalıĢmada Güç Oranı Yöntemi kullanılmıĢ olup, çalıĢmanın sonucunda ilgili dönemde Çin, 

Hindistan, Meksika ve Türkiye‘de Ocak ayı anomalisine rastlanılırken, Brezilya, Rusya, 

Endonezya‘ da Ocak ayı anomalisine rastlanmamıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Etkin Piyasa Hipotezi, Anomali, Ocak Ayı Anomalisi 
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TAKIM ÇALIġMASINDA LĠDERĠN RÖLÜ: KIRGIZĠSTAN‟DAKĠ «GAZPROM NEFT 

ASĠA» ġĠRKETĠNDE UYGULAMASI 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi Ġlim MYRZABEKOV 

Sakarya Üniversitesi, imyrzabekov@gmail.com 

Yrd.Doç.Dr. Elvan OKUTAN 

Sakarya Üniversitesi, elvany@sakarya.edu.tr 

ÖZET 

Günümüzde rekabet ortamlarında daha yüksek performansa ulaĢmak için, iĢletmeler yönetim ve 

örgütlenme süreçlerinde farklı arayıĢlara yöneltmektedir. Bunların ilki iĢletmeler takım çalıĢmaya 

önem vermektedir ve verdiği önem ile insan kaynakları performansının da artacağı, bunun da 

iĢletmeye daha yüksek düzeylerde verimlilik ve etkinlik getireceğine dair sonuçlara ulaĢılır. Takım 

çalıĢmasında yüksek sonuca ulaĢmak için iyi bir lidere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, 

öncelikle takım çalıĢması ele alınacak, sonra takım çalıĢmasında liderin rölüne yer verilecektir. Bu 

çalıĢmanın amacı, Kırgızistan BiĢkek Ģehrinde bulunan ‗Gazprom Neft Asya‘ Ģirketinde lider ile 

takım çalıĢanlarının arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıĢtır. Sirkette 150 anket 

dağıtılmıĢ ve bunlardan 118 tanesi doldurulmuĢtur. Anket formu iki bölümden oluĢmuĢtur: 

demografik bilgiler ve liderin takım çalıĢmasındaki rolünun incelemeye yönelik cümleler. 

ÇalıĢmanın analiz kısmında takım çalıĢmasında liderin rolünü belirlemek ve alt faktörler liderin 

davranıĢ biçimi arasındaki iliĢkiyi incelemek için frekans ve korelasyon analizleri yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Takım çalıĢma, Liderlik, Gazprom Neft Asya. 
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BĠLĠġĠM SEKTÖRÜNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE ĠLE FĠNANSAL PERFORMANS 

ĠLĠġKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA 

 

Yrd. Doç. Dr. Ġlkut Elif KANDĠL GÖKER 

Kırıkkale Üniversitesi, elifkandil@kku.edu.tr 

ÖZET 

Son yıllarda yapılan çalıĢmalarda, firmaların defter değeri ile piyasa değeri arasındaki büyük 

farklılığın firmaların sahip oldukları maddi olmayan varlıklarından kaynaklandığı yönünde hâkim 

bir görüĢ söz konusudur. Gerek ölçülmesinde, gerek muhasebeleĢtirilmesindeki zorluklar nedeniyle 

henüz firmaların finansal tablolarında aktifleĢtirilemeyen bu varlıkların firmaların değerine, finansal 

performansına etkisini tespit etmeye yönelik çok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢma ise maddi 

olmayan varlıklar kapsamında değerlendirilen entelektüel sermayenin özellikle finansal tablolarında 

sabit sermaye yatırımı görece az olan biliĢim sektörü firmalarının finansal performansları 

üzerindeki etkisini araĢtırmak üzere ele alınmıĢtır. Entelektüel sermayenin tespit edilmesi amacıyla 

Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi (VAICTM) uygulanmıĢtır. Firmaların finansal 

performans ölçütü olarak aktif karlılığı (ROA) ve özsermaye karlılığı (ROE) rasyoları 

kullanılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, VAIC (Entelektüel Katma Değer Katsayısı) Yöntemi, 

Karlılık, BiliĢim Sektörü 

ABSTRACT 

In recent years‘ studies, there is a prevailing opinion that the huge difference between book value 

and market value of firms stems from intangible assets. There are lots of studies investigating the 

effect of intangible asset that haven‘t been accounted in financial statements due to difficulty of 

valuation and recognation on firm value and firm‘s financial performance. This study is conducted 

to investigate the effect of intellectual capital which is considered as an intangible asset on 

information sector firm‘s financial performance. Information sector is prefered due to relatively 

smaller capital investments particularly tangible assets. For evaluating intellectual capital, VAICTM  

Value Added Intellectual Coefficient method is applied. As the indicator of firm‘s financial 

performance, return on asset (ROA) and return on equity (ROE)  are used. 

Key Words: Intellectual Capital, VAICTM  Value Added Intellectual Coefficient, Profitability, 

Information Sector 
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BĠLĠġĠM SEKTÖRÜNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE ĠLE FĠNANSAL PERFORMANS 

ĠLĠġKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA 

A STUDY ON DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN INTELLECTUAL 

CAPITAL AND FINANCIAL PERFORMANCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 

SECTOR 

 

Yrd. Doç. Dr. Ġlkut Elif KANDĠL GÖKER 

Kırıkkale Üniversitesi, elifkandil@kku.edu.tr 

ÖZET  

Son yıllarda yapılan çalıĢmalarda, firmaların defter değeri ile piyasa değeri arasındaki büyük 

farklılığın firmaların sahip oldukları maddi olmayan varlıklarından kaynaklandığı yönünde hâkim 

bir görüĢ söz konusudur. Gerek ölçülmesinde, gerek muhasebeleĢtirilmesindeki zorluklar nedeniyle 

henüz firmaların finansal tablolarında aktifleĢtirilemeyen bu varlıkların firmaların değerine, finansal 

performansına etkisini tespit etmeye yönelik çok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢma ise maddi 

olmayan varlıklar kapsamında değerlendirilen entelektüel sermayenin özellikle finansal tablolarında 

sabit sermaye yatırımı görece az olan biliĢim sektörü firmalarının finansal performansları 

üzerindeki etkisini araĢtırmak üzere ele alınmıĢtır. Entelektüel sermayenin tespit edilmesi amacıyla 

Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi (VAICTM) uygulanmıĢtır. Firmaların finansal 

performans ölçütü olarak aktif karlılığı (ROA) ve öz sermaye karlılığı (ROE) rasyoları 

kullanılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, VAIC (Entelektüel Katma Değer Katsayısı) Yöntemi, 

Karlılık, BiliĢim Sektörü  

ABSTRACT  

In recent years‘ studies, there is a prevailing opinion that the huge difference between book value 

and market value of firms stems from intangible assets. There are lots of studies investigating the 

effect of intangible asset that haven‘t been accounted in financial statements due to difficulty of 

valuation and recognation on firm value and firm‘s financial performance. This study is conducted 

to investigate the effect of intellectual capital which is considered as an intangible asset on 

information sector firm‘s financial performance. Information sector is prefered due to relatively 

smaller capital investments particularly tangible assets. For evaluating intellectual capital, VAICTM 

Value Added Intellectual Coefficient method is applied. As the indicator of firm‘s financial 

performance, return on asset (ROA) and return on equity (ROE) are used.  

Keywords: Intellectual Capital, VAICTM Value Added Intellectual Coefficient, Profitability, 

Information Sector 
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THE EFFECT OF LIQUIDTY RATIO ON BANK‟S PERFORMANCE: 

AHP APPLICATION 

Prof.Dr. Ġlyas AKHĠSAR 

Kocaeli University, ilyas.akhisar@kocaeli.edu.tr 

Lecturer Fuat ÇAMLIBEL 

Cumhuriyet University, fcamlibel@cumhuriyet.edu.tr 

ABSTRACT 

 Measuring performance in different sector and determining the factors of performance have been 

an important research topic in recent years. Since the ultimate goal of bank performance measure 

refers to the bank‟s ability to make profit in terms of sustainable profitability. It is crucial to 

identify the key drivers of performance measurements for banks by academics and practitioners. 

Moreover, the assessment of the bank performance in terms of some specific issues addressed by 

bank analysts may be important for the business strategy. Decision making solving based on the 

problem decomposition into a hierarchy structure which consists of the elements such as: the goal, 

the criteria (sub-criteria) and the alternatives. Analytic Hierarchy Process (AHP) is one of the 

wellknown and widely used decision making methods based on several attributes used as criteria. 

The purpose of this paper is to present the role of liquidity ratio on the banks‟ performance by using 

(AHP) for Turkish Banking Sector for period 1998 – 2001 during the Turkish Banking Sector crises 

period to go beyond traditional assessments of bank performance. The model presented in this paper 

has been developed with the purpose to performance rank for Turkish commercial banks.  

Keywords: AHP, Turkish Banking Sector, Performance Ranking, Liquidity Ratio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

185 

FARABĠ‟NĠN DĠN ANLAYIġI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME 

 

Yrd. Doç. Dr. Ġlyas ÖZDEMĠR 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ilyasozdemir@yyu.edu.tr 

 

ÖZET 

Farabi din hakkında ileri sürdüğü bazı görüĢleriyle tartıĢılmayı hak eden bir filozoftur. Ona göre 

felsefe akılsal hakikate iliĢkin kesin kanıtlama (burhan) yöntemini ifade etmesine karĢılık; din ikna 

yöntemiyle aynı hakikatin duyusal benzerlerini hayalde oluĢturmayı amaçlar.  Bu açıdan hakikatin 

akılsal/evrensel dili olan felsefe, zamansal olarak dinden önce gelir ve din, felsefenin bir taklididir. 

Farabi Platoncu siyaset felsefesinin etkisi altında felsefe-din arasında bir uzlaĢtırma çabası yoluyla, 

dinin politik veya toplumsal iĢlevlerini ön plana çıkartır. Bu bildiride öncelikle Farabi'nin din 

hakkındaki görüĢleri ele alınacak ve ardından onun görüĢlerinin felsefi kaynakları 

değerlendirilecektir.    

Anahtar Kelimeler: Din, Felsefe, Akıl, Hayalgücü, Filozof, Peygamber 
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TASARIM ESTETĠĞĠNĠN TÜKETĠCĠ DAVRANIġLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ: 

OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ ÖRNEĞĠ 

THE IMPACT OF DESIGN AESTHETICS ON CONSUMER BEHAVIOR: 

AUTOMOTIVE INDUSTRY CASE 

Yrd. Doç. Dr. Ġpek KROM 

T.C. Beykent Üniversitesi, ipekkrom@beykent.edu.tr 

 

ÖZET 

Pazarlamadaki stratejik rolü doğrultusunda ürün geliĢtirmenin önemli bir parçası olan tasarım 

estetiği tüketici tercihlerini belirgin bir Ģekilde etkileyebilmektedir. Tüketicilerin satın alma 

öncesinde yaptıkları kapsamlı araĢtırmalar, kullanıcı dostu ürünlere verdikleri önem ve 

sembolik beklentileri gibi değiĢen alıĢkanlıklarının sonucu olarak, tüketiciler için ürün 

kalitesi, verimlilik ve ürünün çevre dostu olması gibi özellikler temel nitelikler arasında 

sayılmaktadır. KüreselleĢmeye bağlı olarak rekabetin artması, pazarda farklı çeĢitte ve yüksek 

kaliteye sahip benzeri ürünlerin çoğalması, yeni iletiĢim teknolojilerinin tüketicileri 

bilinçlendirmesi ve tüketicilerin yaĢam tarzlarındaki ve değerlerindeki değiĢim ile birlikte 

iĢletmelerin ürünlere bakıĢ açısı da değiĢmiĢtir. Özellikle otomotiv sektöründe iĢletmeler artık 

tüketicilere performans, donanım, güvenlik, marka imajı, konfor gibi özelliklerden daha 

fazlasını sunmak yarıĢındadır ve tasarım estetiği bu sürecin önemli bir parçasıdır. Gömülü 

teori yönteminin kullanıldığı araĢtırmada otomotiv endüstrisinde tasarım estetiğinin ürün 

tercihleri ve tüketicinin satın alma niyeti üzerindeki etkisine yönelik olarak kuramsal bir temel 

oluĢturmak amaçlanmaktadır. AraĢtırmada gömülü teori yaklaĢımını destekleyecek Ģekilde 

örneklem almak ve demografik veriler elde etmek için anket yöntemi kullanılmıĢtır. 

YapılandırılmıĢ derinlemesine mülakat yöntemine baĢvurulan araĢtırmada örneklem 20 

katılımcıdan oluĢmaktadır. Katılımcılardan öncelikle bir anket formu doldurmaları istenmiĢtir. 

Daha sonra katılımcılara Türkiye‘de en çok satan 18 otomobil modelinin görselleri 

gösterilmiĢ ve bunlar üzerinden yapılandırılmıĢ derinlemesine mülakatlar gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmada birincil olarak ürünlerin görsel tasarımının tüketicilerin satın alma niyeti 

üzerindeki etkisi ölçümlenmiĢtir. Ġkincil olarak ise ürünlerin tüketiciler üzerinde uyandırdığı 

duygular ve otomobillere iliĢkin kurulan sembolik bağlantılar üzerinde durulmuĢtur. 

AraĢtırma tasarım estetiğinin tüketicilerin otomobil tercihinde ve satın alma niyetinde kritik 

bir etken olduğunu ve iĢlevsel özellikler kendilerini tatmin ettiği sürece tüketicilerin tasarım 

estetiği açısından beğendikleri otomobillere karĢı tutumsal yakınlık hissettiklerini ortaya 

koymaktadır. Tasarım estetiği açısından beğenilen otomobillerin ise içe veya dıĢa yönelik 
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olarak kurulan sembolik bağlantılar doğrultusunda tüketicilerin benlik imajını ya da sosyal 

statüyü yansıttığı belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Otomobil Tasarımı, Satın Alma Niyeti, Tasarım Estetiği 

 

ABSTRACT 

With its strategic role in marketing, design aesthetics is an important part of product 

development that can have a significant impact on the preferences of the consumer. As a 

result of the changing consumer habits like their extensive prior research, symbolic 

expectations and the emphasis on user friendly products, features like product quality, 

efficiency and eco-friendliness are considered among basic elements. Together with 

globalization, rivalry has increased and an increasing number of similar products of high 

quality have become available in the market. The lifestyles and values of the consumers have 

changed and due to new communication technologies, the consumers have become more 

conscious. Along with these developments the companies have changed their approach 

towards the products as well. Especially in the automotive sector the companies are now in 

the race to offer more to the consumers than the features like safety, brand image, comfort and 

design aesthetics is an important part of this process. The research aims to construct a 

theoretical basis for the impact of design aesthetics on consumer behavior in the automotive 

industry field using grounded theory methodology. Survey method is used in the research for 

sampling and acquiring demographical data to support the grounded theory method. The 

sampling of the research, which makes use of structured in-depth interview method, is 20 

participants. The participants were initially asked to fill a survey form. Secondly, the images 

of the 18 bestselling automobile models in Turkey were shown to these participants and in-

depth interviews were conducted with the participants over these images. The research 

primarily focuses on measuring the impact of styling on the consumers‘ purchasing intention. 

The secondary aims of the research are measuring the emotions that the products raise and 

evaluating the symbolic meaning of the products for the consumers. The research confirms 

that design aesthetics is a critical factor in the automobile choices and purchasing intention of 

the consumers and that as long as the functional features create satisfaction, the consumers 

feel affective closeness to the automobile designs they find aesthetic. Furthermore, regarding 

the automobiles that the consumers find attractive the results indicate that the consumers 

establish inward or outward symbolic associations that reflect their self-concept or social 

status.  

Keywords: Automotive Design, Design Aesthetics, Purchasing Intention 
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MEDRESE MÜDERRĠSLĠĞĠNDEN SÛFÎLĠGE: ĠMAM GAZZÂLÎ ÖRNEĞĠ 

FROM MEDRESE LECTURER TO SUFISM: IMAM AL-GHAZALĠ CASE 

 

Prof.Dr. Ġsa ÇELĠK 

Atatürk Üniversitesi, isacelik@hotmail.com  

Yrd.Doç.Dr. Birol YILDIRIM 

Kastamonu Üniversitesi, birolyildirim97@hotmail.com  

ÖZET 

Taklitten hoĢlanmayan bir karaktere sahip olduğu anlaĢılan Büyük Selçuklu Devleti‘nin Ġslam 

âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve Nizâmiye medreselerinin müderrisi Ġmam Gazzâlî (v. 

505/1111) kariyerinin en zirve noktasında ―hastalık‖ ve ―Ģüphecilik‖ diye nitelediği birkaç ay 

süren entellektüel bir krize girer. Ġmam Gazzâlî kendisini hakikati arama sürecine iten bu 

buhranlı süreçte duyulara deney ve akla dayanan bilgilerin gerçekliği konusunda derin bir 

Ģüpheye düĢer. ―Allah‘ın kalbine attığı nur‖ sayesinde yeniden sağlığına kavuĢtuktan sonra, 

hakikati araĢtıranların kelâmcılar, bâtınîler, filozoflar ve sûfîlerden oluĢan dört gruptan ibaret 

olduğunu ifade ederek adı geçen düĢünce sistemlerini bu konularda te‘lif eser yazacak Ģekilde 

derinlemesine incelemeye baĢlar. Sonunda müellif en mükemmel yol, en makbul hayat tarzı 

ve en güzel ahlâka sahip olduklarına kânî olduğu sûfîlerin yoluyla hakikate ulaĢır ve bu yolda 

karar kılar. Müellif bu arayıĢ sürecini alanında nadir bir eser olan ve el-Münkız mine‘d-dalâl 

olarak tanınan otobiyografik eserinde anlatır. Gazzâli‘nin hayatındaki değiĢim kadar eser de 

çok önemlidir. Zirâ Ġslâm dünyasında toplumsal yaĢantının ayrıntılarını irdeleyen biyografik 

ve otobiyografik eserler oldukça azdır. Ġlahî emir ve yasaklara riâyeti, Allah Teâlâ‘nın rızasını 

kazanmayı kendilerine hedef edinen, ―kâl‖den ziyade ―hâl‖e önem veren sûfîler kendilerinden 

bahsetmekten özellikle kaçınmıĢlardır. Bu meyanda yazılan eserler daha çok talebeleri 

tarafından yazılmıĢ, hayat hikayeleri terâcim kitaplarında ve Ģuârâ tezkirelerinde yazılan 

bilgilerle günümüze ulaĢmıĢtır. ĠĢte biz bu çalıĢmamızda söz konusu eseri merkeze alarak 

Ġmam Gazzâli‘nin taklitten takhkîke, ―ilim‖den ―ayn‖a ulaĢan zihin ve gönül dünyasında 

meydana gelen büyük değiĢimin izlerini süreceğiz. Bunu yaparken V/XI. yüzyıl Ġslâm 

dünyasının inanç ve fikir hareketlerini de nazara vermeye ve bu noktadan geleceğe ıĢık 

tutmaya çalıĢacağız.  

Anahtar Kelimeler: Ġmam Gazzâlî, el-Münkız mine‘d-dalâl, Büyük Selçuklu Devleti, 

Nizâmiye medreseleri, medrese, müderris, tekke, tasavvuf, sûfî, mutasavvıf.  

ABSTRACT 

Imam al-Ghazali, had a character that does not like imitation and was a professor of Islamic 

science, philosopher of Great the Great Seljuk State, and a lecturer at mystic and Nizâmiye 

medreses, entered into an intellectual strike (crisis) at the top of his career called as ―disease‖ 

and ―skepticism‖ lasting for a few months. Imam al-Ghazali, in this time of crisis which was 

pushing him to seek the truth, was in a deep suspicion about the reality/trueness of 

information based on sense and mind/reason. After he regained his health through the ―light 

that Allah threw into his heart‖, he began to study in depth and write his work about the 

thought systems by expressing that the truth-seekers are composed of four groups as such 

theologians, philosophers, bastards and sûfîs. In the end, the author reached the truth with 

mailto:isacelik@hotmail.com
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Sufi‘s way and decided to go with this path conceiving that they have the best way to go, the 

most favourable way of life and the most beatiful morality. The author described this research 

process in this autobiographical work, which is rare work in this field known as al-Münkiz 

mine'd-dalâl. The work is as important as the change in Ghazal‘s life. Because there are very 

few biographical and autobiographical works examining the details of social in the Islamic 

World. The Sufis, who complied with divine commonds and prohibitions, aimed to wih the 

pleasure of Allah and attached importance to the ―state‖ rather than the ―mass‖, especially 

avoided talking about themselves. The works written on this occasion were mostly written by 

his studens and his life stories reached to present day by the terâcim boks and the information 

written in the memorial books. In this work, focusing on his work, we will examine 

Ghazzali‘s transion from imitation to examination and the great change that had occured in 

his mind and heart. At the same time, we will also look at the belief and inspirational 

movements of the Islamic world in the twentieth century and shed light on future.  

Keywords: Imam al-Ghazali, al-Münkiz mine'd-dalâl, the Great Seljuk State, Nizâmiye 

medreses, medrese, lecturer (muderris), tekke, mysticism, sufism. 
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIġANLARIN DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLER 

AÇISINDAN TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ ALGILARI 

 

Prof.Dr.Ġsmail BAKAN 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, 

ArĢ.Gör.Ġnci Fatma DOĞAN 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, ikurtulgan@gmail.com  

Y.Sonay YILMAZ 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 

ÖZET 

Birey ve toplum için hayati önem taĢıyan sağlık, sosyo-ekonomik anlamda ülkelerin 

kalkınmıĢlık düzeyi göstergelerinin en önemlilerinden birisidir. Sağlık sektöründe yaĢanan 

geliĢmelerin devamlılığı ve sürdürülebilir, kaliteli sağlığa eriĢim için hastanelerin iyi 

yönetilmesi gerekmektedir. Sağlık hizmetinden yararlananların memnuniyetini artırmak ve 

kaliteyi yükseltmek önem taĢımaktadır. Bu amaçla çalıĢmada sağlık sektörü ele alınmıĢ, 

toplam kalite yönetim boyutlarının hastanelerde görev yapan sağlık personellerinin 

demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiĢtir. KahramanmaraĢ 

ilindeki kamu ve özel hastanelerde gerçekleĢtirilen alan araĢtırması ile çalıĢanların toplam 

kalite yönetimine iliĢkin algılamaları belirlenmek istenmiĢtir. AraĢtırmada veri toplama 

yöntemi olarak anket kullanılmıĢtır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS programı 

aracılığıyla analiz edilecektir. Uygulanacak t testi ve Anova analizleri ile demografik 

değiĢkenlere (cinsiyet, yaĢ, medeni durum, eğitim durumu, gelir ve ücretten memnuniyet gibi) 

göre sağlık personellerinin TKY boyutlarına (üst yönetim taahhüt ve liderlik, ĠKY, süreç 

yönetimi, hastane olanakları, hasta odaklılık, çalıĢan odaklılık, performans ölçümü, hastane 

bilgi sistemi, hata, güvenlik ve risk yönetimi, hizmet kültürü, sürekli iyileĢtirme, 

karĢılaĢtırma, sendika etkisi, yönetiĢim ve sosyal sorumluluk) iliĢkin algıları incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Sağlık Sektörü 
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ĠLERĠ TARĠHLĠ ÇEK VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR 

 

ArĢ. Gör. Ġsmail SARITEKE 

Mustafa Kemal Üniversitesi, isariteke@mku.edu.tr 

ÖZET 

 Gerek ödeme araçlarının gerek kredi araçlarının orta çağdan beri var olduğu bilinmektedir. 

Birçok sebepten dolayı para transferinin güç olması insanları para transferine yarayan araçlara 

yönlendirmiĢtir. Bu ödeme araçlarından birisi de çektir. Hollanda‘da ortaya çıktığı düĢünülen 

çek buradan Ġngiltere‘ye geçmiĢ ve tüm Dünya‘ya yayılmıĢtır. Çekin ortaya çıktığı 

yüzyıllarda insanlar paralarını saklamaları için bankerlere veriyor ve birisine ödeme yapmak 

istedikleri zaman o kiĢi aracılığıyla bankere bir not yolluyorlardı. Zamanla bankerler 

bankalara bu notlar ise matbu çeklere dönüĢmüĢtür. Çek ile ilgili ilk sorunlarda baĢ 

göstermeye baĢlamıĢtır. Bu sorunların temel nedeni para transferinin kolaylaĢması ile çekin 

giderek amacından uzaklaĢmasıdır. Ödeme aracı olarak ortaya çıkan çek kredi aracı olarak 

kullanılmaya baĢlamıĢtır. Katı bir surette uygulanan vade yasağı düzenleme tarihinin ileri bir 

tarih olarak yazılması ile aĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu çalıĢmada ileri tarihli çek Ġngiliz ve Türk 

hukuku kıyaslanarak anlatılacaktır. Ġngiliz hukukuna değinmememizin sebebi Cenevre 

Yeknesak Kuralları ile birlikte Avrupa'da oluĢan çek hukuku rejiminin Ġngiliz hukukunda 

benimsenmemiĢ olmasıdır. Böylece çek konusunda iki farklı hukuk sisteminden bahsetmek 

mümkündür. Ġleri tarihli çek her iki sistemde de geçerli kabul edilmiĢ olup bu konu tartıĢmalı 

değildir. TartıĢmalı olan hususlar ileri tarihli çekin uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Bu 

çalıĢmada bu iki sistemi kıyaslayarak ve çekin ortaya çıkıĢ amacıda göz önünde 

bulundurularak ileri tarihli çek ve ileri tarihli çek uygulamasında ortaya çıkabilecek baĢlıca iki 

sorun olan vaktinden önce ibraz ve keĢidecinin düzenleme tarihinden önce ölümü, iflası veya 

kısıtlanması anlatılmaya çalıĢılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çek, çek hukuku, ileri tarihli çek, post-date çek 
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ĠHRACATA YÖNELĠK DEVLET TEġVĠK ve DESTEKLERĠNĠN ĠHRACAT 

PERFORMANSINA ve ULUSLARARASILAġMA DÜZEYĠNE ETKĠSĠ 

 

IĢıl KUġANAÇ 
isilkusanac@hotmail.com 

Doç.Dr. Hanifi Murat MUTLU 

Gaziantep Üniversitesi, mmutlu@gantep.edu.tr 

ÖZET 

TeĢvik kavramı, ülke ekonomisinin geliĢimi için daha önemli görülen bir ekonomik faaliyetin 

diğer ekonomik faaliyetlere nazaran daha fazla ve daha hızlı ilerlemesini sağlamak amacıyla, 

kamu tarafından çeĢitli Ģekillerde verilen destek, yardım ve özendirmelerdir. Hem geliĢmiĢ 

hem geliĢmekte olan ülkelerde uygulanan ihracat teĢvikleri, genellikle küçük ve orta ölçekli 

iĢletmelerin uluslararası pazarlara giriĢini sağlama ve bu pazarlardaki faaliyetlerine verimli ve 

etkili bir Ģekilde devam etmesini desteklemeyi hedefler. Firmaların para ve zaman 

kazanmalarına olanak sağlar, ihracat konusunda firmaların bilgi eksikliğini gidermeye 

çalıĢarak, uzmanlık kazanmak için yapmaları gereken yatırımları azaltmalarına olanak sağlar. 

Bu nedenle çalıĢma ilk olarak, ihracata yönelik teĢvik ve destekleri, bu teĢvik ve desteklerin 

alt boyutlarını ve ihracat performansını yazına dayanarak açıklamayı amaçlamaktadır. 

ÇalıĢmanın ikinci amacı, iĢletmelerin teĢvik ve/veya yardımları kullanım düzeyi ile ihracat 

performansları ve uluslararasılaĢma düzeyi arasındaki iliĢkiyi araĢtırmaktır. ÇalıĢmanın evreni 

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren ve KOBĠ niteliğine sahip firmalardır. Bu evrenden kolayda 

örneklem yöntemi ile ulaĢılan katılımcı firmalardan anket yöntemi kullanılarak araĢtırma 

hipotezlerinin test edileceği veri toplanacaktır. AraĢtırmada yararlanılan teĢvik ve destek 

miktar ve kullanım sıklığı ile hem ihracat performansı hem de uluĢlararasılaĢma düzeyi 

arasında pozitif bir iliĢki beklenmektedir. ÇalıĢma, araĢtırma modelinin kavramsallaĢtırılması 

ve olası sonuç ve bulguların tartıĢılması ile son bulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ġhracat, Ġhracat TeĢvik ve Destekleri, Ġhracat Performansı, 

uluslararasılaĢma
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KÜLTÜREL DEĞERLERE DUYARLI EĞĠTĠME HAZIRBULUNUġLUK ÖLÇEĞĠ 

GEÇERLĠK VE GEÇERLĠK ÇALIġMASI 

 

ArĢ.Gör. Kasım KARATAġ 

kasimkaratas@outlook.com 

Prof. Dr. Behçet ORAL 

Dicle Üniversitesi 

ÖZET 

Problem Durumu Öğretmenlerin kültürel değerlere duyarlı pedagoji yaklaĢımını 

kazanabilmesi yönüne hizmet eden en önemli parametrelerden birisi öğretmen yetiĢtirme 

programlarıdır (KarataĢ ve Oral, 2016). Bu anlamda öğretmen adaylarında kültürel çeĢitliliğin 

sorun olarak görülmediği bir anlayıĢın geliĢebilmesi için kültürel değerlere duyarlılık 

öğretmen yetiĢtirme programlarının bir eklentisi ya da uzantısı olarak değil, direkt merkezinde 

olması önerilmektedir (Hollins ve King, 1994). Dolayısıyla eğitim fakültelerinde lisans eğitim 

programları aracılığıyla öğretmen adaylarının hem kiĢisel hem mesleki olarak kültürel 

değerlere duyarlı eğitime hazırbulunuĢluklarının sağlanması önemli görülmektedir. Bu 

bağlamda öğretmen adaylarının hem kiĢisel hem mesleki olarak kültürel değerlere duyarlı 

eğitime ne kadar hazır oldukları merak konusudur. Bu kapsamda ilgili ulusal alanyazında 

öğretmen adaylarının kültürel değerlere duyarlı eğitime hazırbulunuĢluk düzeylerini 

belirleyecek bir ölçme aracına rastlanmamıĢtır. Bu durumdan hareketle öğretmen adaylarının 

kültürel değerlere duyarlı eğitime hazırbulunuĢluk düzeylerini ölçecek bir ölçme aracının 

geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda bir ölçme aracının geliĢtirilmesi hem öğretmen 

adaylarının kültürel değerlere duyarlı eğitime hazırbulunuĢluk profilini ortaya koymaya hem 

de lisans eğitim programlarının kültürel değerlere duyarlı eğitime hazırbulunuĢluk açısından 

öğretmen adaylarına ne derece katkı sağladığını öğrenmeye hizmet edecektir. Yöntem Bu 

araĢtırmanın çalıĢma grubunu 2016 – 2017 eğitim yılında Dicle Üniversitesi, Harran 

Üniversitesi, Ġnönü Üniversitesi ve GaziosmanpaĢa Üniversitesi‘nde sınıf öğretmenliği lisans 

programında öğrenim gören son sınıfta öğrenim gören 83‘ü erkek 148‘i kadın olmak üzere 

toplam 231 kiĢiden oluĢmaktadır. Ölçek geliĢtirmenin ilk aĢamasında ilgili alanyazın 

incelenerek öğretmen adaylarının kültürel değerlere duyarlı eğitime hazırbulunuĢluk 

derecelerini belirleyen bir ölçme aracının olup olmadığı kontrol edilmiĢ ve yapılan 

araĢtırmalar sonucunda böyle bir ölçme aracına rastlanılmamıĢtır. Ġlgili alanyazın 

taramasından elde edilen bilgiler ıĢığında ölçek boyutlarının ―KiĢisel HazırbulunuĢluk‖ ve 

―Mesleki HazırbulunuĢluk‖ biçiminde yapılandırılarak iki alt boyuttan oluĢması gerekli 

görülmüĢtür. Bu bağlamda oluĢturulan 33 maddelik ölçek taslak formu, kapsam ve görünüĢ 

geçerliği ile maddelerin açıklığını ve özgüllüğünün değerlendirilmesi amacıyla uzman 

mailto:kasimkaratas@outlook.com
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görüĢlerine sunulmuĢtur. Sonrasında Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitime HazırbulunuĢluk 

Ölçeği‖nin yapı geçerliğini belirlemek için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA), ortaya konulan 

yapının doğruluğunun test edilebilmesi için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıĢtır. 

Ölçeğin alt boyutları ve toplam güvenirlikleri için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıĢtır. 

Bulgular Faktör analizine baĢlamadan önce verilerin uygunluğunu saptamak üzere Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi hesaplanmıĢtır. KMO değeri .92 

bulunmuĢ ve Bartlett testi sonucu anlamlı çıkmıĢtır. AFA sonucunda ölçeğin özdeğeri 1‘den 

büyük 5 faktör altında toplandığı görülmüĢtür. Bu 5 faktörün ölçeğe iliĢkin açıkladığı varyans 

ise %63.02‘dir. Hiçbir faktörde yüklenmeyen maddeler ve birden fazla faktöre yük değeri 

veren biniĢik maddeler ile birlikte faktör madde yükü . 30‘un altında olan 11 madde analizden 

çıkartılmıĢtır. Faktör sayısı alanyazın dikkate alınarak ve çalıĢmanın amacı kapsamında 2 ile 

sınırlandırılarak 21 maddelik haliyle AFA tekrarlanmıĢtır. birinci boyut faktör yükü .85 ile .57 

arasında değiĢen 12 maddeden oluĢmaktadır. Ġkinci boyut faktör yükü .80 ile .40 arasında 

değiĢen 9 maddeden oluĢmaktadır. Tüm faktörlerin toplam varyansın %52.83‘ünü açıkladığı 

görülmüĢtür. Birinci faktör toplam varyansın %35.70‘ini ikinci faktör toplam varyansın 

%17.13‘ünü açıklamaktadır. Sonraki aĢamada ölçeğin AFA ile bulunan faktör yapılarının 

maddeleri ile uyumlu olup olmadığını test etmek amacıyla DFA yapılmıĢtır. Birinci düzey 

DFA model uyum indeks katsayıları; χ²=401,44; sd=184; χ2/sd = 2,18; p=0.00; AGFI=.85, 

GFI= .90, NNFI=.96 CFI=.97, ve RMSEA=.072 olarak elde edilmiĢtir. Ġkinci düzey DFA‘dan 

elde edilen iki boyutlu modele iliĢkin uyum indeks değerleri χ²=466,20; sd=185; χ2/sd = 2,52; 

p=0.00; AGFI=.85, GFI= .90, NNFI=.96, CFI=.97 ve RMSEA=.073 olarak elde edilmiĢtir. 

Elde edilen uyum indeks katsayıları sonucunda ölçme modelinin iyi uyum gösteren bir model 

olduğu belirlenmiĢtir. Ölçeğin 21 maddesinin güvenirliği için Cronbach Alpha iç tutarlılık 

katsayısı hesaplanmıĢtır. ―KiĢisel HazırbulunuĢluk‖ alt boyutu için .92, ―Mesleki 

HazırbulunuĢluk‖ alt boyutu için .87, Ölçeğin tümü için 0.90 olarak hesaplanmıĢtır. Elde 

edilen değerler, ölçüm sonuçlarının güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu çalıĢmada 

öğretmen adaylarının kültürel değerlere duyarlı eğitime hazırbulunuĢluk düzeylerini 

öğrenmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç 

doğrultusunda yapılan çalıĢmalar sonucunda yeterli psikometrik özelliklere sahip iki alt 

boyutlu beĢli likert tipli 21 maddelik bir ölçek elde edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Kültürel değerlere duyarlık, HazırbulunuĢluk, Geçerlik ve Güvenirlik 
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AKġEHĠRDE TURĠZM ÇEġĠTLĠLĠĞĠ VE KÜLTÜR TURĠZMĠ BAĞLAMINDA 

NASREDDĠN HOCA 

 

Yrd. Doç. Kadir ÖZTAġ 

Selçuk Üniversitesi, koztas@selcuk.edu.tr 

ÖZET 

Sürekli geliĢen ulaĢtırma araçları, hızla artan dünya nüfusu ve refah seviyesi; 2000‘Ii yıllarda 

da uluslararası turizmin artarak geliĢmeye devam edeceğini göstermektedir. Bu potansiyelden 

pay almak isteyen ülkeler yoğun bir rekabet ve strateji geliĢtirme yarıĢı içindedirler. 

Türkiye‘nin ve yörelerimizin de artan uluslararası turizmden yeterince yararlanabilmesi için; 

yörelerdeki kültürel ve çevresel özellikleri ön plana çıkaracak tanıtma ve geliĢtirme plan ve 

projelerinin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. AkĢehir, Ġç Anadolu bölgesinin batısında ve 

Konya iline bağlı önemli bir ilçe merkezidir. Ġlçe Sultan Dağı eteklerine eğimli bir alan 

üzerine ve Tekke Boğazı denilen dar bir boğazın önüne kurulmuĢtur. Aynı adı taĢıyan verimli 

ovaya ve göle yukarıdan bakar. Büyük gülmece ustası Nasreddin Hocanın yaĢadığı ve 

türbesinin bulunduğu yer olan AkĢehir; verimli ovası, gölü ve hareketli sosyo-ekonomik 

yapısıyla yörenin merkezi niteliğindedir. Sard‘tan baĢlayarak Ninova‘ya kadar uzanan ve tarih 

de ―Kral Yolu‖ olarak bilinen ünlü ticaret yolunun geçtiği kent, günümüzde de bu önemini 

korumaktadır. Bu çalıĢmamızın amacı: tarihi, kültürel, ekonomik ve turizm açısından önemli 

bir potansiyele sahip, göller yöresinin önemli merkezlerinden olan ilçenin turizm varlıklarına 

dikkat çekmek ve dünyaca ünlü Nasreddin Hoca ve tarihi AkĢehir evleri kültür turizmi olgusu 

içinde daha iyi korunması ve daha verimli kullanılması amacıyla neler yapılabilir sorusuna 

cevap bulmaya çalıĢmaktır. 

Anahtar Kelimeler: AkĢehir, Turizm ÇeĢitliliği, Kültür Turizmi, Nasreddin Hoca 
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RASĠM ÖZDENÖREN‟ĠN “GÜL YETĠġTĠREN ADAM” INDA KÜLTÜREL 

YABANCILAġMAYA KARġI ELEġTĠREL YAKLAġIM 

Doç. Dr. Kemal EROL 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ekemal@yyu.edu.tr 

Okt. Emin Emrullah EROL 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, emrullah6549@gmail.com  

ÖZET 

Rasim Özdenören (d.1940), gençlik yıllarından itibaren yazmaya baĢladığı öykülerinin pek 

çoğuna Anadolu‘nun köy ve kasabaları ile buralardaki toplumsal yaĢayıĢı konu edinir. Uzun 

bir öyküden oluĢan Gül Yetiştiren Adam’a hâkim temalar, geleneğin temsilcisi olan kiĢi (Gül 

YetiĢtiren Adam) ile modern bireyi temsil rolünde gerçek kimliğinden uzaklaĢmıĢ birinin 

(Sitare) hayatları etrafında sunulur. Eserde öne çıkan yabancılaĢma teması, gençlerin 

toplumsal değerleri umursamazlıkları ve giderek ait oldukları millî kültürden kopmaları 

çerçevesinde ele alınır. Yazar, taĢrada yaptığı gözlem ve edindiği izlenimlerden yararlanarak 

kaleme aldığı bu eserinde insanın sosyal ve kültürel aidiyetleri yanı sıra evrensel yanlarını öne 

çıkarmaktadır. Gül YetiĢtiren Adam‘ın iç hesaplaĢması da bu çerçevede yaĢanır. Öyküde 

modernleĢme ile baĢlayan yozlaĢmanın toplumdaki yansımalarına, değiĢen insan 

iliĢkilerindeki izlerine, metropollerde giderek artan ahlakî çöküntüye, toplumsal 

dayanıĢmadaki yüzeysel ve samimiyetsiz münasebetlere dikkat çekilir. Eserde sözü edilen 

―gül‖, bir metafordur; diriliĢi, kurtuluĢu, öze dönüĢü, huzur ve mutluluğu ifade eder. Yerli 

olmayan sistemlerin yok etmeye çalıĢtığı fikirler, millî inanç ve idealler, "gül" metaforuyla 

yeniden canlandırılmaya çalıĢılır. Eski-yeni, yerli-yabancı değerler çatıĢması bağlamında 

toplumsal kültürün dünden bugüne değiĢen yüzüne ıĢık tutan eser, bireyin zorla 

modernleĢtirilmeye çalıĢıldığı sosyal hayatta bozulmadan, çürümeden kendi gibi ayakta kalma 

mücadelesinin öyküsüdür.  Bu çalıĢmada kültürümüzün en önemli yanlarını oluĢturan anadil 

bilinci, isim verme, dinî inançlar, evlilik ve aile kurumu gibi değerlerin modernleĢme ile 

birlikte nasıl kaybolmaya baĢladığı; söz konusu değerler yitimine karĢı verilen mücadelede 

aydın bakıĢ açısı ile muhafazakâr tepkinin arka planı tespit edilmeye çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Rasim Özdenören, Gül YetiĢtiren Adam, YabancılaĢma, EleĢtirel 

YaklaĢım. 

 

ABSTRACT 

Many works of Rasim Özdenören (1940), which he has written  since his youth years are 

about the villages and the towns of Anatolia and the social life in here. The themes relating to 

―Gül YetiĢtiren Adam‖ consisting of a long story are  the representative of the tradition (The 

man growing the rose) with the representative of modern person being away from her real 

identitiy (Sitare) and their lives. The prominent theme of alienation in the work emphazises 

the young‘s neglect of social  values and  increasingly rupturing from the national culture they 

belong to. The author emphasizes both  the human‘s social and cultural belongings and also 

their universal sides by utilizing his observations and impressions upstate. The internal 

revenge of the man growing rose in the work,happens in this context. In the story, the 
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reflections of degeneration starting with modernization in the society, the effects in the 

changing human elationships and the increasingly moral depression in metropolises  the 

superficial and insincere relationships in the social solidarity are emphasized. The rose 

mentioned at work at is a methapor, it sembolizes the resurrection, the liberation, the self–

return, the serenity and the happiness. The ideas, the national beliefs and ideals which non-

native systems try to destroy  are revived by the metaphor ―Rose‖. This work, reflecting  the 

changing  side of the  social  culture from  yesterday  to  today  in the context  of old –new 

and  native–foreigner, is a story of individual's survival struggle without degenerating  and  

changing  in the  society  in which  he is forced to change. In  this  work, it will be  tried to  

determine  how  the  values, as the native language consciousness, the naming, the religious 

beliefs, the  marriage  and  the  family  institution; began to disappear with the modernization, 

and the background of the conservative reaction with the perspective of intellectual in the 

struggle against loss of  these values. 

Keywords: Rasim Özdenören, Gül YetiĢtiren Adam, The  Cultural Alienation, The Critical 

Approach. 
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ORTAÖĞRETĠM TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN 

BAġLICA SORUNLAR 

 

Doç. Dr. Kemal EROL 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ekemal@yyu.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Fethi DEMĠR 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, fethidemir@yyu.edu.tr 

ÖZET 

Türkiye'deki öğretim kurumlarında dil ve edebiyat öğretimi geleneksel, davranıĢçı ve 

yapılandırıcı yöntem gibi değiĢen yaklaĢımlarla gerçekleĢmektedir. Türk dili ve edebiyatı 

öğretiminde arzu edilen seviyede olumlu bir sonuç alınamamıĢ olması konusunda genel olarak 

üç ana nedenden söz edilebilir. Bunlardan ilki, sürekliliği ve kullanılabilirliği güçlü olmayan 

programlardan gelen nedenlerdir. Ġkincisi, yetersiz yetiĢmiĢlik düzeyi itibariyle öğretmenden 

ve öğretim ilke ve yöntemlerinden gelen nedenlerdir. Üçüncüsü ise öğretimin gerçekleĢtiği 

ortam; yani araç-gereç, sınıfsal hatta sosyal, siyasal, kültürel ve iktisadî koĢulların 

oluĢturduğu ortamdan gelen nedenlerdir. Ancak bu nedenlerin ortadan kalmasında görev ve 

sorumluluğun ağırlıklı olarak yüklendiği taraf öğretmen olmaktadır. Ortaöğretim 

kurumlarında dil ve edebiyat öğretimini gerçekleĢtirecek öznenin baĢta dil, kültür ve tarih 

olmak üzere edebiyata yakın pek çok bilimsel alana hâkimiyeti kaçınılmazdır. Dil incelemesi, 

etkin konuĢma yeteneği, kültürel ve sanatsal faaliyetlere yatkınlığı yanında edebiyat 

tarihindeki yetkinliği çağdaĢ öğretmen modelinin dolayısıyla dil ve edebiyat öğretiminde 

öğretici rolünün ön koĢullarıdır. Estetiği geliĢtirici ve kültürel değerlerin somut olarak 

alıcılara aktarıldığı bir dil ve edebiyat öğretimi zorunludur. Nitekim bu çalıĢma, ortaöğretim 

kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretimi sağlanırken karĢılaĢılan temel sorunları 

araĢtırmak, sonuçları bilimsel verilerle ortaya koyarak ilgililerin dikkatine sunmayı 

hedeflemektedir. Amaç, dil ve edebiyat öğretiminin nasıl yapılması gerektiği noktasında 

temel oluĢturmak; dil ve edebiyatın öğretiminde geliĢmenin önündeki engellerin ortadan 

kalkmasına önayak olmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Eğitim-öğretim Sorunları 

 

ABSTRACT 

In educational institutions in Turkey, the language and the literature are teached by the 

changing approaches such as traditional, behavioral and constructivist method.That a positive 

result hasn‘t been gotten yet at the desired level in the teaching of Turkish language and 

literature,is because of three main reasons.The first of these is non-continuity and usability 

programs, the second is non-qualified teachers and insufficient teaching principles and 

methods ;and the third is the environment in which teaching takes place;so insufficient 

equipments,social,political,cultural and economic reasons.But the duty and the responsibility 

of removing these reasons belongs to teachers.The person who will carry out education and 

training in secondary education institutions, should master in many scientific fields close to 

literature such as language,culture and history in the first instance.The language examination 
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and effective speaking skill are prior conditions of contemporary teacher model in literature 

history whereat teaching role in language and literature teaching in addition to close to 

cultural and artistic activities. The teaching of a language and a literature which improves 

aesthetics and conveys cultural values to receiver in concrete terms,is obligatory.Thus this 

study aims to investigate the main problems encountered while providing the instruction of 

Turkish language and literature;and bring the results to the attention of concerned with 

scientific evidence.The aim is to form the basis for how language and literature teaching 

should be done; to pioneer in removing the obstacles in front of development in language and 

literature teaching.  

Keywords: Secondary Education,The Teaching of Turkish Language and Literature,The 

Education and Training Problems. 
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SERMAYE PĠYASASI HUKUKUNDA PAY ALIM TEKLĠFĠ ZORUNLULUĞUNUN 

DOĞMADIĞI HALLER 

 

ArĢ. Gör. Kenan KOÇ 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi,  kenankoc196@icloud.com 

ÖZET 

Pay alım teklifi zorunluluğunun doğması için kural olarak yönetim kontrolünün ele 

geçirilmesi gerekir. Ancak II-26.1 sayılı tebliğin 14ncü maddesinde bu kurala bazı istisnalar 

getirilmiĢtir. Bu istisnalar sınırlı sayı ilkesine göre düzenlenmiĢtir. Yani tebliğde yer alan bu 

durumlar dıĢında, yönetim kontrolünün ele geçirilmesine rağmen pay alım teklifi 

zorunluluğunun doğmadığı bir baĢka durum yoktur. Seri: IV, No:8 sayılı tebliğde bir liste 

halinde olmayan bu istisnalar ilk defa Seri: IV, No:44 sayılı tebliğde listelenmiĢtir. II-26.1 

sayılı tebliğle bazı değiĢiklikler yapılmıĢ ve liste son halini almıĢtır. Buna göre, öncelikli Ģart 

olan yönetim kontrolünü sağlama Ģartı gerçekleĢecek ancak bir pay alım teklifi zorunluluğu 

doğmayacaktır. Burada Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir karar vermesine gerek yoktur. 

Kurulun vereceği herhangi bir karar yalnızca açıklayıcı nitelikte olabilir. Pay alım teklifi 

zorunluluğunun küçük yatırımcıyı korumak, yatırımcının güvenli yatırım yapmasını sağlamak 

gibi bazı amaç ve iĢlevleri vardır. Bu amaçların hedefinden sapmaması için bazı durumlarda 

pay alım teklifi zorunluluğuna bazı istisnalar koyulabilir. 

Anahtar Kelimeler: Zorunlu çağrı, muafiyet 
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SERMAYE PĠYASASI HUKUKUNDA PAY ALIM TEKLĠFĠ ZORUNLULUĞUNUN 

ORTAYA ÇIKMASI VE UYGULANMASI 

 

ArĢ. Gör. Kenan KOÇ 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi,  kenankoc196@icloud.com 

ÖZET 

Zorunlu pay alım teklifi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu‘nun 25 ve 26ncı maddelerinde 

ve bu kanunun 25nci maddesinin ikinci bendi ile 26ncı maddelerine dayanarak hazırlanan II-

26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği‘nde ve II-26.1a sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği‘nde 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ‘de düzenlenmiĢtir. Halka açık anonim ortaklıkta, yönetim 

kontrolünü sağlayanların, küçük yatırımcıların paylarını almak için bir teklifte bulunmaları 

zorunludur. Buna, pay alım teklifi zorunluluğu denmektedir. Burada amaç küçük yatırımcının 

menfaatlerini korumaktır. Yönetim kontrolünün istemediği kiĢilerin eline geçmesi durumunda 

paylarını, kontrolü sağlayanlara satıp ortaklıktan ayrılabilecek olan küçük yatırımcı böylelikle 

kanun ve tebliğ kapsamında korumaya alınmıĢ olmaktadır. Bu sayede Ģeffaf ve güvenilir bir 

düzenin sağlanması amaçlanmıĢtır. Bu güvenilirlik, Ģüphesiz ki ülkenin ekonomisini olumlu 

etkileyecektir. Pay alım teklifi zorunluluğu yalnızca halka açık anonim ortaklıklarda söz 

konusu olabilecektir. Ülkemizde halka açık ya da halka açık sayılan bir anonim Ģirket, halka 

kapalı anonim Ģirketlerden daha sıkı yasal sorumluluklara tabidir. Çünkü halka açılan bir 

Ģirketin çok sayıda ortağı olabilir ve piyasanın güvenliği açısından devlet kurumlarının 

birtakım önlemler alması gerekir. Pay alım teklifi zorunluluğu da bu önlemlerden bir 

tanesidir. Zaten tebliğin ilk maddesinde de amacın, halka açık ortaklıklardaki pay alım 

tekliflerinin düzenlenmesi olarak belirtilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim, kontrol, çağrı
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მეტაფორის სწავლების ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე სკოლაში 
SOME ISSUES OF METAPHOR TEACHING IN MODERN SCHOOLS 

 

Ketevan SHOTADZE 

Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi 

თეზისი 

ტექსტის ადეკვატური გაგებისთვის აუცილებელი უნარების გამომუშავება 

სასწავლო პროცესის მნიშვნელოვანი ამოცანაა. მასწავლებელი ვალდებულია, რომ 

მოსწავლეები თავიდანვე შეაჩვიოს შესწავლილი ტექსტების მხატვრულ-

გამომსახველობით ხერხებზე მუშაობას. მეტაფორის სწავლება ტექსტზე მუშაობის 

რთული, მაგრამ მეტად მნიშვნელოვანი პროცესია, რაც მასწავლებლის 

ფილოლოგიურ ინტუიციასა და პროფესიონალიზმთან ერთად მოითხოვს 

თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების ღრმა ცოდნას. მეტაფორის 

განმარტებისას აუცილებელია ცნებებს შორის აბსტრაქტულ კავშირებზე 

ორიენტირება, მსგავსება-განსხვავებაზე აქცენტირება და ცნების გაერთიანება 

გარკვეულ ჯგუფებში საერთო და განმასხვავებელი ნიშნებით. სწავლება იწყება  

კონკრეტულ ტექსტში კონკრეტული მეტაფორის „აღმოჩენით―,  ყველა 

მახასიათებლის დეტალური ახსნით, მეტად მნიშვნელოვანია დამხმარე 

საშუალებების გამოყენება - გრაფიკული სქემების, თვალსაჩინო მასალის და ა. შ. 

მასწავლებელი უზრუნველყოფს კონკრეტული მეტაფორის პრეზენტაციას, 

განმარტავს თითოეული ობიექტის მნიშვნელობას და თვისებას და ახდენს 

პროვოცირებას, რომ მოსწავლემ დამოუკიდებლად შეძლოს აბსტრაქტული 

კავშირების დამყარება და ამის შემდეგ ახდენს  მეტაფორის აზრის ახსნას. სწორად 

დაგეგმილი და თანმიმდევრული საქმიანობა მასწავლებლისა მხატვრულ ტექსტზე 

მუშაობას და შესაბამისად, მეტაფორის სწავლებს აქცევს მეტყველების 

გამდიდრების საუკეთესო სტრატეგიად, მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგისა და 

მათი აზროვნებისა თუ  კრეატიული უნარების განვითარების საშუალებად. 

ABSTRACT 

The development of essential skills, necessary for adequate understanding of the text, 

represents an important task in educational process. The teacher is required to teach students 

initially to work with artistic and expressive means of the studied text. The metaphor teaching 

is quite hard and at the same time significant process in the text work that requires a teacher‘s 

philological intuition and skills as well as deep knowledge of modern educational 

technologies.    When defining metaphor it is necessary to take a reference point for the 

abstract relations between the concepts, to emphasize their similarity-difference and to group 

the concepts according to their common and distinctive signs. The teaching begins with 

―discovery‖ of a certain metaphor in a certain text, with detailed explanation of all their 

characteristics. It is very important to use such aids as graphic schemes, illustrative materials, 

etc. A teacher provides a presentation of a specific metaphor, defines the importance and 
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features of each object and provokes a student‘s independent establishment of abstract 

relations that results in student‘s subsequent explanation of the essence and meaning of the 

metaphor. By properly planned and consistent activity of a teacher, working with an artistic 

text and, therefore, teaching of metaphor becomes the best strategy for speech enrichment and 

the means for development of students‘ lexical stock, thinking and creative skills. 
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TÜRKĠYE‟YĠ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLĠKE: ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ VE 

EKOLOJĠK KRĠZ 

GREAT DANGER WAITING FOR TURKEY: CLIMATE CHANGE AND 

ECOLOGICAL CRISIS  

 

ArĢ. Gör. Dr. Mehmet Ali Çelik  

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, mehmet.ali.celikk@gmail.com 

Doç. Dr. Ali Ekber Gülersoy 

Dokuz Eylül Üniversitesi, gulersoy74@gmail.com  

Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, selahattincelik@kilis.edu.tr 

ÖZET 

Son yarım asırdır uluslararası toplumun önemli gündem maddesi haline gelen iklim değiĢikliği 

ve ekolojik kriz meselesi, Türkiye‘de yeterince tartıĢılmamaktadır. Yapılan birçok çalıĢma, 

iklim değiĢikliği ile ekolojik krizin Türkiye‘ye önemli etkilerinin olacağını göstermesine 

rağmen, yetkililerce gereken önlemler alınmamaktadır. Küresel iklim değiĢikliği ve ekolojik 

kriz meselesi, Türkiye‘yi gerek ekonomik gerek toplumsal gerekse de siyasal bağlamda zora 

sokacak riskler içermektedir. Bu çalıĢmada, ―bu riskler nelerdir?‖ ve ―söz konusu riskleri 

minimize etmek için ne gibi önlemler alınması gerekir?‖ sorularına yanıt aranacaktır.  

Yapılan çalıĢmalar, Türkiye‘de son 40 yılda Marmara Denizi büyüklüğünde sulak alanın yok 

olduğunu ya da kullanılamaz hale geldiğini göstermektedir. Gerek yoğun antropojenik baskılar 

gerekse de iklim değiĢikliğinden kaynaklanan kuraklık meselesi sonucunda sulak alanlar yok 

olmaya devam etmektedir. Zengin biyolojik çeĢitlilik içeren sulak alanların yok olması 

sonucunda, birçok canlı türü ortadan kalkmaktadır. Biyologların yaptığı çalıĢmalar gerek 

Türkiye‘de gerekse de Dünyada, ―20. yy‘daki hayvan türü kaybı, son iki bin yılda yok olana 

eĢittir‖ Ģeklinde ifade edilmektedir. Bunun temel nedenlerinden birisi, her Ģeye kalkınma ve 

büyüme idesi ile yaklaĢan insan faaliyetleridir. Zira zincir gibi birbirine bağlı olan ekolojik 

denge ve döngülerde meydana gelen bozulma tüm ekosistemleri olumsuz etkilemektedir. Ġnsan 

etkinliklerinin ekolojik döngüleri hızlandırması ya da bozması, ekosistemde bazen geri 

dönülemez sorunlara yol açar. Kısacası, küresel iklim değiĢikliği ve ekolojik kriz, Türkiye‘de 

tarımsal faaliyetlerde verimsizlik, yiyecek kıtlığı, yoksullukta artıĢ, su kalitesinin bozulması, 

çölleĢme, vejetasyon alanlarının zarar görmesi, kuraklık ve sosyal huzursuzluk gibi olumsuz 

sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Dolayısıyla küresel ekolojik kriz, ekolojik 

döngülerin nasıl bozulduğu incelenerek anlaĢılabilir. 

Küresel iklim değiĢikliği ve ekolojik krize bağlı olarak Türkiye‘yi bekleyen olası tehlikelerin 

çözümü bilimsel, siyasal, ekonomik ve toplumsal önlemlerin alınmasından geçmektedir. 

Bilimsel önlemler açısından karbondioksit salınımının azalması oldukça önemlidir. Bunun için 

fosil yakıt kullanma teknolojilerinin iyileĢtirilmesi ve daha az CO
2
 salan yakıtların kullanılması 

gerekmektedir. Aynı zamanda tüm sektörlerde enerji verimliliğinin ve tasarrufunun arttırılması, 

yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidrolik, güneĢ, rüzgâr, jeotermal, biyokütle, vb.) 

birincil enerji kaynakları içindeki payının arttırılması gerekmektedir.  

Küresel iklim değiĢikliği ve ekolojik krizden çıkıĢ için bilimsel çözüm önerilerinin yanında, 

antikapitalist bir bakıĢ açısı gerekmektedir. Çünkü kapitalist kültürde, insanlar nesnelere 
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dönmekle kalmayıp, metalara, diğer bir ifadeyle pazarda satılmak için tasarlanmıĢ nesnelere 

dönüĢürler. Nitelik niceliğe, bireysel kültür kitle kültürüne ve kiĢisel iletiĢim kitle iletiĢimine 

dönüĢür. Doğal çevre devasa bir fabrikaya, kent baĢtan sona bir pazar yerine dönüĢür. Böyle 

bir toplumsal ve siyasal ortamda küresel iklim değiĢikliği ve ekolojik kriz daha fazla 

derinleĢerek içinden çıkılamaz bir hal alır. Dolayısıyla küresel iklim değiĢikliği ve ekolojik kriz 

fenomenini, toplumsal meselelerin doğal alanlara sirayet etme durumu olarak görmek gerekir 

ve bu çerçevede önlemlerin alınması elzemdir.  

Anahtar Kelimeler: Ġklim DeğiĢikliği, Ekolojik Kriz, Türkiye, Antikapitalizm, Çevre. 

ABSTRACT 

The matter of climate change and ecological crisis, which has become important agenda topic 

of international community for the last half century, has not being discussed enough in Turkey. 

Although a lot of studies done showed that climate change and ecological crisis would have 

important impacts on Turkey, required measures are not being taken by authorities. The matter 

of global climate change and ecological crisis includes risks for Turkey to go off the deep end 

in either economic, social or political context. In this study, we will seek answer to questions 

‗‗What are these risks?‘‘ and ‗‗What kind of measures should be taken to minimize the said 

risks?‘‘  

Studies carried out show that an wetland in Marmara Sea-size has disappeared or become 

unusable in the last 40 years in Turkey. As a result of both intensive anthropogenic pressures 

and drought problem arising out of climate change, wetlands are continuing to disappear. In 

consequence of disappearing wetlands which contain rich biological diversity, a lot of live 

species have been extincting. Studies by biologists are stated in the way that ‗‗loss of aminal 

species during 20
th

 century equals to that of extincted/disappeared during the last two 

millennium, in both Turkey and the World. One of main reasons of this is human activities 

approaching everything by development and growth idea. Because, disruption occurring in 

ecolocigal balances and cycles, which are interconnected like chain, affects all ecosystems 

negatively. Accelerating or disrupting ecological cycles by human activities causes to 

irreversible problems sometimes. In short, global climate change and ecological crisis will lead 

to ensue adverse results such as non-productiveness in agriculture, food shortage, increase in 

poverty, degradation of water quality, desertification, damage of vegetation areas, drought and 

social unrest etc. Therefore, global ecological crisis can be understood by examining how 

ecological cycles have been disrupted. 

A recipe for evasion of potential dangers waiting for Turkey based on global climate change 

and ecological crisis crosses from taking scientifical, political, economical and social measures. 

In terms of scientifical measures, decrease of carbon dioxide emission is quite important. For 

this, it needs that technologies for using fossil fuel are improved and that fuels releasing less 

CO
2 

are used. At the same time, it is necessary for energy productivity and saving to be raised, 

and for new and renewable energy resources (hydraulic, solar, wind, geothermal, biomass, etc.) 

to be increased their shares within primary energy resources.  

For exiting from global climate and ecological crisis, in addition to scientific look, an anti-

capitalist perspective is needed. Because, in the capitalist culture, people not only turn into 

objects, but also they transform into commodities (meta), i.e., objects/things which are 
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designed to be sold in the market. Quality changes into quantity, individual culture into mass 

culture and personal communication into mass communication (media). Natural environment 

transforms into an enormous factory, and the city into a market place from beginning to end. 

On such a social and political setting, global climate change and ecological crisis gets on top of 

itself, by deepening more. Therefore, it is needed for phenomenon of global climate change 

and ecological crisis to regard as situation for spreading of social problems to natural areas and 

within this scope, it is necessary for measures to be taken.  

Key Words: Climate Change, Ecological Crisis, Turkey, Anti Capitalism, Environment. 
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MAKRO EKONOMĠK FAKTÖRLERĠN BANKALARIN KARLILIĞINA ETKĠLERĠ: 

2008 YILI FĠNANSAL KRĠZĠ VE KRĠZ SONRASI DÖNEMDE AZERBAYCAN 

BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZEĠNE BĠR UYGULAMA 

 

Yrd. Doç.Dr. Mehmet Altan MASUN 

Marmara Üniversitesi, masun@marmara.edu.tr  

Yüksek Lisans Öğrencisi Ferid YUSUBOV 

Marmara Üniversitesi, farid_yusublu@yahoo.com 

ÖZET 

2007 yılında ABD‘de baĢlayan Küresel Finansal krizin etkileri diğer ülkelere de etki etmiĢtir. 

Bağımsızlıktan sonra, Azerbaycan ekonomisi 1991-1994 yılları arasında buhran yaĢamıĢtır. 

1995-2003 yılları arasında Anayasa‘nın kabulü ile baĢlayan istikrar çabalarıyla ülke, 2003 

yılından itibaren geliĢme dönemine geçmiĢtir. 2008 yılı Küresel Finansal krizinin Azerbaycan 

ekonomisine etkisi fazla olmasa da bazı önlemlerin alınması kaçınılmaz olmuĢtur. 2014 

yılından itibaren petrol fiyatlarında yaĢanan düĢüĢle ilgili olarak ekonomi resesyona girmiĢ ve 

2015 yılı içerisinde yapılan iki devalüasyonla (21 ġubat ve 21 Aralık), mevcut durum sistemik 

krizden bankacılık krizine dönüĢmüĢtür. Bu çalıĢmada, 2008 Küresel Finansal Krizi ve 

sonraki dönemde makroekonomik göstergelerin Azerbaycan Bankacılık sektörünün karlılığına 

etkileri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma kapsamına 2008-2016 yılları ele alınmıĢtır. AraĢtırma 

sırasında, Azerbaycan Merkez Bankası, Finansal Piyasalar Denetleme Odası, Azerbaycan 

Devlet Ġstatistik Kurumu verilerinden yararlanılmıĢtır. Analiz E-views bilgisayar programında 

panel veri analizi kullanılarak yapılmıĢtır. Analizin bağımsız değiĢkenleri GSYĠH, enflasyon 

oranı, Dolar/AZN (Azerbaycan Manat-para birimi) kuru, petrol fiyatı olarak belirlenmiĢtir. 

Bağımlı değiĢkenler ise Azerbaycan Merkez Bankası ve Finansal Piyasalar Denetleme Odası 

tarafından açıklanmıĢ Bankacılık sektörünün genel bilançosu ve gelir tablosundan alınmıĢtır 

(aktif karlılığı ve sermaye karlılığı oranlardır). 32 Bankanın faaliyet gösterdiği sektörde, genel 

finansal tabloların ele alınmasının nedeni, geçmiĢ yıllarda sektörde çok iyi paya sahip, ama 

devalüasyondan sonra faaliyetlerini sürdürememiĢ bankaların kapanmasından dolayıdır. 

Devalüasyondan sonra 10 banka faaliyetini durdurmuĢtur. Bu çalıĢmada, makroekonomik 

faktörlerin bankaların karlılığına hangi düzeyde etkilediği araĢtırılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: 2008 yılı finansal krizi, Azerbaycan Bankacılık Sektörü, bankaların 

karlılık analizi, Azerbaycan ekonomisi
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KOBĠLERĠN FĠNANSAL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ: GAZĠANTEP ĠLĠ 

ÖZELĠNDE ANKETE DAYALI BĠR ĠNCELEME 

 

Doç.Dr. Mehmet CĠHANGĠR 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, cihangir@osmaniye.edu.tr 

Doç.Dr. Bülent ÖZ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, bulentoz@osmaniye.edu.tr 

Yüksek Lisans Öğrencisi Harun Fatih AĞCA 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, h.fatih.agca@hotmail.com 

ÖZET 

KOBĠ‘ler, ülke ekonomileri içerisinde oluĢturdukları istihdam ve yaratmıĢ oldukları katma 

değer dıĢında aynı zamanda ekonomide rekabet ortamının oluĢmasına olanak sağlamaları 

açısından oldukça önem arz etmektedirler. Nitelik ve iĢlevleri gereği pek çok sorunla yüz 

yüze gelmektedirler. Bu sorunlar genel olarak ―DüĢük verimlilik, kredi temininde ve AB 

fonlarından yararlanmada güçlükler, düĢük teknolojik düzey, nitelikli iĢgücü bulmada yaĢanan 

sıkıntılar, devlet kuruluĢlarından sağladıkları teĢviklerde yetersizlik, iĢletmelerin tüm 

iĢlevlerinde ve genel yönetim anlayıĢlarında yaĢanan büyük bilgi eksiklikleri, küresel rekabet 

karĢısında yetersizlik, markalaĢmada yaĢanan sorunlar ve özsermaye yetersizliği‖ gibi 

sorunlardır. Ülkemizdeki istihdamın %74,2‘sini sağlayan KOBĠ‘ler ülkemizdeki iĢletmelerin 

%99,8‘ini oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada, ülkemizde bu ölçekte etkinliği bulunan KOBĠ‘lerin 

finansal sorunları, büyük bir sanayi ve ticaret kenti olan Gaziantep Ġlimizdeki KOBĠ‘lerin 

finansal sorunları özelinde araĢtırılmıĢ ve bulgularda karĢılaĢılan sorunların temelinde yatan 

nedenler araĢtırılarak çözüm önerileri üretilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu anlamda Gaziantep Ticaret 

Odası verilerine gore, Gaziantep Ġli‘nden toplam 175 ülkeye ihracat yapılıyor olması, Türkiye 

toplam üretiminde Gazainatep‘in payının %5 dolayında bulunması ve Türkiye ihracatının 

%4.27‘sinin Gaziantep‘ten yapılmakta olması araĢtırmanın Gaziantep özelinde yapılmasının 

en önemli nedenlerindendir. Amacı, Gaziantep ilinde faaliyetlerini gerçekleĢtiren KOBĠ‘lerin 

finansal sorunlarını belirlemek ve bu sorunların çözümüne iliĢkin öneriler geliĢtirmek olarak 

belirlenmiĢ olan araĢtırma anket yöntemi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Anket, Gaziantep Ticaret 

Odası‘na kayıtlı 19985 KOBĠ içerisinden 380 firma ile yüz yüze görüĢme sağlanarak 

uygulanmıĢ ve analizi edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre ankete cevap veren iĢletmelerin 

%78,2‘si finansal sorun yaĢadıklarını ifade etmiĢlerdir. YaĢanan finansal sorunlar; yetersiz 

özkaynak, finansal yönetimde yetersizlik, alacakların tahsilatında gecikme, satıĢların 

yetersizliği ve dini hassasiyetleri sebebiyle faizli krediden uzak kalma nedeniyle yaĢanan 

kredi sorunları olarak ortaya konulmuĢtur. Ankete katılan KOBĠ‘lerin finansal sorunlarının 

çözümü için önerdikleri görüĢleri ise aĢağıdaki Ģekilde ortaya konmuĢtur. ―Uzun vadeli ve 

düĢük faizli kredi sağlanmalıdır, kredi kullanımında teminat ve diğer formalitelerin en aza 

indirilmelidir, küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerin geliĢimi için yeni teĢvikler 

getirilmelidir, iĢletmenin sermaye piyasasından yararlanması için düzenlemeler yapılmalıdır, 

bankalar dıĢındaki diğer finans kurumlarından yararlanmak için gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır‖ ÇalıĢmada sorulan çok sayıda soruyla iĢletmelerin finansal sorunlarını nasıl 

çözmeye çalıĢtıkları gözler önüne serilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: KOBĠ, Gaziantep, Finansal Sorunlar  
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TEMEL EĞĠTĠM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ EKONOMĠSĠ 

HAKKINDAKĠ DÜġÜNCELERĠNĠN ANALĠZĠ 

AN ANALYSIS OF PRESERVICE TEACHERS‟ REFLECTIONS ON KNOWLEFGE 

ECONOMY FROM DEPARTMENT OF PRIMARY EDUCATION 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNGÖR 

Mersin Üniversitesi, mgungor@mersin.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Ġlker YAKIN 

Mersin Üniversitesi, ilker@mersin.edu.tr 

ÖZET  

Günümüzde, bilginin kullanımı, kodlanması ve yayılması artan Ģekilde globalleĢen ve 

dijitalleĢen dünyamızda farklı disiplinler içerisinde ortaya çıkan yeni çalıĢma alanlarıdır. Bilgi 

ekonomisi, bilgi toplumu, ileri teknoloji medeniyeti ve ağ ekonomisi gibi terimleri içeren bir 

kavramdır. Daha özel olarak, bilgi ekonomisi kavramı dünyanın değiĢen ekonomik resminde 

bilginin rolünü hem bir çıktı hem de bir girdi olarak kabul eden bir önermeyi içerir. Bu 

yüzden toplumların bilginin rolü ile ilgili mevcut tutum ve düĢüncelerinin dönüĢtürülmesi ve 

düzenlenmesi yardımıyla değiĢimi önemlidir. Bu sürece yardımcı olmak için üniversiteler 

belirtilen değiĢimde rol almalıdırlar. Bu çalıĢma; bilgi ekonomisinin nasıl ve ne düzeyde 

ortaya çıktığı konusunda araĢtırmacılar, uygulayıcılar ve karar vericileri bilgilendirmek için 

temel eğitim bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının (n = 107) bilgi ekonomisi 

hakkındaki düĢüncelerini ortaya çıkararak yeni geliĢen bu söyleme katkı sunmaktadır. Anket 

ile toplanan veriler istatistiksel metotlar ile incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonuçları göstermektedir ki 

dördüncü sınıf öğretmen adaylarının bilgi ekonomisi hakkındaki düĢünceleri kavramı 

aydınlatacak alt baĢlıklar halinde analiz edilebilir ve kavranabilir. ÇalıĢmada son olarak bilgi 

ekonomisi hakkında daha fazla kavramsal ve uygulanabilir fikirler üretmek için sonraki 

çalıĢmalara öneriler getirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi Ekonomisi, Bilgi Toplumu, Ağ Ekonomisi  

ABSTRACT  

These days, there has been an emerging movement in the different fields toward using, 

coding, and dissemination of information and knowledge in increasingly globalized and 

digitalized world. The knowledge economy is a concept that has covering information society, 

high-technology civilization, knowledge society, and network economy etc. More 

specifically, the term has captured the premise that the role of knowledge could be not only an 

output but also an input in changing the economic picture of the world. Therefore, it is really 

important for societies about the role of knowledge to change via transforming and regulating 

existing attitudes and opinions. To help this process along, universities should have a part in 

changing that shift. This paper contributes to this emerging discourse by exploring preservice 

teachers‘ (n = 107) reflections on knowledge economy from the department of primary 

education so as to inform researchers, practitioners, and policy makers about how and to what 

extend the concept of knowledge economy come out. The data obtained from the 

questionnaire were scrutinized by statistical methods. The results showed that the reflections 

of preservice teachers from fourth grades regarding knowledge economy could be analyzed 
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and comprehended under sub-titles highlighting the concept. Lastly, recommendations were 

provided for further studies to yield more conceptual and practical understandings of 

knowledge economy.  

Keywords: Knowledge Economy, Knowledge Society, Network Economy 
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ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN KARĠYER 

KARARI YETKĠNLĠK BEKLENTĠLERĠ: BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ 

CAREER DECISION SELF EFFICACY EXPECTATIONS OF FACULTY OF 

ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDENTS : EXAMPLE OF 

BAYBURT UNIVERSITY 

 

Öğr. Gör. Mehmet KAPUSIZOĞLU 

Bayburt Üniversitesi, mkapusiz@bayburt.edu.tr   

 Yrd. Doç. Dr. Hayriye ġENGÜN 

Bayburt Üniversitesi, hsengun@bayburt.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Füsun ÇELEBĠ BOZ 

Bayburt Üniversitesi, fcelebi@bayburt.edu.tr   

ÖZET 

Bireyin mutlu bir yaĢam sürdürebilmesi için üç önemli kararda çok dikkatli olması gerekir: 

ArkadaĢ, EĢ ve ĠĢ. Bu üç önemli karar, bireyin gelecekteki hayatında baĢarı, güç, statü, 

saygınlık ve huzur kazanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalıĢmanın amacı, Ġktisadi 

ve Ġdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin kariyer kararı yetkinlik beklentilerini ortaya 

çıkarmaktır. AraĢtırmada öğrencilerin kariyer kararı yetkinlik beklenti düzeyleri için Betz, 

Klein ve Taylor tarafından geliĢtirilen ve IĢık tarafından Türkçeye uyarlanan Kariyer Kararı 

Yetkinlik Beklentisi Ölçeği kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi ve 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) test teknikleri kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar 

literatür eĢliğinde tartıĢılıp çeĢitli öneriler sunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi Öğrencileri. 

ABSTRACT 

The individual must be very careful with the three important their decisions in order to be able 

to lead a happy life: choose of friend, partner and job. These three important decisions are 

crucial in achieving success, power, status, prestige and peace in the future life of the 

individual. The purpose of this study is to reveal the career decision self efficacy expectations 

of faculty of economics and administrative sciences students. In this study, for level of Career 

Decision Self Efficacy of students, General Self Efficacy scale,which was developed by Betz, 

Klein and Taylor and adapted into Turkish language by IĢık was used. For data analysis, t test 

for independent samples and one way ANOVA techniques have been used. The results are 

discussed and several recommendations are presented in the light of literature. 

Keywords: Career, Career Decision Self Efficacy Expectation, Faculty Of Economics And 

Administrative Sciences Students 
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ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN ELEġTĠREL DÜġÜNME BECERĠLERĠNĠN 

ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 

 

Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZYURT 

Gaziantep Üniversitesi, melike.ozyurt@yahoo.com  

Öğretmen Gözde BAġTOPÇU 

MEB, gozde.bastopcu@gmail.com  

Öğretmen Fazilet BARCIN 

MEB, fazilet_barcin@hotmail.com  

Öğretmen Gülben DEVĠREN 

MEB, gulbendeviren@gmail.com  

ÖZET 

Amaç: AraĢtırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin eleĢtirel düĢünme becerilerini çeĢitli 

değiĢkenler açısından incelemektir. Bu bağlamda ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleĢtirel 

düĢünme becerilerinin analiz, değerlendirme ve çıkarım boyutlarının cinsiyet, kaçıncı kardeĢ 

oldukları ve kardeĢ sayısı değiĢkenlerine göre incelenecektir. Yöntem: Bu araĢtırma, betimsel 

nitelikte olup genel tarama modeli esas alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın örneklemini 

Gaziantep / Türkiye ilinde rastgele yöntemle seçilen 12 ilkokulun dördüncü sınıfında öğrenim 

gören 617 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak (Demir, 2006 ) 

tarafından geliĢtirilen EleĢtirel DüĢünme Ölçeği kullanılmıĢtır. Bu ölçek eleĢtirel düĢünme 

becerisinin 6 alt boyutunun ayrı ayrı ölçülmesine imkan veren, Değerlendirme (9), Analiz (8), 

Çıkarım (8), Yorumlama (10), Açıklama (9) ve özdeğerlendirme (12) olmak üzere toplam 55 

maddeden oluĢmaktadır. AraĢtırmada eleĢtirel düĢünmenin çıkarım, analiz ve değerlendirme 

alt boyutları ele alındığı için ölçeğin bu alt boyutlara iliĢkin toplam 25 maddeden oluĢan 

bölümü öğrencilere uygulanmıĢtır. Ölçekte yer alan maddeler verilen durum için öğrencinin 

yorum yaparak, sunulan iki seçenekten birini iĢaretlemesini gerektirmektedir. Uygulama 

sonrasında eleĢtirel düĢünme ölçeğinde yer alan maddelere verilen yanıtlar değerlendirilmiĢ, 

her bir madde için doğru yanıtlar (1), yanlıĢ yanıtlar (0) kodlanarak veri giriĢi sağlanmıĢtır. 

ÇalıĢmada öğrencilerin eleĢtirel düĢünme düzeyleri ölçekte yer alan sorulara verilen doğru 

yanıtların her bir alt boyut için toplam puanı alınarak hesaplanmıĢtır. EleĢtirel düĢünme 

becerisinin analiz, çıkarım ve değerlendirme alt boyutları ile cinsiyet arasındaki iliĢki 

bağımsız gruplar t testi, kaçıncı kardeĢ olunduğu ve kardeĢ sayısı arasındaki iliĢki ise tek 

yönlü Anova testi yapılarak belirlenmiĢtir. Bulgular: AraĢtırma verilerinin analizinden elde 

edilen bulgular; • EleĢtirel düĢünme becerisinin analiz alt boyutuna göre; - Cinsiyet açısından 

(t=2.89 , p<.05), kaçıncı kardeĢ olunduğu açısından(F=2.32, p<.05), anlamlı bir fark 

olduğunu; - KardeĢ sayısı(F= 1.57, p>.05) açısından anlamlı bir fark olmadığını 

göstermektedir. • EleĢtirel düĢünme becerisinin çıkarım alt boyutu göre; - Cinsiyet ve kaçıncı 

kardeĢ olunduğu açısından anlamlı bir fark olmadığını ( p>0.5); - KardeĢ sayısı (F=2.51, 

p<.05) açısından anlamlı fark olduğunu göstermektedir. • EleĢtirel düĢünme becerisinin 

değerlendirme alt boyutuna göre ise; - Cinsiyet, kardeĢ sayısı ve kaçıncı kardeĢ olunduğu 

açısından anlamlı bir fark olmadığını (p>.05) göstermektedir. Sonuç: AraĢtırma sonucunda, 

eleĢtirel düĢünme becerisinin analiz alt boyutunda öğrencilerin cinsiyeti açısından kız 

öğrenciler lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca öğrencinin kaçıncı kardeĢ 
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olduğu incelendiğinde, sıralamada sonda olanlar lehine farkın arttığı belirlenmiĢtir. EleĢtirel 

düĢünme becerisinin çıkarım alt boyutunda ise, cinsiyet ve kaçıncı kardeĢ olunduğu açısından 

anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiĢtir. Son olarak eleĢtirel düĢünmenin değerlendirme alt 

boyutunda da cinsiyet, kardeĢ sayısı ve kaçıncı kardeĢ olunduğu açısından anlamlı bir iliĢki 

olmadığı ortaya çıkmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: EleĢtirel düĢünme, cinsiyet, kardeĢ sayısı 
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SOSYAL BĠR PROBLEM OLARAK IRKÇILIK 

 

ArĢ.Gör. Muhammet ÇEVĠK 

Adıyaman Üniversitesi, muhammetcevik@adiyaman.edu.tr 

ÖZET 

Sosyal problemler, toplumun bir üyesi olması dolayısıyla, tek tek bireyleri ilgilendiren bir 

boyuta sahip olduğu kadar toplumsal grupları ya da toplumun tümünü ilgilendiren bir boyuta 

da sahiptir. Bu nedenle sosyal problemleri ele almanın ve onların çözümüne katkı sunmanın 

önemli yadsınamaz. Ancak neyin ya da nelerin bir sosyal problem olduğuna dair evrensel, 

sabit veya kesin bir tanım yapmak zordur. Özellikle bir durumun sosyal problem olarak 

tanımlanmasında kültürel norm ve değerlerin belirleyici olması bazı sosyal problemler 

konusunda ciddi farklılaĢmalara sebep olmaktadır. Irk ve ırkçılık sorunu da üzerinde 

toplumsal uzlaĢmanın az olduğu sosyal problemlerden biridir. Irkçılık, ırk temelli bir 

toplumsal eĢitsizlik sistemini yaratan ve koruyan ideolojilere, eylemlere ve politikalara atıfta 

bulunmaktadır. Irk kavramı ise sosyal olarak önem taĢıyan fiziksel özelliklere dayanılarak 

toplumsal olarak oluĢturulan kategorileri ifade etmektedir. Sosyal bilimcilere göre bir 

toplumdaki belirli sayıda insan, hayat standartlarını ve değerlerini tehdit eden bir durum 

olduğunu ve bu durumun düzeltilmesi için bir Ģeyler yapılması gerektiğini kabul ederse ortada 

bir sosyal problem olduğunu söyleyebiliriz. ĠĢte ırkçılık, çeĢitli gruplar için yaĢam beklentisi, 

eğitim, istihdam, sağlık, konut, gelir, yoksulluk ve zenginlik gibi alanlarda olduğu gibi önemli 

eĢitsizliklere yol açtığından toplumsal bir sorundur. Toplumsal düzeyde, analistler ırkçılığı 

insan potansiyelinin kullanılamaması, yoksulluğun maliyetleri ve eĢitsizlikle iliĢkili sosyal 

problemlerle, ayrımcılık ve bölünmeden doğan toplumsal çatıĢmalarla bağlantılandırır. Bu 

bildiride sosyal bir problem olarak ırkçılığı teorik bir perspektiften ele alarak 

değerlendireceğiz. Irkçılığın mahiyeti ve boyutlarını, ırkçı politikaların sonuçlarını ve 

ırkçılığın değiĢen doğasını incelemeye çalıĢacağız.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Problemler, EĢitsizlik, Irkçılık 
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ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ġEMALAR ĠLE SINAV KAYGISI ARASINDAKĠ 

ĠLĠġKĠ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS AND TEST 

ANXIETY 

 

Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU 

Hacettepe Üniversitesi, baloglu@hacettepe.edu.tr 

Yrd.Doç.Dr. Mehmet MURAT 

Gaziantep Üniversitesi, mmurat6147@gmail.com 

Yrd.Doç.Dr. Çağla GĠRGĠN BÜYÜKBAYRAKTAR 

Selçuk Üniversitesi, caglagirgin@selcuk.edu.tr 

Prof.Dr. ġahin KESĠCĠ 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, sahinkesici@konya.edu.tr 

ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı, lise öğrencilerinin erken dönem uyumsuz Ģemaları ile sınav kaygıları 

arasındaki iliĢkinin incelenmesidir. ÇalıĢma iliĢkisel tarama modelindedir. AraĢtırma 881 lise 

öğrencisi ile yürütülmüĢtür. Örneklemde 635 kız öğrenci (%72.1) ve 246 erkek öğrenci 

(%27.9) yer almıĢtır. AraĢtırmada kullanılan Young vd. (2003) tarafından geliĢtirilen Young 

ġema Ölçeği Kısa Form‘nun Türkçeye uyarlama çalıĢması Soygüt,  Karaosmanoğlu ve Çakır 

(2009) tarafından yapılmıĢtır. Diğer ölçek olan Sınav Kaygısı Envanteri ise Spielberger 

(1980) tarafından geliĢtirilmiĢ, Türkçe‘ye uyarlama çalıĢması Öner (1990) tarafından 

yapılmıĢtır. Erken dönem uyumsuz Ģemalar ile sınav kaygısı arasındaki çoklu iliĢkiyi 

incelemek için kanonik korelasyon hesaplanmıĢ ve tek kanonik fonksiyonun istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu bulunmuĢtur. Bu kanonik fonksiyonda korelasyon katsayısı .50 [λ = 

.73, F(28,1706) = 10.50, p < .001] bulunmuĢtur. 

Kanonik fonsksiyondaki iliĢkiler incelendiğinde, her iki sette de tüm değiĢkenlerin ilgili 

fonksiyon ile |.30| üstü yükleme yaptığı bulunmuĢtur. Elde edilen sonuçlar yorumlandığında 

erken dönem uyumsuz Ģemaların artmasının sınav kaygısında kuruntu ve duyuĢssallık 

boyutlarındaki artıĢ ile iliĢkili olduğuna iĢaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Erken dönem uyumsuz Ģemalar, sınav kaygısı, lise öğrencileri. 
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FAKÜLTE YAġAMININ NĠTELĠĞĠ, AKADEMĠK ÖZ-YETERLĠK VE YAġAM 

DOYUMU ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

ÖĞRENCĠLERĠ ÜZERĠNE BĠR ALAN ARAġTIRMASI 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY OF FACULTY LIFE, 

ACADEMIC SELF-EFFICACY AND SATISFACTION WITH LIFE: A FIELD 

RESEARCH ON STUDENTS OF FACULTY OF ECONOMICS AND 

ADMINISTRATIVE SCIENCES  

Mustafa TAġLIYAN    

Prof. Dr., KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, mustafatasliyan@hotmail.com   

Bengü HIRLAK 

Yrd. Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, benguhirlak@hotmail.com.tr   

Enise FĠDAN 

Doktora Öğrencisi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, enise_gun@hotmail.com   

Bilge GÜLER 

Doktora Öğrencisi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, bilgeeguler@gmail.com  

 

ÖZET 

Bu araĢtırmada, fakülte yaĢamının niteliği, akademik öz-yeterlik ve yaĢam doyumu arasındaki 

muhtemel iliĢkinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Fakülte yaĢamında öğrencilerin karĢılaĢtığı 

akademik Ģartlar ve durumlarla öğrencinin akademik öz-yeterlilik ile yaĢam doyumu düzeyi 

arasında bir iliĢki olduğu varsayımı ile araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla, bir Devlet 

Üniversitesinin Ġktisadi ve Ġdari Bilimleri Fakültesinin çeĢitli bölümlerinde okuyan 

öğrencilere bir araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama yöntemi olarak anket 

kullanılmıĢtır. Anket soruları, literatürde güvenilirliği kanıtlanmıĢ ölçeklerden alınmıĢtır. 

AraĢtırmada fakülte yaĢamının niteliğini ölçmek için, Epstein ve McPartland (1976) 

tarafından geliĢtirilen ve Yılmaz (2002) tarafından Türkçeye uyarlanmıĢ ölçekten Yılmaz ve 

Çokluk Bökeoğlu‘nun (2006) yararlanarak geliĢtirdiği 3 boyuttan ve 37 ifadeden (fakülteden 

memnuniyet-15 ifade, öğretim elemanlarından memnuniyet-15 ifade, sınıf ortamı ve öğrenci 

iliĢkilerinden memnuniyet-7 ifade) oluĢan ölçek; akademik öz-yeterliği ölçmek için, 

Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliĢtirilen, Yılmaz vd. (2007) tarafından 

Türkçe‘ye uyarlanan tek boyuttan ve 7 ifadeden oluĢan ölçek; yaĢam doyumunu ölçmek için 

ise, Diener vd. (1985) tarafından geliĢtirilen tek boyuttan ve 5 ifadeden oluĢan ölçek 

kullanılmıĢtır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Fakülte YaĢamının Niteliği, Akademik Öz-Yeterlik, YaĢam Doyumu 

 

mailto:mustafatasliyan@hotmail.com
mailto:benguhirlak@hotmail.com
mailto:enise_gun@hotmail.com
mailto:bilgeeguler@gmail.com


  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

218 

ABSTRACT 

In this research, it is aimed to determine the possible relationship between the quality of 

faculty life, academic self-efficacy and satisfaction with life. The research was carried out 

with the assumption that there is a relationship between the academic conditions and 

situations faced by the students in the faculty life and level of academic self-efficacy and 

satisfaction with life of the student. For this purpose, a research was conducted on students 

studying in various departments of the Faculty of Economic and Administrative Sciences of a 

State University. Questionnaire was used as data collection method in the research. The 

survey questions were taken from scales whose reliability is proven in the literature. In order 

to measure the quality of the faculty life, the scale used in this research was developed by 

Epstein and McPartland (1976) and was adapted to Turkish by Yilmaz (2002), Yılmaz and 

Çokluk Bökeoğlu (2006) developed by using a scale, consisting of 3 dimensions and 37 

statements (satisfaction with faculty-15 statements, satisfaction with faculty members-15 

statements, satisfaction with classroom environment and student relations-7 statements); to 

measure academic self-efficacy, the scale used in this research was developed by Jerusalem 

and Schwarzer (1981), was adapted to Turkish by Yilmaz et al. (2007), consists of one 

dimension and 7 statements; to measure satisfaction with life, the scale used in this research 

was developed by Diener et al. (1985), consisting of one dimension and 5 statements. The 

data obtained from the questionnaires were analyzed by using the SPSS.  

Keywords: The Quality of Faculty Life, Academic Self-Efficacy, The Satisfaction with Life 

 



  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

219 

ÖRGÜTSEL SĠNĠZM ĠLE SOSYAL BAĞLILIK ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

 

Prof.Dr. Mustafa TAġLIYAN 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, mustafatasliyan@hotmail.com   

Doktora Öğr. Tuba BIYIKBEYĠ 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, tubabiyikbeyi@windowslive.com  

Doktora Öğrencisi Enise FĠDAN 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, enise_gun@hotmail.com  

ÖZET 

Ġnsan faktörü örgütlerin rekabet gücü ve üstünlüğü kazanıp varlığını sürdürerek hedeflerine 

ulaĢabilmesi için, en temel etmenlerden biridir. Bu sebeple örgütlerin sahip olduğu insan 

kaynağının kullanımı konusunda dikkatli davranması ve bu kaynakların iĢ yeri ile ilgili olan 

pozitif duygularını köreltici uygulamalardan kaçınması gerekmektedir. Örgütsel sinizm 

bireylerin, çalıĢtıkları örgütlerin ahlaki bütünlükten yoksun olduğu ve örgütsel çıkarlar 

uğruna, dürüstlük, samimiyet, hakkaniyet gibi ilkelerin feda edildiği yönündeki inançlarıdır. 

Örgütsel sinizm yalnızca, negatif düĢünceli insanların örgüte taĢıdığı duygular değil, bu 

tutumların örgüt ortamında yaĢanan deneyimlerle Ģekillendirilmesidir. Sosyal bağlılık, bireyin 

sosyal dünyası içerisindeki arkadaĢlar, aile, akranlar, tanıdıklar, yabancılar, topluluklar ve 

toplum ile iliĢkilerini içeren içsel aidiyet ve yakınlık duygusunun yansımasını ifade eden bir 

terimdir. Bireyler sosyal varlıklardır ve içerisinde bulundukları çevre ile hep bir uyum 

mücadelesi sürdürmektedirler. Bu mücadele esnasında bireylerin çalıĢtığı örgütteki negatif 

durumlar ve örgüte karĢı olan ahlak yoksunluğu inancının bireylerin sosyal bağlılıkları ile 

iliĢkisini incelemek bu çalıĢmanın temel çıkıĢ noktasını oluĢturmaktadır. AraĢtırma verileri, 

anket yöntemi kullanılarak toplanmıĢtır. Anket oluĢturulurken Lee ve Robins (1995) 

tarafından geliĢtirilen ve tek boyuttan oluĢan Sosyal Bağlılık ölçeği, Brandes vd (1998) 

tarafından geliĢtirilen üç boyutlu Örgütsel Sinizim ölçeği kullanılmıĢtır. Bu araĢtırma bir 

bankanın ana çağrı merkezi çalıĢanlarına uygulanmıĢtır. Toplanan veriler SPSS paket program 

kullanılarak ilgili analizlere tabi tutulmuĢtur. Bu analizlerden elde edilen bulguların genel 

sonucuna göre örgütsel sinizm ile sosyal bağlılık arasında negatif yönlü yüksek düzeyde 

anlamlı bir iliĢki belirlenmiĢ, sosyal bağlılık düzeyi arttıkça örgütsel sinizmin azaldığı tespit 

edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sinizm, Sosyal Bağlılık, Çağrı Merkezi
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THE EDUCATIONAL LEVEL OF SHUIZU LOCATED AROUND THE SOUTHERN 

EAST OF GOIZHOU REGION IN CHINA  

中国贵州东南部地区水族的教育情况 

 

Nuray PAMUK OZTURK 

Ankara UniversityDepartment of Sinology, nuray_panuk@hotmail.com 

汉学系，安卡拉大学，安卡拉，土耳其 

ABSTRACT 

There have been totally living 55 different ethnic groups in the territory of China that 49 out 

of 55 different groups have been located at the region of Guizhou. The main theme of this 

article is to investigate the education level of ethnic groups which are located around the 

southern east of Guizhou region in China. Due to the cultural diversity of this region as well 

as the existence of different ethnic groups, the main focus into the article shall be solely one 

of them that is Shuizu. During the selection of this related group for this article, it is primarily 

taken into account their population level, historical background and cultural identification. At 

the beginning, there shall be presented the education level of Shuizu community and 

intensively analyzed the general educational policy of Turkey in comparison to the related 

ethnic groups located in China in terms of their school agenda. 

Keywords: China, Ethnic Groups, Educational Level, Shuizu, Turkey 

中文摘要 

中国有55个少数民族，在贵州就有49个。本文章主要内容是中国贵州东南部地区少数

民族的教育情况。因为中国贵州东南地区少数民族众多，所以我们就选择水族的教育

情况进行研究。我们选水族主要是因为它们人口多，文化、历史悠久。本文主要研究

该族的教育情况。本文章还包括土耳其教育的基本情况和同阶段孩子的教育情况。 

关键词：中国，少数民族，教育情况，水族，土耳其 
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FĠLĠSTĠNLĠ ġAĠR MAHMUD DERVĠġ‟ĠN ġĠĠRLERĠNDE SÜRGÜN TEMASI 

THE THEME OF EXĠLE IN THE POEMS OF PALESTĠNĠAN POET  

MAHMOUD DARWĠSH 

 

Yrd. Doç. Dr. Nurullah YILMAZ 

Atatürk Üniversitesi,  nurullah.yilmaz@atauni.edu.tr  

ÖZET 

Vatansız ve kimliksiz yaĢamıĢ olması Filistinli Ģair Mahmud DerviĢ‘in edebi konumuna ve 

Ģairlik misyonuna farklı bir anlam kazandırmıĢtır. Sürgündeki bir halkın yani Filistin‘in 

sürgün bir ferdi ve Ģairi olarak sembolleĢen DerviĢ, Filistin topraklarının iĢgali ve halkının 

esareti karĢısında verdiği amansız mücadelesi sayesinde ―DireniĢ Ģairi‖ unvanını kazanmıĢ ve 

Filistin halkının gözünde adeta bayraklaĢmıĢtır. Gerek Ġslam coğrafyası, gerekse baĢta Avrupa 

olmak üzere Batı dünyasında bir bakıma zorunlu ikamete tabi tutulduğu süre içinde yaĢadığı 

gurbet atmosferi onu hiçbir zaman yılgınlığa, bitkinliğe ve ümitsizliğe itmemiĢ, aksine 

halkının duygularına tercüman olma hususunda onun daha fazla motive olmasına neden 

olmuĢtur.  Bu çalıĢmanın ana temasını oluĢturan ―sürgün‖ kavramı, modern Filistin Ģiirinin 

sembol ismi olan Mahmûd DerviĢ‘in Ģiirlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Üstelik yakın 

dönem dünya edebiyat literatüründe sürgün denince Mahmud DerviĢ, Mahmud DerviĢ 

denince akla sürgün gelmektedir. Aynı zamanda DerviĢ, Filistin halkının on yıllardır karĢı 

karĢıya kaldığı zor Ģartların dıĢa vurumu mahiyetinde gurbet, vatan özlemi,  toprak tutkusu, 

kimlik sorunu gibi temaları da ―sürgün‖ temasıyla iç içe iĢlemiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Mahmud DerviĢ, Filistin, sürgün, hapis, vatan özlemi. 

ABSTRACT 

Th stateless and the problem of identity has survived a different meaning to palestinian poet 

Mahmoud Darwish‘s literary and his poet mission. He lived his life in exile Just like the 

people of Palestine. He came into a one of the symbol names in the eyes of the Palestinian 

people with this aspect. At the same time he won the title of the resistance poet  thanks to his 

struggle against the invasion of the Palestinian territories and in the face of his captivity of the 

people. In various periods he has been banned from entering Palestinian territory. During this 

period he were forced to live in Egypt, Syria, Tunisia, France and Germany. But he did not 

lose to never despair. On the contrary in this environment of homesickness he even more 

motivated. The main theme of this study on the concept of "exile", has created an important 

place in poem of Mahmoud Darwish who is the name of a symbol of modern Palestinian 

poetry. Already Mahmoud Darwish comes to mind when is said in exile. In Addition, The 

Dervish articulated in his poems The Palestinian people‘s  difficult conditions that they are 

faced in decades such as dignity and nostalgia, and problem of identity and eart passion with 

the concept of exile. 

Keywords: Mahmoud Darwish, Palestin, exile, prison, nostalgia 
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THE STRUCTURAL ANALYSIS OF AGRICULTURE, FOOD AND ENERGY 

SECTORS IN TURKEY; AN INPUT-OUTPUT ANALYSIS 

 

Prof.Dr. Osman KARKACIER 

Akdeniz Üniversitesi, okarkacier@gmail.com 

Associate Prof.Dr. Gülden BÖLÜK 

Akdeniz University, guldenboluk@akdeniz.edu.tr 

ABSTRACT 

Energy sector plays a fundamental part (either as a cause or the as a facilitator) in the 

economic growth process.  As known, agricultural sector also plays a strategic role in the 

process of economic development of a country. Agriculture and energy sector are considered 

to be important drivers of the economy due to their strong inter-industrial linkages. In this 

study, the input-output tables constructed by the TurkStat national accounts  in 2012 has been 

employed and several multipliers have been calculated by using input-output tables. The 

purpose of this study is to analyse the structural interdepency of the agriculture, food and 

energy sectors in Turkey. It is aimed to discuss whether agriculture, energy and food 

manufacturing industries can be considered as the drivers of the Turkish economy.  

Key Words: Energy use in agriculture and Food sectors, Input–output analysis 
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STANDART REÇETE HAZIRLANMASI ÜZERĠNE BĠR DENEME: GAZĠANTEP 

ALĠNAZĠK ÖRNEĞĠ 

A STUDY ON STANDARD RECIPE PREPARATION: GAZĠANTEP ALĠNAZĠK 

EXAMPLE 

 

Yrd. Doç. Dr. Oya ÖZKANLI  

Gaziantep Üniversitesi, ozbayram@gantep.edu.tr 

ArĢ. Gör. Erol TAġKIN 

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi eroltaskin@ibu.edu.tr 

ÖZET 

 Kültür hiç Ģüphesiz toplumların temel yapı yapıtaĢlarından arasında yer almaktadır, yemek 

kültürümüz ise kültürümüzün içinde önemli kültür varlıklarımızdan biridir ve bunun 

korunması önem arz etmektedir. Standart reçete ise yemeklerimizin yapılıĢ tekniklerini ve 

malzeme ağırlıkları gibi teknik konularda belli bir standart yakalamak için yapılan deneysel 

çalıĢmalardır. Gaziantep ise ülkemizde mutfağıyla öne çıkan Ģehirlerimizden birisi olduğu 

söylenebilir. Son olarak Unesco tarafından yaratıcı Ģehirler ağına gastronomi dalına kabul 

edilmiĢtir bunun yanında Avrupa birliği ve Türk Patent Enstitüsün tarafından verilmiĢ coğrafi 

iĢaret sertifikalı yemekleri bulunmaktadır. ÇalıĢmamızda betimsel tarama yöntemi 

kullanılarak beĢ farklı Gaziantep yemekleri kitabı ve beĢ farklı Gaziantep‘te bulunan lokanta 

Ģefinin vermiĢ olduğu tarifler baz alınarak bir reçete oluĢturuldu ve oluĢturulan bu standart 

reçeteler duyusal analiz testine tabi tutuldu. 

Anahtar Kelimeler: Yemek kültürü, Alinazik, Gaziantep, Reçete  

ABSTRACT 

 Culture is undoubtedly among the basic building blocks of society, Food culture is one of the 

important cultural assets in our culture and it is important to protect it. The standard recipe is 

an experimental work to get a certain standard in technical issues such as the making 

techniques of our food and material weights. In Gaziantep, it can be said that our country is 

one of the cities that stands out with its cuisine. Finally, Unesco has been recognized as a 

gastronomic network for the network of creative cities, as well as has geo-coded food served 

by the European Union and the Turkish Patent Institute. In our study, a recipe was made on 

the basis of the descriptions given by five different Gaziantep food books and five different 

restaurant chefs in Gaziantep using descriptive scanning method and these standard 

prescriptions were subjected to sensory analysis test. 

Keywords: Food Culture, Alinazik, Gaziantep, Recipe 
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ESKĠ TÜRKLERDE TOY-ġÖLEN YEMEKLERĠ ve ĠÇECEKLERĠ 

 

Yrd. Doç. Dr. Oya ÖZKANLI 

Gaziantep Üniversitesi,  ozbayram@gantep.edu.tr 

AraĢtırmacı Gökhan ARSLAN 

Gaziantep Üniversitesi, g.arslan.89@hotmail.com 

ÖZET 

Tarihin en kadim uluslarından olan Türkler birçok kudretli devlet teĢekkül ederek derin bir 

tarihi maziye, zengin bir kültürel değere ve geleneğe sahip olmuĢlar ve kültürel değerlerini 

töre ile gelecek nesillere aktarmıĢlardır. Eski Türk töresinde devletin ve milletin önemli 

günlerinde toylar ve Ģölenler tertip edilmiĢtir. Asya Hunlarına kadar uzanmakta olan toy töresi 

hükümdar baĢkanlığında yılda üç defa olmak üzere -yılbaĢı, ilkbahar ve güz-  yapılan ayın 

―wu‖ gününde gerçekleĢtirilmiĢtir. Toy dini ayinlerin yapıldığı, halkın nüfusunun ve 

hayvanların sayıldığı ve devlet meselelerinin görüĢüldüğü üç büyük toplantı Ģeklinde 

yapılmıĢtır. Toydan sonra düzenlenen Ģölenlere devlet büyükleri, yabancı elçiler, misafirler ve 

halk katılmıĢ ve onlara Türk mutfağının eĢsiz lezzetleri ve içecekleri ikram edilmiĢtir. Ayrıca 

Türklerin binlerce yıldır baharın geliĢi olarak kutladıkları nevruz, Türk tarihinde ve 

kültüründe bir yer tutmuĢtur. Nevruz, Türklerce takvim baĢlangıcı olarak kabul görmüĢ ve 

Göktürkler tarafından bağımsızlık günü olarak kutlanmıĢtır. Nevruz, Türklerin yanı sıra 

birçok topluluk tarafından baharın müjdeleyicisi olarak kutlanmıĢtır. Bu özel günde devlet 

ileri gelenleri ve halk çeĢitli etkinler düzenleyerek birlik ve beraberliği güçlendirmiĢlerdir. 

Kutlamalara katılan misafirler için sofralar kurulmuĢ ve misafirler en güzel Ģekilde 

ağırlanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Eski Türklerde Düğün, düğün yemekleri, Türk Ģölen yemekleri 
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KÜRESELLEġME SÜRECĠNDE DIġ BORÇLARIN EKONOMĠK BÜYÜME 

ÜZERĠNE ETKĠLERĠ 

 

Doç.Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ 

MuĢ Alparslan Üniversitesi, o.altunc@alparslan.edu.tr  

Doç.Dr. Okyay UÇAN 

Ömer Halisdemir Üniversitesi, okyayu@hotmail.com 

Uzman Abdulmenaf AKYILDIZ 

Ömer Halisdemir Üniversitesi, abdulmenafakyildiz@hotmail.com 

ÖZET  

KüreselleĢme sürecinin getirdiği rekabet ortamı ülkeler arasındaki geliĢmiĢlik farklarını 

açmakta ve kaynakların dengesiz dağılımına neden olmaktadır. Ġç tasarrufları yetersiz olan 

geliĢmekte olan ülkeler bu farkını kapatabilmek için dıĢ kaynaklara yönelmektedirler. 

Sermaye kıtlığı yaĢayan geliĢmekte olan ekonomilerin geliĢmiĢ ekonomilerden iç tasarruf 

yetersizliğini doyuracak biçimde tasarruf ithal ettiği (dıĢ borç) görülmektedir. Bu bağlamda 

dıĢ borçların ekonomik büyümenin temel dinamiklerinden birini oluĢturduğunu söylemek 

mümkündür. Çünkü kısa, orta ve uzun vadeli yatırım yapabilmek için sermayeye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Sermaye için de tasarrufların fazla olması gerekmektedir. Ancak tasarrufun 

fazla olması yüksek bir gelirle mümkündür. Zira geliĢmekte olan ekonomilerde gelir düzeyi 

düĢüktür. Bu nedenle iç tüketimde bir azalıĢın meydana gelmemesi için hükümet aygıtı iç 

tasarruflara baĢvurmak yerine, genelde dıĢ tasarruflara yönelmektedir. Bu durumda dıĢ 

borçlanma ve ekonomik büyüme arasındaki iliĢki önem kazanmaktadır. Genelde dıĢ 

borçlanma, fakirliğin kısır döngüsü sarmalından kurtulamayan ekonomiler için 

önerilmektedir. Bu bağlamda dıĢ borçların ekonomiler için olumsuz bir netice doğuracağı 

düĢünülmemelidir. Önemli olan dıĢ borçların kullanım Ģekilleridir. Eğer dıĢ borçlar 

ekonominin büyümesi için kullanılmıĢ ise bir ilaç gibidir. Etkisini hemen göstermese bile orta 

ve uzun vadede makroekonomik performansı pozitif etkileyebilmektedir. Dolayısıyla dıĢ 

borçlar etkin ve verimli alanlara yani kendisini finanse edebilecek alanlara yatırıldığı takdirde 

ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir netice bırakabilmektedir. Ancak ulusal gelire katkısı 

bulunmayan atıl alanlara veya reel gelir getirmeyen finansal enstrümanlara (hükümetin 

popülist politikaları gibi…) yatırıldığı takdirde ekonomik büyümeye pozitif etki etmek yerine, 

ekonomi için problem teĢkil etmekte ve ekonomik krizlerin temel sebebi olabilmektedir. DıĢ 

borç ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik iliĢkisinin araĢtırıldığı bu çalıĢmada, 

Türkiye ekonomisinin 1998Q1-2016Q2 dönem verileri kullanılmıĢtır. DıĢ borç ve ekonomik 

büyüme serilerinin aynı mertebeden durağan olup olmadığı Augmented Dickey Fuller ve 

Phillips Perron birim kök teknikleri yardımıyla test edilmektedir. Verilerin entegre olma 

durumlarına göre ARDL analizi yapılması planlanmaktadır. ÇalıĢmanın sonucunda dıĢ borçlar 

ile ekonomik büyüme arasında karĢılıklı bir nedensellik iliĢkisinin bulunması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: DıĢ Borçlar, Ekonomik Büyüme, ARDL 
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ĠġLETMELERDE KRĠZ ĠLETĠġĠMĠ: ÜLKER ġĠRKETĠ'NĠN KRĠZE 

DÖNÜġEN "1 NĠSAN REKLAMI" ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

CRISIS COMMUNICATION IN BUSINESS: A RESEARCH ON DISPUTED "1 

APRIL FOOL'S DAY" ADVERTISEMENT BY ULKER COMPANY 

 

Yrd. Doç. Dr. Özlem DUĞAN 

UĢak Üniversitesi, ozlem.dugan@usak.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Emine ġAHĠN 

Gaziantep Üniversitesi, emines@gantep.edu.tr 

ÖZET 

Özel Ģirketler ve kamu kurumları belirli dönemlerde problemlerin kontrolden çıkması gibi 

krizlerle karĢılaĢmaktadır. Önem verilmeyen veya göz ardı edilen küçük riskler ve 

belirsizlikler Ģirketi krize sürüklemektedir. Bir Ģirket için en zor dönemler kriz dönemleridir. 

Zira bu dönemi atlatamayan firmaların hem içinde bulundukları pazarda rakip firmalar hem 

de hedef kitle gözünde itibar ve imajı düĢmekte hem de uzun vadede satıĢ hacmi bu durumdan 

etkilenmektedir. Bu nedenle Ģirketin itibarını etkileyen krizlerin üstesinden gelinmesi yani 

doğru yönetilmesi önemlidir. Bu alanda yapılan çalıĢmalar firmalarda gerçekleĢme ihtimali 

olan veya halihazırda baĢlayan kriz durumlarında çeĢitli stratejiler ortaya koymaya yöneliktir. 

Kriz durumunda olan Ģirketin krize neden olan problemi belirlenip, kısa sürede çözüm 

üretilmesi gerekmektedir. Bu süreçte yönetimde yer alan liderin de firmanın kriz yönetiminde 

baĢarılı iletiĢim gerçekleĢtirmesi önemlidir. ġirketin hangi alanda faaliyet gösterdiği çok iyi 

analiz edilip,  sektörün iyi ve kötü yönlerinin belirlenerek kriz öncesi olası krizler (senaryolar) 

tespit edilmelidir. ġirketin bütün çalıĢanlarının krize karĢı eğitilmesi ve gereken önlemlere 

karĢı bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu çalıĢma Türkiye'nin sayılı Ģirketlerinden Yıldız 

Holding'in bünyesinde yer alan Ülker Bisküvi Sanayi A.ġ'ye ait Ülker markasının TV'de ve 

sosyal medyada yayınlanmasının ardından krize dönüĢen 1 Nisan Ģakaları konu almaktadır.  

ġirketin reklam videoları sonrasında ortaya çıkan krizde uyguladığı kriz yönetimi, ortaya 

konan kriz iletiĢimi stratejileri kapsamında incelenmektedir. ÇalıĢmada Ģirket tarafından nasıl 

bir kriz iletiĢimi uygulandığı, krize nasıl müdahale edildiği, krizin yönetilme biçimi, bu 

süreçte toplumun hassasiyetinin dikkate alınıp alınmadığı, Ģirket yetkilileri tarafından sosyal 

medya ve TV‘de yaptığı paylaĢımlar incelenip değerlendirilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Kriz, Kriz Yönetimi, Kriz ĠletiĢimi, Ülker Reklamları 

 

ABSTRACT 

Private and public organizations face crises such as problems getting out of control in certain 

periods. Small risks and uncertainties that are regarded unimportant or ignored can lead to 

crises in the organization. The most difficult period for an organization is the crisis period. 

Because the reputation and the image of companies which cannot survive this period are lost 

or affected negatively both in the eyes of their competitors in the market and the target 

audience as well as their sales volume being affected in the long term. Therefore, it is of 

utmost importance that the crises which affect the reputation and the image of organization 

are overcame- namely managed effectively.  Studies conducted in this area aim to put forward 

various strategies in case of crises that are already present or likely to happen in companies. In 

case of a crisis, the problem which causes this crisis needs to be determined and resolved in a 
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short period of time. During this process, it is important for the leader in the administration to 

achieve successful communication regarding the company‘s crisis management. The area in 

which the organization is operating should be analyzed very well and the possible crises 

(scenarios) should be identified beforehand by determining the good and bad aspects of the 

industry. All the employees of the company must be trained for a crisis and be informed about 

the required precautions. In this study, crisis management by Ulker brand belonging to Ulker 

Bisküvi Sanayi A.ġ. which operates within Yıldız Holding, one of the leading food companies 

in Turkey, about an advertisement depicting April Fool‘s Day jokes is analyzed in terms of 

crisis communication strategies. The advertisement led to a crisis after airing on TV and 

social media. In the study, what kind of crisis communication was implemented by the 

company, how the crisis was responded, how the crisis managed, whether the society‘s 

sensitivity was taken into account or not, and the comments by company executives on social 

media and TV are analyzed and evaluated.  

Keywords: Crisis, Crisis Management, Crisis Communication, Ülker Advertisements   
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REGÜLASYON KAVRAMI: TÜRKĠYE‟DE TELEKOMÜNĠKASYON 

SEKTÖRÜNDE REGÜLASYONUN ÖNEMĠ  

 

Öğr. Gör. Pınar HAMĠDĠ 

Ufuk Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, 

hamidipinar8080@hotmail.com  

 ÖZET 

 Devletin ekonomiye müdahalesi, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Günümüzde ise 

düzenleme ve denetleme uygulamalarının genel adı olan ―regülasyon‖, serbest piyasa 

ekonomisine devlet tarafından yapılmakta olan bir müdahaledir. Liberal ekonominin 

kabulünden bu yana, piyasa iĢleyiĢine devlet müdahalesinin olmaması halinde ortaya çıkan 

tekelleĢme sorunu ve piyasa baĢarısızlıkları ile mücadelede ―regülasyon‖ adı verilen devlet 

müdahalesi kaçınılmaz olmuĢtur. Serbest piyasa ekonomisinde tam rekabet koĢullarının 

gerçekleĢememesi ve toplumsal refahın optimizasyonunun sağlanamaması sebebiyle 

―ekonomide kamu müdahalesine ihtiyaç olduğu‖ görüĢü bugün artık tüm liberal ekonomilerce 

kabul görmüĢ bir olgudur. Regülasyon uygulamaları, gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde 

genellikle bağımsız düzenleyici kurumlar eliyle gerçekleĢtirilmektedir. Söz konusu bağımsız 

düzenleyici kurumların en temel amacı; düzenleme yaptıkları sektörde rekabetin tesisini 

sağlamaktır. Ayrıca düzenlenen sektörün sağlıklı bir biçimde ve güven ortamı içinde iĢleyiĢini 

gerçekleĢtirmek, hizmet çeĢitlerinin arttırılması, tüketicilerin çıkarlarının üst düzeyde 

tutulmasıyla onlara yüksek kalitede hizmet sunumunun sağlanması da düzenleyici kurumların 

diğer amaçlarındandır. Gerek hane halkı gerekse iĢ dünyasındaki aktörlere çok sayıda hizmet 

sunumu yapan telekomünikasyon sektörü, küreselleĢen dünyada bilgi akıĢı ve iletiĢimin 

sağlanmasında kilit bir rol oynamaktadır. GeliĢmekte olan ülkeler için ―ekonomik kalkınma 

kaldıracı‖ olarak anılan telekomünikasyon sektörünün düzenlenmesi, bilgi ve teknoloji yoğun 

bir sektör olması sebebiyle oldukça önem taĢımaktadır. Bu bağlamda ülkemizde 

telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren düzenleyici kurum, Bilgi Teknolojileri ve 

ĠletiĢim Kurumu‘dur. Bu çalıĢmada regülasyon kavramı ıĢığında Türkiye‘de 

telekomünikasyon sektörünün düzenlenmesinin önemi irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Regülasyon, Bağımsız Düzenleyici Kurumlar, Telekomünikasyon 

Sektörü  
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TÜRKĠYE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULANMASININ VERGĠ TOPLAMA 

ÜZERĠNE ETKĠSĠ: BĠST 100 ġĠRKETLERĠNDE ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI VE 

ERTELENMĠġ VERGĠ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ĠNCELENMESĠ 

 

Prof Dr. Recep GÜNEġ 

Ġnönü Üniversitesi 

Yrd Doç Dr. Ahmet Fethi DURMUġ 

Ġnönü Üniversitesi, ahmet.durmus@inonu.edu.tr  

Özge ÖZKAN 

 Ġnönü Üniversitesi 

ÖZET 

Muhasebe, iĢletmelerde finansal olayların kayıtlanması, özetlenmesi ve yorumlanması fonksiyonu 

ile iĢletme yönetimine ve diğer çıkar gruplarına iĢletme hakkında finansal bilgiler üreten bir bilim 

dalıdır. Devlet, iĢletmeler açısından bir çıkar grubu olması dolayısıyla, koymuĢ olduğu kanunlar 

çerçevesinde, iĢletmelerin belirli dönemlerinde elde ettikleri kar üzerinden vergi tahsil etmektedir.  

Ülkemizde Vergi Kanunları ile Ticaret Kanunun muhasebe uygulamaları açısından varlık, kaynak, 

gider ve gelirlerdeki değerleme farklılıkları ticari kar kavramı ile mali kar kavramını ortaya 

çıkarmaktadır. Muhasebe standartlarının değerleme ilkeleri ile vergi kanunlarının değerleme 

ilkelerinin farklı oluĢu, her iki uygulama sonucunda ortaya çıkacak dönem sonu kar rakamları ve 

hesaplanan vergilerinde farklı hesaplanmasına neden olmaktadır. Bu durum ertelenmiĢ vergi varlığı 

ve ertelenmiĢ vergi yükümlülüğü kavramlarını ortaya çıkarmaktadır. ErtelenmiĢ vergi ticari kar ile 

mali kar arasında bir iliĢki kurmaktadır. Vergi kanunları açısında geçici olarak kabul edilmeyen 

giderler veya vergiye tabi olmayan gelirler, dönemsellik kavramı açısından ele alındığında, her iki 

uygulamada farklılık göstermektedir.  Diğer bir ifade ile bazı giderlerin veya gelirlerin bu dönem 

gelir veya gider olarak kabul edilmeyip gelecek dönemlerde kabul edilmesi dönemsellik kavramı 

açısından karda farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, BĠST-100 de hisse senetleri 

iĢlem gören Ģirketlerin 2009-2016 verileri kullanılarak ertelenmiĢ vergi borcu ile ertelenmiĢ vergi 

alacaklarını inceleyerek, Türkiye‘de iĢletmelerin muhasebe standartlarını uyguladıklarında, devletin 

toplayacağı vergilerde kayıp olup olmadığını ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: ErtelenmiĢ vergi borcu,ErtelenmiĢ vergi varlığı, BĠST 100 
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PETROL PĠYASASINDA OYNAKLIĞIN ÖNGÖRÜLMESĠ: GARCH MODELLERĠ ĠLE 

BĠR UYGULAMA 

Yrd. Doç. Dr. Samet EVCĠ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, sametevci@osmaniye.edu.tr 

Doç. Dr. Mehmet CĠHANGĠR 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, cihangir@osmaniye.edu.tr 

ArĢ. Gör. Erhan ERGĠN 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, erhanergin@osmaniye.edu.tr 

ÖZET 

Temel enerji kaynakları içerisinde dünya enerji ihtiyacının büyük kısmını karĢılayan petrolün 

fiyatlarındaki ani yükseliĢ ve düĢüĢler, hem sektör yatırımcılarının hem de bu emtiaları iĢleyen ve 

tüketen iĢletmelerin maliyetlerinin artmasına ve maruz kaldıkları riskin yükselmesine neden 

olmaktadır. Bu bağlamda petrol piyasasında fiyat hareketlerini doğru Ģekilde tahmin edebilen ve 

riskini etkin Ģekilde yönetebilen iĢletmeler ve yatırımcılar, bu piyasaya ne zaman yatırım 

yapacaklarına iliĢkin kararı daha iyi verebilecekler ve karlılıklarını arttırabileceklerdir. Bu 

kapsamda çalıĢmanın amacı petrol fiyatlarındaki oynaklığın tahmini, buna iliĢkin uygun modelin ve 

dağılımın belirlenmesidir. Bu amaçla çalıĢmada son on yıla ait Brent petrole iliĢkin günlük getiri 

serileri kullanılmıĢtır. Petrol fiyatlarındaki oynaklığı modellemek için normal ve student-t dağılımlı 

GenelleĢtirilmiĢ Otoregresif KoĢullu DeğiĢen Varyans (GARCH) modeli ile olumlu ve olumsuz 

haberlerin oynaklık üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla asimetrik GARCH modelleri 

arasında yer alan EGARCH modeli kullanılmıĢtır. Simetrik ve asimetrik GARCH modelleri 

arasında en uygun modelin belirlenmesinde hata istatistiklerinden yararlanılmıĢtır. Bu yönü ile 

çalıĢma, petrol piyasasında oynaklığın öngörülmesi için uygun modelin belirlenmesine olanak 

sağlamakta, asimetrik etkiyi dikkate alan değiĢen varyans modelleri kullanılarak petrol fiyat 

serilerinde asimetrik etkinin var olup olmadığını ortaya koyarak, yatırımcının riskini doğru tahmin 

edilmesine yardımcı olmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Petrol Piyasası, Oynaklık, GARCH Modeli, Asimetrik Etki  
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BĠST-100 ENDEKSĠ, DÖVĠZ KURU, FAĠZ VE ALTIN ARASINDAKĠ VOLATĠLĠTE 

GEÇĠġKENLĠĞĠ 

Prof. Dr. Selim BAġAR 

Atatürk Üniversitesi, Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi, Ġktisat Bölümü selim@atauni.edu.tr 

ArĢ. Gör. Bengü TOSUN 

Atatürk Üniversitesi, Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi, Ġktisat Bölümü bengu.tosun@atauni.edu.tr 

ArĢ. Gör. Gürkan BOZMA3 

Atatürk Üniversitesi, Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi, Ġktisat Bölümü gurkan.bozma@atauni.edu.tr 

ÖZET 

KüreselleĢme ile birlikte finans piyasalarındaki sınırlamaların ortadan kalkması, yatırımcıların 

istedikleri ülkelerde yatırım yapmasına olanak sağlamıĢtır. Dolayısıyla uluslararası yatırımlarda 

hareketlilik artmıĢ, piyasalar birbirlerini daha fazla etkilemeye baĢlamıĢtır. Piyasalar arasındaki bu 

etkileĢim hisse senedi ve menkul değerler piyasaları getirilerinde volatilite oynaklıklarını ortaya 

çıkarmaktadır. Hisse senedi ve menkul değerler piyasalarındaki volatilite oynaklıkları, 

yatırımcıların kararlarını büyük ölçüde etkilediğinden oldukça önemlidir. Çünkü yatırımcılar 

açısından fazla oynaklık, riski beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan, riskin fazla olduğu 

piyasalarda getiriler fazla olmaktadır. Bu çalıĢmada döviz kuru, altın fiyatları, faiz oranı ve BĠST-

100 endeksi arasındaki oynaklık geçiĢkenliklerinin VAR-MGARCH-BEKK modeliyle incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Elde edilecek bulgular neticesinde, koruma (hedging) oranları ve optimal portföy 

ağırlıkları hesaplanarak yatırımcıya yol gösterecek tavsiyeler ortaya konulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: BĠST-100, Altın, MGARCH, Döviz Kuru  
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BĠR PAZARLAMA STRATEJĠSĠ OLARAK POPÜLER EZGĠLERĠN REKLAM 

SEKTÖRÜNDE KULLANIMI 

THE USE OF POPULAR MELODIES IN THE ADVERTISING SECTOR AS A 

MARKETING STRATEGY 

ArĢ. Gör. Selin OYAN 

Ġnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, selin.oyan@inonu.edu.tr 

Doç. Dr. Ünal ĠMĠK 

Ġnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, unalimik@gmail.com 

ÖZET 

GeçmiĢten günümüze bir sanat dalı olarak kabul gören müzik sanatı, endüstrileĢme ve teknolojik 

imkânların ilerlemesi sonucu, günümüzde oldukça önemli bir pazarlama unsuru olma noktasına 

gelmiĢtir. Yapılan müzik türleri kültürden kültüre farklılık gösterse de, müziğin kullanımı, 

kültürlerin hayatta kalması için gerekli olan araçları bulma gereksinimi gibi ortak özelliklere sahip 

olmuĢtur. Bu bağlamda, görsel ve iĢitsel medya araçları devreye girmektedir. Popüler kültür 

etkileĢiminde reklamların rolü ise, birleĢtirici gücün en somut faktörü haline gelmiĢtir. 

Özellikle medya araçlarının vazgeçilmez öğelerinden biri haline gelen ses unsuru, müzik 

ürünlerinin bir pazarlama aracı haline gelme sürecini hızlandırmıĢtır. Bu noktada ürünlerin 

tanıtımında tercih edilen müzik yapıtlarının, geçmiĢte halkın beğenisini kazanmıĢ ve popüler hale 

gelmiĢ ürünler arasından seçilmesi de reklam kampanyasının baĢarısızlık riskinin en aza indirilmesi 

olarak düĢünülmektedir. Bu sebeple birçok reklam ajansı, bilinen ve halkın beğenisini kazanmıĢ 

popüler ezgileri orijinal ya da yeniden düzenlenmiĢ biçimleriyle kullana gelmiĢlerdir. 

Bu araĢtırmada, bir pazarlama stratejisi olarak popüler ezgilerin reklam sektöründe kullanımı çeĢitli 

yönleriyle ele alınmaktadır. AraĢtırma betimsel bir özellik sergileyip veriler kaynak taraması ve 

anket yolu ile elde edilmiĢtir. Örneklemler, rastlamsal yöntemle seçilmiĢ ve elde edilen veriler 

çeĢitli tablolara dönüĢtürülerek yorumlanmıĢtır. Yapılan araĢtırmada popüler ezgilerin reklam 

sektöründe sıkça kullanıldığı, popüler ezgilerin seçiminde ulaĢılmak istenilen hedef kitlenin yaĢ, 

cinsiyet, sosyal statü vb. niteliklerinin önemli olduğu, popüler nitelikteki reklam müziklerinin daha 

kısa sürede benimsenebildiği vb. sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Bununla birlikte, örneklemlerin bir 

bölümünün ise, orijinal niteliklere sahip ve reklama özel hazırlanmıĢ ya da bestelenmiĢ eserlerin 

özgün yönüyle daha baĢarılı olduğu yönünde görüĢ belirttiği de dikkatlerden kaçmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Reklam, Müzik, Medya, Pazarlama 

ABSTRACT 

Music, accepted as a branch of art from past to present, has become a very important marketing 

factor as a result of industrialization and the development of technological means. Although kinds 

of music change from culture to culture, use of music has had the characteristics such as the need to 

find the tools necessary for the survival of cultures. In this sense, visual and aural media tools step 

in. The role of advertisements in the interaction of the popular culture has become the most concrete 

factor of the connective power. Especially, the sound element that has become one of the 

irreplaceable elements of media tools has accelerated the process of music products becoming a 

marketing tool. At this point, music works preferred in the promotion of products' being chosen 
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among the popular products that have received public appreciation is thought to be able to minimize 

the risks of failure of the publicity campaign. Because of this, many advertising agencies have used 

popular tunes that have received public appreciation in their original forms or their rearranged 

forms. In this study, use of popular tunes in the advertising sector as a marketing strategy was 

mentioned from various aspects. The study is descriptive and the data were collected through 

literature review and questionnaire study. Samples were chosen randomly and the obtained data 

were converted into various tables and interpreted. In the conducted research, the conclusion was 

that popular tunes are often used, that qualifications of the target group like their age, gender, social 

status etc. are important and that jingles that are of popular tunes are adopted in a short period of 

time etc.. However, it is also important to note that part of the samples opined that the original 

works that are composed specifically for the advertisement are more successful with their 

originalities. 

Keywords: Advertisement, Music, Media, Marketing 
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KAPADOKYA‟DAKĠ BĠZANS ESERLERĠNĠN TURĠZM ĠÇĠNDEKĠ YERĠ: IHLARA 

VADĠSĠ ÖRNEĞĠ 

THE LOCATION OF BYZANTINE MONUMENTS IN TOURISM IN CAPPADOCIA: 

SAMPLE OF IHLARA VALLEY 

Doç.Dr. Sevcan YILDIZ 

Akdeniz Üniversitesi, sevcanyildiz@akdeniz.edu.tr 

Öğr.Gör. Dr. Engin DERMAN 

Akdeniz Üniversitesi, ederman@akdeniz.edu.tr  

ÖZET  

Bizans Ġmparatorluğu dünya tarihinde en uzun süre hüküm sürmüĢ devletlerden bir tanesidir. 

Anadolu toprakları önemli Bizans eserlerine sahiptir. Kapadokya bölgesi bu bakımdan çok 

zengindir. ÇalıĢmada bu bölge içerisinde yer alan Ihlara Vadisi ele alınmıĢ, bu alandaki Bizans 

eserleri literatür taraması ile ortaya konmuĢtur. Özellikle inanç ve kültür turizmi bakımından büyük 

önem taĢıyan bu kaynakların Türk turizmindeki rolünü vurgulamak amaçlanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Kapadokya, Bizans Eserleri, Turizm, Ihlara Vadisi. 

ABSTRACT 

The Byzantine Empire is one of the longest running states in world history. Anatolian lands have 

important Byzantine monuments. Cappadocia region is very rich in this respect. Ihlara Valley in this 

region was considered in the study and Byzantine monuments in this area have been revealed by 

literature review. It is aimed to emphasize the role of these resources, which have great importance 

in terms of faith and culture tourism in Turkish tourism. 

Keywords: Cappadocia, Byzantine Monuments, Tourism, Ihlara Valley. 
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DÖVĠZ KURLARININ KISA SÜRELĠ SERMAYE GĠRĠġLERĠ ÜZERĠNDEKĠ 

ASĠMETRĠK ETKĠLERĠ: TÜRKĠYE ÜZERĠNE EKONOMETRĠK BĠR UYGULAMA 

Prof. Dr. Sevda YAPRAKLI 

Atatürk Üniversitesi, sevda1@atauni.edu.tr 

ArĢ. Gör. Gürkan BOZMA 

Atatürk Üniversitesi, gurkan.bozma@atauni.edu.tr 

Yük. End. Müh. Murat AKDAĞ 

mrtakdag@gmail.com  

ÖZET  

Bu çalıĢmanın amacı Türkiye‘de döviz kurlarının kısa süreli sermaye giriĢleri üzerindeki kısa ve 

uzun dönemli simetrik/asimetrik etkilerini incelemektir. Bu amaçla 1992-2016 dönemine ait üçer 

aylık veriler kullanılarak, Gecikmesi DağıtılmıĢ Otoregresif (ARDL) ve Doğrusal Olmayan 

Gecikmesi DağıtılmıĢ Otoregresif (NARDL) modeller tahmin edilmiĢtir. Tahmin sonuçlarına göre 

değiĢkenler arasında eĢ-bütünleĢme iliĢkisi bulunmaktadır. Ancak kısa ve uzun dönemde döviz 

kurlarının kısa süreli sermaye giriĢleri üzerindeki etkisi asimetrik niteliktedir. Sonuç olarak bu 

çalıĢmada yapılan analizler, döviz kurlarında meydana gelen değiĢmelerin (düĢme-yükselme) kısa 

vadeli sermaye giriĢlerini farklı büyüklüklerde (artma-azalma) etkilediğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Sermaye Hareketliliği, Türkiye Ekonomisi, EĢ-BütünleĢme, 

ARDL, NARDL 
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ENTEGRE RAPORLAMANIN YATIRIMCILAR AÇISINDAN ANALĠZĠ: ENTEGRE 

YATIRIM ANALĠZĠ ALGORĠTMA DENEMESĠ 

AN INTEGRATED REPORTING ANALYSIS FOR INVESTORS: INTEGRATED 

INVESTMENT ANALYSIS ALGORITHM EXPERIMENT 

Prof. Dr. ġerafettin SEVĠM 

Dumlupınar Üniversitesi, serafettin.sevim@dpu.edu.tr 

ArĢ. Gör. Ali KESTANE 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, alikestane@kilis.edu.tr 

Bilim Uzmanı Nafiye Damla  YILMAZ 

Dumlupınar Üniversitesi, damlayilmaz2710@gmail.com  

ÖZET  

Günümüzde iĢletmelere ait sunulan finansal bilgiler; bilgi kullanıcılarına, gelecekte iĢletmelerin 

sürdürülebilirliği ve değer yaratma süreçleri ile ilgili yeterli bilgi sağlamamaktadır. Bu anlamda, 

özellikle yatırımcılar ve kreditörler ile birlikte diğer bilgi kullanıcıların karar almasında; geçmiĢe ait 

finansal verilerin yanında geleceğe ıĢık tutacak finansal olmayan veriler ile değer yaratmaya iliĢkin 

bilgilerin üretilmesi ve sunulması önemli hale gelmiĢ ve sonucunda Entegre Raporlama sistemi 

doğmuĢtur. Genel olarak, entegre raporlamanın ilkeleri, raporlamada yer alacak bilgilerin niteliği ve 

raporun içeriği belirlenmekte fakat bilgi teknolojileri bağlamında karar vericilerin entegre 

raporlamada yer alan bilgilerden faydalanarak değer yaratmaya yönelik nasıl karar verecekleri 

önemli bir sorun yaratmakta ve söz konusu bilgilerin yatırım kararına yönelik nasıl entegre 

edileceği merak konusu olmaktadır. Bu çalıĢmada entegre raporda yer alan finansal bilgiler ile 

finansal olmayan bilgilerin sermaye ögeleri bağlamında iĢ modelinde nasıl değere dönüĢtüğü ve söz 

konusu değerin yatırımcı davranıĢlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. ÇalıĢmanın amacı 

doğrultusunda, raporlamanın hitap ettiği kitle yatırımcılar ile sınırlandırılmıĢ olup yatırımcıların 

hisse senetlerine iliĢkin kararlarının oluĢturulmasına yönelik oluĢturulan entegre yatırım analizi 

algoritması ise çalıĢmanın önemini göstermektedir. Gelecekte yapılacak olan çalıĢmalar bakımından 

ise bu çalıĢma temel teĢkil etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Entegre Raporlama, Sermaye Ögeleri, Entegre Yatırım Analizi, Değer 

Yaratma  

ABSTRACT  

Today's financial information presented to businesses; it does not provide enough information to the 

information users related to future sustainability and value creation processes of companies. In this 

sense, especially in the decision of investors and creditors and other information users; it has 

become important to produce and present information on non-financial data and value creation that 

will shed light on the future as well as historical financial data as a result Ġntegrated Reporting 

System is born. Generally, the principles of integrated reporting define the nature of the information 

to be included in the report and the content of the report. But in the context of information 

technology, how decision-makers decide to create value by taking advantage of the information 

contained in integrated reports creates a significant problem. It is wondered how such information 

will be integrated into the investment decision. In this study, it is aimed to determine how financial 

information and non-financial information included in the integrated report are converted into value 

in the business model in terms of capital issues and to examine the effect of this value on investor 

behaviors. In this sense, the reporting audience is limited with investors. The integrated investment 
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analysis algorithm test, which is designed to determine investors' decisions about equity, shows the 

importance of working. Therefore, this study is the basis for future studies.  

Keywords: Integrated Reporting, Capital Items, Integrated Investment Analysis 
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KESĠNLĠK AÇISINDAN EN ĠLERĠ DERECEDE BULUNAN DOĞRU BĠLGĠ 

ANLAMINDA BĠR TERĠM: HAKKA‟L-YAKĠN 

Doç.Dr. Vecihi SÖNMEZ 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, vsonmez66@gmail.com  

ÖZET 

Gerçek varlık, doğru hüküm'‘ anlamındaki hak ile ‗‘gerçeğe uygun kesin bilgi'‘ anlamındaki yakın 

kelimelerinden oluĢan terkip, ‗‘iç duyu veya iç tecrübe yoluyla ulaĢılan ve kesinlik bakımından en 

son merhaleyi teĢkil eden doğru bilgi'‘ diye tanımlanabilir. Hakka‘l-yakın Kur‘ânı Kerîm‘de iki 

yerde geçmektedir. Bunlardan birinde, baĢta Kur‘an olmak üzere Ġslâmî gerçekleri yalanlayıp 

haktan sapanların cehenneme atılacağı belirtilirken kullanılmakta ve ‗‘meydana gelmesi kesin olan 

bir hususun fiilen gerçekleĢmesi'‘ mânasına gelmektedir (el-Vâkıa 56/95). Diğerinde ise Kur‘an‘ı 

yalanlayanların âhirette büyük piĢmanlık duyacakları ve dolayısıyla azaba mâruz kalacakları haber 

verilirken bunun yaĢanacak bir gerçek olduğu vurgulanmaktadır (el-Hâkka 69/51). Hakka‘l-yakın 

tabirinin hadislerde mevcudiyeti tesbit edilememiĢtir. Bu bildirimizde Ġslâm düĢünce tarihinde 

doğru bilginin kesinlik derecelerinden biri olan hakka‘l-yakın  kavramı üzerinde Ġslam alimlerinin 

görüĢlerini izah ederek, hakka‘l-yakın bilginin iç duyu veya iç tecrübe vasıtasıyla insanda meydana 

gelen en kesin bilgiyi ifade ettiğini ispata çalıĢacağız. Kur‘an‘da kâfirlerin cehenneme gireceğine 

dair verilen haberler vasıtasıyla elde edilen bilgi ilme‘l-yakıne, onların cehennemi görerek 

bilgilenmeleri ayne‘l-yakıne, oraya girip azabı bizzat tatmalarıyla hâsıl olan sonuç ise hakka‘l-

yakıne örnek olarak zikredilir. Ayrıca insanın, Allah‘ın yaratıkları öldürdükten sonra diriltmeye 

kadir olduğuna iliĢkin aklî ve naklî bilgisi ilme‘l-yakın, Hz. Ġbrâhim‘in, eliyle parçalayıp ayrı ayrı 

tepelere koyduğu kuĢların diriltildiğini müĢahede etmesiyle (el-Bakara 2/260) edindiği bilgi ayne‘l-

yakın, Allah‘ın ölüleri nasıl dirilttiğini merak eden bir müminin O‘nun tarafından öldürülüp 

diriltilmesiyle ulaĢtığı bilgi de (el-Bakara 2/259) hakka‘l-yakındir. 
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TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN FĠNANSAL SAĞLAMLIĞI : KATILIM 

BANKALARI ÖRNEĞĠ 

Doç. Dr. Yasemin Deniz KOÇ 

Dumlupınar Üniversitesi, 

Dr. Ferit KARAHAN 

Dumlupınar Üniversitesi, ferit.karahan@dpu.edu.tr 

ÖZET 

Bu çalıĢmada Panel EĢbütünleĢme Testi, Panel Granger Nedensellik testi ve Vektör Hata Düzeltme 

Modeli (VECM) kullanılarak Türk Bankacılık Sektöründeki katılım bankası örneği için finansal 

istikrar ve finansal istikrarı etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıĢtır. 2000-2015 dönemine 

ait banka verilerinin kullanıldığı çalıĢmada finansal sağlamlık ve bunda etkisi olan faktörler ortaya 

konulacak olup rekabet gücüne yönelik bir değerlendirme yapılacaktır. Türkiye‘de katılım 

bankalarına yönelik bu kapsamda yapılmıĢ bir çalıĢma olmaması çalıĢmanın özgünlüğü ve literatüre 

katkısıdır. 

Anahtar Kelimeler: finansal sağlamlık- katılım bankaları- zaman serisi modelleri 
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TERÖR, TERÖRĠZM KAVRAMLARI ĠLE TURĠZM-TERÖRĠZM ĠLĠġKĠSĠ 

TERROR, TERRORISM CONCEPTS AND TOURISM-TERRORISM RELATIONSHIP 

Yüksek Lisans Öğrencisi Yavuz DEMĠRCĠ 

Ġstanbul Ticaret Üniversitesi, yavuzdemirci1@gmail.com 

Öğr.Gör. Hande DEMĠRCĠ 

Ġstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu, hande.kurt@kavram.edu.tr 

ÖZET  

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada artarak devam eden terör eylemleri, küresel olarak terör ve 

terörizm kavramının daha fazla gündeme taĢınarak, ülkeleri farklı tedbirlerle çözüm yolları 

arayıĢına itmektedir. Günümüze kadar farklı anlamlar yüklenerek çeĢitli Ģekillerde karĢımıza çıkan 

terör kavramı üzerinde uzlaĢılmıĢ temel bir tanım olmamakla birlikte, içerisinde genel olarak Ģiddet, 

korkutma, baskı, yıldırma, taraf olmaya zorlama, tahrip gibi ulusa ve sisteme karĢı isteklere cevap 

alabilme eylemleri olarak ifade edilmektedir. Stratejik amaç ve hedeflere ulaĢmak için farklı güçler 

tarafından maĢa olarak kullanılan terör ve terörist eylemlerinin ülkemize verdiği zararlar günden 

güne farklı boyutlara ulaĢmakta, bu eylemler, amacı sadece turizm faaliyetine katılmak olan 

insanları hedef olarak seçtiğinde ise yaptıklarının haklı gerekçe olmadığını daha açık bir Ģekilde 

göstermektedir. Terör faaliyetleri tam olarak ortadan kaldırılamasa da ülkemiz açısından yarattığı 

olumsuz durumları en aza indirmek, ülke imajını özellikle turizm sektörümüze verdiği zararları 

önlemek adına çeĢitli tedbirler alarak yaĢanacak olan krizlerin önüne geçmek hedeflenmektedir. Bu 

çalıĢmada turizm sektörünün en büyük problemlerden biri olan terör ve terörizm kavramı 

tanıtılarak, sektördeki ulusal ve uluslararası etkileri incelenmiĢtir. Ülkemizde yaĢanan terör olayları 

ve zarar gören turizm sektöründe, atılması gereken adımlar ve alınması gereken önlemler 

konusunda dikkat çekilmesi çalıĢmanın temel güdüsü olmuĢtur. Ġncelenen istatistiki analizler 

sonucunda, turizm sektörüne katılan kiĢi sayısı artan Ģiddet ortamına ve meydana gelen eylemlere 

paralel olarak azaldığı, düzenlenen istatistiki tablolar ile görülmüĢtür. AraĢtırmadan, terör 

faaliyetlerinin gerçekleĢtiği destinasyonlarda turizmin doğrudan etkilendiği sonucu çıkarılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Terör, Turizm, Terörizm.  

ABSTRACT  

In recent years, increasing terrorist activities in our country and in the world have brought the 

concept of terrorism and terrorism to more agenda and urged countries to seek solutions with 

different measures. It is not a basic definition of the concept of terrorism encountered but is 

expressed as behaviors that can respond to requests against the nation and the system, such as 

violence, intimidation, oppression, intimidation, party enforcement and destruction. Terror and 

terror acts used as hinges to reach strategic goals and targets by different forces reach different 

dimensions from day to day and these actions show that they are not justified when they are 

targeting people who are interested only in the participants. Although the terrorist activities can not 

be abolished completely, it prevents the crises to be experienced by taking various precautions to 

prevent the negative situation to the minimum and to damage the image of the country. Especially 

the tourism sector. In this study, the concept of terrorism and terrorism, one of the biggest problems 

of the tourism sector, is introduced and the national and international effects in the sector are 

examined. The terrorist incidents in our country and the harmful tourism sector have been the main 

motivations of the steps to be taken and the precautions to be taken into consideration. As a result of 

the analyzed statistics, the number of participants in the tourism sector has been seen in decreasing 
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statistical tables in the context of increasing violence and in parallel with actual actions. When the 

investigation is not carried out, the result of the direct tourism of the places where the terrorist 

activities take place has been removed.  

Keywords: Terror, Tourism, Terrorism. 
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GELENEKSEL BĠR TOPLUM ÖRNEĞĠNDE GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠN ÖZELLĠKLERĠNĠ 

BELĠRLEYEN ETKENLER ÜZERĠNE BĠR SOSYOLOJĠK ANALĠZ 

A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE FACTORS DETERMINING THE FEATURES 

OF THE ENTERPRENEURSHIP WITHIN A TRADITIONAL SOCIETY 

Prof. Dr. Yıldız AKPOLAT 

Atatürk Üniversitesi, akyildiz@atauni.edu.tr 

ÖZET 

Bu bildirinin konusu Erzurum il merkezinde KOBĠ sahiplerinin ve iĢletmelerinin özelliklerini 

belirleyerek bu özelliklerin sosyo-kültürel alt yapısını analiz etmektir. GiriĢimcilik kavram olarak 

Türkiye‘de, Türk sosyolojisinin kurucularında olan, Prens Sabahattin‘den beri bilinmekte ve 

kullanılmaktadır. Osmanlı-Türk modernleĢme sürecinde devletin ve toplumun modernleĢme 

çabaları bağlamında sermeye birikimi ve sanayileĢme hem teorik-ideolojik hem de pratik 

uygulamaları itibariyle Türk sosyolojisinin temel ilgi alanlarından biri olmuĢtur. Türk sosyolojisinin 

temel ilgi alanı olan Türk modernleĢmesi bağlamında, toplumun sanayileĢmesinin günümüzdeki bel 

kemiği olan KOBĠ‘lerin sermaye birikim türü, sahiplerin ve ortakların iliĢki durumu, iĢletmenin 

rasyonel örgütlenmesi gibi özellikleri Türk sanayileĢmesinin geleneksel bağlamdan rasyonel-

modern bir yapılanmaya doğru gidip gitmediği; sanayileĢmenin rasyonel örgütlenme güdü ve 

amaçları bağlamında gerçekleĢip gerçekleĢmediği Türk toplumunun genel modernleĢme ivmesi 

açısından dikkate değerdir. Bildiri bağlamında, Türk sanayileĢmesi ile Türk modernleĢmesi 

arasındaki iliĢki, Erzurum örneğinde, sanayileĢmenin bir modernleĢme aracı olması itibariyle 

tartıĢılacaktır. Bu bağlamda Peter Berger‘in geliĢtirdiği batılı modernliğin araçlarının kısmi olarak 

batı-dıĢına taĢınması ile gerçekleĢen batı-dıĢı modernleĢmenin kendine has özellikleri kavramsal 

çerçeve olarak belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Geleneksel toplum, giriĢimcilik, iĢletme, sosyoloji  

ABSTRACT 

This article aims to determine the features of the SME owners and businesses in Erzurum center, 

and analyze the socio-cultural infrastructure of these features. Entrepreneurship, as a concept, has 

been known and used in Turkey since Prince Sabahattin, one of the founders of Turkish sociology. 

Capital accumulation and industrialization within the context of the modernization of both state and 

society during the Ottoman-Turkish modernization period has been one of the areas of interest for 

the Turkish sociology on account of their both theoretical and ideological and practical 

implementations. Within the context of Turkish modernization -the main area of interest for Turkish 

sociology-, SMEs are the backbone of the industrialization of the society. It is worth consideration 

in terms of the acceleration of the general modernization of the Turkish society to see whether the 

features like SMEs‘ capital accumulation type, the relationship between the owners and the 

partners, rational organization of the business are heading to a rational-modern structure from the 

traditional context of the Turkish industrialization and whether the industrialization happens in a 

rational organization motivation and objectives. Within the scope of the article, the relationship 

between Turkish industrialization and Turkish modernization will be discussed considering 

industrialization as a tool for modernization with Erzurum case. In this context, the unique features 

of non-western modernization -which is partially different from the fully western modernization 

tools designed by Peter Berger- is determined as the conceptual framework.  

Keywords: Traditional society, entrepreneurship, business, sociology 
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FARABĠ FELSEFESĠNDE “CEVHER VE ARAZ” ĠLĠġKĠSĠNĠN MODERN SANAT 

ÜZERĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Doç. Dr. Yunus BERKLĠ 

Atatürk Üniversitesi,  yberkli@atauni.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Gülten GÜLTEPE 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, ggultepe@ksu.edu.tr 

ÖZET 

Latin dünyasında Alfarabius olarak tanınan Farabi, Ortaçağ Türk düĢün ve felsefesinin yanı sıra batı 

dünyası için de fikirlerinin kabul gördüğü önemli Ģahsiyetlerden birisi olmuĢtur. Felsefi hareketler 

yalnızca var olduğu kültür çevresinden değil yeryüzü coğrafyasında diğer farklı kültürel etkilerden 

de faydalanabilmiĢtir. Nasıl ki kaynaklar, bir kaynağın birden fazla dilden tercümesine izin veriyor 

ise düĢün ve fikir yapısı da etkilerini felsefe, mantık, metafizik, fizik, ahlak, siyaset ve sanatın da 

konularında sürdürebilmiĢtir. Felsefedeki tarif ve bölümlendirme, kavramların bilimleriyle 

bağlantılı izlenir. Farabi bu bölümlendirmeleri sıralamıĢ ve çeĢitli kategoriler içerisinde irdelemeye 

çalıĢmıĢtır. Modern sanatın felsefi bağıntıları da bu çerçevede Doğu veya Avrupa ekseninde 

kültürlerarası iliĢkilerin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla biçimsel ifadeler, modern 

nitelik taĢıyan imge dünyasını ―cevher ve araz‖ birlikteliğini tabiatta var olan formların yanı sıra 

tamamlayıcı unsurlarıyla bir bütün içerisinde ele alabilmektedir. Biçimsel ideal, modelin tamamen 

özdeĢ dıĢsallığından bağımsız değildir. Sanatsal taklit analojik bir benzerlik göstermektedir. 

Sanatsal varlık, ikili bir boyut kazanan bir birleĢimi nitelemektedir. Diğer bir deyiĢle öz ve varoluĢ 

tabiatın formlarını, modern sanatın kavranabilir muhtevasında bulabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Farabi, Cevher, Araz, Modern Sanat 
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MAVERAÜNNEHĠR‟DEN ÇUKUROVA‟YA ĠKĠ NEHRĠN HĠKÂYESĠ 

Yrd. Doç.Dr. Yunus Emre TANSÜ 

Gaziantep Üniversitesi, ytansu@gmail.com 

ÖZET 

Siriderya, Tanrı Dağları‘ndan kaynağını alan Narinderya ile Fergana Vadisi üzerinde bulunan 

Karaderya adlarındaki iki nehrin birleĢiminden oluĢmaktadır. Uzunluğu 2212 kilo-metre olan nehir, 

Aral Gölü‘ne dökülmektedir. Bölgenin diğer önemli bir nehri olan Amuderya ile Siriderya arasında 

kalan bölgeye Maveraünnehir denmektedir. Nehrin ismi, Ortaçağ Ġslam kaynaklarında Sayhoun, 

Eski Türklerde Yenchu-Oküz ve Oğuzlarda ise Yincü Öküz olarak geçmektedir. Bu bölge üzerinde 

Buhara, Semerkand, Yarkent, Cend, Sapran, Sugnak gibi birçok önemli Ģehir kurulmuĢtur. Ayrıca 

bu bölgede tarihin çeĢitli devirlerinde Türk toplulukları tarafından önemli hadiseler vuku bulmuĢ, 

sayısız Türk Hanlıkları kurulmuĢ, önemli cihan hükümdarları dünyaya gelmiĢ ve saygın düĢünürler 

ölümsüz eserlerini burada yazmıĢtır. X. ve XI. yüzyılda bugünkü Özbekistan toprakları üzerinde 

yaĢayan Türk toplulukları siyasi hâkimiyetlerini sürdürürken, Selçukluların batı yönündeki fetih 

hareketleri neticesinde aynı soydan gelen Türkler Anadolu‘yu yurt edinmiĢlerdir. 

Maveraünnehir‘deki Türk topluluk-ları tarafından önemli bir yeri olan Siriderya ve Amuderya 

nehirleri Anadolu‘ya gelen ilk Türk topluluklarınca aralarındaki coğrafi benzerlikten dolayı 

Çukurova‘da bulunan nehirlere de Seyhun ve Ceyhun isimlerini vermiĢlerdir. Daha sonra ağız 

farklılıklarından dolayı bu nehirler Seyhan ve Ceyhan olarak anılmıĢlardır. Anadolu‘ya gelen Türk 

topluluklarınca Maveraünnehir‘in coğrafi özelliklerini taĢıyan Çukurova bölgesi Türklerin yeni 

yerleĢim alanı olmuĢ ve Türkler için yeni bir Maveraünnehir özelliği kazanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Maveraünnehir, Seyhun, Ceyhun, Çukurova, Seyhan, Ceyhan 
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VI. YÜZYILIN ĠLK YARINDA ORTA ASYA‟NIN SĠYASĠ AHVALĠ VE GÖKTÜRK 

DEVLETĠNĠN TEġEKKÜLÜ (M.S. 500-552) 

Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 

Gaziantep Üniversitesi, ytansu@gmail.com 

AraĢtırmacı Meral KARTAL 

Gaziantep Üniversitesi, g.arslan.89@hotmail.com 

AraĢtırmacı Gökhan ARSLAN 

Gaziantep Üniversitesi, g.arslan.89@hotmail.com 

ÖZET 

M.S III. yüzyılda Hun Hakanlığının Han Hanedanlığı tarafından yıkılmasıyla Hunlar Asya‘nın iç 

kısımlarına ve Batıya doğru göç etmek zorunda kalmıĢtır. Sonraki yüzyıllarda Hunlardan arta kalan 

kitleler Kuzey Çin‘de devletler teĢekkül etmiĢse de eski günlerine dönememiĢlerdir. VI. yüzyıla 

gelindiğinde Orta Asya‘nın batısında Sasanilerin ve Akhunların, güneyde Tibetlerin, Çin‘de 

Weilerin (Tapgaç), Kore‘de Goguryalıların ve Ġç Asya‘da Juan Juanların varlığından söz etmek 

mümkündür. Batıda Sasanilerle Akhunlar arasında, Ġç Asya‘da Weiler ile Juan Juanlar arasında 

çekiĢmeler yaĢanmakta olup; bu ahval sırada Göktürkler ve Töles boyları Altay Dağlarının 

güneydoğu eteklerinde -maden çıkartılan bölgelerde- Juan Juanlara federatif olarak bağlıdırlar. 

Yarkent, KaĢgar ve Kuça gibi bölgelerde Juan Juanlara bağlı olarak yaĢayan ve onlara silah imal 

eden Göktürkler, uygun siyasal konjonktür ile Juan Juanlarla mücadeleye girerek 552 yılında 

bağımsızlıklarını kazanmıĢlardır. Bu makalede VI. yüzyılın ilk yarısında Orta Asya‘nın siyasi 

ahvali, Göktürk adı ve anlamı, Göktürklerin menĢei ve bu konudaki rivayetler, tarih sahnesine 

çıkıĢları, asıl yurtları ve Göktürk devletinin kuruluĢ süreci üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede; 

Juan Juanlar, Wei, Sasaniler ve Akhanlardan bahsedilerek siyasi bir kritik yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: VI. Yüzyılda Orta Asya, Göktürk Devleti, VI. Yüzyılda Siyaset 
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TÜRKĠYE‟DE SANAYĠ SEKTÖRÜNÜN GAYRĠ SAFĠ YURT ĠÇĠ HASILA (GSYH) 

ĠÇERĠSĠNDEKĠ PAYININ GELĠġĠMĠ 

DEVELOPMENT OF SHARE OF INDUSTRY SECTOR IN GROSS DOMESTIC 

PRODUCT (GDP) IN TURKEY 

Yrd. Doç. Dr. Yusuf BOZGEYĠK 

Gaziantep Üniversitesi, ybozgeyik@gantep.edu.tr 

Yüksek Lisans Öğrencisi Fevzi KARALAR 

Gaziantep Üniversitesi, fevzi_karalar.19@hotmail.com 

Yüksek Lisans Öğrencisi ÇağdaĢ PEKTAġ 

Gaziantep Üniversitesi, pektascagdas22@gmail.com 

Yüksek Lisans Öğrencisi Fırat GÜÇLÜ 

Gaziantep Üniversitesi, fg4036@hotmail.com 

ÖZET 

Türkiye ve dünya ekonomisinin tarihsel geliĢimine bakıldığında sanayi sektörünün Gayri Safi Yurt 

Ġçi Hâsıla (GSYH) payının gittikçe arttığı görülmektedir. Sanayi sektörünün geliĢimi, GSYH‘ yı da 

oluĢturan tarım ve hizmetler gibi diğer sektörleri de etkilemektedir. Sanayi sektörünün bu 

hızlandıran etkisi nedeniyle ülkelerin ekonomi yönetiminin sanayi sektörüne daha fazla kaynak 

ayırdığı söylenebilir. Bu çalıĢmada, Türkiye sanayi sektörünün GSYH içindeki payının geliĢimi 

incelenmiĢ olup, uygulanabilecek ekonomi politikaları, sonuç ve öneri kısımlarında ortaya 

konmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Sanayi sektörü, GSYH, Sektörler analizi 

ABSTRACT 

Looking at the historical development of the Turkish and world economies, it is visibled that the 

share of the industrial sector in Gross Domestic Product (GDP) is increasing. The development of 

the industrial sector also effects other sectors such as agriculture and services, which make up GDP. 

It can be said that due to the accelerating effect of the industrial sector, the governments of the 

countries economic allocate more resources to the industrial sector. In this study, the development 

of the share of the Turkish industrial sector in GDP has been examined in the literature and the 

economic policies that can be implemented are presented in the conclusions and proposals. 

Keyword: Industry sector, GDP, Sectors analysis 
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ĠBNĠ HALDUN‟UN MUKADDEME‟SĠNDE MÜLK VE DEVLET AYRIMI 

Doç. Dr.  Yücel KARADAġ    

Gaziantep Üniversitesi, yucelkaradas@gmail.com 

ÖZET 

Ġbni Haldun'un Mukaddime isimli eserinde en çok iĢlediği olgulardan ikisi mülk ve devlettir. 

Günümüz okuyucusu metinde bu kavramlarla karĢılaĢtığında ikisinin aynı anlama geldiği algısına 

kapılabilir. Oysa bu iki kavram birbirlerini tamamlasalar da anlamsal olarak farklıdır. Dolayısıyla 

insanların vahĢi, birbirleriyle sürekli çatıĢıp tehlike içinde oldukları dönemden çıkmanın bir 

göstergesi olarak toplum halinde yaĢamalarının koĢullarını ifade ederler. Ġbni Haldun'un mülk ve 

devlet öncesi dönemle ile ilgili tanımladığı savaĢ ve güvensizlik durumunun izleri açık bir Ģekilde, 

Hobbes'un görüĢlerinde bulunur. ikisi arasındaki diğer benzerlik, devlet durumunun bu keĢmekeĢ ve 

anarĢi durumunu önleyebilecek yegane mekanizma olması konusundaki fikirdir. Ġnsanın doğal 

olarak toplum haline yaĢamaya eğilimli olduğu, insanın toplumsal bir varlık olduğu ve toplum 

halinde yaĢamın mülk ve devletle mümkün olduğu hakkındaki görüĢü Farabi ve Arsitoteles'in Ģehir 

hakkındaki görüĢleriyle uyumludur. Ġbni Haldun'un Mukaddime isimli eseri yalnızca bir sosyoloji 

veya tarih felsefesi kitabı olarak ele alınmamalıdır. Nasıl ki 17. ve 18.yüzyıl Avrupasında devlet 

yönetimi ve siyaset felsefesi konularında canlı bir tartıĢma ortamı mevcutsa ve Hobbes, Locke, 

Rousseau veya Voltaire'yi bu tartıĢma ortamının entelektüel aktörleri olarak tanımlıyorsak, Farabi 

ve Ġbni Haldun arasındaki dönemi de aynı bağlam içinde görebiliriz. Mesudi, TartuĢi, Ġbni RüĢd gibi 

entelektüellerin dahil olduğu ve saray koridorları ve salonlarından çarĢı, cami ve medreselere taĢan 

bu tartıĢmaların odak noktası olan kavramlar mülk ve devlettir. neyin mülk neyin devlet olduğu, 

bunlara dair rütbe kavramlarını kimlerin kullanabileceği, Ġslam ile devlet ve mülkün uyumu 

tartıĢmaların diğer alt konularıdır. Aynı dönemin siyaseten dikkat çeken bir idari özelliği, isimli 

'devle' takısıyla biten yüzlerce hükümdar ismi (Seyfüddevle, Muiniddevle gibi) ya da mülkten 

türeyen melik kavramının hangi idari pozisyonlarda kullanılabileceğidir. Bu tebliğde Ġbni Haldun'un 

mülk ve devlet kavramlarını hangi içerik bağlamında kullandığı ayrıntılı bir Ģekilde tartıĢılacaktır. 

Mukaddime'den anlaĢıldığı kadarıyla devlet, yönetimin idari organizasyonunu ifade ederken mülk 

ise, bu organizasyonun kullanımı, halk üzerinde uygulanması ve otoritenin sağlanması bağlamında, 

günümüzde kullandığımız iktidar kavramına denk gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mülk, devlet, iktidar, siyaset, toplum 
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ALABALIK ÜRETĠCĠLERĠNĠN SEKTÖREL MEMNUNĠYETLERĠ, SORUNLARI VE 

BEKLENTĠLERĠ: ġANLIURFA ÖRNEĞĠ 

SECTORAL SATISFACTION, PROBLEMS AND EXPECTATIONS OF TROUT 

MANUFACTURERS: EXAMPLE OF SANLIURFA 

Doç. Dr. Zafer DOĞU 

Harran Üniversitesi, zaferdogu@harran.edu.tr 

Yrd. Doç.Dr. Mehmet ReĢit SEVĠNÇ 

Harran Üniversitesi, rsevinc@harran.edu.tr 

Doç. Dr. Erdinç ġAHĠNÖZ 

Harran Üniversitesi, e_sahinoz@yahoo.com 

Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU 

Harran Üniversitesi, ealancioglu@harran.edu.tr 

Prof. Dr. Faruk ARAL 

Ömer Halisdemir Üniversitesi, faral6@hotmail.com 

ÖZET  

Bu çalıĢmada KarkamıĢ, Birecik ve Atatürk Baraj Göllerinde faaliyet gösteren üretim tesisi sayısı 

21 olan iĢletmeler incelenmiĢtir. ÇalıĢma materyalini, Ocak 2017 - ġubat 2017 tarihleri arasında 

alabalık üretim iĢletmelerinden odak grup görüĢmesi yöntemi ile elde edilen birincil veriler 

oluĢturmaktadır. Tamamı baraj gölleri üzerinde kurulup, ağ kafeslerde yetiĢtiricilik yapan 

iĢletmelerin mevcut durumları tespit edilerek bölgede sürdürülebilir yetiĢtiricilik için öneriler 

geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır.  

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir YetiĢtiricilik, Üretim, Odak Grup GörüĢmesi  

 

ABSTRACT  

In this study, the enterprises with 21 production facilities operating in KarkamıĢ, Birecik and 

Atatürk Dam Reservoirs were examined. The study material is the primary data obtained from the 

trout production enterprises by focus group interview method between January 2017 and February 

2017. All of them were established on dam reservoirs and tried to develop suggestions for 

sustainable aquaculture in the region by determining the current situation of the enterprises that are 

growing in net cages.  

Keywords: Sustainable Aquaculture, Production, Focus Group Interview 

 

 

mailto:zaferdogu@harran.edu.tr
mailto:rsevinc@harran.edu.tr
mailto:e_sahinoz@yahoo.com
mailto:ealancioglu@harran.edu.tr
mailto:faral6@hotmail.com


 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org info@iksad.org www.iksadkongre.org     KAZNU 

 

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

249 

KATILIM BANKALARININ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: TOPSĠS 

YÖNTEMĠ ĠLE ULUSLARARASI KARġILAġTIRMA 

EVALUATION OF PERFORMANCES OF PARTICIPATION BANKS: INTERNATIONAL 

COMPARISON WITH TOPSIS METHOD 

 

Doktora Öğrencisi  Zakaria KALLO 

Gaziantep Üniversitesi, zekeriyagellow@gmail.com,  

Yrd. Doç. Dr. Erkan ALSU 

Gaziantep Üniversitesi, erkanalsu@gmail.com,  

Doktora Öğrencisi Ahmet TAġDEMĠR 

Gaziantep Üniversitesi, varlik_004@hotmail.com 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, Suudi Arabistan, BirleĢik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Türkiye gibi 

ülkeler de faaliyet gösteren toplam 18 katılım bankasının 2009 ile 2015 yılları arasındaki 

performansları incelenerek bir sıralama yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden birisi olan TOPSIS yöntemi, alternatif seçeneklerin belirli kriterler doğrultusunda 

değerlendirilerek bir sıralama yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle çalıĢma kapsamında 

Katılım bankalarının performans değerlendirmesi ve sıralaması TOPSIS yöntemi kullanılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında Katılım bankalarına ait bilanço ve gelir tablolarından yola 

çıkılarak Likidite oranı, karlılık oranı, faaliyet oranı (verimlilik oranı) ve finansal yapı oranı gibi 

oranlar hesaplanmıĢ ve hesaplanan bu oranlar bankalara ait performans puanlarının 

hesaplanmasında kullanılmıĢtır. TOPSIS yöntemi neticesinde en yüksek puana sahip olan banka ilk 

sırayı almıĢtır. Bu kapsamda gerçekleĢtirilen çalıĢma neticesinde, elde edilen performans puanları 

göz önünde bulundurulduğunda Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere ait katılım bankalarının daha 

iyi performans sergilediği ve üst sıralarda yer aldığı gözlemlenmiĢtir. Türkiye'ye ait katılım 

bankalarının ise orta sıralarda yer aldığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca Türkiye' deki katılım bankalarının 

performans puanları incelendiğinde, Albaraka Türk katılım bankasının diğerlerine oranla genellikle 

daha iyi performans sergileyerek daha yüksek puanlara sahip olduğu belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Katılım Bankacılığı, Topsis Yöntemi, Performans Değerlendirmesi, 

Performans Sıralaması  

ABSTRACT 

In this study, performances of a total of 18 participation banks operating in countries such as Saudi 

Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, Jordan and Turkey between 2009 and 2015 were 

examined and the banks were attempted to be ranked accordingly. TOPSIS method, which is one of 

the multi-criteria decision making methods, allows alternative choices to be evaluated according to 

certain criteria and a ranking to be made. For this reason, the performance evaluation and ranking of 

the Participation Banks were carried out by using the TOPSIS method. In the scope of the study, 

ratios such as liquidity ratio, profitability ratio, activity ratio (efficiency ratio) and financial 

structure ratio are calculated by using the balance sheet and income tables of the examined 

participation banks and these calculated rates are used to calculate their performance scores. As a 

result of the TOPSIS method; the bank with the highest score received the first order. Given the 

performance scores achieved in this context, participation banks from countries such as Saudi 

Arabia and Qatar have been observed to perform better and rank higher. It is seen that participation 
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banks from Turkey are placed in the middle order. Moreover, when the performance scores of 

participation banks in Turkey are examined separately, it is determined that Albaraka Turk 

participation bank generally performed better than others and had higher scores.  

Keywords: Participation Banking, Topsis Method, Performance Evaluation, Performance Ranking 
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MODERN ÇAĞ VE GÜRCÜCE-TÜRKÇE LEKSĠKĠGRAFĠ 

Doktora öğrencisi Zeinab AKHVLEDIANI 

Gürcıstan, Batum ġota Rustaveli Üniversitesi 

ÖZET 

Günümüz, araĢtırmacılara göre, bilim adamlarının sözlük bilimine büyük ilgisi ve sözlük bilim 

faaliyetlerinin büyük geliĢimi ile ayrılır. Günümüz sözlük bilimi yenilikleri teorisinin düzelmesi ile 

sınırlanmayıp, sözlük bilimi tecrübesinin uygulanma dönemidir. Dünyada,  bugüne kadar birçok 

leksikografı merkezlerinde dilbilim geliĢtirme zirvesi ve kültür kronolojisi olan leksikografinin 

düzenli olarak Teorik ve uygulamalı yöntemleri geliĢtirilmektedir. Dil ve teknolojik baĢarılarının 

birleĢmeleri neticesinde baskı sözlükleri arama kelimesinın eĢdeğerini çok hızla ve uygun bir 

Ģekilde bulan çevrimiçi sözlükler ile değiĢti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Gürcüstanın 

Uluslararası arenaya çıkması, dillerin derin öğrenilmesine ve yeterli çeviri ihtiyacına sebep 

olmaktadır. Ulus ile ilgıli eksiksiz ve kapsamlı bilgi veren, evrensel Sözlükleri talep eden 

Dünyadaki ulusalarası iletiĢim formunda, gürcüce-türkçe ve türkçe-gürcüce leksikografı durumu 

çok fakir görünüyor: kelimelerinin çok fakir açıklaması olan sözlükler çoğu zamanda sadece 

kılavuz olarak gösterilmiĢtir ve kullanıcılarını sadece belirli ve küçük bir yardım etmekle 

sınırlandırıyor. Türkçe-gürcüce sözlüklerde kelime sadece birkaç eĢ anlamlı tanımları ile 

sınırlanıyor, yabancı dil öğrenene gerekli olan kelimenin gramer ve semantik anlamı, söz dizimsel 

ve morfolojik formları ve belirli dile ait özgün ifadeleri neredeyse yok. Dar uzmanlaĢmıĢ, tematik 

terimleri olan sözlüklerin olmamaları ekonomik ve kültürel iliĢkilerin geliĢmesini ne kadar olumsuz 

etkilediğini herkezce bilinmektedir. ÇalıĢmamızın güncelliği yukardaki sorunları kaldırmak 

amacındadır. Gürcistan Türkiye arasındaki ikili ekonomik ve kültürel iliĢkilerin geniĢleme 

konusunda baĢarılı çevirme ve dolayısıyla Dili ve kültürel Değerlerini kolayca algılama aracı olan 

leksikografının geliĢmesi en önemli gereksinimlerimizden biridir.  

Anahtar Kelimeler: Gürcüce, Türkçe, Leksigrafi 
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THE IMPORTANCE OF SELECTION PROCESS OF EMPLOYEES FOR 

ORGANIZATIONS 

Assoc. Prof. Dr. Zekeriya NAS 

Yuzuncu Yil University, idilbret@hotmail.com 

‗‗It is often said that an organization is only as good as its people‘‘ 

ABSTRACT  

The purpose of this literature review research study is to explore the multi-faceted benefits of 

selection of employee for organizations as minimizing expenses, getting better performance and 

high productivity. Selection is defined as the process done by organizations in order to find out 

which candidates can have right skill, knowledge, experiences, education, and training to meet 

current and future work requirements. It is believed that the right candidates equipped with the 

organization‘s corporate culture, with the necessary knowledge; skills, abilities, and other 

characteristics can help organizations for reaching and achieving their goals. How to select 

employees are important because the method of selection of staff helps organizations to succeed. 

The successes of employees depend on the selection of the right employees to assign on 

organization assignment as the secret of success of organizations is that putting the right person, in 

the right job, at the right time with the right skills and knowledge. The candidates who have 

personal traits such as technical competence, cultural awareness, language ability, motivation and 

international experience, etc. can be the right candidates. Throughout selection process corporations 

can find out which candidates can be hired as it can help to find out whether candidates have right 

skill, knowledge, experiences, education, and training background, etc. Selection process is just the 

first and most crucial step for an organization to assignments. The main aim of the selecting 

procedure is to choose the right candidates and achieve the tactical and strategic purposes of their 

assignments. But it has been found out that Selection procedures and criteria differ from company 

to company and nationality to nationality. Especially type of corporation play a significant role on 

selection of candidates. Although it is sometimes too difficult to decide which employees in the 

organization are the most talented of managing an assignment in a different environment, culture, 

and host country, the correct selection can also help organizations to reduce the direct and indirect 

costs of employees‘ failure rates. During employees selection organizations should focus on 

evaluating the candidates‘ strengths and weaknesses in the intercultural skills. As a result, any 

mistakes made in selection process can let vital failures during their assignments. But with 

successful selection of employees can help organizations reducing the needs for additional items 

minimizing some risks. And during this important selection process it is advised not to select 

candidates only according to technical competences as technical competence alone is not sufficient 

to be successful in any organization. 

Keywords: Selection process, Importance of selection employees 
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THE BENEFITS AND IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR 

AN ORGANIZATION 

Assoc. Prof. Dr. Zekeriya NAS 

Yuzuncu Yil University, idilbret@hotmail.com 

ABSTRACT 

This article investigates and provides a review of the importance of human resource development 

literature. Human resource development is defined as a set of planned and systematic activities 

designed by an organization to arrange for chances for its individuals to learn better skills, 

knowledge and abilities necessary for both the present and future job requirements. It has been 

reviewed the literature focusing on the importance of human resource development for 

organizations. It has been found out that HRD practices have overall positive direct impacts on the 

performance of employees, on performance of organizations, job-related behaviours, influences 

employee skills and motivation, and improve job performance as well. Because HRD can play vital 

roles in organizations‘ success. For competitive advantages HRD is important source. Improving 

employees‘ effectiveness HRD develops knowledge, technical and management skills of them 

while performing their jobs. Hence organisation can gain competitive advantage by human resource 

development as it creates increased productivity and business performance. It can be concluded that 

training & development, organization development, career development, recruitment, safety, 

Employee relations, compensation and benefits and compliance can be accepted as the main 

functions of HRD. It is believed that an organization is successful only as successful as its 

individuals. 

Keywords: HRD, Yuzuncu Yil University, Success, Ġmportance of HRD 
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SAĞLIK HARCAMALARI BELĠRLEYĠCĠLERĠ VE EKONOMĠK YANSIMALARI  

THE DETERMINANTS OF HEALTH EXPENDITURE AND ECONOMICAL 

REFLECTIONS  

Öğr.Gör. Zerrin DÜRRÜ 

 KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, zdurru@ksu.edu.tr  

ÖZET  

Sağlık; ihtiyaç, istek, arzu Ģeklinde talep edilen hem tüketim malı hem de beĢere yapılan bir yatırım 

diğer bir ifadeyle sosyal bir yaĢama hakkıdır. Nitekim sağlık hizmetini talep ederken birtakım 

kısıtlayıcı faktörler bulunmaktadır. Hem bireysel eksenli belirleyiciler hem de toplumsal eksenli 

belirleyicilerle sağlığa yapılan harcamalar Ģekillenmektedir. Bu çalıĢmada sağlık harcamalarını 

belirleyen çeĢitli sosyoekonomik ve makroekonomik faktörlerin yanısıra politik faktörler ile 

hükümet rejimlerinin etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu faktörlerin uluslarararası, ulusal ya da bölgesel 

düzeyde etkilerinin hem sosyal hem ekonomik bağlamda farklı olabildiği, ayrıca hem talep yönüyle 

hem arz yönüyle ele almanın daha kapsamlı bir değerlendirme sunduğu sonucuna ulaĢılacaktır. En 

etkili değiĢken olarak kabul edilen gelir, sağlık harcamalarının ana belirleyicisi konumunda olup, 

ilaveten nispi fiyatlar, sağlık hizmetlerinin niteliği, kamu ve özel sağlık harcamaları, dıĢ kaynaklar, 

demografik yapı, maliyetler, sağlık hizmetlerine eriĢim gibi geniĢ yelpazede determinantlar mevcut 

olup bu unsurların ekonomi üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olduğu gerçeğine varılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, Determinantlar, Ekonomik Yansıma  

ABSTRACT 

Health is both human investment and consumption goods that are demanded in the form like need, 

demand, desire. In the other words it is the social right for life. Indeed, there are some restrictive 

factors in demanding health care. Spending on health is shaped by both individual-oriented 

determinants and socially-oriented determinants. In this paper is searched to be various 

socioeconomic and macroeconomic factors that are determined by health expenditures as well as 

political factors and government regimes. The effects of these factors can be different at the 

international, national or regional level in both social and economic contexts. In addition to 

providing a more comprehensive assessment of handling both demand and supply. The income that 

is considered as the most influential variable is the main determinant of health expenditures and 

there are a wide range of determinants such as relative prices, quality of health services, public and 

private health expenditures, external sources, demographic structure, costs, access to health 

services, etc. All of these effect on economic positively or negatively.  

Keywords: Health Expenditures, Determinants, Economically Reflection. 
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COMPARISION OF ENERGY AND ENERGY POLICY 

AMONG THE GLOBAL POWERS 

Postgraduate  Zeynel Abidin POLATTAS 

Gaziantep University,  zeynelabidin_polattas@hotmail.com 

Assistant Professor Dr. Aslı OZPOLAT 

Gaziantep University, ozpolat@gantep.edu.tr 

ABSTRACT 

Economies are more linked then before because of globalization and in this way many international 

actors engage in interactions. So, energy and energy independence is very important for the all 

economies. Energy is a risk and security problem of economies which can called ―unprecedented 

uncertainty‖. So, energy policy is a kind of war arena in which some players are in and some are 

out. Within the mentioned context above, the aim of the study is to show up how energy resources 

and diversifications bring different energy policies, power struggles and outcomes. According to 

this, the study consists of three steps. The first step, crucial of energy and its evolution have been 

explained. At the second step, different energy projections of each global powers have been 

mentioned and the last step Turkish energy policy has been specified. Based on the primitive 

studies, energy independence is effect the energy policies directly.  

Keywords:  Energy, Power, Energy Policy, Pipeline Politics, Global Powers 
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IDENTITY AND BELONGING CHANGED BY WAR 

 

Researcher  Zeynel KARACAGIL 

Ankara University, karacagil@ankara.edu.tr 

Associate Prof. Dr. Meryem BULUT 

Ankara University, meryem.bulut@gmail.com 

ABSTRACT 

Nowadays the concept of identity become diversified due to some factors and started to 

chance. Identity plays a fundamental role related to the mutual/ reciprocal positioning of 

individuals in social structure. Shortly, identity is one‘s symbolization of the perception 

related to himself/herself. Migration is an important factor related to the reproduction of 

identity. Migration affects the fundamental dynamics of society and produce new 

mechanisms. Especially the reason of migration determines the formation and shape of these 

mechanisms. The aim of this study is to determine the change in identity and belongingness of 

the Syrian immigrants who migrated Turkey due to the ongoing warfare and to detect how do 

they produced their new identities and belongingness through which mechanisms. This study 

was conducted with the Syrian immigrants who migrated Turkey because of the war. The 

depth interview was used in this study. The people who are interviewed was selected with the 

snowball method without considering the criteria such as, region, age etc. Due to the fact that 

most of the Syrian immigrants do not speak Turkish, translator used during the interviews on 

the other hand; the immigrants who can speak Turkish were interviewed face to face. By 

using the, the questions of the study were tried to be answered by using the audiovisual 

materials which were obtained during the interviews with interpretive epistemological 

paradigm. In the study it was detected that, The Syrian immigrants who are minority and due 

to this become community use identity as a defense mechanism against the group which they 

conflicted. According to the refugees, the identity and belongingness become the functional 

surviving means rather than the indispensable ideologies. 

Keywods: Identity, belonging, migration 
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SAĞLIK YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠNĠN GĠRĠġĠMCĠLĠK 

EĞĠLĠMLERĠ VE ÖZELLĠKLERĠNĠN BAZI SOSYO-DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLER 

AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 

EXAMINATION OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES AND 

CHARACTERISTICS OF UNDERGRADUATE STUDENTS OF HEALTH 

MANAGEMENT DEPARTMENT IN TERMS OF SOME SOCIO-DEMOGRAPHIC 

CHARACTERISTICS 

Prof. Dr. Abdullah SOYSAL 
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, asoysall@ksu.edu.tr 

ArĢ. Gör.ġafak KIRAN 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, kiransafak@gmail.com 

Y.L Öğrencisi Hamdullah SALMĠ 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, salmih59@hotmail.com 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı, Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin giriĢimcilik eğilimleri ve 

özelliklerini bazı sosyo-demografik değiĢkenler açısından incelemektir. Bu kapsamda, 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi ve Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi bünyesinde lisans 

düzeyinde eğitim gören Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri çalıĢma evreni olarak 

belirlenmiĢtir. Veri elde etmek için, Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından üniversite 

öğrencilerine yönelik geliĢtirilen giriĢimcilik ölçeği kullanılmıĢtır. Elde edilen veriler SPSS 

(Statistical Package For The Social Science) Version 22 programı kullanılarak ‗‘KeĢifsel 

Faktör Analizi‘‘ yoluyla alt boyutlara ayrılmıĢtır. KarĢılaĢtırmalı istatistik analizlerinden 

faydalanılarak alt boyutların katılımcılara iliĢkin sosyo-demografik özellikler bakımından 

anlamlı olarak farklılaĢıp farklılaĢmadığı incelenmiĢtir. Ayrıca, alt boyutlar arasında anlamlı 

bir iliĢki olup olmadığı ‗‘Pearson Korelasyon‘‘ analiziyle belirlenmiĢtir. AraĢtırma 

bulgularına göre, giriĢimcilik ölçeği alt boyutlarından bazılarında, katılımcıların sosyo-

demografik özelliklerinin karĢılaĢtırılması bakımından anlamlı farklılık olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Ayrıca, korelasyon analizi sonucu giriĢimci kiĢilik özellikleri olarak da 

değerlendirilebilen alt boyutlar arasında doğrusal ve pozitif yönde bir iliĢkinin olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, GiriĢimcilik Eğilimi, GiriĢimci KiĢilik Özellikleri, 

Üniversite Öğrencileri   

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the entrepreneurship tendencies and characteristics of 

Health Management Department students in terms of some socio-demographic variables. In 

this context, students from Health Management Department who have undergraduate 

education at KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam University and Ġstanbul GeliĢim University are 

determined as research universe. In order to obtain data, the entrepreneurship scale developed 

by Yılmaz and Sünbül (2009) for university students was used. The obtained data were 

divided into sub-dimensions by ―Exploratory Factor Analysis‖ using SPSS (Statistical 

Package For The Social Science) Version 22 program. ―T Test and Anova‖ were used to 

examine whether the sub-dimensions significantly differed in terms of socio-demographic 

characteristics of the participants. In addition, whether there is a significant relationship 
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between the sub-dimensions was determined by the analysis of "Pearson Correlation". 

According to research findings, some of the entrepreneurship scale sub-dimensions were 

found to be significantly different in terms of the socio-demographic characteristics of the 

participants. In addition, as a result of correlation analysis, it was determined that there is a 

linear and positive relationship between subscales which can be evaluated as entrepreneurial 

personality traits. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, Entrepreneurial Personality Traits, 

University Students 
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PARÇALANMIġ AĠLE YAPISININ ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMESĠNDEKĠ 

ROLÜ 

THE ROLE OF FRAGMENTED FAMILY STRUCTURE IN CHILDREN‟S 

TENDENCY TO CRIME 

Doç.Dr. Ahmet ÖZKĠRAZ 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, ahmet.ozkiraz@gop.edu.tr 

Yrd.Doç.Dr. MüĢfika Nazan ARSLANEL 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, mnazan.arslanel@gop.edu.tr 

Yüksek Lisans Öğrencisi Gül ĠġÇĠ BAġ 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, gul.iscibas@gop.edu.tr 

 

ÖZET                                                

Bu çalıĢmada aile yapısı ile çocukların suçları arasındaki iliĢki ele alınmaktadır. ÇalıĢmanın 

amacı, çocuk suçlarının bireysel ve toplumsal etkilerine değinerek aile yapıları ile çocuk 

suçları arasında var olduğunu iddia ettiğimiz iliĢkiyi betimlemek ve çocuk suçlarının 

giderilmesi adına aile yapısındaki çözülmeyi önleyici çözüm önerileri sunmaktır. Yöntem 

olarak anlayıcı yorumlayıcı bakıĢ açısından hareketle, öncelikle ilgili kavramlar 

tanımlanmakta, yasal mevzuatta yer alan düzenlemeler incelenmekte, suç ile aile yapısı 

arasındaki iliĢkinin sosyolojik boyutu ele alınmakta, Türkiye‘de çocuk koruma hizmetlerine 

değinilmekte ve son olarak çözüm önerilerine yer verilmektedir. ÇalıĢmanın verileri ikincil 

kaynakların incelenmesine ve yıllarca yapmıĢ olduğumuz düzensiz gözlemlere 

dayanmaktadır.    

Anahtar Kelimeler: ParçalanmıĢ aile, çocuk, suç 

 

ABSTRACT 

The present study is to discuss the relationship between family structures and children crimes. 

We aim to examine the individual and social effects of children crimes and to depict the 

alleged relationship between family structures and children crimes. We will also propose 

some solutions for preventing the family fragmentation to remove children crimes. From an 

interpretive perspective, we will first define the relevant concepts and examine the legal 

regulations and the sociological aspect of the relation between family and crime. Later, we 

will discuss the Turkish services for the protection of children and recommend some 

solutions. The data of the research is based on the review of secondary sources and on our 

long standing irregular observations. 

Keywords: Fragmented Family, Children, Crime 
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ATATÜRK DÖNEMĠNDE HUKUK UYGULAMALARI (1923-1938) 

Doç. Dr. ġayan ULUSAN 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi,  sayanulusan@gmail.com 

 

ÖZET 

Hukuk kavramı toplum ve devlet iliĢkilerini düzenleyen, maddi yaptırımlı ve zorlayıcı özelliği 

bulunan kurallar bütünüdür. Bir hukuk düzeninin varlığı devlet için mutlak gereklidir ve 

devletler toplumun devamı ve esenliğini, bireylerin faaliyetlerini uyumlu ve eĢit bir durumda 

tutabilmeyi hukuk kuralları sayesinde sağlarlar. Hukuk kuralları, toplumda dirlik düzenliği 

sağlamak, hukuki güvenliği sağlamak, adaleti gerçekleĢtirmek, toplumun geliĢimine kendisini 

uyduracak tedbirler almak gibi olguları içinde barındırmaktadır. Türklerde tarih boyunca 

hukuk, ―Türk Töresi‖ sayesinde sağlanmıĢtır. Türk Töresi, Türklerin yazılı olmayan hukuk 

kurallarıdır ve aile, toplum ve devlet içinde bu kurallar geçerli olmuĢtur. Ġslamiyet ile birlikte 

bu kurallara Ģer‘i hükümlerde dahil olmuĢtur. Özellikle Osmanlı Devleti‘nde hukuk sistemi 

Ģer‘i hukuk ve örfi hukuk olmak üzere devam etmiĢtir. Cumhuriyet ile birlikte Türkiye kendi 

yapısına uygun kanunları seçip uygulamaya geçmiĢtir. Mustafa Kemal Atatürk, çağdaĢ 

hukukun ilgili kanunlarını almanın gerekliliğini daha Milli Mücadele yıllarında dile 

getirmiĢtir. Buna dair çalıĢmalarının bir göstergesi de Milli Mücadele döneminde tam 

bağımsızlık için kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri‘dir. Hukukkavramını içinde 

barındıran bu cemiyetler Sivas Kongresi‘nde «Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti» adı altında bir çatı altında toplanmıĢtır. Yeni hukuk sisteminin kurulmasıyla ilgili 

adımlar 1925 yılında atılmaya baĢlanmıĢtır. 1926 yılı itibarıyla da pek çok hukuk alanında 

ilerleme kaydedilmiĢtir. Bu yıl içerisinde Batı‘dan alınan kanunlarla Türk hukuk sistemi 

yepyeni bir sisteme dahil olmuĢtur. Özellikle Türk kadınının hukuk önünde Türk erkeği ile 

eĢit duruma getirilmesi de getirilen hukuk düzenlemeleri sayesinde olmuĢtur. Cumhuriyetten 

önce az da olsa kadın konusunda hukuk alanında bazı iyileĢtirmeler yapılmak istenmiĢtir. 

Mesela, 1917 yılında Osmanlı Devleti‘nde çıkan ―Aile Hukuku Kararnamesi‖ ile Türk 

kadınına bazı haklar verilmiĢtir. Ancak müttefiklerin Osmanlı Devleti‘ni iĢgal etmesiyle 

yaptıkları iĢlerin baĢında bu kararnameyi yürüklükten kaldırmak gelmektedir. Bunun sebebi 

Türk kadınının aydınlanmasının önünü kesmektir. Cumhuriyet diğer alanlarda olduğu gibi 

Türk kadınının hukuk alanında da eĢitliğini sağlamıĢtır. Atatürk‘ün anlayıĢında hukuk, 

kuvvetten üstün olduğu için, hukuka bağlılık iç politikasında olduğu gibi dıĢ politikasının da 

temelini oluĢturmuĢtur. Buna güzel örneklerden birisi de 1926 yılındaki Bozkurt-Lotus 

Davası‘dır. Genç Türkiye Cumhuriyeti Lahey Adalet Divanı‘nda kendisini gayet güzel 

savunmuĢ ve haklılığını ispat etmiĢtir. Dolayısıyla demokrasiyle taçlanan bir Cumhuriyet 

olması hasebiyle Türkiye‘de «Hukuk Devleti»  anlayıĢı Atatürk tarafından Cumhuriyet ile 

birlikte uygulamaya konulmuĢtur. 

Anahtar kelimeler: Türk hukuku, Atatürk dönemi, Medeni Kanun, kadın hakları. 
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GAZĠANTEP‟ TEKĠ BĠR ĠġLETMEDE ÇALIġANLARIN KURUMSAL SOSYAL 

SORUMLULUK ALGILARININ DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE 

ANALĠZĠ 

THE ANALYSIS OF CORPORATE – SOCIAL RESPONSBILITY PERSPECTIVE 

ACCORDING TO EMPLOYEE‟S DEMOGRAPHIC CHARACTERISTIC: 

IMPLEMENTATION AT A BUSINESS IN GAZĠANTEP 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYTEKĠN 

Gaziantep Üniversitesi ĠĢletme Bölümü, aytekin@gantep.edu.tr 

Öğr. Gör. Bülent YILDIZ 

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO, byildiz@gantep.edu.tr 

AraĢ. Gör. Gül EKĠNCĠ 

Gaziantep Üniversitesi ĠĢletme Bölümü, gekinci@gantep.edu.tr 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı kurumsal sosyal sorumluluk kavramı hakkında genel bilgiler vermek ve 

çalıĢanlarının demografik özelliklerinin, çalıĢtıkları firmaların kurumsal-sosyal sorumluluk 

düzeylerine iliĢkin algılarında anlamlı farklılık olup olmadığını test etmektir. Bu bağlamda 

Gaziantep ilinde faaliyet göstermekte olan bir firmada çalıĢan doksan beĢ kiĢiden anket 

yöntemi ile toplanan veriler analiz edilmiĢ, kurumsal-sosyal sorumluluk algısının çalıĢanların 

cinsiyetine göre anlamlı farklılık gösterdiği, topluma karĢı sosyal sorumluluğun çalıĢılan 

pozisyona göre anlamlı farklılık gösterdiği, müĢterilere karĢı sosyal sorumluluğun eğitim 

durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği bulguları elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to give general information about the concept of Corporate Social 

Responsibility and to test whether the demographics of the employees are meaningful in their 

perceptions about the levels of corporate-social responsibility of the firms they work with. In 

this context, the collected data were analyzed which was collected from ninety-five people 

working in a company operating in the province of Gaziantep. The results showed that the 

sense of corporate-social responsibility showed a significant difference according to the 

gender, social responsibility towards society showed a significant difference according to the 

position and social responsibility towards customers showed significant difference as per 

education level. 

Keywords: Social Responsibility, Coporate-Social Responsibility 
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KADIN BASKETBOLCULARIN YEREL BASINDA TEMSĠLĠ: HABER GAZETESĠ 

ÖRNEĞĠ 

Yrd.Doç.Dr. Beste Nigâr ERDEM 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, beste.n.erdem@gmail.com 

Yüksek Lisans Öğrencisi Nihan YÜCEL 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, nihanyucel@gmail.com 

 

ÖZET 

Toplumların ihtiyaçlarına göre Ģekillenen cinsiyet rejimlerinde, kadınlar ve erkekler, aynı 

toplumsal yapıya özgü kurumlar ve iliĢkiler ağıyla biçimlendirilerek belirli roller 

üstlenmektedir. Kadına ve erkeğe yüklenen roller, o toplumun kadına ve erkeğe atfettiği kadın 

olma-erkek olma biçimlerine iĢaret etmektedir. Spor, toplumsal cinsiyet rollerinin inĢa 

edildiği alanlardan biridir. Fiziksel güç, dayanıklılık, rekabet, hırs, Ģiddet ile iliĢkilendirilen 

spor alanında, bu tanımlamaların dıĢında kalanlar ikincil konuma itilmektedir. Bu durum, 

cinsiyetlendirilmiĢ güç/iktidar iliĢkileri bağlamında sporun bir erkek etkinliği olduğu 

ideolojisini üretirken; kadının bu alanda görünür olması, kadına atfedilen toplumsal rollere ve 

estetik özelliklere zarar vermediği takdirde gerçekleĢmektedir. Erkeklerin egemenliği 

altındaki bir diğer alan olan basın ise spordaki cinsiyet ayrımını doğallaĢtıran ve yeniden 

üreten bir iĢlev yüklenmektedir. Samsun, yerel basının oldukça etkin olduğu kentlerden 

biridir. Erkek egemen spor dallarının baĢında gelen futbol, Samsun yerel basını için çoğu 

zaman birincil öneme sahiptir. Kent kimliğinin kentin futbol takımıyla özdeĢleĢtiği 

Samsun‘da, 2012-2013 sezonunda birinci lige yükselen Canik Belediyespor kadın basketbol 

takımı da ilgiyle takip edilmektedir. Bu durum, 2016 yılının Temmuz-Eylül aylarında takımda 

gerçekleĢen transferlerle daha da dikkate değer bir nitelik kazanmıĢtır. Bu çalıĢmada, transfer 

döneminde, Samsun‘un tirajı en yüksek gazetesi olan Haber Gazetesi‘nde kadın 

basketbolcuların temsil biçimleri incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kadın, spor, yerel basın 
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BEYAZ EġYA SEKTÖRÜNDE YEġĠL KURUMSAL REKLAMLARIN ANALĠZĠ: 

BOSCH, ARÇELĠK, PROFĠLO KURUMSAL REKLAMLARI ÜZERĠNE BĠR 

ĠNCELEME 

Yrd.Doç.Dr. Burcu ALTIPARMAK 

Ondokuz Mayıs Ünivesitesi ĠletiĢim Fakültesi, burcu.oktan@omu.edu.tr 

ArĢ.Gör. Cansu MAYADAĞLI 

Ondokuz Mayıs Ünivesitesi ĠletiĢim Fakültesi, cansu.mayadagli@omu.edu.tr 

 

ÖZET 

1990‘lı yıllardan itibaren çevresel konuların iĢletmeler tarafından önemli görülmeye 

baĢlanmasıyla birlikte, çeĢitli yeĢil pazarlama faaliyetleri ve yeĢil reklamlar vb. aracılığıyla 

iĢletmelerin bu duyarlılığını mevcut ve potansiyel tüketicilere anlatma çabası görünür hale 

gelmiĢtir. Kurumsal itibarı güçlendirmek ve olumlu imaj oluĢturup bu imajı tüketicilerin 

zihninde zenginleĢtirmek için ―yeĢil‖ uygulamalar kurumlar için zorunluluk haline gelmiĢtir. 

Beyaz eĢya sektörü de bu anlamda pazarlama iletiĢiminde doğal çevrenin korunması, enerji 

kaynaklarının tüketimi, enerji tasarrufu, doğa dostu gibi söylemlerle çevresel duyarlılığını bu 

konuya ilgilerini vurgulamaktadırlar. Bu çalıĢmada beyaz eĢya sektöründen üç marka 

araĢtırma kapsamına alınmıĢtır. Seçilen markaların kurumsal reklamlarında çevresel konuların 

ne kadar ağırlıkla iĢlendiği, hangi çevresel konuların ön plana çıkartıldığı, bu konulara 

değinmek için hangi söylemlerin ne sıklıkla kullanıldığı nitel araĢtırma yöntemlerinden içerik 

çözümlemesiyle ortaya çıkarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: YeĢil Pazarlama, YeĢil Reklam, Beyaz EĢya Sektörü, Doğa Dostu 

Teknoloji 
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KASTAMONU YAZMA ESER KÜTÜPHANESĠNDE BULUNAN TEFSÎRU ÂYETĠ‟L-

KUR‟ÂN ĠSĠMLĠ ESER 

TEFSĠRU ÂTETĠ‟L – KUR‟AN IN KASTAMONU MANUSCRIPT LIBRARY  

Doç. Dr. Burhan BALTACI 

Kastamonu Üniversitesi, baltaci@kastamonu.edu.tr 

 

 

ÖZET 

Kur'ân'ın bir tek ayetini veya bir ayet grubunu tefsir eden müstakil eserler, çoğunluğu yazma 

eser kütüphanelerinde olmak üzere, ciddi bir yekûn tutmaktadır. Bunların araĢtırılması ve 

ortaya çıkarılması Tefsir Tarihi açısından önem arz etmektedir. Elinizdeki çalıĢmada bu 

faaliyetlere bir katkı olması babında, Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan 

Tefsîru Âyeti’l-Kur’ân isimli eser incelenmiĢtir. Bu tür eserler kütüphanelerimizde bağımsız 

birer kitap olabildiği gibi, genelde kitapları oluĢturan risaleler Ģeklinde de yer almaktadır. 

Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi bulunan Tefsîru Âyeti‘l-Kur‘ân isimli eserin müellifi 

katalog kayıtlarında Takıyyuddîn Ahmed b. Alî el-Makrîzî (769-845/1367-1441), müstensihi 

ise Ahmed b. el-Lubhidî Muhammed b. Tolun olarak yer almaktadır. Telif tarihi 820 (1417), 

istinsah tarihi 881 (1475), istinsah yeri ise ġam olarak belirtilmiĢtir. Bu eser Kastamonu 

Yazma Eser Kütüphanesi 1122/17 nu.da kayıtlı eserin 212 b-220 a varakları arasında yer 

almaktadır. Katalog bilgilerinde Tefsîru Âyeti‘l-Kur‘ân olarak yer alan eserde Yusuf 12/101 

ayetteki Hz. Yusuf'un (as) duasının bir bölümü olan "teveffeni muslimen" ifadesi tefsir 

edilmektedir. Eser, risalenin yer aldığı kitaba yeni Türkçe eklenen listedeki isimlendirmede 

Risâle fî Suâli Hâtimeti'l-Hayri olarak yer almaktadır. Bu isimlendirmeden ayet tefsiri olduğu 

anlaĢılmamaktadır. Ferağ kaydında eserin müellifi "Ahmed b. Alî el-Makrizî" olarak yer 

almaktadır. Telif tarihi katalog bilgilerinde "820 (1417)" olarak yer almasına rağmen eserde 

bu tarih "11 Recep 829 Pazartesi" olarak verilmektedir. Eserin adı katalogda Tefsîru Âyeti‘l-

Kur‘ân olarak yer almasına rağmen diğer eser isimlendirmelerine uygun halde adlandıracak 

olursak "Tefsîru/Risâle fî Tefsîri Âyeti 'teveffenî muslimen'" Ģeklinde olması gerekirdi. 

AraĢtırmamızda eserin içerik analizi ve Tefsir ilmi açısından değerlendirmesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi, Ayet Tefsirleri, Tefsîru 

Âyeti‘l-Kur‘ân. 

 

ABSTRACT 

Single works that interpret a single ayat or a group of ayat of Quran, majority of which are in 

manuscript libraries, are too many. Researching and revealing of these have importance with 

regards to the History of Tafsir. In this study, as a contribution to these activities, Tefsîru 

Âyeti’l-Kur’ân which is present in Kastamonu Manuscript Library were examined. Such kind 

of works may be present in our libraries as independent single books or in general, in the form 

of tractates which constitute the books. The author of the Tefsîru Âyeti‘l-Kur‘ân , which is in 

the Kastamonu Manuscript Library, is noted to be Takıyyuddîn Ahmed b. Alî el-Makrîzî 

(769-845/1367-1441) while the scribal is Ahmed b. el-Lubhidî Muhammed b. Tolun.  It was 

written in 820 (1417), the date of copy is 881 (1475), and the place of copy is noted as 

Damascus. This work is among the 212 b-220 foils of the work recorded under the  1122/17 

number of Kastamonu Manuscript Library. In the book, which is listed as the Tefsîru Âyeti‘l-
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Kur‘ân  in the catalogue, hermeneutics of the ―tevefenni muslimen‖, a part of the prayer of the 

Prophet Joseph‘s (pbuh) in the verse 12 of the surah Joseph (101), is made. The work figures 

as Risâle fî Suâli Hâtimeti'l-Hayri in the naming of the list, added in the new Turkish to the 

book where the book exists. It is not understood to be an hermeneutics of verse from this 

naming. The author of the work is noted as "Ahmed b. Alî el-Makrizî" in the release record. 

Although the date of the publication is "820 (1417)" in the catalogue information, the date 

was given as ―11 Recep 829 Monday‖. While the name of the work is Tefsîru Âyeti‘l-Kur‘ân 

in the catalogue, it should be "Tefsîru/Risâle fî Tefsîri Âyeti 'teveffenî muslimen'", to name it 

in accordance with other namings. Our study will make a content analysis of the work and its 

evaluation in terms of hermeneutics. 

Keywords: Kastamonu Manuscript Library, Ayat Tafsirs, Tefsîru Âyeti‘l-Kur‘ân. 
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GAZĠANTEP ĠLĠNDE TARIMSAL MEKANĠZASYONDA TEKNOLOJĠNĠN 

KULLANIMI 

THE USE OF TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL MECHANIZATION IN 

GAZIANTEP PROVINCE 

Doç. Dr. Cevdet SAĞLAM 

Erciyes Üniversitesi, cevdetsaglam@erciyes.edu.tr 

Doç. Dr. Sinan GERÇEK 

Erciyes Üniversitesi, mailto:sgercek@erciyes.edu.tr
 

ArĢ. Gör. Necati ÇETĠN 

Erciyes Üniversitesi, necaticetin@erciyes.edu.tr 

ArĢ. Gör. Ġhsan Serkan VAROL 

Erciyes Üniversitesi, svarol@erciyes.edu.tr 

ÖZET 

Tarımsal mekanizasyon, bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal iĢlerin, motor gücüyle 

çalıĢtırılan alet ve makinalarla yapılmasını, bu alet ve makinaların tasarımını, imalatını, bakım 

ve onarımını, etkin bir Ģekilde kullanımını ve pazarlanmasını kapsayan üretim teknolojisidir. 

Tarımsal mekanizasyonun geliĢimi; insan gücü, basit el aletleri, hayvan gücü, tekerleğin tarım 

aletlerinde kullanımı, termik motorların kullanımı, mekanizasyon geliĢim süreci ve tam 

otomasyon süreci gibi birçok devreden geçerek günümüze kadar ulaĢmıĢtır. Ülkemizin de 

mekanizasyon geliĢim sürecinde olduğu bilinmektedir. Tarımsal alet ve makinaların tarımda 

kullanımı, iĢlerin kısa sürede yapılmasına, iĢ gücünden tasarruf sağlanmasına, verim ve 

kalitenin artırılmasına yardımcı olmaktadır. Son yıllarda gerek yerel gerek bölgesel gerekse 

ulusal bakımdan tarım alet ve makina sayılarının arttığı gözlemlenmiĢtir. Bu çalıĢma ile 

Gaziantep ilinde, 2007-2016 yılları arasında sahip olunan traktör, biçerdöver ve tarım alet-

makinası sayılarındaki artıĢın tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. Elde edilen veriler aynı dönemde 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye‘deki traktör, biçerdöver ve tarım alet-makinası 

sayılarındaki artıĢ ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Sonuçlara göre Gaziantep ilinde traktör, biçerdöver ve 

tarım alet-makina sayılarının sırasıyla 1.66, 10.2 ve 1.68, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 

1.31, 22.2 ve 1.36, Türkiye genelinde 1.21, 1.27 ve 1.16 kat arttığı saptanmıĢtır. Bu artıĢlar 

dikkate alındığında, son dönemde teknoloji tarımda kendine daha fazla yer bulmaya 

baĢlamıĢtır. Teknolojik geliĢmelerin devam etmesi de tarımın geleceği açısından muhakkak 

önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Tarımsal mekanizasyon, Teknoloji 

 

ABSTRACT 

Agricultural mechanization is the production technology that involves in the plant and animal 

production in agricultural work with the tools and machinery driven by motor power and, the 

design, manufacture, maintenance and repair, efficient use and marketing of these tools and 

machinery. Until today development of agricultural mechanization has passed through many 

processes such as; Human power, simple hand tools, animal power, use of wheels in 

agricultural tools, use of thermal motors, mechanization development process and full 

automation process. It is known that our country is also in the process of mechanization 

development. The use of agricultural tools and machinery in agriculture helps to increase the 

yield and quality, to provide saving labor and time. In recent years, it has been observed that 
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the number of agricultural tools and machinery has increased in local, regional and national 

level. In this study, it was aimed to determine between 2007-2016 the increase in number of 

tractors, combine harvesters and agricultural tools and machinery owned in Gaziantep. The 

data obtained were compared with the increase in number of tractors, combine harvesters and 

agricultural machine tools in Southeast Anatolia Region and Turkey in the same period. 

According to the results, the numbers of tractor, combine harvester and agricultural tools and 

machinery in Gaziantep province increased approximately 1.66, 10.2 and 1.68 times 

respectively. In addition to result, it was calculated that in the Southeastern Anatolia region, it 

increased by about 1.31, 22.2 and 1.36 and in Turkey by 1.21, 1.27 and 1.16 times 

respectively. Recently, considering these increases, technology has begun to be a part of 

agriculture. Continued technological developments are also important for the future of 

agriculture. 

Keywords: Gaziantep, Agricultural mechanization, Technology 
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AVRUPA‟DA VE TÜRKĠYE‟DE RUH SAĞLIĞI HĠZMETLERĠNĠN 

KARġILAġTIRMALI OLARAK ĠNCELENMESĠ 

A COMPARATIVE EXAMINATION OF MENTAL HEALTH SERVICES ON 

EUROPE AND TURKEY 

Dr. ArĢ. Gör. Cuma SONGUR 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, cumasongur@gmail.com 

Erhan SAYLAVCI 

ġb. Md., KahramanmaraĢ Halk Sağlığı Kurumu, erhansaylavci@gmail.com 

ArĢ. Gör. ġafak KIRAN 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, kiransafak@gmail.com 

 

ÖZET 

Bireylerin, ruhsal sorunlarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmak ve hastalık nedeniyle 

kaybettikleri toplumsal rollerini yeniden kazanmalarını sağlamak amacıyla yapılan 

çalıĢmaların hepsi, toplum ruh sağlığı hizmetleri içerisinde yer alır. Dünya genelinde bu 

hizmetler; hastane temelli model, toplum temelli model ve toplum&hastane dengeli model 

olarak üç farklı modelde sunulmaktadır. Türkiye‘de ruh sağlığı hastalarının tedavi ve bakım 

hizmetlerinde hem hastane temelli modelden hem de toplum temelli modelden yararlanılsa da 

bu hizmetler ağırlıklı olarak hastane temelli modelde sunulmaktadır. Ülkemizdeki duruma 

kıyasla, Avrupa ülkelerinin birçoğu, hastane temelli modelden, bireylerin kendi yaĢadığı 

çevrede ruh sağlığı hizmetinden faydalandığı, toplum temelli modele geçiĢ sürecini 

tamamlamıĢtır. Gelir seviyesi yüksek olan ülkeler ruh sağlığı hizmetlerini daha çok 

önemsemekte ve bu hizmetlere daha çok bütçe ayırmaktadır. Türkiye‘de 11 adet ruh ve sinir 

hastalıkları hastanesi, toplamda 4231 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Bazı Avrupa 

ülkeleri ile karĢılaĢtırıldığında, ruh sağlığı hastalarına uzun süreli bakım sağlayacak psikiyatri 

yataklarının, Türkiye‘de daha az sayıda olduğu görülmektedir. Ülkemizde ruh sağlığı alanında 

hizmet veren toplam hemĢire sayısı 1.677‘dir. Ruh sağlığı alanında hizmet veren insan 

kaynağına bakıldığında ise, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre: Türkiye, Avrupa Bölgesi 

içerisinde nüfusuna oranla en az sayıda ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına sahip ülkedir. 

Avrupa Birliği‘ne üye 28 ülkede, 100 bin kiĢiye ortalama 16,8 psikiyatri uzmanı düĢerken 

aynı oran Türkiye‘de 3,80 civarındadır. Buna ek olarak Avrupa Birliği‘ne üye 28 ülkede 100 

bin kiĢi baĢına 72,9 psikiyatri hasta yatağı düĢerken aynı dönemde Türkiye‘de bu oran 6,1 

civarındadır. Bu sonuçlara göre, ülkemizde ruh sağlığı hastalarına yönelik genel 

hastanelerdeki yatak sayısının arttırılması bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, 

bu hastalara uzun süreli hizmet sunacak, yataklı bakım evleri ve merkezlerinin kurulması, ruh 

sağlığı alanında çalıĢan sayısının da arttırılması gerekmektedir. Bu kapsamda çalıĢmanın 

amacı, genel olarak ruh sağlığı hastalarına yönelik tedavi ve bakım hizmetleri sunumu 

konusunu incelemek ve bununla ilgili farklı kaynaklardan (OECD Sağlık Ġstatistikleri, Sağlık 

Bakanlığı/Sağlık Ġstatistikleri Yıllığı, Dünya Sağlık Örgütü) elde edilen istatistiksel veriler 

ıĢığında Türkiye ve bazı AB ülkeleri (Belçika, Bulgaristan, Almanya, Fransa vd.) arasında 

karĢılaĢtırmalar yaparak önerilerde bulunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ruh Sağlığı Hizmetleri, Hastane Temelli Model, Toplum Temelli 

Model, Toplum Hastane Dengeli Model, Türkiye, AB 
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ABSTRACT 

All of the services provided to help individuals to overcome their mental disorders and to 

regain their social life lost due to their illnesses are in the context of community mental health 

services. These services are provided worldwide along with three different models named as 

hospital-based model, community-based model and community & hospital-balanced model. 

Although both of the hospital-based model and the community-based model are being used in 

the treatment and care services of the patients with mental disorders in Turkey, hospital-based 

model is being preferred mostly for treatment of patients. To compare with Turkey, most of 

the European countries have accomplished to change their hospital-based model to 

community-based model which provides individuals to have their mental health treatments in 

their own environment. Countries with higher income levels have higher budget expenses for 

health services and show more concern to mental health issues. In Turkey, 11 mental and 

nervous disorders hospitals serve with 4231 hospital bed capacity in all. Compared with some 

of the European countries, it is clear that there are fewer psychiatric beds to provide long-term 

care for patients with mental disorders. The total number of nurses serving in the field of 

mental health in our country are 1677. According to The World Health Organization‘s data, 

Turkey have the least number of mental health and disease specialists for population-based 

need, compare within the European Region, considering the human resources serving in the 

field of mental health. European Union with 28 member states have an average of 16,8 

psychiatry specialists per 100 thousand people, while Turkey has only around 3,80 specialist 

per same number of population. In addition, there are 72,9 psychiatric patient beds per 100 

thousand people in 28 countries of the European Union but this ratio is around 6.1 in Turkey 

for the same time period. According to these results, to increase the number of patient beds 

for mental disorder patients in common hospitals in our country can be regarded as a 

necessity. Additionally, it is necessary to increase the number of mental health employees and 

the establishment of nursing homes and care centers to provide long-term care for these 

illnesses. In this context, the aim of this study is to examine the treatment and care services 

provided for mental health patients in general and make recommendations by comparing 

Turkey and some of the EU countries (Belgium, Bulgaria, Germany, France et al.) by means 

of statistical data (OECD Health Statistics, The Ministry of Health/Annual Health Statatistics, 

World Health Organization) obtained from different sources. 

Keywords: Mental Health Services, Hospital-Based Model, Community-Based Model, 

Community & Hospital-Balanced Model, Turkey, EU   
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ANNE-BABA TUTUMLARI ĠLE SINAV KAYGISI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTING AND TEST ANXIETY 

Yrd.Doç.Dr. Mehmet MURAT 
Gaziantep Üniversitesi, mmurat6147@gmail.com 

Çağla GĠRGĠN-BÜYÜKBAYRAKTAR 

Yrd.Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi, caglagirgin@selcuk.edu.tr 

Prof.Dr. ġahin KESĠCĠ 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, sahinkesici@konya.edu.tr 

Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU 

Hacettepe Üniversitesi, baloglu@hacettepe.edu.tr 

ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı, lise öğrencilerinin erken dönem anne-baba tutumları ile sınav 

kaygıları arasındaki iliĢkinin incelenmesidir. ÇalıĢma iliĢkisel tarama modelindedir. AraĢtırma 

881 lise öğrencisi ile yürütülmüĢtür. Örneklemde 635 kız öğrenci (%72.1) ve 246 erkek 

öğrenci (%27.9) yer almıĢtır. AraĢtırmada kullanılan Young (1994) tarafından geliĢtirilen 

Young Ebeveynlik Ölçeği (YEBÖ)‘nin Türk örneklemi üzerinde geçerlik ve güvenirliği 

Soygüt, Çakır ve Karaosmanoğlu (2008)  tarafından yapılmıĢtır. Diğer ölçek olan Sınav 

Kaygısı Envanteri ise Spielberger (1980) tarafından geliĢtirilmiĢ, Türkçe‘ye uyarlama 

çalıĢması Öner (1990) tarafından yapılmıĢtır. Anne ve baba tutumları ile sınav kaygısı 

arasındaki çoklu iliĢkiyi incelemek için kanonik korelasyonlar hesaplanmıĢ ve her iki ebevyn 

için de sadece ilk kanonik fonksiyonların istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuĢtur. 

Anne tutumları ile sınav kaygısı arasında hesaplanan kanonik korelasyon katsayısının, .29 [λ 

= .90, F(20,1732) = 4.61, p < .001], baba tutumları ile sınav kaygısı arasında hesaplanan 

kanonik korelasyon katsayısından, .24 [λ = .92, F(20,1728) = 3.73, p < .001] daha yüksek 

olduğu bulunmuĢtur. Kanonik fonksiyondaki iliĢkiler incelendiğinde, benzer Ģekilde anne ve 

baba tutumları setlerindeki değiĢkenlerden Kuralcı /Kalıplayıcı, Küçümseyici/Kusur Bulucu, 

AĢırı Koruyucu/Evhamlı, KoĢullu/BaĢarı Odaklı, Kötümser/EndiĢeli ve DeğiĢime 

Kapalı/Duygularını Bastıran tutumlar ile sınav kaygısı setindeki kuruntu ve duyuĢsallık 

boyutlarının ilgili oldukları fonksiyon ile |.30| üstü yükleme yaptığı bulunmuĢtur. Sonuçlar, 

Kuralcı /Kalıplayıcı, Küçümseyici/Kusur Bulucu, AĢırı Koruyucu/Evhamlı, KoĢullu/BaĢarı 

Odaklı, Kötümser/EndiĢeli ve DeğiĢime Kapalı/Duygularını Bastıran anne ve baba 

tutumlarındaki öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerindeki artıĢ ile iliĢkili olduğuna iĢaret 

etmektedir. Anne tutumlarının baba tutumlarına göre öğrencilerin sınav kaygısı düzeyleri ile 

daha yüksek iliĢkili olduğu söylenebilir.               

Anahtar Kelimeler: Anne-baba tutumu, sınav kaygısı, lise öğrencileri. 
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SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAġAYAN ÖĞRENCĠLERE 

OKUMA YAZMA ÖĞRETĠM SÜRECĠNDE AĠLELERDEN BEKLENTĠLERĠ 

Öğr. Gör. Didem KAYAHAN YÜKSEL 
Cumhuriyet Üniversitesi didemkayahan@cumhuriyet.edu.tr 

 

ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü yaĢayan öğrencilere okuma 

yazma öğretim sürecinde ailelerden beklentilerini belirlemektir. Nitel araĢtırma 

yöntemlerinden olgu bilim araĢtırması olarak tasarlanan bu çalıĢmada yüz yüze görüĢme 

tekniği kullanılmıĢtır. AraĢtırmacı tarafından veri toplamak amacıyla 10 maddeden oluĢan 

görüĢme formu geliĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Sivas Ġli Merkez Ġlçesinde 

görev yapan 9 sınıf öğretmeni oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın katılımcı grubunu oluĢturan sınıf 

öğretmenleri için ön koĢul özellik; eğitim verdiği sınıfta okuma yazma öğretim sürecinde 

öğrenme güçlüğü yaĢayan en az bir öğrencisi olma olarak belirlenmiĢtir. Verilerin analizinde 

betimsel analiz kullanılmıĢtır. Okuma yazma eğitimi temel akademik beceriler arasında yer 

alır ve çocuğun gelecek öğrenmelerine zemin hazırlar. Okuma yazma becerisinin ilkokul 

birinci sınıfta kazandırılması hedeflenir. Ancak öğrenme güçlüğü yaĢayan öğrenciler okuma 

yazma süreçlerini akranları ile aynı Ģekilde ve sürede edinemeyebilirler. Bu durumda 

öğretmenin, öğrencinin eğitiminde bazı farklılıklar oluĢturması gerekmektedir. Bunlar 

çocuğun ihtiyaçlarına göre; farklı yöntem ve materyaller kullanma, özel eğitim desteği alma, 

akran eğitimini iĢe koĢma, okuma yazma sürecinde aile katılımını sağlama vb. olabilir. 

AraĢtırmada elde edilen sonuçlara göre öğretmenler çocuğun eğitiminde aile ile iĢbirliği 

içinde olmak istediklerini fakat aileden ihtiyaç duydukları desteği alamadıklarını ifade 

etmiĢtir. Öğretmenler ailelerden çocuğun ödevini yaparken rehberlik etme, çocuk ile serbest 

okuma etkinlikleri yapma ve okulda iĢlenilen konuyu tekrar ettirme konularında destek 

beklemektedir. Ayrıca öğretmenler ailelerin bu destekleri verebilmesi için ses temelli cümle 

yöntemi hakkında bilgilerinin olması gerektiğini ve okulda iĢlenilen Ģekilde yöntemi 

uygularlarsa çocuğun okuma yazma sürecine katkı sağlayabileceklerini belirtmiĢlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Okuma Yazma Öğretimi, Aile Katılımı, Özel Öğrenme Güçlüğü 
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AB ÜYE ÜLKELERĠNDE ÜÇÜZ AÇIK HĠPOTEZĠNĠN GEÇERLĠLĠĞĠ: PANEL 

VERĠ YÖNTEMĠ 

VALIDITY OF TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS IN EU MEMBER COUNTRIES: 

PANEL DATA ANALYSIS 

Prof. Dr. Ġbrahim ARSLAN 

Gaziantep Üniversitesi, arslan@gantep.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Yusuf BOZGEYĠK 

Gaziantep Üniversitesi, ybozgeyik@gantep.edu.tr 

ArĢ. Gör. Dr. Eda DĠNERĠ 

Gaziantep Üniversitesi, egursel@gantep.edu.tr 

 

ÖZET 

Ekonomik büyümenin temel belirleyicilerinden olan tasarruf ve yatırım göstergeleri 

küreselleĢmenin hız kazanması ile önem kazanmıĢtır. Tasarruf ile yatırım arasındaki iliĢki 

ekonomik istikrarın temel taĢlarından olan bütçe dengesi ve cari iĢlemler dengesi üzerinde 

önemi azımsanamayacak bir etkiye sahiptir. 1980‘li yıllarda ortaya çıkan ikiz açık sorununun 

tespitinde tasarruf ve yatırımların önemi göz ardı edilmiĢtir. Ekonominin iç denge unsuru olan 

bütçe açığı, tasarruf ve yatırım açığı ile dıĢ denge göstergesi olan cari iĢlemler açığının aynı 

anda varlığı ―Üçüz Açık‖ olarak adlandırılmaktadır. Bu çalıĢmada AB‘ne üye ülkelerde 

1980–2015 dönemi arasında yıllık veriler kullanılarak ―üçüz açık‖ hipotezinin geçerli olup 

olmadığı panel veri yöntemi ile tahmin edilmektedir. Seriler arasında yatay kesit 

bağımlılığının olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. Yatay kesit bağımlılığının gözlemlendiği modelde 

ikinci nesil birim kök testlerinden CADF testi ile serilerin durağanlığı incelenmiĢtir.   

EĢbütünleĢme iliĢkisinin varlığı CUSUM testi ile ispatlandıktan sonra modelde her ülkenin 

uzun dönem katsayı tahminleri yapılmıĢtır. Analizin son aĢamasında Dumitrescu- Hurlin 

Nedensellik Testi ile değiĢkenler arasında iliĢkinin yönü incelenmiĢtir. Elde edilen ampirik 

bulgulara göre, 1980-2015 dönemleri arasında AB‘ne üye ülkelerde üçüz açık hipotezinin 

geçerli olduğu yönündedir. 

Anahtar Kelimeler:  Tasarruf-Yatırım Açığı,  Bütçe Açığı,  Cari ĠĢlemler Açığı,  Üçüz Açık 

Hipotezi, Panel Veri Yöntemi  

 

ABSTRACT 

Saving and investment which are the determinants of economic growth have gained 

importance with the acceleration of globalization.  The relationship between saving and 

investment has a valuable influence on the budget balance and current account balance which 

are the cornerstones of the economic stability. The importance of saving and investment has 

been ignored in the determination of the twin deficit problem that emerged in the 1980‘s. 

Existence of the budget deficit, saving and investment deficit which are the internal 

equilibrium element of the economy and the current account deficit which is the external 

equilibrium element of the economy at the same time is called Triple Deficit. In this study, it 

is estimated whether ―triple deficit‖ hypothesis is valid by using the annual data between 

1980-2015 with panel data method in the EU member countries.  Whether or not there is a 

cross sectional dependency between the series has been researched.  In the model where the 

cross sectional dependency is observed, the stability of series is examined by CADF test from 

mailto:arslan@gantep.edu.tr
mailto:ybozgeyik@gantep.edu.tr
mailto:egursel@gantep.edu.tr


  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

273 

the second generation unit root test.  After  the existence of cointegration relation is proved by 

the  CUSUM test, long term coefficient estimations of each country are made in the model. At 

the end of the analysis the relationship between variables are examined by the Dumitrescu – 

Hurlin Causality test.  According to the empirical results, the triple deficit hypothesis is valid 

in EU member countries between 1980-2015.  

Keywords:  Saving-Investment Deficit, Budget Deficit, Current Account Deficit, Triple 

Deficit Analysis,  Panel Data Methods 
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ġAĠRLERĠ KOVMAK ĠSTEYEN ġAĠR 

ArĢ. Gör. Emine AYDOĞAN 

Atatürk Üniversitesi, e.aydogan@atauni.edu.tr 

 

ÖZET 

Felsefe tarihinin belki de düğümü olan Platon her dönemde yaĢanılan çağa uygun olarak 

revize edilip felsefe sahnesine yeniden çağırılmaktadır. Böyle önemli bir figürün öteden beri 

hastalık belirtileri göstermiĢ gelgitli, çarpıntılı olmuĢ bir iliĢki olan sanat-felsefe iliĢkisinde 

paradoksal diyebileceğimiz tavrı bu iliĢkiyi daha da problematik bir hale getirmiĢtir. Platon 

bir taraftan gerçeklikten uzak, görünüĢün taklitçileri olarak gördüğü Ģair ya da sanatçıları 

Ġdeal Devlet‘inden sürgün ederken diğer taraftan da diyaloglarında Ģair olarak görülmesine 

yol açan metafor ve mitlerle karĢımıza çıkmaktadır. Aslında bir rasyonalist olarak Platon‘un 

akla meydan okuyan ya da düĢündüğü Ģüpheli olan sanatı dıĢlaması sistemi açısından çok da 

anlaĢılmaz değildir. Her ne kadar sanatın bilinçdıĢı olan ile bağlantısı ve taklitçi yönü onu 

rahatsız etse de o ideaları, görünüĢün gerisindeki gerçekliğe aktarırken dilde Ģiirsel gücün 

söylemine ihtiyaç duyar. Gerek GüneĢ ve Mağara metaforu, gerek Er miti bu durumun en iyi 

örnekleridir. Sonuç olarak sanatçıları Devlet‘inde görmek istemeyen bir sanatçı ile karĢı 

karĢıyayız. ĠĢte bu çalıĢmada Platon‘un sanatla olan bu çift yönlü iliĢkisi tartıĢılmaya 

çalıĢılacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Platon, Ġdealar, Sanat, Devlet, Metafor, ġiir, Matematik. 
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ERZURUM ĠLĠ ĠÇĠN ĠġKUR‟UN MEVCUT DURUM ANALĠZĠ VE ĠġE 

YERLEġTĠRME VERĠMLĠLĠĞĠNĠN 2020 YILINA KADARKĠ TAHMĠNĠ: GRĠ 

TAHMĠN METODU 

ĠġKUR'S SITUATION ANALYSIS FOR ERZURUM CITY AND THE ESTIMATION 

OF ITS EMPLOYMENT EFFICIENCY FOR 2020: GREY ESTIMATING METHOD 

ArĢ. Gör. Mesliha GEZEN 

Atatürk Üniversitesi, mesliha.gezen@atauni.edu.tr 

ArĢ. Gör. Fatih UÇAN 

Atatarük Üniversitesi, fatih.ucan@atauni.edu.tr 

 

ÖZET 

ĠġKUR‘un gerekliliği gibi verimliliği de tartıĢma konularından biridir. Devletin ülke 

ekonomisine müdahil olması o ülkedeki hâkim siyasi ideolojiye ve dünya iĢ gücü 

piyasalarının eğilimlerine göre Ģekillenmektedir. ĠġKUR‘un gerekliliği ile ilgili tartıĢmalar bir 

kenara bırakılarak kurumun iĢçi bulma ve bu iĢçileri iĢe yerleĢtirme noktasında verimliliği 

tespit edilirse kurumun varlığı tartıĢmalarını verimlilik perspektifinden yorumlamak mümkün 

olabilecektir. Bu düĢünceden hareketle, bu çalıĢmada ĠġKUR‘un Erzurum ilinde 2011-2015 

yılları arasında aldığı baĢvuru sayısı ve bu baĢvurulara cevap verme oranı üzerinden istatistiki 

analizler yardımıyla kurumun söz konusu yıllardaki verimliliği tespit edilmiĢtir. Ayrıca gri 

tahmin yöntemi ile 2017-2020 yılları arasında ĠġKUR‘un verimliliği hakkında tahminde 

bulunulmuĢtur. AraĢtırma sonucunda, ĠġKUR‘un verimliliğinin özellikle özel sektörde artan 

bir seyirde geliĢtiği tespit edilmiĢtir. Bu tespite yönelik çıkarımlarda bulunularak, mikro 

düzeyde ĠġKUR‘un verimliliğini artırmaya yönelik öneriler geliĢtirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler:  ĠġKUR, Verimlilik, Gri Tahmin Metodu 

 

ABSTRACT 
Productivity of ĠġKUR is one of the discussion topics like the necessity of it. State 

involvement in an economy is shaped by the trends of the labor market in the world and the 

dominant political ideology of the country. It is possible to interpret the institution's 

discussions of existence from the perspective of productivity if the institution's labor 

productivity is determined at the point of finding labor and placing these workers at work by 

leaving the debate about the necessity of ĠġKUR. Starting from this idea, the productivity of 

ISKUR has been determined with the aid of statistical analysis on the number of applications 

received from Erzurum in 2011-2015 and the rate of response to these applications. In 

addition, the grey prediction method predicted ĠġKUR's productivity between 2017-2020. As 

a result of the research, it has been determined that ĠġKUR's productivity has improved 

especially in the private sector. Suggestions have been developed to increase the productivity 

of ĠġKUR at the micro level by taking these inferences. 

Keywords: Turkish Employment Agency, Productivity, The Grey Prediction Method 
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VERGĠ YÜKÜ KAVRAMI: TÜRKĠYE VE OECD ÜLKELERĠNĠN 

KARġILAġTIRILMASI (1965 -2014 YILLARI) 

Öğr. Gör. Esra UYGUN
 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, esra.uygun@gop.edu.tr 

Öğr. Gör. Hicran KASA 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, hkasa@thk.edu.tr 

 

ÖZET 

Vergi yükü, toplam vergi gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı olarak tanımlanmaktadır. 

Vergi yükünün hesaplanması bireylerin üzerine düĢen yükün tespiti, ekonominin geliĢmesi ve 

canlanması, gelir dağılımında adaletin sağlanması, gelirden yatırıma ayrılan payın arttırılması, 

ekonomik istikrarın sağlanması gibi makro ekonomik hedeflerin tespiti açısından önem arz 

etmektedir. Bu çalıĢma üç bölüm halinde hazırlanmıĢ olup ilk bölümde vergi yükü ile ilgili 

kavramlara ve literatür çalıĢmasına yer verilmiĢtir. Ġkinci bölümde, Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı‘nca yayınlanan Yıllık Faaliyet Raporlarındaki vergi yükü verileri ile yine Gelir 

Ġdaresi BaĢkanlığı‘nca yayınlanan OECD üyesi ülkelere iliĢkin vergi istatistiklerinde yer alan 

vergi yükü verileri kullanılarak Türkiye ve diğer OECD ülkelerinin 1965 ile 2014 yılları 

arasındaki durumları incelenmiĢtir. Söz konusu yıllar itibariyle Türkiye‘de vergi yükü verileri 

incelendiğinde vergi yükünde düzenli bir artıĢ yaĢandığı görülmüĢtür. Aynı Ģekilde OECD 

ülkelerinde de vergi yükünde istikrarlı bir artıĢ yaĢanmıĢtır. ÇalıĢmanın son kısmında ise 

Türkiye ile diğer OECD ülkelerindeki vergi 1965-2014 yılları arasındaki dağılımı 

karĢılaĢtırılmalı olarak incelenecektir. Türkiye‘de toplam vergi gelirlerinin gayri safi yurtiçi 

hasıla içindeki payı 1965 yılında % 10.6, 1980 yılında % 13.3, 1990 yılında % 14.9, 2000 

yılında % 24.2, 2010 yılında % 26.2, 2014 yılında ise % 28.0 lık paya sahiptir. OECD 

ülkelerinin ortalamasına bakıldığında ise bu rakam 1965 yılında % 24.8, 1980 yılında % 30.1, 

1990 yılında % 32.0, 2000 yılında % 34.0, 2010 yılında % 32,6, 2014 yılında ise 34.2 olduğu 

görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Yükü, Toplam Vergi Yükü, OECD Ülkeleri, Vergi Kapasitesi, 

GSYĠH 
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FABRĠKA ĠġÇĠLERĠNĠN STRES KAYNAKLARI VE STRESLE BAġA ÇIKMA 

YÖNTEMLERĠ 

STRESS SOURCES AND STRESS COPING METHODS OF FACTORY 

WORKERS 

Prof. Dr. Fatih KARCIOĞLU 

Atatürk Üniversitesi, fkarci@gmail.com 

ArĢ. Gör. Kübra AKDAġ 

Atatürk Üniversitesi, kubra.akdas@atauni.edu.tr 

Pınar AKTAġ 

pnrkts@gmail.com 

ÖZET 
Stres insan yaĢamının her alanına etki eden bir faktördür. Stresin, insan metabolizmasındaki 

fiziksel, psikolojik, ruhsal ve sosyal anlamdaki etkilerinin yaĢam kalitesinin sağlanmasında önemi 

büyüktür. Stres kavramına iliĢkin genel olarak hâkim olan negatif algının ötesinde, belli bir 

seviyeye kadar faydalı görülen bu metabolik durumun nedenleri ve sonuçlarıyla irdelenmesi, 

kavramın tanınması kadar varlığının kabul edilmesi ile birlikte zararını en aza indirme ve bu 

durumla mücadele etmede bireyin ve çalıĢanın elinin güçlenmesine sebep olmaktadır. Günümüz 

yaĢam ve çalıĢma koĢulları stresle yaĢamayı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle strese neden olan 

faktörlerin ve stresle mücadele yöntemlerinin bilinmesi bireysel ve çalıĢma hayatı baĢarısı için 

önem arz etmektedir. Bu çalıĢmada iĢ yaĢamı kalitesi açısından gerek örgütsel gerek de bireysel 

anlamda yüksek önem arz eden iĢ stresi kavramı ve stresle baĢa çıkma yöntemleri incelenmiĢtir. 

Kuramsal bilgilerden sonra 2016 yılında Ordu ÇAMSEM fabrika çalıĢanlarıyla (240 kiĢi) 

uygulanan bir alan araĢtırmasına yer verilmiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı fabrikada çalıĢan iĢçilerin 

stres kaynaklarını ve stresle baĢa çıkma yöntemlerini belirlemek ve bunların, iĢçilerin çeĢitli 

sosyo-demografik özelliklerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını incelemektir.  

Anahtar Kelimeler: Stres, Stres kaynakları, Stresle baĢa çıkma yöntemleri 

 

ABSTRACT 
Stress is a factor that affects every aspect of human life. It is a major factor that ensures quality in 

life, having physical, psychological, spiritual and social effects on human metabolism. 

Questioning reasons and effects of this metabolic state, which is seen to be beneficial up to a 

certain level, cause not only a recognition of the concept but also the acceptance of its existence as 

well as the minimization of the damage and the strengthening the hand of individuals and 

employee in coping with stress. Recently living and working conditions require stressful life. For 

this reason, it is important to know the factors causing stress and the methods to struggle against 

stress in order to have success in individual and working life. In this study, the concepts of work 

stress and stress coping methods which have high importance both in organizational and 

individual terms are examined in terms of quality of work life. Following the theoretical 

background, a survey is applied to Ordu ÇAMSEM factory employees (240 people)  in 2016 has 

been given. The aim of the study is to determine the stress sources and stress coping methods of 

the workers working in the factory and to examine whether they differ according to various socio-

demographic characteristics of the workers. 

Keywords: Stress, Stress sources, Stress coping methods 
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TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FĠNANSAL SAĞLAMLIĞIN 

BELĠRLEYĠCĠLERĠ 

Doç. Dr. Yasemin Deniz KOÇ 

Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu 

ArĢ.Gör.Dr. Ferit KARAHAN 

Dumlupınar Üniversitesi ĠĠBF ĠĢletme Bölümü 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmada Panel Regresyon Modeli kullanılarak Türk Bankacılık Sektöründeki finansal 

sağlamlık kavramı ve etkileyen faktörlerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. 2005-2015 dönemine 

ait banka verilerinin kullanıldığı çalıĢmada finansal sağlamlık ve bunda etkisi olan faktörler 

ortaya konulacak olup bankacılık sektörü finansal yapısına yönelik bir değerlendirme 

yapılmıĢtır. Panel regresyon analizi bulguları sonucunda Aktif kalitesi, Faiz dıĢı gelir, net 

aktif karlılığı ve likidite değiĢkenlerinin finansal sağlamlık bağımlı değiĢkenin belirleyicisi 

olduğu görülmüĢtür. Elde edilen bulgular bankacılık sektörü rekabet yapısı açısından da 

anlamlı olup Türkiye‘de bu kapsamda yapılmıĢ bir çalıĢma olmaması çalıĢmanın özgünlüğü 

ve literature katkısıdır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal sağlamlık, Türk bankacılık sektörü 

 

ABSTRACT 
This paper aims to examine the financial stability and that‘s affecting factors by using Panel 

Regression Model in Turkish Banking Sector for participation banks. We used data for banks 

from the period between 2005-2015 for testing financial stability and factors that effects 

dependent variable. The result of the panel regression analysis: 4 factor effects dependent 

variable financial stability. These are asset quality, non-interest income, net asset profitability 

and liquidity variables. This paper contributes to the literature since it test the hypotheses 

which is not tested before for banks in Turkey. 

Keywords: Financial soundness, Turkish banking sector 
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KAPADOKYA‟DAKĠ BĠZANS ESERLERĠNĠN TURĠZM ĠÇĠNDEKĠ YERĠ: 

GÖREME ÖRNEĞĠ 

THE LOCATION OF BYZANTINE MONUMENTS IN TOURISM IN CAPPADOCIA: 

SAMPLE OF KORAMA 

Doç.Dr. Sevcan YILDIZ 

Akdeniz Üniversitesi, sevcanyildiz@akdeniz.edu.tr 

Uzman Seden TURAMBERK ÖZERDEN 

t_seden@hotmail.com 

ÖZET 

Bizans Ġmparatorluğu, 4. Yüzyıldan 15. Yüzyıl ortalarına kadar süren egemenliği boyunca 

Anadolu merkez olmak üzere birçok bölgeye egemen olmuĢtur. Bu bölgelerde var olan sanat 

akımlarıyla da etkileĢim içerisinde bulunarak yeni bir sanat akımı olan Hıristiyanlık 

Sanatı‘nın geliĢmesinde öncü rol oynamıĢtır. Bu rolüyle de Bizans Sanatını, Ortaçağ‘ın 

önemli bir parçası haline getirmiĢtir.  Bizans sanatı, kaynağını Anadolu topraklarından almıĢ 

olmasının yanında Suriye ve Mısır ile de etkileĢim içerisindedir. En güzel ve en büyük 

eserlerini Ġstanbul‘un baĢkent olması nedeniyle Ġstanbul‘da yapmıĢlardır. Ġstanbul dıĢında 

Anadolu topraklarının hemen her yerinde Bizans izlerine rastlanmaktadır. Bugün Anadolu 

toprakları içerisinde kalan Bizans dönemi kiliseleri, günümüzde dünyanın her tarafında 

mensupları bulunan ve dünya nüfusunun 1/5‘inin dini olan Hıristiyanlığın hac merkezlerini 

oluĢturmaktadır. Ġnsanlar inanç turizmi kapsamında bu kiliseleri ziyaret etmektedirler. Bu da 

Türk turizmi için önemli bir kaynak oluĢturmaktadır.  

Bizans sanatının Anadolu‘daki en önemli örneklerinden bir tanesi de günümüzde müze olarak 

kullanılan fakat o dönemde kilise olarak inĢa edilmiĢ olan Göreme Açık hava Müzesidir.  

Göreme Açık Hava Müzesi bugün inanç turizmi için gelen konuklarını ağırlamaktadır. 

ÇalıĢmada Kapadokya Bölgesine ve Göreme Açık hava Müzesi‘nin tarihsel süreçlerine yer 

verilmiĢ olup müzenin Türk Turizmi içindeki payı incelenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Kapadokya, Bizans Eserleri, Turizm, Göreme. 

 

ABSTRACT 

Byzantium Empire which came into power in the 4th Century and until the mid 15th Century 

ruled many regions during its reign and Anatolia was the center of this reign. By interacting 

with the art movements and the Empire played a leading role in the development of Christian 

art which had come out as a new movement then. With that significant role it played on art, it 

made Byzantium Art an influential part of the Medieval times. Byzantium Art also interacts 

with Syrian and Egyptian as well as Anotalia where its source for art come from. The most 

beautiful and magnificent works of art were mainly built in Istanbul as it was once the capital 

city. We can see traces of Byzantium art outside Istanbul, located in Anatolia as well. The 

Byzantium Churches in Anatolia have nowadays become pilgrim centers for Christianity 

which has many members from all over the world and forms 1/5 of the world‘s population. 

People all over the world visit these churches within the framework of religion tourism. This 

creates a very important source (of income) for the Turkish tourism. One of the most 

important examples of Byzantium Art in Anatolia is Korama Open Air Museum  which was 

built as a church originally but has now been turned into a museum. The Korama Open Air 

Museum  hosts guests visiting as a part of the religion tourism. In this study effects of 
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Byzantium Art, the history of Cappadocia and Korama Open Air Museum the importance of 

the museum within the Turkish tourism have been looked into detail. 

Keywords: Cappadocia, Byzantine Monuments, Tourism, Korama 
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კითხვის ინტერესის გამომწვევი ფაქტორები არაქართულენოვან ჯგუფებში 
GÜRCÜ DĠLĠNĠ BĠLMEYEN ÖĞRENCĠ GRUPLARINDA OKUMA ĠLGĠSĠNĠ 

ÇEKEN FAKTÖRLER 

Mariam CHOKHARADZE 

Doktora Öğrencisi, Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi 

 

თეზისი 

ადამიანი კითხვით მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლობს და იღებს ახალ 

ინფორმაციას, იმისთვის რომ იყოს განსწავლული და ინფორმირებული. კითხვა 

რომ საინტერესო იყოს, მკითხველმა უნდა შეძლოს ტექსტის გაგება, ეს კი 

მოხერხდება, მხოლოდ მაშინ, როცა ისდააკავშირებს იმას რასაც კითხულობს, 

იმასთან რაც იცის. ამიტომ, არაქართულენოვან ჯგუფებში მნიშვნელოვანია, 

მასწავლებლის როლი. მისი მთავარი ამოცანაა გაითვალისწინოს მოსწავლეთა 

ინტერესები და საჭიროებები. ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია 

არაქართულენოვან ჯგუფებში კითხვის პროცესის წარმატებით წარმართვაზე, 

იმაზე,თუ რა ფაქტორებია მნიშვნელოვანი მკითხველებში მოტივაციის, 

თავდაჯერებულობისა და თვითრწმენის გასაღვივებლად. აგრეთვე, საუბარია 

კითხვის პროცესის სხვადასხვა სტრატეგიაზე და ა.შ. 

 

ÖZET 

Eğitimli ve bilgili olmak için, insan bütün hayatı boyunca okumalı ve yeniliklere açık 

olmalıdır. Okumanın ilgi çekici olması için, okuyucunun metni anlaması ve okuduğu bilgileri 

bildiklerine bağlamasi gerekir. Dolayısıyla, Gürcüce dil bilgisi olmayan öğrenci gruplarında, 

öğretmenin rolü çok önemlidir. Bu çalıĢmada Gürcüce dili bilmeyen öğrenci gruplarında 

okuma süresinin baĢarılı geçmesi ve okuyucuların motivasyon, özgüven ve inançlarını 

pekiĢtirmek için en önemli faktörlerin ne olduğu anlatılacaktır. Ayrıca okuma süresinin farklı 

stratejileride  bahsedilmeye çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gürcü dili öğrenme, Gürcü diline ilgi 
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ÖDEMĠġ YILDIZ KENT ARġĠV MÜZESĠ‟NDE (ÖYKAM) VE TĠRE KENT 

MÜZESĠ‟NDE BULUNAN BEZEMELĠ TÜFEKLERĠN VE 

PĠġTOVLARIN/TABANCALARIN SANAT TARĠHĠ YÖNÜNDEN ĠNCELENMESĠ 

Yrd.Doç.Dr. H. Kâmil BĠÇĠCĠ  

Gazi Üniversitesi, hurkamil@gazi.edu.tr 

 

ÖZET 

Ġzmir‘e bağlı ilçelerden ÖdemiĢ ve Tire‘de Belediyelere ait müzelerden ÖYKAM‘da ve Tire 

Kent Müzesinde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait ele aldığımız bezemeli ateĢli 

silahlardan piĢtovlar, tabancalar ve tüfeklerle ilgili olarak Ģunları söyleyebiliriz: Tire Kent 

Müzesi‘nde bulunan 1 piĢtov ve 5 tüfek, ÖdemiĢ Belediyesine ait ÖYKAM‘da bulunan 6 tane 

piĢtov ve tabanca ile 4 tüfek üzerinde yer alan bezemeler çalıĢmamızı oluĢturmaktadır. 

ÖdemiĢ ve Tire Belediyesine ait olan müzelerde 19-20. yüzyıla ait dönemler arasında 

kullanılmıĢ olan Osmanlı, Avrupa ve Amerikan yapımı çeĢitli uzunluklara sahip tabanca, 

piĢtovlar ve tüfekler müzelerin ilgili sergi seksiyonlarında yeralmaktadır. PiĢtov ve tüfekler 

Türkiye‘nin bir çok müzelerinde bulunan benzer örnekleri gibi yoğun ve ayrıntılı 

kompozisyona ve bezemeye sahip değildir. AteĢli silahların üzerindeki bezemeler ihtimal 

halktan, yönetici olmayan kiĢilere ait olup, daha çok taĢra üslubunu yansıtan biraz sade 

yapılmıĢ örneklerdir. Müzelerde incelediğimiz ateĢli silah ürünlerin bir kısmı satın alma, bir 

kısmı da bağıĢ yoluyla sergilenmesi amacıyla müzede bulunmaktadır. PiĢtovlar mekanik ve 

tetikleme sistemli olarak çalıĢmaktadır. PiĢtovların ve tabancaların bazıları ahĢap üzerine 

sedef kakma olarak iĢlenmiĢtir. Genellikle bitkisel ağırlıklı olarak kıvrık dallar, çeĢitli kır 

çiçekleri, baklava dilimlerini içeren geometrik Ģekiller göze çarpan silahlar üzerindeki 

bezemelerdir. PiĢtovların çoğu yoğun olarak süslemeye sahiptir. Tüfeklerin ahĢap kısımları 

yoğun olmak üzere metal kısımlarında dabitkisel ve geometrik ağırlıklı bezemeler görülür. 

PiĢtovların ve tüfeklerin ana yapım malzemesi olarak ahĢap, çelik, demir, pirinç karĢımıza 

çıkmaktadır. Yapım ve süsleme tekniği olarak oyma,dökme, döküm, kakma, kazıma, oyma 

gibi teknikler göze çarpmaktadır. PiĢtovların uzunlukları 20cm. ile 45 cm. arasında, tüfeklerin 

uzunlukları 112 cm. ile 142 cm. arasında değiĢmektedir. Ġncelediğimiz ateĢli silahlardan 

piĢtovların genel özelliklerine gelince; piĢtovlar Osmanlı ordusundabir süre kullanılan, 

paçavrayla sıkıĢtırılmıĢ barutu horozunda bulunan çakmak taĢı ile ateĢleyip kurĢun bilyeyi 

atan, kısa namlulu, tek veya özel imalatla çoklu olarakta atıĢ yapılabilen bir tabanca türüdür. 

Tüfek ise; hafif ateĢli bir silah olup, omuza dayanarak, uygun bir yere dayayarak elde veya 

kucakta kullanılır. Mekanizma, kundak, dipçik ve namlu olmak üzere dört ana parçadan 

meydana gelir. Mekanizma ateĢlemeyi ve kovanı dıĢarı atmayı sağlar. Kundağın muhafaza 

ettiği namlu mermiye yön vermeye, dipçik ise tüfeğin omuza dayanarak tepkisini hafifletmeye 

yarar. ÇeĢitli tüfekler bulunur.16. yüzyılın sonlarında kullanılmaya baĢlanan tüfek ilk 

zamanlar ağızdan doldurulan, yivsiz ve ağır bir yapıya sahipti. AteĢleme dıĢarıdan 

yapılıyordu. Bu sebeple ancak savunmada kullanılabilmekteydi. Zamanla hem savunmada, 

hem de taarruzda kullanılmaya baĢlandı. DıĢarıdan ateĢlemenin mahzurlarını gidermek için 

birbirine çarpan iki demirin çıkardığı kıvılcımla ateĢlenen çakmaklı tüfekler yapıldı. Daha 

sonraları aynı çalıĢmasisteminde çakmak taĢı kullanılarak daha iyi bir ateĢleme mekanizması 

elde edildi. Buna rağmen ateĢ hız ve gücü hâlâ yetersizdi. Bu gayeyle tüfeklerde pek çok 

değiĢiklikler kaydedildi. Doldurmanın ağız yerine kuyruktan yapılması, namluya helezonik 
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yiv yapılması, madenî kovanlı fiĢeklerin kullanılması, iğne ve kapsül sistemine geçilmesi belli 

baĢlı geliĢmelerdir. FiĢek haznelerive mekanizma sistemlerinin tüfeklerde kullanılmasıyla 

mermilerin art arda ateĢlenmesi mümkünoldu. 

Anahtar Kelimeler: AteĢli silahlar, müze, piĢtov-tabanca, tüfek, bezeme 
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BURSA CAMĠLERĠNDE BULUNAN BAZI OSMANLI DÖNEMĠ SAATLERĠNĠN 

SANAT TARĠHĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Yrd.Doç.Dr. H. Kâmil BĠÇĠCĠ 

Gazi Üniversitesi, hurkamil@gazi.edu.tr 

 

ÖZET 

Osmanlı döneminden kalan, genellikle camilerde yeralan ve cami saati diye isimlendirilen 

Bu saatler, ahĢap kutulu olup, genellikle 2 metreyi aĢkın yüksekliktedir. Camilerde 

bulundukları konum, genellikle mihrabın yakınında veya cami de cemaatin görebileceği 

uygun bir yerdedir. Fransız veya Ġngiliz menĢeli olan bu saatlerden bazıları yerden yüksekte 

duvara monte edilmiĢ durumda veya yere dayalı vaziyettedir. Genellikle satın alınlık, gövde 

ve alt ahĢap kısımlarında kalemiĢi bitkisel süsleme daha yoğun olmak üzere, geometrik 

süsleme de karĢımıza çıkar. Bu kalemiĢi süslemeler kolayca aĢınmasın, ahĢap kasa daha iyi 

korunsun diye çoğunlukla üzeri koruyucu saydam bir tabakayla kaplanmıĢtır. Bu saatler 

zamanı göstermenin yanı sıra sesli olarak duyurabilmenin de çabasında olduklarından 

çoğunlukla saat baĢları ve buçuklarda çalacak sistemleri vardır. Bu özelliği taĢıyan Osmanlı 

dönemine ait, cami saatlerinden bazıları Bursa ili sınırları içerisinde bulunan 5 camide toplam 

6 tane olarak göze çarpmaktadır. Bursa Camilerinde mevcut bu saatlerinin boyları 241 cm. ile 

233 cm. arasında, ortalama geniĢlikleri 48 cm. ile 40 cm.arasında, derinlikleri 30 cm. ile 27 

cm. arasında değiĢmektedir. Ġncelediğimiz 6 saatten 5 tanesi çalıĢır vaziyettedir. Bir saat ise, 

bozuk durumdadır. Cami saatlerin kasaları meĢe, maun gibi ahĢap malzemeden, kadranın 

çevresi, sarkaç çoğunlukla pirinç olmak üzere dökme metalden yapılmıĢtır. Kadranın ve 

sarkacın üstü cam bir bölmeyle örtülmüĢtür. Oyma, boyama, döküm, kalemiĢi, kazıma gibi 

süsleme ve yapım teknikleri saatler üzerinde uygulanmıĢtır. Saatlerin ahĢap kasası, metal 

kısımları ve çevresi, cam bölmenin üzeri çoğunlukla bitkisel, geometrik ve nesneli motiflerle 

süslenmiĢtir. Dört saat üzerinde süsleme yer almaktadır. Ġki cami saatinin üzerinde herhangi 

bir süsleme bulunmamaktadır. Bitkisel süslemelerin çoğu natürmort Ģeklindedir. Özellikle 

incelediğimiz dört saat üzerinde bulunan çiçeklerin bir çoğu anti naturalist bir üslupla verilmiĢ 

olup, Barok ve Rokokodöneminin süsleme özelliklerini yansıtmaktadır. Saatlerin üzerinde 

yapılıĢ tarihini gösteren herhangi bir yazı bulunmamaktadır. Bununla birlikte Anadolu‘da bazı 

camilerde yer alan, cami duvar saatlerinin süsleme yönünden benzer örneklerinden yola 

çıkarak saatleri XIX.yy. ilk çeyreği ile XX. yy. Ġlk çeyreği arasındaki dönemlere, özelliklerine 

göre tarihlendirebiliriz. AhĢap kasaların parlatılması ve uzun ömürlü olması için üzerine 

sürülen genellikle gomalak denilen bir tür koruyucu bir cila kullanılmıĢ olmasının yanında, 

baĢka tür koruyucu tabakalarda kullanılmıĢ olabileceği düĢünülebilir. 

AnahtarKelimeler: AhĢap, cami, motif, saat, süsleme. 
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TĠCARĠ AÇIKLIK EKONOMĠK BÜYÜME ARASINDAKĠ NEDENSELLĠK 

ĠLĠġKĠSĠ: 1999-2016 DÖNEMĠ TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ 

CAUSALITYBETWEEN TRADE OPENNESSANDECONOMĠCGROWTH: 

THE CASE OF TURKEYOVERTHEPERIOD 1999-2016 

Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK 

Namık Kemal Üniversitesi, salihozturk@nku.edu.tr 

Buket KIRCI 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Namık Kemal Üniversitesi, buketkirci@gmail.com 

 

ÖZET 

Ticari açıklık bir ülkeye ait ithalat ile ihracat toplamının GSYĠH‘ye oranı Ģeklinde 

tanımlanmakta ve ekonomik büyümeyi etkilemesi beklenmektedir. Bu çalıĢmanın amacı ticari 

açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki dinamik iliĢkiyi 1999-2016 dönemi çeyreklik 

verileriyle araĢtırmaktır. DeğiĢkenler arasında dinamik iliĢkisinin varlığı Vektör Otoregresif 

Model (VAR) model ve gecikmesi arttırılmıĢ VAR modele dayanan nedensellik testleri ile 

araĢtırılmıĢtır. Ekonometrik analiz sonuçları; ekonomik büyümenin ticari açıklığın Granger 

nedeni olduğunu belirtirken, ticari açıklıktan ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik 

iliĢkisi bulunamamıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Ticari Açıklık, Ekonomik Büyüme, Toda-YamamotoNedensellik Testi 

 

ABSTRACT 

Trade openness is defined as the simple average ( the mean) of total trade (the sum of exports 

and imports of goods and services) relative to GDP and it is ecpected that it affects economic 

growth. This paper empirically investigates the dynamic relation between trade openness and 

economic growth over the period of 1999:1-2016:4. We examine the presence of dyanic 

relation between the variables by means of the vector autoregression models (VAR) and the 

lagged augmented VAR models. Econometric analysis results suggest that although the 

economic growth is the Granger cause of trade openness, it cannot be found the causal link 

running from the trade openness to the economic growth. 

Keywords: Trade Openness, Economic Growth, Toda-Yamamoto Causality Test 
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SĠYASĠ OLAYLARIN YATIRIMCI DAVRANIġLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ 

THE INFLUENCE OF POLITICAL EVENTS ON INVESTOR BEHAVIOURS 

ArĢ. Gör. HaĢim BAĞCI 

Aksaray Üniversitesi hasimbagci1907@hotmail.com, 

Yunus Emre KAHRAMAN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, emrekahraman1410@hotmail.com 

 

ÖZET 

Siyaset; bir ülkenin devlet iĢlerini yürütme ve düzenleme aktivitelerinin bütünüdür. Ancak bu 

aktiviteler gerçekleĢtirilirken ülkedeki bireyler, kurumlar ülkenin uyguladığı siyasetten 

etkilenmekte ve uygulanan siyasete göre Ģekillenmektedir. Ülkelerin siyasi politikalarının 

birçok alanda etkisi bulunmaktadır. Ancak devletlerin amacı siyasi politikaların diğer alanlara 

olan etkisini minimize etmektir. Bu nedenle; bu çalıĢmada da ülkelerin uygulamıĢ olduğu 

siyasi politikalar, ülkede yaĢanan savaĢ, ülkelerin diğer ülkelerle olan problemleri, seçim 

dönemlerinin etkileri gibi yaĢanan siyasi olayların yatırımcıların davranıĢları üzerindeki 

etkileri saptanmaya çalıĢılmıĢtır. Ayrıca yatırımcıların hangi finansal araçları tercih etmeye 

yönelirken, hangi finansal araçları satın almayı bıraktıkları tespit edilmiĢtir. Yatırımcılarla 

ilgili veriler oluĢturulan online anket yardımıyla toplanmıĢ ve SPSS programıyla analiz 

edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: DavranıĢsal Finans, Yatırımcı DavranıĢlarını Etkileyen Faktörler, 

Siyaset  

 

ABSTRACT 

Politics; It is the whole of the activities of the executive and regulating the state affairs of an 

country. However, when these activities are carried out, the individuals in the country are 

affected by the politics of the institutions and the politics applied by the country. There are 

many subfields of influence of the political policies of the countries. But the states‘ aim is to 

minimize the influence of the political policies of the states on other fields. Therefore; This 

study tried to determine the effects of political events on the behavior of investors such as the 

political policies applied by the countries, the war in the country, the problems of the 

countries with other countries, and the effects of the election periods. It has also been 

determined which investors prefer to choose which financial instruments and which financial 

instruments they are willing to buy. Data on investors were collected by using the online 

questionnaire and analyzed by SPSS program. 

Keywords: Behavioral Finance, Factors Affecting Investor Behavior, Politics 
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KAYIT DIġI EKONOMĠYĠ ÖNLEMEYE YÖNELĠK UYGULAMALAR VE VERGĠ 

SĠSTEMĠNĠN ROLÜ : TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ 

Öğr. Gör. Hicran KASA 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, hkasa@thk.edu.tr 

 

Öğr. Gör. Esra UYGUN
 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, esra.uygun@gop.edu.tr 

  

ÖZET 

Fiili olarak mal ve hizmet üretiminin gerçekleĢmesinde yer alan fakat kayıt altına alınamayan, 

istatistiklerde görülemeyen rakamlar, kayıt dıĢı ekonominin temelini oluĢturmaktadır. Bu 

durum, günümüzde kontrol mekanizmalarının çoğunlukla yetersiz kaldığı geliĢmekte olan 

ülkelerin temel sorunlarındandır. Kayıt dıĢı ekonominin varlığı dünya genelinde GSMH gibi 

makroekonomik göstergelerin hesaplanmasında sapmalar olmasına neden olmaktadır. Türkiye 

ölçeğinde bakıldığında, kayıt dıĢı ekonomik faaliyetlerin oldukça yüksek olduğu, Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı‘nın da hazırladığı 2014-2018 kayıt dıĢı ekonominin azaltılması eylem planında 

2016 yılı için kayıt dıĢı ekonominin GSYH ‘ya oranında beklenen değer %24 iken 

gerçekleĢen kayıt dıĢı oranının % 28.72 olduğu görülmektedir. Yapılan birçok çalıĢmada vergi 

oranları ile kayıt dıĢı arasında pozitif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Bu bağlamda çalıĢmada, 

kayıt dıĢı ekonominin nedenleri, vergi yükünün adaletli dağılımı, vergi oranlarında yapılacak 

indirimler gibi kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede uygulanan politikalar ve alınan tedbirlerin 

zaman içinde yarattığı etkiler ortaya konulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Kayıt DıĢı Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, Uygulanan Politikalar, Türk 

Vergi Sistemi 
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TÜRKĠYE‟DE ĠÇ GÖÇÜN SEBEPLERĠ ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME 

Hüseyin YILMAZ 

Doktora Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi, kadir_yilmaz@hotmail.com.tr 

Hüseyin ÇELĠK 

Doktora Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi, huseyinclk17@gmail.com 

Muhyettin ERDEMLĠ 

AraĢtırma Görevlisi, Gaziantep Üniversitesi, merdemli@gmail.com 

 

 

ÖZET 

Temelde yer değiĢtirme anlamına gelen göç; ekonomik ve sosyal nedenlerin yanı sıra siyasi 

olaylar, terör olayları, doğal afetler, güvenlik endiĢesi, daha iyi eğitim görme isteği, kültürel 

farklılar gibi farklı sebeplerden dolayı yapıldığı bilinmektedir. Fakat Türkiye‘de iç göçün 

sebepleri incelenirken ekonomik faktörler dıĢında diğer faktörlerin yeterince dikkate 

alınmaması hem göçün sebeplerinin tam olarak anlaĢılamamasına hem de göç çözüm 

önerilerin de istenilen baĢarı düzeyi yakalanamamasına sebep olmaktadır. Yapılan bu 

çalıĢmada net göç hızı en fazla olan 15 ilin sağlık personeli baĢına düĢen hasta sayısı, 

kentleĢme oranı, sağlık, eğitim, çevre, sosyal yaĢam endeksinin Türkiye sıralaması 2015 yılı 

baz alınarak incelenecektir. Çıkan sonuçlar net göç hızı ile karĢılaĢtırılacak olup göç ve 

belirtilen değiĢkenler arasındaki iliĢki incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Göç, YaĢam Endeksi 
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ULUSLARARASI HUKUKTA TEAMÜL OLARAK ĠNSANĠ MÜDAHALE 

Öğr. Gör. Gül Seda ACET 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, sedaacet@hotmail.com; seda.acet@gop.edu.tr 

 

ÖZET 

Soğuk SavaĢ sonrası artan siyasi krizler, ülke içi çatıĢmalar Ģiddete varan insan hakları 

ihlallerinin artmıĢ olması ve insanlara karĢı tehditlerin de bizzat devletlerinden geliyor olması 

insani müdahaleyi daha çok gündeme getirmektedir. Ġnsani müdahale genel anlamda, 

müdahale edilen devletin vatandaĢlarını geniĢ çaplı insan hakları ihlallerinden korumak için 

bir ya da birden fazla devletin silahlı kuvvet kullanması olarak tanımlanmaktadır. Ġlke olarak 

insani müdahale insani gerekçelerle hayata geçirilen bir müdahale türü olsa da hem teorik 

olarak hem de pratikte Uluslararası ĠliĢkilerdeki en tartıĢmalı konulardan biridir. Ġnsani 

müdahale baĢta BM ġartı olmak üzere herhangi bir bağlayıcı uluslararası hukuk metninde yer 

almamaktadır. Bu nedenle literatürde insani müdahalenin tanımına ve sınırlarına iliĢkin bir 

fikir birliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durum insani müdahalenin sınırlarının ve 

uygulanma Ģartlarının belirlenmesini de zorlaĢtırmaktadır. Aynı Ģekilde insani müdahalenin 

herhangi bir uluslararası hukuk metninde yer almaması onun bir hukuk kuralı haline 

gelmediğini baĢka bir deyiĢle yasal olmadığını ifade etmektedir. Ancak pratikte birçok 

uygulamada (Haiti, Somali, Ruanda, Kosova) görüldüğü üzere insan hakları ihlali ve insani 

krizler söz konusu olduğunda insani müdahale ahlaki sorumluluğa bağlanarak 

uygulanmaktadır. Bu bağlamda insani müdahale örnekleri de değerlendirildiğinde insani 

müdahalenin yasal olmadığını ancak gerekli durumlarda ahlaken meĢru olabileceği 

tartıĢılmaktadır. Bu çalıĢmada insani müdahalenin uygulanan örneklerine istinaden 

uluslararası hukukta bir teamül olma yolundaki ilerleyiĢi değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Hukuk, Ġnsani Müdahale, Teamül, Yasallık, MeĢruiyet. 
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KÜLTÜREL YAPININ TASARIMA ETKĠLERĠ: MONK – GALĠP DERVĠġ DĠZĠ 

JENERĠKLERĠNĠN ĠKONOGRAFĠK YORUMLAMA ÖRNEĞĠ 

Y.L. Öğrencisi Kübra GÖYMEN 

Akdeniz Üniversitesi, kubragoymenn@gmail.com 

 

ÖZET 

Jenerikler dizi içeriğine uygun Ģekilde grafiksel, illüstratif ve tipografik biçimlerde 

tasarlanarak izleyiciye dizi hakkında ipuçları vermektedir. Jenerikler, dizilerin türüne, hedef 

kitlesine göre farklı tasarım ve teknikler kullanılarak uygulanabilmektedir. 90‘lı yıllardan 

itibaren bilgisayar teknolojisinin geliĢmesiyle birlikte jenerik tasarımlarında da farklı 

yaklaĢımlar kullanılmaya baĢlamıĢtır. Günümüzde farklı tekniklerle uygulanan jenerik 

tasarımları; televizyon dizilerinin tanıtımını sağlamakta ve aynı zamanda izleyicilere de etkili 

bir görsel sunarken televizyon dizileri hakkında da izleyicinin bilincinde farklı bir yer 

oluĢturmaktadır.  Jenerikler kitle iletiĢim araçları ile izleyicilere ulaĢmaktadır. Bu araçlar bilgi 

amaçlı iletiĢimi sağlayan bir takım araçlar topluluğudur. Türkiye örneğine baktığımızda Türk 

kültürüne ve diğer kültürlere kitle iletiĢim araçlarıyla ulaĢılmaktadır. Bu çalıĢmada; Dizi 

jeneriklerinin görsel dilini çözümlerken grafik öğelerinden yararlanılmıĢtır. ABD‘den 

uyarlanan Türk dizi jeneriklerinin kültürel yapının tasarıma etkilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu amaçla, ABD‘de yayınlanan Monk dizisinin Türkiye uyarlaması olan Galip 

DerviĢ dizi jeneriklerinin ikonografik yorumlamaları yapılmıĢtır. Dizi jenerikleri incelenirken, 

yayınlandıkları yıllar, ülke farklılıkları, format benzerlikleri ve uyarlanan jeneriklerin hangi 

ortak özelliklere sahip oldukları ele alınmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Kültürel Yapı, Jenerik, Grafik Tasarım 

 

ABSTRACT 

The generics are designed in graphical, illustrative and typographic forms in accordance with 

the sequence content, giving clues about the audience. Generics can be applied using different 

designs and techniques according to the target mass of the series. With the development of 

computer technology since the 90's, different approaches to generic designs have begun to be 

used. Today, generic designs applied with different techniques; Provides an introduction to 

television series and at the same time provides an effective visual to viewers, it also 

constitutes a different place in the consciousness of viewers about television series. Generics 

reach audiences through mass media. These tools are a collection of tools that provide 

informational communication. When we look at the example of Turkey, Turkish culture and 

other cultures are reached through mass media. In this study; Graphics elements are used 

while analyzing the visual language of array generics. It is aimed to determine the effects of 

the cultural design of Turkish series generics which are adapted from USA. For this purpose, 

iconographic interpretations of the Galip Dervis series generics, the Turkish version of the 

Monk series published in USA, were made. When sequence generics are examined, the years 

of publication, country differences, format similarities, and common characteristics of adapted 

generics are discussed. 

Keyword: The Cultural Structure, Generic, Graphic Design 
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TÜRKĠYE KAZAKĠSTAN ĠLĠġKĠLERĠ 

TURKEY- KAZAKHSTAN RELATIONS 

Yrd. Doç. Dr. Metin KOPAR 

Adıyaman Üniversitesi, m.kopar@hotmail.com 

 

ÖZET 

Batı Türklüğünün varisi olan Türkiye derin bir devlet tecrübesine sahip olup, bugün dünyanın 

17. büyük ekonomisi olmuĢtur. Sahip olduğu insani, coğrafi, kültürel, tarihi, ekonomik, 

politik tecrübesi ve potansiyelleri değerlendirerek kendisine her zaman daha yüksek hedefler 

koymakta ve bu azimle tarihi yürüyüĢüne devam etmektedir. Doğu Türklüğünün, Türkistan 

coğrafyasının günümüzde en önemli ülkesinden birisi olan Kazakistan ise yeni ve genç bir 

devlettir. 1991 yılında bağımsızlığını kazanması ile birlikte üç milyon kilometreye yaklaĢan 

geniĢ toprakları, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kullanarak ekonomik ve sosyal yönden 

hızla kalkınmıĢ, siyasi istikrarı ve güvenliliği sayesinde dünyanın önemli ülkelerinden biri 

haline gelmiĢtir. Komünizm gibi farklı dinamikleri olan kapalı bir sistemden çıkmıĢ, liberal ve 

dıĢa açık yenidünya sistemine uyum sağlama yolunda önemli adımlar atmıĢtır. Türk-Kazak 

iliĢkilerinin tarihi Osmanlı Devleti dönemine kadar uzanmaktadır. Osmanlı arĢiv belgelerine 

göre, Kazak Hanı Sahib Muhammed Han tarafından, 1713 yılında bir elçilik heyetini Osmanlı 

baĢkentine göndermiĢ, ardından Kazak Hanlığı ve Osmanlı Devleti arasında birkaç defa 

mektuplaĢmalar gerçekleĢmiĢtir. I. Dünya SavaĢı sırasında Kazak Türklerinin ileri gelenleri 

Osmanlı ordusuna yardım için topladıkları parayı Petersburg‘daki Osmanlı elçiliğine teslim 

etmiĢlerdir. KurtuluĢ SavaĢı mücadelesinde Kazakistan, Türkiye‘yi davasında yalnız 

bırakmamıĢ, Kazakların milli Ģairi Magcan Jumabayev ―Uzaktaki KardeĢime‖ adlı Ģiirini 

kaleme alarak Anadolu'da ki milli mücadeleye manen destek vermiĢtir. Bu bildiri,  

Cumhuriyet döneminde, Kazakistan‘ın bağımsızlığını kazanmasından sonraki Türkiye ve 

Kazakistan arasında meydana gelen siyasi, iktisadi, eğitim ve kültürel iliĢkileri tespit etmek 

amacına yönelik olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Siyasi, Ġktisadi, Eğitim, Kültür, SavaĢ 

 

ABSTRACT 

Turkey, the successor of the Western Turkic World, has an immense governmental experience 

and it is the 17th biggest economy of the World. By making use of its humanitarian, 

geographical, cultural, historical, economic and political potentials, it always sets higher goals 

for itself and continues its historical journey. Kazakhstan, one of the most important countries 

of the Eastern Turkic World, is a new and young country. After gaining its independence in 

1991, it became one of the most important countries of the world with its almost 3 million 

kilometer square land, and it has developed economically and socially in a short period of 

time by making use of  its rich underground and over ground treasures. Kazakhstan got out of 

the communist system which has got its own dynamics, and it has made a stride in its 

adaptation process to the liberal, outward oriented world system. The relations between 

Turkey and Kazakhstan dates back to Ottoman Empire. According to the Ottoman archives, a 

group of Kazakh messengers were sent to Ottoman capital by Kazakh Han Sahib Muhammad 

in 1713, and in the following years, these two countries sent messages to each other for 

several times. During World War 1, some notable Kazakh Turks gave money to Ottoman 
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Embassy in St. Petersburg to help Ottoman army.  Kazakhstan did not leave Turkey in lurch 

during its independence war as well. National Kazakh poet Magcan Jumabayev composed his 

poem ―To my remote brother‖ to provide moral support for Turkish people during this war. 

The aim of the present study is to determine the political, financial, educational and cultural 

relations between Turkey and Kazakhstan that took place after the independence of 

Kazakhstan in Republic Period.  

Keywords: Politics, Finance, Education, Culture, War 
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SPORDA KRĠZ YÖNTEMĠ VE BĠR VAKA ANALĠZĠ:  TRABZON‟DA HAKEMLER 

REHĠN KALDI 

CRISIS MANAGEMENT IN SPORTS AND A CASE STUDY: REFEREES TAKEN 

HOSTAGE IN TRABZON 

Yrd. Doç. Dr. Mevlüde Canan CAN 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, mevlude.can@erdogan.edu.tr 

 

ÖZET 

Günümüzde spor  dünyasının  en popüler  ve kitleleri  en fazla peĢinden  sürükleyen dalı  

futboldur.    YaĢ, cinsiyet  ya da milliyet farkı olmaksızın  yediden yetmiĢe herkesin sevdiği 

ve ilgi duyduğu futbol;  bugün dünyada 150 milyar Euro‘ya ulaĢan  dev bir ekonomi haline 

gelmiĢtir. Fortune Dergisi‘nde Türkiye‘de  futbol ekonomisinin  büyüklüğünün 2016 yılı 

itibarıyla   1 milyar Euro‘nun hemen altında olduğu  bilgisi yer almaktadır. Hal böyle iken 

Türk Futbol Liginde dört büyükler arasında Anadolu Temsilcisi olarak anılan Trabzonspor 

geçmiĢinden bu güne Ģampiyonluklar dahil pek çok baĢarıya imza atmıĢtır. Ancak   

Trabzon‘da 28 Ekim 2015 yılında Gaziantep ile oynanan süper lig maçının iki iki berabere 

biten maç sonrasında maçın hakemleri 4 saat boyunca statta mahsur kaldı. Futbol tarihine   

kriz olarak yansıyan olayda,  ancak CumhurbaĢkanın telefonla duruma müdahale etmesinin 

ardından  hakemler polis korumasıyla stattan 4 saat sonra ayrılabildi. Bu çalıĢmada    bu 

maçın bitiminde ve sonrasında yaĢananlar   bir kriz olarak ele alınmıĢ ve Trabzonspor‘un, 

Futbol Federasyonu  ve ilgili birimlerin krizdeki durumları ortaya konularak; kriz yönetimine 

iliĢkin yapılan uygulamalar medyada yer alan verilerle değerlendirilerek  krize iliĢkin çözüm 

önerilerinde bulunulmuĢtur.     

Anahtar Kelimeler:  Futbol Endüstrisi, Kriz Yönetimi, Trabzonspor, Hakemler  

 

ABSTRACT 

Currently, the most popular branch of sports trailing masses of people is football.    

Regardless of age, gender, or nationality, football is liked and followed by young and old 

alike. Therefore, it has become a giant economy in the world currently amounting nearly 150 

billion Euro. Fortune Magazine reports that the size of football economy in Turkey is right 

under 1 billion Euro as of 2016. This being the case, Trabzonspor, referred as the 

Representative of Anatolia among the other three important Istanbul-based clubs in Turkish 

Football League, scored many achievements from past to present including but not limited to 

championships. However, on 28
th

 of October in 2015 in Trabzon, referees were taken hostage 

for 4 hours in the stadium following the super league match with Gaziantep that ended in a 

draw with two goals scored for both sides. The event was marked as a crisis in the history of 

football. After the intervention of the President by calling Trabzon, the referees were able to 

depart the stadium under the protection of policemen at the end of 4  hours of hostage. This 

study deals with the match and the events took place in the aftermath as crisis and tries to 

reveal the position of Trabzonspor, Football Federation, and the relevant units within the 

crisis. The study also presents recommendations for the solution of the crisis based on the 

evaluation of practices in the media regarding crisis management.     

Keywords:  Football Industry, Crisis Management, Trabzonspor, Referees  
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MUDANYA KONFERANSINA DOĞRU 

Doç. Dr. M. Salih MERCAN 

Bitlis Eren Üniversitesi, msmercan@beu.edu.tr 

 

ÖZET 

Birinci Dünya SavaĢı sonunda 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros AntlaĢmasını imzalamak 

zorunda kalan Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun toprakları, AntlaĢmanın belirsiz maddelerinden 

yararlanan Ġtilaf Devletleri, Türkiye‘yi kendi aralarında bölüĢtürme siyasetlerini uygulamaya 

baĢlıyor. Ġngilizler Musul‘la Ġskenderun‘u, Fransızlar, Mersin, Antep, MaraĢ, Urfa, Tarsus, 

Adana, Pozantı‘yı, Ġtalyanlar, Antalya, Yunanlılar, Ġzmir bölgesini iĢgal ediyorlardı. Batı 

Trakya, Yunan yönetiminde; Doğu Trakya Fransız askeri denetimi altında, Osmanlı baĢkenti 

Fransızlarla Ġngilizlerin denetimi altında bulunuyordu. Osmanlı Ġmparatorluğu sınırları 

içerisinde Türk olmayan unsurlar, Wilson prensiplerinden ve Ġtilaf Devletlerinin diğer 

gösteriĢli vaatlerinden yararlanarak, 1918 yılı sonu ve 1919 yılı baĢlarında Osmanlı 

Ġmparatorluğundan aĢırı ölçüde toprak isteğinde bulunmaya baĢlıyorlardı. Tabii Ġngiliz 

güdümü altında özerklik uygulamasını istiyorlardı. Yunanlılar ise, Ġzmir‘i içine almak üzere 

Batı Anadolu‘yu ve kuzeyde ―Pontus‖ adı altındaki bölgeye sahip çıkıyorlardı. Bütün bunlar 

yetmiyormuĢ gibi, diğer Ġtilaf devletleri, savaĢ sırasında yaptıkları gizli antlaĢmalara 

dayanarak, Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun savaĢtan ön eki topraklarının mirasçısı olmaya 

çalıĢıyorlardı. Ġngiltere, Irak, Filistin, Arabistan yarımadasının peĢinde koĢuyor; Fransa, 

Suriye ve ―Kilikya‖ bölgesine; Ġtalya da Ġzmir, Adana ve Mersin‘i kapsamak üzere 

Anadolu‘nun güney kıyılarına göz dikiyordu. Ġran bile Osmanlı Ġmparatorluğu‘ndan toprak 

koparmaya kalkıĢıyordu. Paris BarıĢ Konferansında Yunan toprak isteklerinin incelenmesiyle, 

5 ġubat 1919‘dakurulan bir komisyon görevlendirilmiĢti. ÇalıĢmalarını Mart sonunda bitiren 

komisyon, Yunan isteklerini bazı değiĢikliklerle kabul ediyor; Ġngiltere, Fransa ve BirleĢik 

Amerika devlet baĢkanları, 6 Mayıs‘ta büyük gizlilik içinde aldıkları bir kararla, Venizelos‘u 

Ġzmir‘i Yunan askerleriyle iĢgal etmeye çağırıyordu Paris BarıĢ Konferansında Yunan toprak 

isteklerinin incelenmesiyle, 5 ġubat 1919‘dakurulan bir komisyon görevlendirilmiĢti. 

ÇalıĢmalarını Mart sonunda bitiren komisyon, Yunan isteklerini bazı değiĢikliklerle kabul 

ediyor; Ġngiltere, Fransa ve BirleĢik Amerika devlet baĢkanları, 6 Mayıs‘ta büyük gizlilik 

içinde aldıkları bir kararla, Venizelos‘u Ġzmir‘i Yunan askerleriyle iĢgal etmeye çağırıyordu. 

Dokuz gün sonra, Yunan istila gücü, Amerikan, Ġngiliz, Fransız ve Yunan savaĢ gemilerinin 

koruyuculuğu altında Ġzmir‘e çıkıyor, Türk halkına karĢı birçok aĢırı taĢkınlıklarda bulunuyor, 

Ġtilaf Yüksek Konseyi‘nin yönergelerine aykırı olarak, tüm Aydın ilini istilaya baĢlıyordu. 

Türkler, bu istilayı, Ġtilaf devletlerinin Türk yurdunu parçalama planlarının baĢlangıcı olarak 

görüyor, buna kaĢı kin ve nefret duygularını gizlemiyorlardı. Çok doğal olarak bu duygular 

ilkin, saldırıya uğrayan Ġzmir Ģehrinde, bir oldubitti karĢısında bırakılan Türk halkınca açığa 

vuruluyordu. Ülkenin diğer bölgelerinde, Yunan istilasına karĢı gösterilen tepki çok büyük 

olmuĢ, uzak köylerde yapılan küçük toplantılardan, Ġstanbul‘da, örneğin 23 Mayıs‘ta yapılan 

ve 200.000‘den fazla kiĢinin katıldığı büyük Sultanahmet mitingine kadar çeĢitli Ģekillerde 

açığa vurulmuĢtu. Üniversite hocaları, öğrenciler ve diğer Osmanlı aydınları da katıldıkları 

gösteri yürüyüĢleri yapılıyor; Batılı devlet baĢkanlarına protesto telgrafları gönderiliyor; 

Ġstanbul‘a gönderilen telgraflarda, Yunan istilası lanetleniyordu . 
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Türkçe Anahtar Kelimeler: Osmanlı Ġmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan, 

Ġngiltere, Mudanya 

 

ABSTRACT 

Abstract At the end of the First World War, the Entente Powers, which benefited from the 

uncertainties of the Ottoman Empire and the Ottoman Empire, which had to sign the Treaty of 

Mondros on October 30, 1918, are beginning to apply the policies of distributing Turkey 

among themselves. The British were occupying Mosul and Iskenderun, the French, Mersin, 

Antep, Marash, Urfa, Tarsus, Adana, Pozantı, Italians, Antalya, Greeks and Ġzmir. Western 

Thrace, under Greek rule; Under the French military control of East Thrace, the Ottoman 

capital was under French control of the British. extreme land from the Ottoman Empire by the 

end of 1918 and early 1919, taking advantage of Wilson's principles and other glamorous 

promises of the Entente States. Of course they wanted autonomy under British guidance. The 

Greeks, on the other hand, came to claim Western Anatolia to include Ġzmir and the region 

under the name of "Pontus" in the north. As if all these were not enough, other Entente states 

were trying to become the heirs of the Ottoman Empire's pre-war lands, based on the secret 

treaties they had made during the war. Britain, Iraq, Palestine, pursuing the peninsula of 

Arabia; France, Syria and the "Cilicia" region; Italy, including Izmir, Adana and Mersin, 

including the south coast of Anatolia sought. Even Iran was attempting to tear the land out of 

the Ottoman Empire. At the Paris Peace Conference, a commission was appointed on 5 

February 1919, examining Greek territorial claims. The commission, which ends its studies at 

the end of March, accepts Greek requests with some changes; The heads of the United 

Kingdom, France and United States of America were urging Venizelos to occupy Izmir with 

Greek soldiers, with a decision they made with great secrecy on 6 May. Nine days later, the 

Greek invasion force came to Izmir under the protection of American, British, French and 

Greek war ships, was in a lot of extreme opposition to the Turkish people, and was contrary to 

the directives of the Entente Supreme Council. The Turks regard this invasion as the 

beginning of the Plans of the Entente states to disintegrate the Turkish territory, and they did 

not hide their hatred and hatred. Naturally, these feelings were first hit by the Turkish people 

left in the face of being attacked in the city of Izmir. In other parts of the country, the reaction 

against the Greek invasion was enormous, ranging from small meetings in distant villages to 

various forms in Istanbul, such as the great Sultanahmet rally in May 23, with more than 

200,000 people attending. There are demonstration walks that university students, students 

and other Ottoman intellectuals also participated; Protest telegrams are being sent to Western 

presidents; In the telegrams sent to Istanbul, the Greek invasion was cursed.  

Keywords: Ottoman Empire, Republic of Turkey, Greece, England, Mudanya 
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ĠSKENDER PALA‟NIN ġAH VE SULTAN ADLI ROMANINDA HALK BĠLĠMĠ 

UNSURLARI 

Dr. Mehmet ALPTEKĠN 

Gaziantep Üniversitesi, meh.alptekin@hotmail.com 

Öğretmen Zeynep Dilek ALPTEKĠN 

Milli Eğitim Bakanlığı, z.d.alptekin@gmail.com 

ÖZET 

Tarihsel süreç içerisinde gelenekten beslenen halk bilimi, asırlar boyunca sözlü gelenekteki 

unsurları bünyesinde toplamıĢtır. Sonsuz bir hazine olan halk kültürü, her dönemde birçok 

araĢtırmacı ve yazarın dikkatini çekmiĢtir. Bu halk kültürü unsurları sadece bir türle var 

olmamıĢ hayatın bütün safhasında beĢikten mezara kadar zaman içerisinde çeĢitlenip farklı 

türler içerisinde günümüze kadar ulaĢmıĢtır. Ġskender Pala, divan edebiyatını sevdiren adam 

olarak bilinmesine rağmen; eserlerinde tasavvufi düĢünceyi, halk bilimini, tarihi ve coğrafi 

bilimleri bir harmoni içerisinde sentezleyerek akıcı bir Ģekilde okuyucuya aktarmayı 

baĢarmıĢtır. Böylece eser, okurun ilgisini çekip çok yönlü olarak geliĢmesine yardımcı 

olmaktadır. Belki de okuyucu farkında olmadan geçmiĢ dönemlerdeki kültür öğeleri 

öğrenmektedir. ÇalıĢmamızda Ġskender Pala‘nın Şah ve Sultan adlı tarihi romanındaki halk 

bilimsel unsurları (ant, rüya, yas, akıĢ-kargıĢ, halk hekimliği…) gözler önüne sermeye 

çalıĢacağız. Bu sayede tarihsel süreç içerisinde halk bilimsel unsurların edebi bir tür olan 

roman yoluyla nasıl ve ne Ģekilde aktarıldığını göstermeye çalıĢacağız. 

Anahtar Kelimeler: Ġskender Pala, ġah ve Sultan, Halk Bilimi Unsurları 
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FÂRÂBÎ‟YE GÖRE RUHUN ÖLÜMSÜZLÜĞÜ MESELESĠ 

THE QUESTION OF IMMORTALITY OF THE SOUL ACCORDING TO FÂRÂBÎ 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ata AZ 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ata@ybu.edu.tr 

 

ÖZET 

Ruhun bedenle nasıl bir iliĢki içerisinde olduğu, bireysel nefslerin bedenin ölümü ile birlikte 

varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği ile kiĢisel kimliğin devam edip etmeyeceği gibi sorular, 

bedenin ölümüyle birlikte ruhun akibetinin ne olacağı bağlamında cevaplanması gereken 

sorulardır. Fârâbî‘nin ruhun ölümsüzlüğünü kabul etmediği, özellikle bazı ruhların bedenin 

ölümüyle birlikte yok olacağına inandığı ileri sürülmüĢtür. Fârâbî‘nin, insanın sadece Faal 

Akıl tarafından kendisine verilen rasyonel nefsin ölümsüz olduğuna, geriye kalanın ise yok 

olacağına inandığı iddia edilmiĢtir. ÇalıĢmamızda, sudur nazariyesi bağlamında özgün bir 

nefs anlayıĢı geliĢtiren Fârâbî‘nin, nefsin tabiatı itibariyle ölümsüz olmadığını ancak onu 

kazanma ve ölümsüz olma potansiyeline sahip olduğunu kabul ettiğini göstereceğiz. Fârâbî, 

nefsin ölümsüzlüğü ve öteki dünyadaki durumu meselesini mutluluk, erdem ve aklın 

yetkinleĢmesi bağlamında ele almaktadır. Ona göre insani nefs, Faal Aklın yardımıyla önce 

bilkuvve, sonra bilfiil, en sonunda da müstefad akıl seviyesine çıktığında mutluluğun en üst 

seviyesine ulaĢmaktadır. Mutululuğun en üst seviyesine ulaĢtığında akli nefs ölümsüzlüğü 

elde edebilmektedir. Dolayısıyla Fârâbî‘ye göre ölümsüzlük, nefsin akli aĢamaları geçtikten 

sonra kazanabileceği bir mertebedir. Buna göre, ilim ve hikmeti elde eden, ahlaki melekelerini 

geliĢtiren, nazari bilgilerini ameli aĢamaya taĢıyan erdemli insanların nefsleri, bireysel 

kimliklerini de muhafaza ederek ölümsüz olabileceklerdir. Bedensel özelliklerden 

soyutlanamayan nefisler ise cismani bedenle birlikte yok olacaklardır. 

Anahtar Kelimeler: Ruh/Nefs, body, ölümsüzlük, akıl, mutluluk. 

 

ABSTRACT 

There are some questions need to be clarify from the point of view of what will happen to the 

soul after death of the body; such as how the soul is related to the body, whether individual 

souls will survive after death of the body and personal identity will survive after death of 

body. Some scholars has argued that Fârâbî didn‘t accept soul‘s immortality; in particular, 

that some souls would disappear with the death of the body. And also asserted that Fârâbî 

believed that the only thing that the rational soul, which is given to him by the Active 

Intellect, is immortal and that remains will disappear. In this study, I will discuss that Fârâbî, 

who develops a unique genuine understanding of soul in the context of emanation theory, 

accepts that soul is not immortal by nature but has the potential to acquire it and be immortal.  

Fârâbî treats the subject of the immortality of the soul in the context of some concepts such as 

happiness, virtue and evolution of reason towards Active Intellect. According to him, the 

human soul has reached the highest level of happiness when it first achieve potential, then 

active and finally to the phase of acquired (mostafad) intellect by help of Active Intellect. 

When the highest level of happiness is reached, the immortality of the human soul is achieved 

too. According to Fârâbî, therefore, the rational intellect needs to be developed and pass 

different phases in order to achieve immortality. The soul of virtuous people, who acquire 

knowledge and wisdom and had moral values, can be immortal with preserving their 
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individual identities. Those who can‘t be abstracted from the physical characteristics will 

disappear with their body. 

Keywords: Soul/Nafs, body, immortality, intellect, happiness. 
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TERÖR OLAYLARININ DÖVĠZ PĠYASASI OYNAKLIĞI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ: 

TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ 

THE INFLUANCE OF TERRORIST EVENTS ON VOLATILITY OF FOREIGN 

EXCHANGE MARKET: THE CASE OF TURKEY 

Doç. Dr. Mehmet ÇINAR 

Uludağ Üniversitesi, mcinar@uludag.edu.tr 

Yüksek Lisans Öğrencisi Aslıhan YILMAZ 

Uludağ Üniversitesi, aslihanyilmaaz@gmail.com 

 

ÖZET 

Terör Ģüphesiz ki geçmiĢten beri gündemden düĢmeyen bir konudur. Kavramsal olarak terör, 

insanlar arasında korku yaratan barıĢ ve güvenliği hedef alan eylemleri ifade eder. Bu 

kapsamda, çalıĢmada 1990:1-2017:3 dönemi için Türkiye‘de meydana gelen terör olaylarının 

döviz kuru piyasası volatilitesi üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. Ġlk olarak, çalıĢmada dolar 

kuru serisinin getiri oranları hesaplanmıĢ ve daha sonra birim kök testleri uygulanmıĢtır. 

Ġlaveten Eckstein and Tsiddon (2004) and Persitz (2006) yaklaĢımlarıyla hesaplanan terör 

endeksi oluĢturulmuĢtur. Hem döviz kuru getirisi hem de terör endeksi için uygulanan birim 

kök testleri serilerin durağan olduğunu ortaya koymaktadır. Akaike Bilgi Kriteri (AIC) 

yardımıyla döviz piyasası için ARMA(4,3) modelinin uygun olduğu belirlenmiĢtir. Uygulanan 

ARCH testi sonucunda ise ARCH etkisinin olduğu belirlenmiĢtir. Sonuçta, tahmin edilen 

ARCH(2) modeli kullanılarak oluĢturulan volatilite serisi bağımlı değiĢken olarak modelde 

kullanılmıĢtır. Ayrıca, çalıĢmada 2001 ġubat ayından sonra yürürlüğe giren dalgalı kur rejimi 

politikası için bir kukla değiĢken kullanılmıĢtır. Volatilite model sonuçları incelendiğinde 

dalgalı kur politikası uygulanan dönemde, sabit kur politikası uygulanan döneme göre döviz 

piyasası üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu görülmektedir. Yani dalgalı kur politikası 

döneminde oynaklık daha yüksektir. Son olarak terör olaylarının döviz piyasası oynaklığını 

artırdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Fakat bu oynaklık 2001 sonrasında, öncesine göre daha azdır. 

Bu sonuç 2001 sonrasında Türkiye‘de istikrarlı bir dönem olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Döviz piyasası, ARCH modeli,  oynaklık, sabit ve dalgalı kur, terör.  

 

ABSTRACT 

Terrorism is undoubtedly an issue that has not fallen from the agenda since the past. 

Conceptually, terror refers to actions aimed at peace and security that create fear among 

people. In this study, the effect of the terrorist incidents in Turkey on the exchange rate 

volatility was researched for the period 1990:1-2017:3. First, in the study, the rate of return of 

the dollar was calculated, and then unit root tests were applied. In addition, the terror index 

calculated by Eckstein and Tsiddon (2004) and Persitz (2006) approaches was established. 

Unit root tests applied for both exchange rate returns and terror index reveal that the series are 

stationary.  With the help of the Akaike Information Criteria (AIC), it was determined that 

the ARMA(4,3) model is appropriate for the foreign exchange market. It is determined that 

ARCH effect is the result of applied ARCH test. As a result, the volatility series generated by 

the estimated ARCH (2) model is used as a dependent variable in the model. In addition, a 

dummy variable was used for the floating exchange rate regime policy, which entered into 

force in late of February 2001. When the volatility model results are examined, it is seen that 
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the floating exchange rate policy has a positive effect on the foreign exchange market 

according to the period in which the fixed exchange rate policy is applied. That is, volatility is 

higher during the floating exchange rate policy period. Finally, terrorist incidents have 

increased the foreign exchange market volatility. But this volatility is less after 2001 than 

before. This result shows that there is a stable period in Turkey after 2001. 

Keywords: Foreign exchange market, ARCH model, volatility, fixed and floating exchange 

rate, terrorism. 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE KIġ HAZIRLIKLARI; TURġU TÜRLERĠNĠN VE ÜRETĠM 

METOTLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

WINTER PREPARATION IN THE TURKISH CULTURE; THE EVALUATION OF 

THE VARIETIES AND PRODUCTION METHODS OF PICKLES 

Öğr. Gör. ġeyda KARAGÖZ 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, seyda.karagoz@gop.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLLÜ 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, mehmet.gullu@gop.edu.tr 
 

ÖZET 

Bir toplumun gıda kültürü o toplumun tarihsel geliĢimi, yaĢadığı coğrafya, iklim 

değiĢiklikleri, dini inançları, sosyo-ekonomik ve kültürel değerleri hakkında bilgi veren 

önemli bir olgudur. Bu nedenle toplumların kültürel geçmiĢi ele alınırken o toplumun gıda 

kültürü de ele alınmalıdır. Bu çalıĢmada Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan turĢudan 

bahsedilmektedir. Türk kültüründe özellikle kıĢ hazırlıkları içerisinde yerini alan ve ülke 

ekonomisine geleneksel ürünler içerisinde önemli katkı sağlayan turĢu, genellikle taze sebze 

ve meyvelerin fermantasyonu sonucu elde edilen bir üründür. Coğrafi koĢullar ve tarım 

ürünleri çeĢitliliğinden kaynaklanan bölgesel farklılıklar olmakla birlikte, turĢu üretiminde 

yaygın olarak salatalık, domates, biber ve lahana kullanılmaktadır. Bu çalıĢma; ülkemizde 

farklı bölgelerde üretilen ve kimi zaman aynı adla bilinen turĢuların üretiminde izlenen üretim 

metotlarını kıyaslamayı, literatürde yer alan turĢu üretim teknikleri ile uygulamada 

gerçekleĢen üretim teknikleri arasındaki benzerlik veya farklılıkları ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Ayrıca ülkemizde üretilen ve çoğunlukla bölgesel olarak bilinen bazı turĢu 

türlerinin tanıtılması ve yaygın olarak bilinirliklerinin sağlanması açısından önem 

taĢımaktadır. ÇalıĢma; derleme niteliğinde olup bölgelere göre turĢu çeĢitlerinin 

saptanabilmesi için çeĢitli kitaplar, il kültür ve turizm müdürlükleri arĢivleri ile bu konuda 

yapılmıĢ diğer bölgesel yayınların incelenmesi planlanmaktadır. Kültürümüzde önemli bir 

yere sahip olan turĢu üretimi ile ilgili yapılması düĢünülen benzeri çalıĢmalara ek bir kaynak 

olacağı düĢünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Türk Gıda Kültürü, TurĢu, KıĢ Hazırlıkları. 

 

ABSTRACT 

Food culture of a community is an important fact that informs about the historical 

development, geography, climate change, religious beliefs, socio-economic and cultural 

values of that community. For this reason, when considering the cultural history of societies, 

food culture of that society should be considered. In this study, pickles which have an 

important place in Turkish culture are mentioned. Pickling, which is especially located in the 

winter preparations and contributes to the economy of the country in traditional products in 

Turkish culture, is a result of fermentation of fresh vegetables and fruits. Due to regional 

differences, geographical conditions and agricultural product varieties; cucumber, tomatoes, 

pepper and cabbage are widely used in pickle production. This study; is aimed to compare the 

production methods of pickles are produced in different regions of our country, which are 

sometimes known with the same name, and to reveal the similarities or differences between 

the pickling techniques in the literature and the production techniques in practice. It is also 
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important in terms of promoting and widely promoting some pickle species that are produced 

in our country and known locally. The study is compilation and planned to examine various 

books, archives of provincial culture and tourism directorates and other regional publications 

made in this subject in order to be able to determine pickle varieties according to regions. It is 

thought to be an additional source to similar studies that is thought to be done about pickle 

production, which has an important place in our culture. 

Keywords: Turkish Food Culture, Pickle, Winter Preparations 
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YĠYECEK ĠÇECEK ĠġLETMELERĠ ÇALIġANLARININ 

EL HĠJYENĠ ALIġKANLIKLARININ ĠNCELENMESĠ 

REVIEW OF HAND HYGIENE HABITS OF FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES 

EMPLOYEES 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLLÜ 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, mehmet.gullu@gop.edu.tr 

Öğr. Gör. Hakan KENDĠR 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, hakan.kendir@gop.edu.tr 

 

ÖZET 
Son yıllarda bulaĢıcı hastalıkların insanlar arasında hızlı bir Ģekilde yayılmasında, el 

hijyeninin önemli olduğu sağlık hizmetlerini sunan kuruluĢlar tarafından vurgulanmaktadır. 

Özellikle insanların fizyolojik ihtiyaçlarından olan yeme içme ihtiyacını karĢılayan yiyecek ve 

içecek iĢletmeleri, üretmiĢ oldukları yiyecekler üzerinden tüketicilerine hastalıkların geçiĢini 

engellemek adına, çalıĢtırmıĢ oldukları personellerde el hijyenine dikkat etmek zorundadırlar. 

Dolayısıyla bu çalıĢmada, yiyecek içecek iĢletmelerinde çalıĢan mutfak ve servis 

personellerinin el hijyeni konusundaki bilgi düzeylerinin, bu konu hakkındaki tutum ve 

davranıĢlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yiyecek Ġçecek ĠĢletmeleri, El Hijyeni, Sağlık.  

 

ABSTRACT 

In recent years, the rapid spread of communicable diseases among people has been 

emphasized by organizations that offer health services where hand hygiene is important. 

Especially, food and beverage businesses that provide eating and drinking needs of people 

have to pay attention to hand hygiene in the staff they work with in order to prevent the 

passage of diseases to consumers over the foods they produce. Therefore, in this study, it is 

aimed to determine the attitudes and behaviors of the kitchen and service personnel working 

in food and beverage industry on the level of hand hygiene. 

Keywords: Food and Beverage Businesses, Hand Hygiene, Health. 
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ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN KARĠYER 

KARARI YETKĠNLĠK BEKLENTĠLERĠ: BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ 

CAREER DECISION SELF EFFICACY EXPECTATIONS OF FACULTY OF 

ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDENTS : EXAMPLE OF 

BAYBURT UNIVERSITY 

Öğr. Gör. Mehmet KAPUSIZOĞLU 

Bayburt Üniversitesi, mkapusiz@bayburt.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Hayriye ġENGÜN 

Bayburt Üniversitesi, hsengun@bayburt.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Füsun ÇELEBĠ BOZ 

Bayburt Üniversitesi, fcelebi@bayburt.edu.tr 

ÖZET 

Bireyin mutlu bir yaĢam sürdürebilmesi için üç önemli kararda çok dikkatli olması gerekir: 

ArkadaĢ, EĢ ve ĠĢ. Bu üç önemli karar, bireyin gelecekteki hayatında baĢarı, güç, statü, 

saygınlık ve huzur kazanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalıĢmanın amacı, Ġktisadi 

ve Ġdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin kariyer kararı yetkinlik beklentilerini ortaya 

çıkarmaktır. AraĢtırmada öğrencilerin kariyer kararı yetkinlik beklenti düzeyleri için Betz, 

Klein ve Taylor tarafından geliĢtirilen ve IĢık tarafından Türkçeye uyarlanan Kariyer Kararı 

Yetkinlik Beklentisi Ölçeği kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi ve 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) test teknikleri kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar 

literatür eĢliğinde tartıĢılıp çeĢitli öneriler sunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi Öğrencileri. 

 

ABSTRACT 

The individual must be very careful with the three important their decisions in order to be able 

to lead a happy life: choose of friend, partner and job. These three important decisions are 

crucial in achieving success, power, status, prestige and peace in the future life of the 

individual. The purpose of this study is to reveal the career decision self efficacy expectations 

of faculty of economics and administrative sciences students. In this study, for level of Career 

Decision Self Efficacy of students, General Self Efficacy scale,which was developed by Betz, 

Klein and Taylor and adapted into Turkish language by IĢık was used. For data analysis, t test 

for independent samples and one way ANOVA techniques have been used. The results are 

discussed and several recommendations are presented in the light of literature. 

Keywords: Career, Career Decision Self Efficacy Expectation, Faculty Of Economics And 

Administrative Sciences Students 
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XVI. YÜZYIL ġAĠR TEZKĠRELERĠNĠN MUKADDĠMELERĠNDE 

KAYNAK TESPĠTĠ 

IN PREFACE OF POETRY BIOGRAPHY OF XVI. CENTURY 

RESOURCE DETECTION 

Mehmet Nuri ÇINARCI 

ÖZET 

Kendi döneminde yazmıĢ olduğu Ģiirleriyle tanınmıĢ Ģairlerin hayatları, edebi kiĢilikleri ve 

eserleri hakkında bilgi veren Ģair tezkireleri biyografik bilgi veren kaynakların baĢında 

gelmektedir. Klasik edebiyatımızda XV. yüzyılda Ali ġîr Nevâyî‘nin Mecâlisü‘n-nefâyis‘i ile 

baĢlayan tezkirecilik geleneği XX. yüzyıla kadar aralıksız bir Ģekilde sürdürülmüĢtür. Her 

yüzyılda birden fazla örnekle karĢımıza çıkan Ģair tezkirelerinin mukaddimelerinde tezkireci, 

Ģiir ve Ģairden bahsetmesinin yanı sıra eserini nasıl yazdığı ile ilgili de bilgi verir. Bu 

bilgilerden biri de tezkirecinin eserini kaleme alırken hangi kaynaklardan nasıl istifade ettiği 

ile ilgilidir. Unutulmamalıdır ki tezkirede biyografik bilginin oluĢturulmasını sağlayan temel 

argümanların baĢında Ģairle ilgili bilgi veren kaynaklar gelmektedir. Tezkiresinde Ģair ile ilgili 

verdiği bilgilerin doğru olmasına titizlik gösteren tezkireci, Ģartların kendisine sağladığı 

olanaklar çerçevesinde ilk elden malumat veren kaynaklara ulaĢmaya çalıĢır. Bu bildirimizde 

XVI. yüzyılda yazılmıĢ Türkçe tezkirelerin mukaddimelerinden hareketle tezkirecilerin 

kaynak seçiminde nasıl bir usul belirledikleri ve hangi kaynakları neye göre seçtikleri ile ilgili 

bilgi verilecektir. Türkçe tezkirelerin model olarak aldıkları Herat ekolü tezkirelerinin 

mukaddimeleri de kaynak seçimi bakımından ayrıca incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: ġair Tezkireleri, Kaynak Seçimi, Mukaddimeler. 

 

ABSTRACT 

Poet theorists who give information about the lives, literary personalities and works of the 

poets known by their poems written during their own period are the leading sources of 

biographical information. In our classical literature the tradition of biography which started 

with the revelation of Ali ġir Nevâyî in the XV. century  It continued without interruption 

until a hundred years. In every centuries, the poet, who confronts with more than one 

example, gives information about the poems of the disciples, as well as how to write his 

poetry and poet, as well as how he wrote his work. One of these pieces of information is about 

how the resignation of the work of the biography from which sources he received the 

remnant. It should not be forgotten that at the beginning of the basic arguments that lead to 

the formation of biographical information in the thesis are the sources giving information 

about the poet. The taser, who is sensitive to the fact that the information he gives about the 

poet in his treatise is correct, tries to reach the sources giving information from the first hand 

in the framework of the possibilities provided by the conditions. This is our notification XVI. 

will be given information on how the biography choose the method of resource selection and 

what resources they choose according to the motives of the Turkish disciples written in the 

XVI. century the names of the Herat schools which are accepted as models by the Turkish 

biography will also be examined.  

Keywords: Poetry Tezkires, Source Selection, Prefaces. 
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TEK PARTĠ DÖNEMĠNDE 

GENÇLĠĞĠN EĞĠTĠMĠ VE ĠSTĠHDAMINA DAĠR BAZI RAPORLAR 

SOME REPORTS CONCERNING EDUCATION AND EMPLOYMENT OF YOUTH 

DURING THE SINGLE PARTY PERIOD 

Prof. Dr. Mehmet OKUR 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, okur25@yahoo.com 

ÖZET 

Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin iktisadî, siyasî ve kültürel saldırısına karĢı direnmeye 

çalıĢtıysa da gerek eğitim, bilim ve teknik yönünden batıdan bir hayli geri kalması, gerekse 

son yüzyılda çıkan yoğun isyanlar ve uzun süren savaĢlar Ģeklinde sıralanabilecek nedenlerle 

pek de baĢarılı olamadı. Öyle ki XX. yüzyılın baĢlarına gelindiğinde Osmanlı Devleti‘nde 

çoğunluğu tek derslikli olmak üzere 5 bin civarında ilkokul, 23 lise, pek az öğretmeninin 

bulunduğu birkaç sanayi mektebi ve bir üniversite bulunmaktaydı. Ülkedeki sanayi ve az 

sayıdaki okuldan mezun olanların istihdamı meselesi ise daha farklı bir durum arz ediyordu. 

Devletin memur ihtiyacını karĢılamak üzere belli baĢlı Ģehirlerde bulunan birkaç idadi dıĢında 

Meslekî ve teknik eğitimin devletin eğitim politikaları arasında yer almaması nedeniyle askerî 

veya sivil bir memuriyet dıĢında kalan Ģehirli genç Müslüman nüfusun pek azı bir meslek ve 

iĢ sahibiydi. Ülkedeki iĢletme sayısı da oldukça yetersizdi. Ġstanbul ve çevresinde birkaç 

küçük dokuma fabrikası, tersanelerdeki demir döküm atölyeleri, değirmenler ve bazı küçük 

silah fabrikalarından baĢka bir sanayi tesisi bulunmamaktaydı. Nitekim Türk Milli 

Hareketi‘nin baĢarıya ulaĢması ile beraber evvela eğitim-öğretim ve iktisadi meselelere önem 

verilmiĢ, bir yandan meslekî ve teknik okullar açılırken diğer yandan da ard arda milli sanayi 

tesisleri kurularak genç nüfusun eğitim ve istihdam sorunu çözülmeye çalıĢılmıĢtır. Bu süreçte 

yalnızca örgün eğitim kurumları değil, dönemin tek siyasî partisi olan Cumhuriyet Halk 

Fırkası‘nın yerel teĢkilatları ve Halkevleri de önemli rol oynamıĢtır. Cumhuriyetin 15. yılına 

gelindiğinde hem eğitim-öğretimde modernleĢtirme çalıĢmaları hem de istihdam meselesinde 

önemli mesafe kat edilmiĢ ancak kısa süre sonra dünyanın yeni bir büyük savaĢa sürüklenmesi 

ve sonrası geliĢmeler bu süreci olumsuz etkilemiĢtir. Bu süreçte halkın içinde bulunduğu 

yoksulluk, gençlerin eğitimi ve dolayısıyla istihdamını büyük bir sorun haline getirmiĢtir. II. 

Dünya SavaĢı‘ndan hemen sonra diğer bir ifadeyle çok partili hayata geçiĢ sürecinde bu sorun 

ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Trabzon Milletvekili Faik Ahmet 

Barutçu‘nun tespit, tedbir ve önerileri ile vilayetlerle yapılan yazıĢmalar meselenin ciddiyetini 

ve hükümetin yaklaĢımını göstermesi açısından son derece önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Türkiye, Gençlik, Eğitim, ĠĢ/Ġstihdam 

 

ABSTRACT  

Although the Ottoman State tried to resist the economic, political and cultural assaults of the 

European states, has not been successful. Because the Ottoman State was backward from the 

West in terms of education, science and technology moreover the numerous rebellions and 

long wars that have emerged in the last century, worn out the state. By the beginning of the 

twentieth century, there were approximately 5,000 elementary schools with only one 

classroom, 23 high schools, a few industry schools and a university in the Ottoman Empire. 

The issue of employment of graduates from industrial schools and a small number of other 

schools in the country was a different problem. Vocational and technical education was not 
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included in the education policy of the state except for a few high schools in the main cities to 

raise of the government officials. So, few of the urban young Muslim population had a 

profession and business. The number of enterprises in the country was also insufficient. There 

were no other industrial facilities in the country other than a few small weaving factories in 

Istanbul and its vicinity, iron casting workshops in the shipyards, mills and some small arms 

factories. As a matter of fact, along with the achievement of the Turkish National Movement, 

education and economic issues were given importance first. On the one hand, vocational and 

technical schools were opened, while on the other hand national industrial facilities were 

established in succession and thus the education and employment problems of the young 

population were tried to be solved. In this process, not only the formal education institutions 

but also the local political organizations of the Republican People's Party, the only political 

party of the time, and the Halkevleri played an important role too. By the Republic 15th year, 

was made significant progress toward the both in the modernization of education and in the 

issue of employment. But soon the drifting of the world into a new great war and the 

subsequent developments has adversely affected this process. In this process, the education 

and employment of young people has become a big problem because of poverty. Immediately 

after the Second World War, in other words, in the process of the transition of multi-party 

system, with regard to this problem, the findings, arrangements and recommendations of the 

Republican People's Party's Trabzon Deputy Faik Ahmet Barutçu is extremely important. 

Key Words: Ottoman Empire, Turkey, Youth, Education, Employment. 
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CHĠNUA ACHEBE‟ĠN “NO LONGER AT EASE” ADLI ROMANINDA 

SÖMÜRGECĠLĠK VE EĞĠTĠM 

COLONIALISM AND EDUCATION IN CHINUA ACHEBE‟S NO LONGER AT EASE 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Recep TAġ 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, mehrectas@hotmail.com 

Yrd. Doç. Dr. Fethi DEMĠR 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, mfethi_demir@yahoo.com 

 

ÖZET 

Coğrafi keĢiflerle baĢlayan ve ikinci dönem kolonyalizm olarak da adlandırılan dönemde, 

Batılı ülkeler biraz da sömürüyü perdelemek için Beyaz Adamın Yükü argümanını ileri 

sürerek üçüncü dünya ülkeleri diye adlandırılan Afrika kıtasındaki ülkelere medeniyet 

götürüyoruz söylemiyle bu ülkeleri birer sömürge ülke haline getirirler. Bunu gerçekleĢtirmek 

için sömürünün üç temel aracı olan din, dil ve eğitim araçlarını kullandıkları ileri sürülür. 

Bunu yaparken Batı, sömürgeleĢtirdiği ülkelerin din, dil ve eğitimini zorla ortadan kaldırıp 

bunların yerine kendininkini koymadı. Sömürge ülkenin din, dil ve eğitim sisteminin yanına 

kendi dil, din ve eğitim sistemini koydu. Ancak bu üç temel sömürü aracının içini boĢaltarak 

uygulama koydu. Eğitim bu üç temel araçtan biri ve en önemlisi olarak görülür. Nihayetinde 

içi boĢaltılan ve sömürge ülkenin bağlamına uymayan bir eğitim sistemi kültürel yozlaĢma ve 

ekonomik yolsuzluklara neden oldu. Batılının sömürüyü devam ettirebilmek için batıda 

eğittiği bir kısım yazar ve aydın özellikle ikinci dünya savaĢından sonraki dönemde 

(postcolonial period) karĢı bir söylemle ülkelerinin ekonomik ve kültürel bakımdan nasıl 

tahrip edildiğini ve yozlaĢtırıldığını ortaya koyan edebi eserler yazıp bu olumsuz durumdan 

kurtulmaları gerektiğinin altını çizdiler. Chinu Achebe bu aydın ve yazarların en önemlileri 

arasında gösterilir. Bu makale Chinua Achebe‘in No Longer at Ease adlı romanında eğitimin 

nasıl bir sömürü aracı olarak kullanıldığını ve insanları yolsuzluk ve yozlaĢmaya ittiğini 

ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Achebe, No Longer at Ease, eğitim, sömürgecilik, yozlaĢma 

 

ABSTRACT 

Western European countries, known as the performers of second period colonization as well, 

broke into Africa through the "White Man's Burden" mission alleging to export "civilization" 

to those ―savage undeveloped countries.‖ As language, religion and education are considered 

the three fundamental tools of exploitation and colonization, these European countries placed 

their language, religion and education system beside the colonized cultures‘ language, religion 

and education system. Education is likely to be considered the most important tool of 

exploitation among the three. However, the content and praxis of the education system that 

the western countries imported to the colonized countries were not implemented in the same 

way as they were in western countries. Consequently, this eviscerated colonial education 

yielded in deterioration and corruption in the colonized countries. Especially after the WW2, 

some scholars and writers who had been educated through such a colonial education began to 

underline how their economy and culture had been deteriorated by the exploitations of the 

colonizers. Chinua Achebe is considered a prominent figure among those intellectuals and 

writers. Drawıng on Achebe‘s No Longer at Ease, this article aims to highlight how education 
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was used as a tool of colonization and how it drifted the colonized countries into deterioration 

and corruption. 

Key Words: Achebe, No Longer at Ease, education, colonialism, corruption 
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REREADING BELL HOOK‟S AIN‟T I A WOMAN: BLACK WOMEN AND 

FEMINISM THROUGH THE LENS OF TRIPLE OPPRESSION THEORY 

BELL HOOK‟UN AĠN‟T I A WOMAN: BLACK WOMEN AND FEMINISM 

KĠTABININ ÜÇLÜ BASKI TEORĠSĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Recep TAġ 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, mehrectas@hotmail.com 

 

ABSTRACT 

The concept of triple oppression theory was first coined by Louise Thompson Patterson to 

introduce the stratified oppression of black women. Later the concept was developed by some 

black socialists one of whom was Claudia Jones who popularized it with the assertion that black 

women synchronously encounter three kinds of oppression based on race, gender and class. The 

theory highlights that there is a relation between these three types of oppression and all three types 

need to be overcome at once. Considering the triple oppression theory (also referred as double 

jeopardy, Jane Crow, or triple exploitation) and Bell Hook‘s monograph, this article aims to 

underline how the three malign thoughts; namely, racism, capitalism and patriarchy cooperate 

with each other to subjugate, colonize, oppress and exploit their others. It concludes that the 

incentive of oppression, subjugation, colonization and exploitation; namely the imperial desire is a 

primordial archetype in human nature. It is a matter of the greed for the power. Hence, it is likely 

to assert that all the malicious and catastrophic praxes are the resultant of the pursuit for power. 

Accordingly, to minimize the destruction and malicious resultants stemmed from that instinctive 

primordial imperial desire, (desire for controlling political, economic, cultural assets of the 

others), it is essential to disperse and diffuse the power. As postmodern scholars put it: ‗if power 

is everywhere, then power is nowhere‘. 

Keywords: Bell Hook, feminism, oppression, black women, patriarchy, power,  

 

ÖZET 

Üçlü baskı teorisi kavramı ilk olarak Louise Thompson Patterson tarafından siyahi kadınların 

yaĢadığı çok katmanlı baskıyı gözler önüne sermek için ortaya atıldı. Daha sonra bu kavram 

kadınların ırk, cinsiyet ve sınıf temelinde üç çeĢit baskıyla eĢ zamanlı olarak mücadele ettikleri 

savıyla Claudia Jones‘un da aralarında bulunduğu bazı siyahi sosyalistler tarafından geliĢtirildi. 

Bu teori, bu üç baskı unsuru arasında bir iliĢki olduğunun ve bu baskılarla eĢzamanlı mücadele 

edilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Bu makale üçlü baskı teorisi ve Bell Hook‘un 

monografisini göz önüne alarak, ırkçılık, kapitalizm ve ataerkillik olarak adlandırılan üç kötücül 

düĢüncenin kendilerinden olmayanı baskı ve buyruğu altına almak, sömürgeleĢtirmek için 

birbirleriyle nasıl iĢbirliği yaptığını vurgulamayı amaçlamaktadır. Makale; baskı ve buyruğu altına 

alma, sömürgeleĢtirme, ve boyun eğdirme içgüdüsünün, bir baĢka deyiĢle yayılmacılık ve kontrol 

altına alma arzusunun insanın doğasında en baĢından beri var olan ilkel bir arketip olduğu 

sonucuna varmaktadır. Tüm kötücül ve yıkıcı felaketlerin ve sorunların, gücü ele geçirme 

isteğinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve bu içgüdüsel ilkel imparatorluk arzusundan 

(baĢkalarının politik, ekonomik ve kültürel değerlerini kontrol etme arzusu )  kaynaklanan yıkımı 

ve kötü sonuçları mümkün mertebe azaltmak için gücü yaymak ve dağıtmak gerektiğini 

vurgulamaktadır. Post modern bakıĢ açısını savunanların söylediği gibi; ‗eğer güç her yerdeyse o 

halde güç hiçbir yerdedir‘. 

Anahtar Kelimeler: Bell Hook, feminizm, boyunduruk, siyahi kadınlar, ataerkillik, güç. 
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ĠSTASYON TABANLI KURAKLIK ĠNDĠSLERĠ (PNI, SPI, ERĠNÇ) 

KULLANILARAK MERSĠN‟DE KURAKLIK ANALĠZĠ 

DROUGHT ANALYSIS IN MERSIN CĠTY BY USING STATION-BASED DROUGHT 

INDICES (PNI, SPI, ERĠNÇ) 

ArĢ. Gör. Dr. Mehmet Ali ÇELĠK 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, mehmet.ali.celikk@gmail.com 

Doç. Dr. Ali Ekber GÜLERSOY 

Dokuz Eylül Üniversitesi, gulersoy74@gmail.com 

 

ÖZET 

Yapılan çalıĢmalar, Mersin‘in de içerisinde bulunduğu Türkiye‘nin güney bölgelerinin olası 

iklim değiĢiminden çok fazla etkileneceğini göstermektedir. NASA‘nın yayınladığı rapora 

göre, Doğu Akdeniz Havzası‘nda son 900 yılın en Ģiddetli kuraklıkları görülmektedir. Bu 

bağlamda Doğu Akdeniz Havzası içerisinde yer alan Mersin‘in kuraklığının çalıĢılması büyük 

önem kazanmaktadır. Bu çalıĢmada, Mersin Ġli‘nin kuraklık analizi yapılmıĢtır. ÇalıĢmamızda 

Standart YağıĢ Ġndisi (SPI), Normalin Yüzdesi Ġndisi (PNI) ve Erinç Kuraklık Ġndisi 

kullanılmıĢtır. Aylık ve yıllık ölçekte kuraklık analizleri yapılmıĢtır. Aylık maksimum 

sıcaklık ve toplam yağıĢ verilerinden Erinç kuraklık indeksi oluĢturulmuĢtur. Böylelikle, 

kurak ve nemli dönemler tespit edilmiĢtir. Erinç kuraklık indeksine göre, son 15 yılda ekstrem 

iklim koĢulları sıklıkla yaĢanmıĢtır. Örneğin, 2009 yılı son 55 yılın en kurak yılı olmuĢtur. 

2001 ve 2012 yılları ise 1968‘den sonra Mersin‘de yaĢanan en nemli iklim koĢullarını temsil 

etmektedir. SPI analizi sonuçları ise, Mersin‘de, 2008‘de yılın tüm aylarında yağıĢ eksikliği 

olduğunu göstermektedir. Fakat bilhassa kıĢ aylarında önemli bir negatif trend vardır. 2001 ve 

2012 yılları son yıllarda yaĢanmıĢ en nemli dönemlerdir. Bu dönemlere ait aylık SPI değerleri 

incelenecek olursa, 2001 yılına ait nemliliğin Aralık ayında meydana gelen Ģiddetli 

yağıĢlardan kaynaklandığı görülmektedir. 2001 yılı aralık ayında düĢen yağıĢ miktarı son 55 

yılın en yüksek yağıĢlarıdır. ÇalıĢmamızda kullanılan bir diğer kuraklık indisi ise PNI‘dir. 

Mersin istasyonuna ait 1965-2014 yıllarına ait aylık yağıĢ verileri kullanılarak PNI 

hesaplanmıĢtır. PNI sonuçları ile Erinç ve SPI modellerinden elde edilen sonuçların uyuĢtuğu 

görülmektedir. 2008 yılı PNI analizinde de kurak olarak görülmektedir. 2012 yılında ise nemli 

koĢullar dikkati çekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mersin, Kuraklık, PNI, SPI, Erinç Ġndisi. 

 

ABSTRACT 

Studies show that the southern regions of Turkey, where Mersin is located, will be greatly 

affected by possible climate change. According to NASA's report, the most severe droughts of 

the last 900 years are seen in the Eastern Mediterranean Basin. In this context, the study of the 

drought of Mersin in the Eastern Mediterranean Basin is of great importance.  

In this study, the drought analysis of the Mersin Province was carried out. Standardized 

Rainfall Index (SPI), Normal Percentage Index (PNI) and Erinç Drought Index were used in 

our study. Monthly and annual drought analyzes were conducted. Monthly maximum 

temperature and total rainfall data were used to determine the drought index. Thus, dry and 

humid periods were identified. According to the Erinç drought index, extreme climatic 

conditions have been experienced frequently in the last 15 years. For example, 2009 has been 

mailto:mehmet.ali.celikk@gmail.com
mailto:gulersoy74@gmail.com


  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

312 

the driest year of the last 55 years. The years 2001 and 2012 represent the most humid 

climatic conditions in Mersin after 1968. The results of the SPI analysis show that there is a 

lack of precipitation in Mersin in 2008 for all months of the year. But there is a significant 

negative trend, especially in the winter months. The years 2001 and 2012 are the most 

important periods in recent years. If the monthly SPI values of these periods are examined, it 

can be seen that the humidity of 2001 originated from heavy rainfall that occurred in 

December. The amount of rainfall in December 2001 was the highest in the last 55 years. 

Another drought index used in our work is PNI. PNI was calculated using the monthly rainfall 

data of 1965-2014 belonging to Mersin station. The results obtained from PNI, Erinç and SPI 

models are consistent. The year 2008 is recorded as arid according to the PNI analysis. The 

PNI results show that the results obtained from Erinç and SPI models are consistent. It is also 

seen as arid in 2008 PNI analysis. In 2012, moist conditions are noteworthy. 

Keywords: Mersin, Drought, PNI, SPI, Erinc Index. 
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1960 DARBESĠ SONRASI DEMOKRAT PARTĠ GAZĠANTEP MĠLLETVEKĠLĠ 

BAHADIR DÜLGER‟ĠN YARGILANMASI 

THE TRIAL OF THE DEMOCRAT PARTY MP OF GAZĠANTEP, BAHADIR 

DÜLGER, AFTER 1960 COUP 

Yrd. Doç. Dr. Metin KOPAR 

Adıyaman Üniversitesi, m.kopar@hotmail.com 

ÖZET 

27 Mayıs Darbesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk askeri darbe olarak tarihe geçmiĢtir. 

Demokrasiyle yönetimin iktidar olduğu ülkemizde, halkın oylarıyla iktidara gelmiĢ olan 

Demokrat Parti, askeri bir darbe ile yönetimden uzaklaĢtırılmıĢtır. Tasfiye edilen bu partinin 

milletvekilleri Yassıada‘da bir yıl süren bir yargılanma sürecine tabii tutulmuĢlardır. Celal 

Bayar ve Adnan Menderes baĢta olmak üzere çok sayıda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 

yargılanmıĢtır. Bu yargılamalarda çok sayıda dava söz konusu olmuĢtur. Bu davalardan birisi 

de Anayasa‘yı ihlal davasıdır. Bu davada yargılananlar, Cumhuriyet Halk Partisinin mallarına 

el koymak, meclis iç tüzüğünde yapılan değiĢikliklerle meclis müzakerelerinin yapılmasına 

engel olmak, tahkikat komisyonunun kurulması çalıĢmalarını engellemek, yargı 

bağımsızlığını ihlal etmek, meclis iç tüzüğünde değiĢiklikler yapmak, toplantı ve yürüyüĢler 

ile ilgili kanun çıkarmak gibi suçlamalarla karĢı karĢıya bırakılmıĢtır. Bu dava sonucunda 

birçok milletvekili ya ölüm cezasına ya da ağır hapis cezasına çarptırılmıĢtır. Dava sonucunda 

Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatin RüĢtü Zorlu, Hasan Polatkan, Emin Kalafat, Nedim 

Koraltan, Agâh Erozan, Ġbrahim Kirazoğlu, Baha AkĢit, Bahadır Dülger, Osman Kavrakoğlu, 

RüĢtü Erdelhun, Nusret KiriĢcioğlu, Hami Sancar, Zeki Erataman‗dan oluĢan 15 kiĢi için 

idam kararı verilmiĢtir. Bu milletvekillerinden birisi de Gaziantep milletvekili Bahadır 

DÜLGER‘dir. Bu bildiride, 1960 Askeri darbesinin ardından Gaziantep Milletvekili Bahadır 

DÜLGER‘‘in yargılanma süreci ve bu süreç içerisinde olan geliĢmeler incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Anayasa, Darbe, Tahkikat, Parti, Yargı. 

 

ABSTRACT 

27 May Coup is recorded as the first military coup in the history of the Turkish Republic. The 

Democrat Party, which came to power with the votes of the public in this country ruled by 

democracy, was suspended from power by a military coup. The MPs of this closed party, had 

to undergo a process of trial, which lasted for a year, in Yassıada. Including Celal Bayar and 

Adnan Menderes, many of the members of the Turkish National Assembly were put on trial. 

Among these trials, there were a number of cases. One of them was the violation of the 

Constitution. In this case, there were accusations of the disseize of the Republican People‘s 

Party, the prevention of Parliamentary negotiations with the changes made in the internal 

regulations of the Parliament, the prevention of the work relating the establishment of Grand 

Jury, the violation of the independence of the judiciary, making changes in the internal 

regulations of the Parliament, introducing laws relating meetings and marches. At the end of 

this case, many MPs were punished with either death penalty or penal servitude. At the end of 

this case, 15 people, including Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatin RüĢtü Zorlu, Hasan 

Polatkan, Emin Kalafat, Nedim Koraltan, Agâh Erozan, Ġbrahim Kirazoğlu, Baha AkĢit, 

Bahadır Dülger, Osman Kavrakoğlu, RüĢtü Erdelhun, Nusret KiriĢcioğlu, Hami Sancar, Zeki 

Erataman, were punished with death penalty. One of these MPs was the MP of Gaziantep, 
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Bahadır Dülger. In this study, the 1960 military coup, the trial process of the MP of 

Gaziantep, Bahadır Dülger who was put on a trial during this coup, and the related events in 

this process will be analyzed.  

Keywords: Judgment, Council, Deputy, Blow, Law 
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CĠNSĠYETÇĠ TERÖR 

Doç. Dr. Mevlüt ÖZBEN 

Atatürk Üniversitesi, mozben@atauni.edu.tr 

 

ÖZET 

Tüm dünyada, kadına yönelmiĢ Ģiddet ve kadın cinayetleri konusunda toplumsal bir 

farkındalığın oluĢmasında iletiĢim ve kamuoyu oluĢturma teknolojilerinin geliĢimi ve 

kullanımının yaygınlaĢmasının önemli bir payı vardır. Bununla beraber, toplumların vicdanını 

kanatan ve kadına Ģiddet/kadın cinayetleri bakımından sembol durumuna gelmiĢ kimi 

vakaların da söz konusu farkındalığı canlı tuttuğunu belirtmek gerekir. Ülkemizde, zaman 

kesiĢmesi bakımından, internet ve sosyal medyanın yaygınlaĢmasıyla örtüĢen kadın 

cinayetlerinde spesifik örnekler, toplumsal öfkenin üzerine odaklandığı kadına Ģiddet ve kadın 

cinayetleri konusunda ―kapitone noktası‖na vardığımız izlenimini vermektedir. Bu çalıĢma 

ülkemizdeki kadın cinayetleri olgusunu çeĢitli yönleriyle vaka çalıĢması ve kuramsal analiz 

yöntemleriyle, ortaya koyduğumuz ―cinsiyetçi terör‖ kavramı etrafında değerlendirmeye 

çalıĢacaktır. Cinsiyetler arası iliĢkilerde Ģiddet kavramı sıklıkla gündeme gelmesine karĢın, 

terör kavramından uzak durulmuĢtur. Oysa Ģiddete yönelik tanım önermelerinden 

öğrendiklerimiz bizi, ister istemez, Ģu iki sonucu götürüyor. Bunlardan ilki, Ģiddetin hayvansı 

dürtülerin bir tür dıĢavurumu olduğu; diğeri ise, Ģiddetin hiçbir kuĢkuya yer vermeyecek 

Ģekilde terörle özdeĢleĢtirilip, terör sınırlarında algılanabilecek bir kavram olduğudur. 

Medyaya yansıyan kadın cinayetlerinin ortak özelliklerinden en dikkat çekici olanı ise 

Márquez‘in ―Kırmızı Pazartesi‖ adlı romanının ana kurgusu olan, iĢleneceği açıkça 

duyurulmuĢ bir cinayetin hiçbir engele takılmaksızın gerçekleĢmesine benzer. BaĢka bir 

deyiĢle Ģiddet ve cinayet kadınlara yönelik bir tehdit ve olasılık olarak sosyo-kültürel bir 

zemin gerçekliğine sahip gözüküyor. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyetçi terör, Ģiddet, kadın 
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SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ: LĠBYA SAĞLIK 

KURUMLARINDA BĠR ARAġTIRMA 

Dr. Mine HALĠS 

Kocaeli Üniversitesi, minehalis@gmail.com 

Mohamed R. TWATI 

Kastamonu Üniversitesi, minehalis@gmail.com 

Prof. Dr. Muhsin HALĠS 

Kocaeli Üniversitesi, muhsinhalis@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu makale, sağlık kuruluĢlarında Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamalarını 

değerlendirmek test etmeyi ve sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Yapılan 

araĢtırmalar literatürde, TKY alanında birçok model ve çerçeve bulunduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte, kalite uzmanları belirli bir çerçeve veya uygulama prosedürü üzerinde hiçbir 

zaman anlaĢmaya varamamıĢlardır. Buna ilave olarak, sağlık sektöründe TKY uygulamalarına 

iliĢkin genel bir model de bulunmamaktadır ve TKY'nin bir sağlık sektöründe nasıl 

uygulanması gerektiği konusunda net bir uygulama birliği bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu 

çalıĢmanın odağı, performans üstünlüğünü elde etmek için Libya'nın kendine özgü bir TK 

çerçevesini belirlemek ve onları karĢılaĢtırmak ve rekabet avantajı elde etmektir. Toplam 

Kalite Yönetimi literatürde yaygınca bahsedilen temel unsurların sağlık kuruluĢlarında ne 

düzeyde uygulandığı ve bu uygulamaların uluslararası standartlara uygunluğu da bu 

araĢtırmada değerlendirilecektir. AraĢtırma için Libya sağlık sektörünü örneklem olarak 

seçilmiĢtir. Veri toplarken kurumların bütün seviyelerden personelin örneklemde yer almasına 

dikkat edilmiĢtir. Farklı yönetim kademelerinde yer alan sağlık kurumu personelinin 

iĢyerlerinde uygulanan TKY‘nin temel prensipleri konusundaki görüĢlerine baĢvurulmuĢtur. 

Katılımcılara ayrıca iĢ yöntemleri, TKY‘nin önemiyle ilgili farkındalık düzeyleri, kuruluĢtaki 

modern teknolojinin kullanımı, kaynak kullanımı ve TKY‘nin hastanelerde uygulanmasını 

engelleyeyen sorunlar da sorulmuĢtur. AraĢtırmada bir dizi kapsamlı ankete dayanarak, 

mevcut sistemdeki zayıflık tespit edilmiĢ ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 'nın Libya sağlık 

sektörü sistemi için çözüm sağlayacağı da ortaya konmuĢtur. Ayrıca toplanan veriler ile 

sektörün durumu, kurumsal süreçler, faaliyet standartları, yönetiminin ve müĢterilerinin 

ihtiyaçları çerçevesinde analiz edilmiĢtir. Önerilen TKY çerçeve geliĢiminin temelini 

oluĢturan verileri ve bilgileri toplamak için bir anket yöntemi uygulanmıĢtır. Toplanan veriler 

ve incelenen örgütlerde çalıĢan yöneticilerin ve çalıĢanların görüĢleri Ġstatistiki Paket 

programlar aracıığıyla analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, Libya hastanelerinde kalite 

uygulamasının tahmini olarak %33,6 olduğunu ve kalite konusunda ciddi bir farkındalık 

eksikliği olduğunu göstermiĢtir. Buna göre, hastane yöneticileri için üzerinde çalıĢacakları ve 

uygulayacakları bir dizi öneri sağlanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Kalite; Yönetim, Sağlık Hizmeti; Libya; Standartlar 
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KÜRESEL BOYUTTA NÜKLEER ENERJĠ GÖRÜNÜMÜ VE GELECEĞĠ 

ENERGY OUTLOOK GLOBALLY AND ITS FUTURE 

Assist. Prof. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI
 

Kilis 7 Aralık University, muazzez@kilis.edu.tr
 

ÖZET 

Enerji kullanımının ve talebinin arttığı günümüzde, enerji kalemlerinin çeĢitlendirilmesi 

ülkelerin enerji politikalarında önemli bir yer tutmaktadır. Enerji bağımlılığının 

azaltılmasında yerel kaynak kullanımı ile ilgili tüm dünya devletleri çeĢitli çalıĢmalar 

yapmaktadır. Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve enerji geleceği için nükleer enerji 

vazgeçilmez bir kaynak olarak görülmektedir. Primer enerji kaynaklarına alternatif olarak 

görülen nükleer güç reaktörleri elektrik enerjisi üretiminde bulunduğu ülkelere avantaj 

sağlamaktadır. Nükleer santraller bulundukları ülkelerin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını 

karĢılamakta ve dıĢa bağımlılığı azaltmaktadır. Dünyanın bazı bölgelerinde özellikle batıda 

yaygın bir kullanıma sahip olan nükleer güç reaktörü sayısı günümüzde 446 iken inĢa halinde 

de 63 reaktör bulunmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı enerji sektöründe nükleer enerjinin payını 

belirleyerek, dünyada nükleer enerjinin coğrafi dağılıĢını ortaya koymak, ülkelerin enerji 

kullanım payında nükleer enerjinin önemini, ülkelere göre enerji talebindeki yerini 

değerlendirmektir. Petrol ve doğal gaza bağımlılığın azaltılmasında önemli bir kaynak olan 

nükleer enerji, özellikle geliĢmiĢ batılı ülkelerde daha yaygın kullanılmaktadır. Birincil enerji 

kaynakları açısından dıĢa bağımlı ülkeler nükleer enerji sayesinde kalkınma ve geliĢme 

hızlarını arttırarak ekonomik olarak büyümüĢlerdir. En son 2011 yılında Japonya‘da yaĢanan 

nükleer kazaya rağmen bu kaynağa sahip ülkelerin nükleer enerjiden vazgeçmesi mümkün 

görülmemektedir. Ucuz ve temiz elektrik üretiminde önemli bir yer tutan nükleer güç 

reaktörleriyle ilgili dünyada yeni yatırımlar yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nükleer enerji, enerji görünümü, enerji kaynakları. 

 

ABSTRACT 

In today‘s world where energy use and demand has increased, diversification of energy types 

has an important place in countries‘ energy politics. In decreasing energy dependency, all the 

world countries have been conducting studies on use of local resources. For a sustainable 

economic growth and energy future, nuclear energy is considered as an indispensable 

resource. An alternative to primary energy resources, nuclear power reactors bring advantages 

regarding the electrical energy production. Nuclear power plants supply the needs of the 

countries they are built in and reduce dependency to foreign countries. Widely used in the 

world, particularly in the West, the number of nuclear power reactors in the world is currently 

446 and the number of reactors under construction is 63. The purpose of this study is to 

evaluate the share of nuclear energy in the energy sector, to put forward the geographical 

distribution of nuclear energy in the world, the importance of nuclear energy in countries‘ 

energy use and the energy demand levels according to countries. An important resource in 

reducing dependency on oil and natural gas, nuclear energy is widely used specifically in 

western countries. Countries that are dependent on foreign countries in terms of primary 

energy resources economically grew thanks to nuclear energy by increasing their development 

pace. Despite the nuclear accident in Japan in 2011, it is not possible for countries that have 
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this resource to abandon nuclear energy. Since nuclear power reactors produce clean and 

cheap electricity, new investments on these reactors are being made. 

Keywords: Nuclear energy, energy outlook, energy sources. 
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TOPLUMSAL HAREKETLER AÇISINDAN SĠVĠL TOPLUM ve SOSYAL MEDYA 

Muhammed Bilal ARI 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, mbaari35@gmail.com 

Çağla CIKIT 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi caglacikit@gmail.com 

Ġlker Timur Burak SANCAK 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi,  buraksancak@msn.com 

 

ÖZET 

Mevcut potansiyelinin farkına varılan internet ve sosyal medya çok daha büyük kitlelere 

ulaĢan bir iletiĢim alanı olması yönüyle hem baskın kültürün yayılma çerçevesini 

geniĢletmekte hem de demokratikleĢmeye hizmet etmektedir. Bununla birlikte sivil toplum 

kuruluĢlarının bu araç yoluyla dünya genelinde ve toplum içinde kendi seslerini 

duyurmalarına yardımcı olmaktadır. Sosyal medya kullanımının yaygınlaĢmasından sivil 

toplum örgütlerinin de memnun olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü sivil toplum 

kuruluĢları, baskı grubu olabilmeleri noktasında siyasi yönetimlere muhalif politikalar 

oluĢturmaları yönüyle zaman zaman ana akım medyayı elinde bulunduran ulusal ya da 

uluslararası medya patronlarının sansür uygulamalarına maruz kaldıkları aktivitelerini internet 

veya sosyal medya üzerinden tüm dünyaya duyurabilmektedir. Hiç Ģüphesiz, akıllı 

telefonların giderek kullanımının arttığı, ona nazaran televizyon karĢısında harcanan zamanın 

azaldığı küresel dünyada sosyal medya üzerinden etkileme faaliyetlerini yürütmek son derece 

akıllıca görünmektedir. Yine sivil toplum kuruluĢları internet üzerinden üyelik hizmeti 

sunarak üye sayılarını ve bilinirliklerini arttırabildikleri gibi Twitter ve Facebook gibi sosyal 

medya alanlarından amaçlarına yönelik anket çalıĢmaları yürütebilmektedirler. Sosyal 

medyanın da artık toplumsal hareketlerin göbeğinde yer alan bir unsur olduğunu söylemek 

mümkündür. Ana akım medya tarafından belirlenen gündem ve oluĢturulan sessizlik ortamı 

sosyal medya üzerinden bilgi alıĢveriĢinde bulunan ve farkındalık sahibi olan insanlar 

tarafından bozulmaktadır. Bunun yanında sosyal medya toplumsal hareketler ya da eylemlerin 

ana akım medya tarafından duyurulmadığı ya da bizatihi hükümetin açıklama yapmasından 

kısa bir süre sonra kısmi olarak duyurulması ve yayılmasında da önemli bir rol oynamaktadır. 

Yine sosyal medyanın sayesinde insanlar kendisi gibi düĢünen diğer insanların farkına vararak 

suskunluk sarmalını kırmakta ve her kesimden gruplar ve kiĢilerin bir araya gelip 

örgütlenerek demokratik hak arayıĢlarını protesto yoluyla yerine getirebildiği söylenebilir. 

Ayrıca sosyal medya toplumsal hareketler bakımından üretkenlik, kendine güven ve meydan 

okuma edimlerinin ortaya çıktığı yerler olmuĢlardır. Bu çalıĢma kapsamında sosyal medyanın 

etkili olduğu bazı toplumsal hareketleri incelemekte fayda görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Medya, Sosyal Medya, Toplumsal Hareketler, Sivil Toplum, Sivil 

Toplum KuruluĢları. 
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ĠNANÇ ODAKLI TOPLULUKLARIN YENĠDEN SOSYALLEġTĠRME 

POTANSĠYELĠ 

ArĢ.Gör. Muhammet ÇEVĠK 

Adıyaman Üniversitesi, muhammetcevik@adiyaman.edu.tr 

 

ÖZET 

Suç ve Ģiddet olgularının önemli bir bileĢeni olan bağımlılık günümüzün en önemli sosyal 

sorunlarından biridir. Gerek sigara, uyuĢturucu, uçucu madde gibi madde bağımlılıkları 

gerekse internet, oyun gibi daha güncel bağımlılık türleri bireysel ve toplumsal hayatımızı 

tehdit etmektedir. YaĢadığımız modern dünya, özgürlüklerin en üst seviyede talep edildiği bir 

dünyadır. Cari hak ve özgürlük anlayıĢı, serbest pazar ekonomisi, kentleĢme ve artan 

iletiĢimin yanında baĢta aile olmak üzere geleneksel kurumların ve değerlerin çözülmesi, 

cemaat yaĢamının ve yakın iliĢkilerin zayıflaması bireyin sosyal yaĢamdaki direncinin 

kırılmasına ve sosyal sorunların artmasına yol açmıĢtır. Bunun da etkisiyle toplumda 

bağımlılık türlerinde ve miktarında artıĢlar meydana gelmiĢtir. Kitlesel bir tehdit olsa da 

bağımlılıkla mücadelede topyekün baĢarıyı mümkün kılan herhangi bir yöntem yoktur. 

Bağımlılık sorunu ve çözüm çabaları genel olarak tıbbi (psikiyatrik), klinik (psikolojik) ve 

adli (kriminolojik) yaklaĢımların hâkimiyeti altındadır. Ancak sorunun giderek büyümesi ve 

komplike hale gelmesi, mevcut yaklaĢımların çözüm üretmekte yetersiz kalması yeni 

arayıĢları beraberinde getirmiĢtir. Ülkemizde suç önlemede, iyileĢtirme çalıĢmalarında ve 

bağımlılıkla mücadelede inanç odaklı yaklaĢım geçmiĢte de izleri bulunabilecek yeni bir 

yaklaĢımdır. Ġnanç odaklı yaklaĢım kiĢilere değerler kazandırılmasına ya da inanç ve ahlak 

dünyasının yeniden inĢasına dayanan geniĢ yelpazede önemli potansiyel barındıran bir 

yaklaĢımdır. Bu yaklaĢımın kazandırdığı yalnızca kiĢinin duygu ve düĢünce dünyasının sosyal 

normlara uygun olarak inĢası/onarımı değildir. Temelde inanç odaklı toplulukların içinde ve 

onların faaliyetlerinin bir parçası olarak gerçekleĢen rehabilitasyon süreci genç bireylerin 

riskli sosyal çevreden uzaklaĢtırılması ve yeniden sosyalleĢtirilmesini de içermektedir. 

Bireyin dahil olduğu ve genelde geniĢ bir alanda görülen inanç odaklı topluluklar ona yaĢadığı 

yerin de ötesinde bir sosyalleĢme imkanı sunmakta, toplumda etiketlenmenin olumsuz 

etkilerine maruz kalan bireyi, bu etkilerden kurtulması ve yeni bir baĢlangıç yapmasını 

sağlayabilmektedir. Bu bildirinin amacı çoğunlukla yaĢları genç olan ve yönlendirmelere açık 

olan suça sürüklenen çocukların, gençlerin ya da suça bulaĢmıĢ bireylerin, daha özel olarak da 

madde bağımlısı gençlerin rehabilitasyonunda inanç odaklı toplulukların yeniden 

sosyalleĢtirme imkânını değerlendirmektir. Bu toplulukların riskli sosyal iliĢkilerden uzak 

tutmak, izolasyon, alternatif sosyal çevre kazandırma ve yeni çevre ile iliĢkilerini sürdürmede 

bireylere sunduğu imkanlar kısaca ele alınacaktır. Bu bildiri bağımlılıkla mücadele konusunda 

alternatif bir yöntemi uygulamakta olan Adıyaman Menzil cemaatinin kurmuĢ olduğu 

rehabilitasyon merkezi üzerine yapılan akademik bir incelemenin bulgularından türetilmiĢtir. 

Bu rehabilitasyon merkezi, manevi danıĢmanlık uygulamasının geleneksel kadim köklerinden 

olan tarikatlar ve cemaatlerin günümüzde de devam eden ve günün koĢullarına uygun 

formatlarda sürdürülen eğitim ve iyileĢtirme çalıĢmalarının bir örneğidir. Bildiride 

uygulamanın özgün sosyalleĢme/sosyalleĢtirme boyutu üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Suç Önleme, Bağımlılıkla Mücadele, Değerler Eğitimi, Ġnanç Odaklı 

YaklaĢım, Ġnanç Odaklı Topluluk, Yeniden SosyalleĢme 
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KÜRESEL BĠR YAġAM FELSEFESĠ OLARAK MONE-HEDONĠZM 

Yrd. Doç. Dr. Muhammet ĠRĞAT 

Adıyaman Üniversitesi, mhmmtirgat@gmail.com 

 

ÖZET 

Hedonizm, kökleri Antik Yunan felsefesine dayanan ve hayatın amacını acıdan kaçıp hazzı 

yakalamak olarak belirleyen bir yaĢam felsefesini ifade etmektedir. Hedonistlere göre bize ne 

zevk veriyorsa o iyidir. Öyleyse hayattaki amacımız hazza ulaĢmak olmalıdır. Monetarizm ise 

ekonomideki tüm dengeyi para arzı ve talebine bağlayan Amerikan kaynaklı bir ekonomi 

görüĢüdür. ĠĢte çağımız insanı bu iki kavramın bir araya gelmesiyle oluĢan yeni bir değer 

felsefesine sahiptir. Bu yeni küresel yaĢam felsefesine Mone-Hedonizm diyebiliriz. Kur‘ân‘ın 

ifadesiyle heva ve hevesine boyun eğen, onu kendine ilah edinen insan tipolojisinin günümüz 

yaĢam felsefesi tam da mone-hedonizm yani para hazcılığıdır. Gelir dağılımı adaletsizliğinin, 

küresel savaĢların, lüks tutkusunun, teknoloji ve konfor bağımlılığının kısacası içinde 

yaĢadığımız çağın tüm ahlâkî hastalıklarının nedeni böyle bir yaĢam felsefesinin hakim 

olduğu bireyler, toplumlar ve sosyo-politik kurum ve sistemlerin varlığıdır. Mone-hedonist 

insan, kalbinde para sevgisini, ona sahip olmanın hevesini, onu kullanmanın hazzını taĢıyan, 

sınırsız bir tutku ve hırsla onu arzulayan ve ona ulaĢmak için meĢru yahut gayr-i meĢru tüm 

yol ve yöntemleri denemekten çekinmeyen insandır. Onun en belirgin özellikleri, bencillik, 

sahip olma hırsı, baĢkalarına karĢı nefret ve güvensizliktir. O, yokluk içinde değil bolluk 

içinde boğulmakta ve önce kendi iç dünyasını ardından da yaĢadığımız dünyatı cehenneme 

çevirmektedir. Biz bu tebliğimizde çağımız insanının içinde bulunduğu bolluğa rağmen onu 

değer-bağımsız, bayağı bir varlık haline getiren değersizleĢme biçimini bir yaĢam felsefesi 

kavramsallaĢtırması üzerinden tasvir etmeye çalıĢacağız. 

Anahtar Kelimeler: Hedonizm, Monetarizm, DeğersizleĢme, Para-hazcılık 
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ÖLMEKTE OLAN TÜRK LEHÇELERĠNĠ KORUMA VE YAġATMA 

ArĢ. Gör. Murat AYDIN 

murataydin45@gmail.com 

 

ÖZET 

Türk lehçeleri Doğu Avrupa‘dan Sibirya ve Çin‘in batısına kadar yaklaĢık 250 milyon kiĢi 

tarafından konuĢulan geniĢ bir dil ailesidir. Bu çalıĢmamızda öncelikle dil ölümünü, dillerin 

ne zaman ve nerede tehlike altında olduğunu ve özellikle Türk lehçeleri üzerinde duracağız. 

Daha sonra Türkçenin 20 farklı yazı diline ayrıĢmasının doğal bir sürecin sonucu mu yoksa 

dil planlamalarının sonucu mu olduğunu, Türk lehçeleri üzerine uygulanan dil politikalarını 

ve tehlike altındaki Türk lehçelerini ele alacağız. Bu çalıĢmanın amacı, ölmek üzere olan Türk 

lehçelerini korumak ve yaĢatmaktır.  

Anahtar Kelimeler: dil, lehçe, Türk lehçeleri, tehlikede olan diller, Türkçe 
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DAYANIġMA VE DAYATMA OLARAK KÜLTÜR 

ArĢ. Gör. Dr. Murat BAHADIR 

Erzurum Teknik Üniversitesi,  murat.bahadir@erzurum.edu.tr 

 

ÖZET 

Ġnsan kültür tarafından Ģekillendirilen hem de kültürü Ģekillendiren bir varlık olarak yaĢadığı 

toplumda hem özne hem de nesne konumundadır. Bunun bir sonucu olarak da kültür, tarih 

boyunca bir taraftan dayanıĢma olarak algılanırken diğer taraftan da dayatma olarak 

algılanmıĢtır. Antikçağdan günümüze tarihin her döneminde bu bağlamda değerlendirilen 

kültür, bu iki özelliğinin arasındaki çatıĢma ve çekiĢmeler etrafında ĢekillendirilmiĢtir. 

Antikçağda mitoloji kültürü ile felsefe kültürü, ortaçağda din kültürü ile seküler kültür 

arasında gerçekleĢen bu çatıĢma modern dönemde ise endüstri kültürü ve kitle kültürü olarak 

devam etmiĢtir. Özellikle 20. yüzyılda gerçekleĢen bu çekiĢme kültürün bir dayanıĢma mı 

yoksa bir dayatma mı olması gerektiği çerçevesinde tartıĢılmıĢ ve mevcut bu durumu daha iyi 

ifade edileceği düĢünülen yeni kültür tanımları ileri sürülmüĢtür. EndüstrileĢeme ve 

kentleĢmenin etkisi ile yeni bir toplum biçimi olarak ortaya çıkan kitleler bu tartıĢmanın 

merkezinde yer almıĢlardır. Bu bağlamda oluĢan bu kitlenin sahip olduğu kitle kültürü, 

muhafazakar düĢünce için alt, avam, yığın anlamında bir aĢağılamayı ifade ettiğinden dolayı 

bu kültür popüler kültür olarak yeniden tanımlanmıĢtır. Radikaller/sosyalistler için ise bu kitle 

kültür, endüstri zoraki dayatması olarak görüldüğünden dolayı endüstri kültürü olarak 

nitelendirmiĢtir. Kitle kültürü ile muhafazakarların popüler kültür tanımlaması arasında bir 

ayrım olmadığını iddia eden sosyalistlere göre popüler kültür veya kitle kültürü 

muhafazakarların iddia ettiği Ģekilde halkın dayanıĢması sonucu değil, endüstrinin halka bir 

dayatması sonucu ortaya çıktığını iddia etmiĢlerdir. Çünkü kültür her zaman dayatma 

içermiĢtir. Modern dünyada popüler kültürü bu bağlamda değerlendirmeyip halka ait olarak 

görmek, endüstrinin üretmiĢ olduğu metalar ve sunmuĢ olduğu imkânların fazlalılığına 

aldanmaktan baĢka bir Ģey değildir. ÇalıĢma bu iki kültür anlayıĢı çerçevesinde kültürün bir 

dayatma mı dayanıĢma mı yoksa her iki süreci de içeren bir olgu mu olduğunu ortaya 

koyamaya çalıĢacaktır. 

Anahtar Kelimeler: DayanıĢma, Dayatma, Kültür, Kültür Endüstrisi, Popüler kültür 
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HUKUK FELSEFESĠNDE SĠVĠL ĠTAATSĠZLĠK SORUNU 

ArĢ. Gör. Murat BAYRAM 

Dicle Üniversitesi, mbfilozpf@gmail.com 

 

ÖZET 

Sivil itaatsizlik, yasaların ya da hükümet politikasının değiĢtirilmesini hedefleyen, kamuoyu 

önünde icra edilen Ģiddete dayanmayan, vicdani ancak yasal olmayan bir eylemdir. Yasal 

adaletin geçerli olduğu demokratik bir yönetim sisteminde ortaya çıkan ciddi adaletsizliklere 

karĢı, yasal imkanların tükendiği noktada son çare olarak baĢvurulan sivil itaatsizlik, kendisini 

yasa üstü adalette ve doğal hukukta- Yasanın uygun bir biçimde daha üstün bir yasa 

tarafından askıya alınabileceği fikri, doğal hukuk düĢüncesinin temelidir.- meĢrulaĢtıran 

yasadıĢı bir eylemdir. Sivil itaatsizliğin illegal yollara baĢvurması hukuki bakımdan kabul 

edilemez, ancak politik-ahlaki açıdan tartıĢılabilir. Politik-ahlaki açıdan değerlendirdiğimizde 

sivil itaatsizlik eylemlerinde, toplumun genel adalet duygusuna hitap edilir. Amacımız hukuk 

felsefesinde bir sorun olan sivil itaatsizliğin yasallığını(yasa ve yasa üstü alanda) ve yasa 

dıĢılığını tartıĢmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sivil itaatsizlik, yasa, hukuk, doğal hukuk 
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MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KOBĠ TFRS HAKKINDAKĠ 

DÜġÜNCELERĠ VE FARKINDALIK DÜZEYLERĠ : GAZĠANTEP ÖRNEĞĠ 

OPINIONS AND AWARENESS LEVELS OF MEMBERS OF THE ACCOUNTING 

PROFESSION ABOUT SME TFRS: GAZIANTEP EXAMPLE 

 

Yrd. Doç. Dr. Murat KARAHAN 

Gaziantep Üniversitesi, drmuratkarahan@gmail.com 

ÖZET 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) 2009 yılında küçük ve orta büyüklükteki 

kuruluĢların (KOBĠ) ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Uluslararası Mali Raporlama 

Standardını yayımlamıĢtır (KOBĠ'ler için UFRS). KOBĠ UFRS, (a) kamusal hesap verme 

sorumluluğu olmayan ve (b) genel amaçlı mali tablo çıkaran kuruluĢların raporlama 

ihtiyaçlarını karĢılamak için tasarlanmıĢtır. KOBĠ UFRS küçük Ģirketlerin ihtiyaçları ve 

imkanları için tasarlanan 230 sayfalık kendi içinde yeterli bir standarttır. Türkiye'de ise KOBĠ 

UFRS' nin ilk olarak Temmuz 2012‘de (ulusal yönetmeliğe çevrildiği ve dahil edildiği 

Ģekliyle) zorunlu olması gerektiğine karar verilmiĢ ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 

(TMSK) tarafından KOBĠ'ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBĠ TFRS)‖ 

ismiyle yayınlanmıĢtır. KOBĠ'ler için uyarlanmıĢ olan KOBĠ TFRS' nin ülkemizde 

uygulanması açısından en önemli vazife bu standartların uygulayıcıları olmaları açısından 

muhasebecilik mesleğini icra eden meslek mensuplarına düĢmektedir. Bu açıdan çalıĢma 

kapsamında; Gaziantep‘te faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının KOBĠ TFRS 

hakkındaki düĢüncelerinin ve farkındalık düzeylerinin hazırlanan Anket yardımıyla ölçülmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda Gaziantep de faaliyet gösteren 200 muhasebe meslek 

mensubuna ulaĢılmak istenmiĢ ancak bunlardan sadece 104'üne ulaĢılabilmiĢtir. Bu 104 

meslek mensubunun KOBĠ TFRS hakkındaki görüĢleri ve farkındalık düzeyleri ankete vermiĢ 

oldukları cevaplar ıĢığında değerlendirilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler : KOBĠ, KOBĠ TFRS, Muhasebe Meslek Mensupları, Muhasebe 

Standartları  

 

ABSTRACT 

In 2009, the International Accounting Standards Board (IASB) issued the Universal Financial 

Reporting Standard (UFRS for SMEs) prepared in line with the needs of small and medium 

sized enterprises (SMEs). SME UFRS is designed to meet the reporting requirements of 

organizations which (a) do not have publicly accountability responsibility and (b) issue 

general purpose financial statements. SME UFRS is a 230-page self-sufficient standard 

designed for the needs and possibilities of small companies. In Turkey, it was decided that 

SME UFRS should be mandatory first in July 2012 (as converted and included in national 

regulation) and it is published by Turkish Accounting Standards Board (TMSK) for SMEs 

with the title called "Turkish Financial Reporting Standards" for SMEs (KOBĠ TFRS). The 

most important duty for the application of the SME TFRS adapted for SMEs in our country 

falls into the members of the accounting profession in terms of the fact that they are the 

enforcers of these standards. In this respect, with this study it was aimed to measure the 

opinions about the SME TFRS and the level of awareness of the accounting professionals 

operating in Gaziantep with the help of a questionnaire prepared. Within this scope, it was 

mailto:drmuratkarahan@gmail.com


  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

326 

desired to reach 200 accounting professionals operating in Gaziantep, but only 104 of them 

could be reached. The opinions and awareness levels of these 104 professionals on SME 

TFRS were evaluated in the light of the answers they gave to the survey.  

Keywords: SME, SME TFRS, Accounting Professionals, Accounting Standards 
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1876 KANUN-I ESASÎ‟ DE TEMEL HAK VE HÜRRĠYETLERĠN DÜZENLENĠġĠ VE 

1909 DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 

REGULATION OF BASIC RIGHTS AND FREEDOMS IN THE OTTOMAN BASIC 

LAW OF 1876 (KANUN-I ESASI) AND 1909 AMENDMENTS 

ArĢ. Gör. Murat KURUN 
Atatürk Üniversitesi, murat.kurun@atauni.edu.tr 

ArĢ. Gör. Lokman ġAHĠN 

Atatürk Üniversitesi, lokman.sahin@atauni.edu.tr 

 

ÖZET 

Klasik demokrasi anlayıĢının çerçevesini çizdiği temel hak ve özgürlükler bilindiği üzere 

1789 Fransız devriminin getirmiĢ olduğu siyasal ve toplumsal akımlar içinde geliĢmiĢtir. 

Felsefi bir kavram olarak özgürlük kavramı ilkçağın düĢünürleri tarafından iĢlenmeye 

baĢlanmıĢ olsa da siyasal hayatın içine Fransız Devriminden sonra bir hukuk konusu ve 

sorunu olarak girmiĢtir. Bu akımla birlikte temel hak ve hürriyetler anayasalarda hukuki bir 

zemine oturtulmaya çalıĢılmıĢ ve iktidarın sınırları daraldıkça temel hak ve hürriyetlerin alanı 

geniĢlemiĢtir. Temel hak ve hürriyetlerin kazanımı Batı demokrasilerinde tabandan tavana 

doğru ulaĢan bir talepler silsilesi halinde hâsıl olurken Osmanlı döneminde bu temel hak ve 

hürriyetlerin kazanımı yukarıdan aĢağıya gelen bir çaba eseri yavaĢ ve ağır gerçekleĢtirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmamızda Osmanlı döneminde temel hak ve hürriyetlere iliĢkin 

düzenlemelerin de bulunduğu anayasal hareketlere ve nihayetinde 1876 Kanun-i Esasî‘ ye ve 

1909 değiĢikliklerine dönemin siyasi olaylarına mümkün olduğunca az yer vererek daha çok 

insan haklarına iliĢkin düzlemde bakmaya çalıĢacağız. 

Anahtar kelimeler: Kanun-i Esasi, Temel Hak ve Özgürlükler, Anayasa 

 

ABSTRACT 

The basic rights and freedoms that framed by the classical democracy concept were developed 

within the political and social movements emerged as a result of French revolution of 1789. 

Although the notion of freedom as a philosophical concept has begun to be processed by the 

early thinkers, it has entered into political life as a legal issue and problem after the French 

Revolution. With this movement, basic rights and freedoms have been tried to be placed on a 

legal level in the constitutions and the scope of basic rights and freedoms has been enlarged as 

the borders of power have narrowed. In the Ottoman period, efforts to achieve these basic 

rights and freedoms which have been made slowly and hardly by an effort from above while 

fundamental rights and freedoms have been being salvaged the case of a hierarchical bottom-

right demand in Western democracies. We will try to look more at the level of human rights 

by giving as possible as little space to the political events of the period to the 1876 Acts and 

the 1909 amendmentsat and the constitutional movements, including the arrangements related 

to fundamental rights and freedoms during the Ottoman period in our work. 

Keywords: Ottoman Basic Law, Fundamental Rights and Freedoms, Constitution 
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TÜRKĠYE‟DE ÖZEL KATILIM BANKALARININ ÜÇ AYLIK PERĠYOTLARLA 

2014-2016 DÖNEMĠNDE KARLILIKLARININ ORAN ANALĠZĠ YÖNTEMĠYLE 

ĠNCELENMESĠ 

Yrd. Doç. Dr. Servet ÖNAL 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, servetonal@osmaniye.edu.tr 

ArĢ. Gör. Murat MAT 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, murat.mat@osmaniye.edu.tr 

 

ÖZET 

Ülkemizde katılım bankalarının, sektör içerisindeki paylarını ve aktif büyüklüklerini yüksek 

bir ivmeyle arttırmıĢtır. 2000 yılından bu yana, katılım bankacılığı sektörü yıllık ortalama 

yaklaĢık %23‘lük büyüme hızı göstermiĢtir. Faizsiz bankacılık prensiplerine göre faaliyet 

sürdüren katılım bankalarının sektör içerisindeki paylarının artması, finansal piyasaların 

geliĢmesi ve atıl olan mali kaynakların sisteme kazandırılması açısından önem arz etmektedir. 

Bu çalıĢmada, katılım bankacılığı sektöründe faaliyet gösteren bankalardan Albaraka Türk, 

Kuveyt Türk ve Türkiye Finans‘ın 2014-2016 yılları arasındaki karlılıklarının karĢılaĢtırılmalı 

olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. ÇalıĢmada kullanılan veriler, Türkiye Katılım 

Bankaları Birliği‘nin yayınlamıĢ olduğu istatistiklerden ve bankalara ait finansal tablolardan 

elde edilmiĢtir. ÇalıĢmada, bankaların karĢılaĢtırılmasında kolay anlaĢılır ve yaygın bir metot 

olmasından dolayı oran analizi kullanılmıĢtır. Oranlar çeyreklik dönemler bazında 

hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmada bankaların incelenmesinde karlılık oranlarından öz sermaye 

karlılığı, aktif karlılığı, Ģube baĢına kar; gelir gider yapısını gösteren oranlardan net kar payı 

gelirlerinin aktif toplama oranı, kar payı dıĢı gelirlerin aktif toplama oranı, faaliyet gelirlerinin 

toplam aktife oranı ve diğer faaliyet giderlerinin faaliyet gelirlerine oranı; kredi kalitesini 

gösteren takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ve kredi değer düĢüklüğü karĢılıklarının 

toplam faaliyet gelirlerine oranı ile sermaye yeterliliğini gösteren öz sermayenin aktif toplama 

oranı değiĢkenleri kullanılmıĢtır. Katılım bankalarının bankacılık sektörü içindeki payının 

tedrici olarak %5‘den %15‘e çıkarılması planlanmaktadır. Bu çalıĢmanın katılım bankalarının 

sağlıklı büyümesinde önemli katkılar sunacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Katılım bankacılığı, Banka karlılığı, Oran analizi 
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TÜRKĠYE‟DE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE BÜROKRATĠK ENGELLERĠN 

AġILMASI VE SOYBĠS UYGULAMASI: OSMANĠYE ÖRNEĞĠ 

NEGOTIATING BUREAUCRATIC OBSTACLES IN ALLEVIATING POVERTY IN 

TURKEY AND APPLICATION OF SOCIAL BENEFIT INFORMATION SYSTEM 

(SOYBĠS): OSMANĠYE EXAMPLE 

Doç. Dr. Ġbrahim Ethem TAġ 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, i.ethem.tas@gmail.com 

ArĢ. Gör. Yeter ÇĠÇEK 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, y.cicek_01@hotmail.com 

ArĢ. Gör. Kemal UÇACAK 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, kemalucacak@outlook.com 

Ali Galip MART 

Osmaniye Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Ġl Müdürlüğü, aligmart@hotmail.com 

 

ÖZET 

KarmaĢık yapısı sebebiyle tanımlanması oldukça güç olan yoksulluk olgusu genel anlamda, 

insanların asgari yaĢam standardının gerektirdiği temel gereksinimlere sahip olamaması 

Ģeklinde tanımlanabilmektedir. Asgari yaĢam standardının tespit edilmesi hususunda yaĢanan 

görüĢ ayrılıkları, yoksulluğu tanımlamada birçok sorunu ortaya çıkarmaktadır. Diğer 

ülkelerde olduğu gibi Türkiye‘de de yoksulluğun önemli bir sorun haline gelmesi nedeniyle 

yoksullukla mücadelede Türkiye‘de yeni arayıĢlar gündeme gelmiĢtir. Bu kapsamda 

Türkiye‘de bu mücadelenin önemli yürütücülerinden biri ise Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığına bağlı olarak kurulan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüdür (SYGM).   

Yine bürokratik iĢlemlerin fazlalığı, günümüzde yoksullukla mücadelede önemli sosyal 

politika araçlarından biri olarak kabul edilen sosyal yardımların etkin bir Ģekilde sunulmasına 

engellemektedir. Bu sorunu çözmek için yürütülen çalıĢmalar sonucunda Sosyal Yardım Bilgi 

Sistemi (SOYBĠS) uygulaması hayata geçirilmiĢtir. SOYBĠS, Sosyal Yardımlar Genel 

Müdürlüğü (SYGM) tarafından hayata geçirilmiĢ bir e-devlet uygulamasıdır. Bu uygulama ile 

kamu kurumları arasında mükerrer yardımların önlenmesine yönelik yapılan yazıĢmalar 

ortadan kaldırılarak bürokrasiyi azaltmak ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına katkıda 

bulunulmak hedeflenmiĢtir. Bu çerçevede çalıĢmada; yoksulluk ve bürokrasi kavramlarına 

açıklık getirilerek, Osmaniye ili ölçeğinde Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı (SYDV) 

SOYBĠS uygulamasının hayata geçirilmesiyle vatandaĢların ne tür kazanımlar elde ettiği, 

SOYBĠS uygulamasından önceki durum ile mevcut durum arasındaki farklılıklar, kurumda 

çalıĢan personele uygulanan anket yöntemiyle analizler yapılarak ortaya konulmaya 

çalıĢılacaktır 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Bürokrasi, SOYBĠS, Osmaniye, Türkiye 
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ABSTRACT 

Poverty which is hardly defined due to its complex structure, can be defined in a way that  

people are not having basic demands that minimum life standard necessitates.  Divergence 

experiencing in obtaining of minimum life standard causes many problems in defining 

poverty. Since the poverty becomes an important problem in Turkey as it is in other countries, 

new pursuits also come to the fore in Turkey in alleviating poverty.In this scope one of the 

important conductors of this struggle in Turkey is Social Benefits General Directorate 

(SYGM) established in association with Ministry of Family and Social Policies. Again excess 

bureaucratic procedures prevents effective presentation of social benefits that are accepted to 

be the one of important social politics means in struggling with poverty today. As a result of 

studies conducted to solve this problem, Social Benefit Information System(SOYBĠS) 

application was adopted. It is an e-state application that was adopted by Social Benefits 

General Directorate (SYGM). With this application it was aimed to reduce bureaucracy by 

eliminating correspondances towards preventing repetitive benefits between public enterprises 

and contribute effective usage of public funding. In this frame, by clarifying poverty and 

bureaucracy concepts it will be tried to reveal what kind of gainings citizens get by SOYBĠS 

application that Social Assistance and Solidarity Foundation adopted in Osmaniye province 

scale, the difference between present situation and previous situation before SOYBĠS 

application by making analyses with questionnaire technique applied to personnel.  

Keywords: Poverty, Bureaucracy, Social Benefit Information System (SOYBĠS), Osmaniye, 

Turkey. 
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TOPSIS VE MOORA YÖNTEMLERĠ ĠLE ÖLÇÜLEN FĠNANSAL PERFORMANSIN 

PAY GETĠRĠLERĠNE ETKĠSĠ: BĠST ÇĠMENTO-BETON ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE 

BĠR UYGULAMA 

THE EFFECTS OF FINANCIAL PERFORMANCE THAT MEASURED BY TOPSIS 

AND MOORA METHODS ON STOCK RETURNS: AN APPLICATION ON BIST 

CEMENT-CONCRETE COMPANIES 

Doç. Dr. Ġlhan EGE 

Mersin Üniversitesi, ilhanege2005@hotmail.com 

Öğr. Gör. Serdar YAMAN 

ġırnak Üniversitesi, srdr73@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, finansal performansın pay getirileri üzerine etkileri incelenmiĢtir. ÇalıĢma, 

BĠSTçimento-beton iĢletmelerinin 2010-2016yılları arası 6 aylık verilerini kapsamaktadır. Her 

dönem için TOPSIS ve MOORAyöntemleri ile firmaların finansal performansları nicel 

değerlere dönüĢtürülmüĢtür. Daha sonra TOPSIS ve MOORA skorları ile firmaların pay 

getirileri arasındaki iliĢki panel veri analiz yöntemi ile incelenmiĢtir.Analiz sonuçlarına 

göre,TOPSISskorları pay getirileri üzerinde anlamlı pozitif etkiye sahip bir değiĢken 

niteliğindedir. Buna karĢın MOORA skorları ise pay getirileri üzerinde herhangi bir anlamlı 

etkiye sahip değildir. Panel veri analizi sonucunda, TOPSIS yöntemi ile elde edilen finansal 

performans değerlerinin,pay yatırımlarında kullanılmasının,MOORA yöntemi ile elde edilen 

finansal performans değerlerine kıyasla daha etkili olacağı tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Pay Getirileri, Finansal Performans, TOPSIS, MOORA, BĠST Çimento-

Beton Sektörü 

 

ABSTRACT 

Inthisstudy, the effects of the financial performance on stock returns has been analised. The 

study covers 6 month data of BIST cement-concrete companies between years 2010-2016. For 

each period, firms‘ financial performances have been converted to quentitative values by 

using TOPSIS and MOORA methods. Then, the relationship between financial performance 

and stock returns has been analized by using panel data analysis. According to the results of 

the analysis, the TOPSIS scores are variables with significant positive effect on stock 

returns.On the other hand, the MOORA scores do not have any significant effect on stock 

returns. As a result of the panel data analysis, it has been determined that the use of the 

financial performance values measured by TOPSIS method in stock investments is more 

effective than the financial performance values measured by the MOORA method. 

Keywords: Stock Returns, Financial Performance, TOPSIS, MOORA, BIST Cement-

Concrete Companies 
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ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN MOBĠL ĠHMALKÂRLIĞA (PHUBBING) 

ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

ArĢ. Gör. Kasım SEZGĠN 

Dicle Üniversitesi, kasim.sezgin@dicle.edu.tr 

ArĢ. Gör. Yusuf Ġslam BOLAT 

Dicle Üniversitesi, y.islambolat@gmail.com 

ArĢ. Gör. Tuncay ARDIÇ 

Dicle Üniversitesi, ardic.tuncay@gmail.com 

ÖZET 

Son yıllarda hızla geliĢen mobil teknoloji alanındaki yenilikler insan yaĢamını çok yönlü 

etkilemektedir. Mobil cihazların kullanımındaki artıĢ sonucunda sosyal iliĢki ve iletiĢimde 

yeni ve farklı biçimler ortaya çıkmıĢtır.  Sosyal iletiĢimde ortaya çıkan bu yeni durumlardan 

birisi de ―phubbing‖ yani mobil ihmalkârlıktır. ―Phubbing‖ kavramı Ġngilizce‘de 

―phone(telefon) + snubbing (değer vermeme, görmezden gelme, ihmal etme)‖ kelimelerinin 

birleĢtirilmesiyle oluĢturulmuĢtur. Bu kavram bireylerin sosyal ortamlarda mobil cihazıyla 

meĢgul olup çevresindeki birey veya bireyleri ihmal etme, onları görmezden gelme durumunu 

ifade etmektedir. ―Phubbing‖ kelimesinin Türkçe karĢılığı olarak ―sosyotelizm‖ ―mobil 

körlük/sağırlık‖ ―dijital körlük‖ gibi farklı kavramlar kullanılmakla birlikte bu çalıĢmada 

―phubbing‖ sözcüğünü daha açık ifade ettiğini düĢündüğümüz ―mobil ihmalkarlık‖ kavramı 

kullanılmıĢtır. Bu araĢtırmanın amacı üniversite öğrencilerinin mobil ihmalkârlık (phubbing) 

deneyimlerine iliĢkin görüĢlerinin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda nitel 

araĢtırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubu 28 

üniversite öğrencisinden oluĢmaktadır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu anket formu 

kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıĢtır. Elde edilen veriler 

5 tema (Sosyal ĠliĢki, Ġkili ĠliĢkilerde Duygu Ve Tepkiler, Aile Ġçi ĠletiĢim, Sosyal Etkinlik, 

Mobil Ġhmalkarlık Nedenleri) altında incelenmiĢtir. Akıllı telefon kullanımının sosyal iliĢki 

boyutunda uzaktaki bireylerle iletiĢimi artırdığı bununla birlikte yüzyüze iletiĢimi azalttığı ve 

iliĢkilere zarar verdiği ifade edilmiĢtir. Ġkili iliĢkilerde mobil ihmalkarlığa maruz kalma 

boyutunda katılımcıların bu durumu genellikle acil durumlarda normal karĢıladıkları; diğer 

zamanlarda kendilerini değersiz ve kızgın hissettikleri; mobil ihmalkarlık gösterme 

durumunda ise rahatsızlık verdiklerini düĢünmedikleri bununla birlikte kötü ve mahcup 

hissettikleri ve arkadaĢ ortamında telefonla ilgilenmeyen önemli sayıda öğrencinin bulunduğu 

görülmüĢtür. Ġkili iliĢkilerde tepki boyutunda katılımcıların çoğunluğunun tepki vermedikleri 

ancak önemli bir kısmının karĢısındakini uyardığı ve bir kısmının konuĢmayı kestiği ifade 

edilmiĢtir. Aile boyutunda, mobil ihmalkarlık davranıĢının aile içi iliĢkilere zarar verdiği 

(iletiĢimi azalttığı, ailenin bir araya gelmesini engellediği, yalnızlık nedeni olduğu) 

görülmüĢtür. Sosyal etkinlik boyutunda katılımcıların mobil ihmalkarlığa iliĢkin anı kaçırma, 

etkinliğin tadını çıkaramama, saçma ve saygısızlık ifadelerini kullandıkları görülmektedir. 

Katılımcıların mobil ihmalkarlık gösterme nedenleri arasında; ortamın sıkıcı olması, telefon 

bağımlılığı ve sosyal medya yer almaktadır. Ayrıca üniversite öğrencileri akıllı telefonlarında 

en çok sırasıyla ―Whatsapp, Instagram, Facebook‖ uygulamalarını kullandıklarını 

belirtmiĢlerdir ve akıllı telefonu en çok iletiĢim daha sonra sosyal medya, eğitim ve haber 

amacıyla kullandıkları görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Mobil Ġhmalkarlık, Akıllı Telefon, ĠletiĢim,Üniversite Öğrencileri.  
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5 FAKTÖR KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ VE Ġġ TATMĠNĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: OTEL 

ĠġLETMELERĠNDE BĠR ARAġTIRMA 

Yrd. Doç. Dr. Ediz GÜRĠPEK 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, edizguripek@yahoo.com 

Yrd. Doç. Dr. Cemal ĠNCE 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, cemal.ince@gop.edu.tr 

ArĢ. Gör. Dr. Emin ARSLAN 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, emin.arslan@gop.edu.tr 

 

ÖZET 

Bireylerin davranıĢlarına yansıyan kiĢilik, bireyleri diğer bireylerden ayırmaktadır. KiĢilik; 

zekâ, duygu, yetenek, kültür, eğitim, gelenek görenek, neĢe, keder, konuĢkanlık, vb. birçok 

değiĢkeni içermekte ve diğer bireylerle iletiĢimi ve etkileĢimi etkileyen bir özellik 

taĢımaktadır. Bilim insanları çalıĢmalarında kiĢiliğin dıĢadönüklük-içedönüklük, sorumluluk, 

yeniliğe açıklık, duygusal denge (dengesizlik)  ve yumuĢak baĢlılık olmak üzere beĢ boyutunu 

ortaya çıkarmıĢlardır. KiĢiliğin geliĢmesinde rol oynayan faktörlerden birisi de iĢ yaĢamı ve iĢ 

iliĢkileridir. ĠĢ yaĢamında birey sadece gelir elde etmez, aynı zamanda kimlik, güven, saygı, 

bir gruba aitlik ve sevgi de kazanır. ÇeĢitli araĢtırmalarda iĢ yaĢamı kalitesinin artırılması ile 

kiĢilik tipleri arasında iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. ĠĢ tatmini, iĢgörenlerde iĢin bir kısmına 

(ücret, iĢ arkadaĢları, amirler, yönetim, ek imkânlar, ödül, terfi, saygınlık, baĢarı, iĢin kendisi, 

çalıĢma ortamı, vb.)  veya tamamına karĢı oluĢan pozitif veya negatif algı veya tepkidir. ĠĢ 

görenlerde iĢ tatmini içsel ve dıĢsal birçok faktörün etkisinde gerçekleĢmektedir. Bu 

faktörlerden birisi de iĢgörenin sahip olduğu kiĢilik özellikleridir. ĠĢ tatmininin aynı zamanda 

duygusal ve biliĢsel boyutları da bulunmaktadır. ĠĢ tatmininin duygusal ve biliĢsel boyutu, 

bireyin kiĢilik özellikleri ile iliĢkilidir. AraĢtırma sonucunda beĢ faktör kiĢilik faktörlerinin 

beĢ boyutu ile iĢ tatmininin dört boyutu arasında iliĢki olduğu görülmektedir. BeĢ faktör 

kiĢilik boyutlarından dıĢa dönüklük boyutu ile iĢ tatmininin boyutları arasında negatif yönlü 

bir iliĢki belirlenmiĢtir. Duygusal denge boyutu ile iĢ tatmininin genel iĢ tatmini ve biliĢsel ve 

duygusal iĢ tatmin boyutları arasında iliĢki bulunamamıĢtır. Diğer boyutlar arasında anlamlı 

bir iliĢki belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: KiĢilik, KiĢilik Boyutları, ĠĢ Tatmini, ĠĢ Tatmini Boyutları ve Otel 

ĠĢletmeleri 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN 5-FACTOR PERSONALITY TRAITS AND JOB 

SATISFACTION: A RESEARCH IN HOTEL ESTABLISHMENTS 

Asst. Prof. Ediz GÜRĠPEK 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, edizguripek@yahoo.com 

Asst. Prof. Cemal ĠNCE 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, cemal.ince@gop.edu.tr 

Res. Asst. Ph.D. Emin ARSLAN 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, emin.arslan@gop.edu.tr 

 

ABSTRACT 

Personality, which reflects on the behaviour of individual, separates individual from others. 

Personality contains several variables such as intelligence, emotion, ability, culture, 

education, traditions, joy, sorrow, talkativeness and has a characteristic that affects 

communication and interaction with other individuals. Scientists have revealed that 

personality has five factors including extroversion, introversion, responsibility, openness to 

newness, emotional balance (imbalance) and mildness. One of the factors that have a role in 

developing personality is work life and work relationships. Individual does not only earns an 

income, but also acquires identity, trust, respect, a group membership and love. In various 

researches it has been determined that there is a relation between the increase of the quality of 

work life and personality types. Job satisfaction is a positive or negative perception or 

response of employees to any part of the work (wages, colleagues, supervisors, management, 

additional facilities, awards, promotion, reputation, success, work itself, working 

environment, etc.). Job satisfaction of employees is influenced by many internal and external 

factors. One of these factors is the personality traits of the employee. Job satisfaction also has 

emotional and cognitive dimension as well. The emotional and cognitive dimension of job 

satisfaction is related to the personality traits of the individual. As a result of the study, it is 

seen that there is a relationship between the five dimensions of five personality factors and the 

four dimensions of job satisfaction. A negative relationship is determined between 

extroversion dimension of the five dimensions of personality and dimensions of job 

satisfaction. There was no relationship between emotional balance dimension and general job 

satisfaction and cognitive and emotional job satisfaction dimensions of job satisfaction. There 

was a significant relationship between the other dimensions. 

Keywords: Personality, Personality Dimensions, Job Satisfaction, Dimensions of Job 

Satisfaction, Hotel Establishments 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:edizguripek@yahoo.com
mailto:cemal.ince@gop.edu.tr


  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

335 

KURUMSAL YÖNETĠM DERECELENDĠRME NOTU ĠLE PAY GETĠRĠLERĠ 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: BĠST KURUMSAL YÖNETĠM ENDEKSĠNDE BĠR OLAY 

ANALĠZĠ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE RATING 

SCORES AND STOCK RETURNS: AN EVENT STUDY ON BIST CORPORATE 

GOVERNANCE INDEX 

Sevda METĠN 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Mersin Üniversitesi, sevda.metin06@gmail.com 

Öznur Dilara TAġ 

Doktora Öğrencisi, Mersin Üniversitesi, dilara_linn@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, payları BĠST‘de iĢlem gören ve 2010-2015 yıllarında ilk defa iyi kurumsal 

yönetim derecelendirme notu alarak BĠST Kurumsal Yönetim Endeksi‘ne alınan firmaların 

derecelendirme notunun kamuoyuna duyurulması olayı ile pay getirileri arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. Bu amaç doğrultusunda, 2010-2015 yıllarında iyi kurumsal yönetim 

derecelendirme notu alarak BĠST Kurumsal Yönetim Endeksi‘ne alınan firmalara ait veriler 

kullanılmıĢtır. Olay çalıĢması (event study) yöntemi kullanılarak yapılan analizde iyi 

kurumsal yönetim derecelendirme notunun ilanı ile pay getirileri arasındaki iliĢkinin varlığı 

analiz edilmiĢtir. Yapılan olay çalıĢması sonuçlarına göre, özellikle olayın açıklanmasından 

birkaç gün önce ve olaydan sonraki üç günde pay getirilerinde diğer günlere oranla bir artıĢ 

meydana gelmiĢtir. ÇalıĢmanın diğer bir sonucu da, incelenen dönemlerin tamamında BĠST‘in 

Etkin Piyasalar Hipotezinin yarı güçlü formunda etkin olmadığına iliĢkin bulgulara 

ulaĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, Olay 

ÇalıĢması, BĠST XKURY 

 

ABSTRACT 

In this study, the relationship between the announcement of the rating scores of the companies 

that are trading in the BIST and taken to the BIST Corporate Governance Index for the first 

time in the years 2010-2015 by getting a good corporate governance rating score and stock 

returns is analyzed. For this purpose, the data of the companies that are taken to the BIST 

Corporate Governance Index by getting a good corporate governance score in the years 2010-

2015 is used. In the analysis using the event study method, the existence of the relationship 

between corporate governance rating scores and the stock returns are analyzed. As a result of 

the event study, stock returns has increased especially in a few days before the event and three 

days after the event compared to the other days. Another finding of the study is that BIST is 

not efficient in the semi-strong form of the Efficient Market Hypothesis in all the periods that 

has been analyzed.        

Keywords: Corporate Governance, Corporate Governance Rating Score, Case Study, BĠST 

XKURY 
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KUR‟AN‟DA ARAPÇA OLMAYAN KELĠMELER 

NON ARABIC WORDS IN THE QUR‟AN 

Yrd. Doç. Dr. Naif YAġAR 

Adıyaman Üniversitesi, naifyasar@gmail.com 

ÖZET 

Kur‘ân‘da Arapça dıĢında kelimelerin olup olmadığı konusu âlimler arasında tartıĢmalı bir 

konudur. ġâfiî (ö. 204/819), Taberî (ö. 310/923) ve Ebu Ubeyde (ö. 210/827) gibi âlimlere 

göre Kur‘ân‘daki kelimelerin tamamı Arapçadır. Onlar, Kur‘ân‘ın Arapça haricinde hiçbir 

kelime barındırmadığını ileri sürerler. Öte yandan baĢka birçok âlime göre Kur‘ân diğer 

dillerden de kelime barındırmaktadır. Ġbn Hazm (ö. 456/1063), Ġbn Atiyye (ö. 546/1151) ve 

ġâtıbî (ö. 790/1388) gibi âlimler bunlardan bazılarıdır. Aslında Kur‘ân‘ın Arapça haricindeki 

dillerden hiçbir kelime içermediği iddiası sonradan ortaya çıkmıĢ gibi görünüyor. Zira ilk 

müfessirlerden olan Abdullah b. Mes‛ūd (ö. 32/652), Abdullah b. Abbas (ö. 68/687), Sa‛īd b. 

Cubeyr (ö. 95/714), Mucāhid b. Cebr (ö. 104/722), ‛Ġkrime (ö. 104/722), Ḍaḥḥāk b. Muzāḥim 

(ö. 105/723), Suddī (ö. 127/745), Muḳātil b. Süleymān (ö. 150/767) vb. Ģahıslar, Kur‘ân‘daki 

birçok kelimeyi tefsir ederken bunların köken olarak Ġbranice, Süryanice, Aramice, Akkadça, 

HabeĢçe, Farsça gibi baĢka dillerden geldiğini ifade ederler.  

Anahtar Kelimeler: Kur‘ân Kelimeleri, Kur‘ân‘da Yabancı Kelimeler 

 

ABSTRACT 

Whether there are foreign vocabulary in the Qur‘ān or not is a controversial topic. According 

to some experts of the field such as ġāfiī (d. 204/819), Tabarī (d. 310/923) and Abu Ubaida 

(d. 210/827) all the vocabulary of the Qur‘ān are Arabic. But contrarily some other experts 

such as Ibn Hazm (d. 456/1063), Ibn Atiyya (d. 546/1151) and Shâtibī (d. 790/1388) accept 

the idea that the Qur‘ān includes foreign vocabulary. Actually the claim that the Qur‘ān does 

not include foreign vocabulary seems to have been put forward later on. Because earlier 

exegetes such as Abdullah b. Mas‛ūd (d. 32/652), Abdullah b. Abbas (d. 68/687), Sa‛īd b. 

Cubair (d. 95/714), Mucāhid b. Cabr (d. 104/722), ‛Ġkrima (d. 104/722), Ḍaḥḥāk b. Muzāḥim 

(d. 105/723), Suddī (d. 127/745), Muḳātil b. Sulaimān (d. 150/767) and so on accept that a lot 

of vocabulary of the Qur‘ān are originally from the other langauges such as Hebrew, Syriac, 

Aramaic, Ethiopic, Assyrian, Persian and so on. 

Keywords: Vocabulary of the Qur‘ān, Foreign Vocabuları in the Qur‘ān 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

337 

MEZHEBĠ ANLAYIġIN TEFSĠRE YANSIMALARI: AHFEġ EL-EVSAT (ö. 215/831) 

ÖRNEĞĠ 

REFLECTION OF THE SECT‟S THOUGHT TO EXEGESIS: AHFASH AL AWSAT 

AS AN EXAMPLE 

Yrd. Doç. Dr. Naif YAġAR 

Adıyaman Üniversitesi, naifyasar@gmail.com 

 

ÖZET 

Ġslami ilimlerin geliĢimi ve sistematize ediliĢi açısından ilk üç asır büyük bir öneme sahiptir. 

Bu dönemde yaĢanan sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi olaylar Ġslami fikriyatı ciddi 

anlamda etkilemiĢtir. Bundan dolayı o dönemlerde yapılan Kur‘ân yorumları, saf bir akılla 

Kur‘ân‘ı anlama çabasına değil, yorumcunun kendisini bağlı hissettiği mezhebe göre yapılmıĢ 

olabilmektedir. Biz bu çalıĢmamızda hicri ikinci ve üçüncü asırda yaĢamıĢ olan AḫfeĢ el-

Evsat‘ın Kur‘ân‘a mezhebî yaklaĢımını ele alacağız. Böylece Kur‘ân tefsirlerinin tamamen saf 

ve tarafsız yoruma değil; içinde yaĢanılan ortama ve mezhebi tutumlara bağlı olarak 

Ģekillenebileceğini görmüĢ olacağız. 

Anahtar Kelimeler: AḫfeĢ el-Evsat, Mezhebî Tefsir, Tefsir, Kelamî TartıĢmalar 

 

ABSTRACT 

The first three centuries are very important in terms of formation of the Islamic thoughts. 

Because the essential Islamic sciences have born and become systematized in this era. 

Economic, socio-cultural and political events which have aroused at these centuries have 

affected the Islamic thoughts very much. That‘s why the interpretations that have put forward 

at that time may have aroused from the main ideas of the school of thought of the 

commentator. In this study we will touch on the Aḫfash al-Awsat‘s interpretations of the 

Qur‘ān in terms of his sect that he follows. So, we will see that the interpretations of the 

Qur‘ān do not arouse from pure reason but on the contrary from the situation and belief that 

the commentator lives in. 

Keywords: Aḫfash al-Awsat, Exegeses of Sects, Tafsir, Conflicts in Kalam 
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OSMANLI DEVLETĠ DÖNEMĠNDE HUDÂVENDĠGÂR VĠLÂYETĠ‟NDE 

ĠPEKÇĠLĠK FAALĠYETLERĠ VE HARÎR DÂRÜ‟T-TALĠMĠ 

“SERICULTURAL ACTIVITIES AND HARIR DÂRU‟T TRAINING IN THE 

HUDÂVENDĠGÂR PROVINCE IN THE OTTOMAN PERIOD” 

Okt. Dr. Nursal KUMAġ
*
 

Uludağ Üniversitesi, nkumas@uludag.edu.tr 

ÖZET 

19.yüzyılın baĢlarında Hudâvendigâr vilâyetinde; Museviler kuyumculuk alanında, Ermeniler 

eğlence sektöründe, Rumlar ticaret iĢlerinde ve Müslümanlar da esnaf olarak ön plana 

çıkmaktaydı. Bu dönemde ipekçilik özellikle gayrimüslimler arasında önemli bir faaliyet alanı 

olarak görülmekteydi. Evlerde kurulmuĢ olan ilkel sayılabilecek mancınık denilen aletlerle ve 

geleneksel yöntemlerle ipek ipliği elde etmeye çalıĢan Bursa halkı, bir taraftan da zirai 

faaliyetlerine devam etmekteydi. Ġpekçilik faaliyetleri Rum ve Ermeni cemaat arasında 

yaygınlık gösterirken, Müslümanlar arasında çok yaygın değildi. Kozaların yetiĢtirilip ipek 

ipliğine dönüĢtürülme sürecinin oldukça zahmetli ve riskli olması ve üstelik havaların soğuk 

gitmesi veya kozalarda meydana gelebilecek bir hastalığın üreticiler açısından önemli 

ekonomik kayıplara neden olabileceği endiĢesi, ipekçiliğin Müslümanlar arasında çok fazla 

yaygınlaĢıp temel ekonomik faaliyet alanı haline gelmesini engellemekteydi. Müslümanlar 

açısından bu faaliyetler özellikle kadınların bir uğraĢ alanı olarak görülmekte ve zirai 

faaliyetlerin bir yan alanı olarak değerlendirilmekteydi. Avrupa‘da ipek endüstrisi alanında 

yaĢanan devrim niteliğindeki geliĢmelerin 1830‘lu yıllarda Bursa‘ya ulaĢması, mancınık 

denilen ilkel üretim araçlarının yerini buhar gücüyle çalıĢan flatür (iplik çekme) fabrikalarının 

almasına ve Ģehrin klasikleĢmiĢ ekonomik dokusunda önemli değiĢimlerin oluĢmasına yol 

açmıĢtır. Endüstri alanında yaĢanan bu değiĢim, kısa süre içinde hayatın değiĢik alanlarına da 

yansımıĢ ve Ģehrin sosyal hayatı 19.yüzyıl boyunca önemli değiĢikliklere uğramıĢtır. Fransız 

etkisi altında 1888 yılından itibaren Ģehirde faaliyetlerine baĢlayan Düyun-u Umumiye 

Ġdaresi, koza üretiminin arttırılmasında önemli bir baĢarı sağladı. Fransızlar, koza üretiminde 

eğitimin önemli olduğunun farkına vardılar ve bu amaçla Düyun-u Umumiye Ġdaresi‘ne bağlı 

bir ipekçilik okulunun açılmasına öncülük ettiler. Ġpekçilik okulu Bursalı gayrimüslimler için 

önemli ölçüde yararlı oldu. Özellikle Ermeni ve Rum gayrimüslim tebaanın tercih ettiği bu 

okul, verdiği eğitim ve düzenlediği kurslar yanında, üreticilerine diploma zorunluluğu 

getirerek, üretim sürecini disiplin altına almayı baĢardı. Okulun ipek üretim tarzına getirdiği 

yenilik, ipek ipliği üretimini önemli ölçüde artırdığı gibi dıĢarıdan yapılan koza tohumu 

ithalatının da büyük ölçüde azalttı.      Bu çalıĢmanı amacı; 19.yüzyılda Bursa‘da yeni açılan 

ipekçilik okulunun ve Ģehirde ipek ipliği üretim tarzında yaĢanılan değiĢimin; Ģehrin 

ekonomik ve sosyal hayatına olan yansımasını belirlemektir. Bu amacı gerçekleĢtirmek için 

çalıĢma iki bölüme ayrılarak incelenmiĢtir. Birinci bölümde; Osmanlı Devleti‘nin son 

dönemlerinde Hudâvendigâr vilâyetinde yürütülen ipekçilik faaliyetlerinin ekonomik ve 

sosyal boyutları üzerinde durulmuĢtur. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde; Harîr Darü‘t-Talimi 

ismiyle açılan ipekçilik okulunun eğitim ve öğretim faaliyetleri incelenmiĢtir. 

                                                           
*
 Bu bildiri aşağıda künyesi verilen basılmamış doktora tezimdeki ilgili bölümün yeniden gözden geçirilip genişletilmesiyle oluşturulmuştur: Nursal Kumaş, II. 

Abdulhamid Döneminde Bursa’da Sosyal Hayat (1876-1909), Danışman: Doç.Dr. Cafer Çiftçi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 
2011. 
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ABSTRACT 

At the beginning of the 19th century, in the Hudâvendigâr province, Jews worked in the field 

of jewelry, Armenians were in the entertainment sector, Rums were engaged in commercial 

activities and Muslims were craftsmen. In this period, sericulture was an important field of 

activity especially among non-Muslims. In Bursa, people trying to produce silk yarn by using 

traditional methods and via tools called catapult, which were set up at homes and could be 

counted as primitive, also continued to perform their agricultural activities. While sericulture 

activities were common among the Greek (Rum) and Armenian communities, they were not 

common among Muslims. Since growing cocoons and spinning into silk thread was a rather 

laborious and risky process and, additionally, worries related to cold weather or a disease in 

cocoons could cause important economic losses for producers, sericulture activities did not 

inspire much interest among Muslims and become a basic economic activity field. Muslims 

regarded these activities as a field of occupation especially for women and evaluated them as 

a side branch of agricultural activities. After revolutionary developments lived in silk industry 

in Europe had reached Bursa in 1830‘s, the primitive production tools called catapult were 

replaced by steam power operated filature factories and the classic economic texture of the 

city changed significantly. This change lived in the industrial area reflected into various areas 

of life within a short period of time and the social life of the city underwent important changes 

during the 19th century. The Ottoman Public Debt Administration having gone into action in 

the city under the French effect from 1888 on achieved an important progress in cocoon 

production. Having realized that training was important in cocoon production, the French led 

the opening of a sericulture school connected to the Ottoman Public Debt Administration. The 

sericulture school benefited non-Muslims of Bursa to a considerable extent. This school 

especially preferred by the Armenian and Greek (Rum) non-Muslim subjects did not only 

give training and organize courses, but it also managed to take the production process under 

discipline by making it necessary for silk producers to get a diploma. The novelty which the 

school brought to the silk production method did not only increase the production of silk yarn, 

but it also decreased the cocoon seed importation considerably. The purpose of this study is to 

determine the effects of the sericulture school newly opened in the 19th century in Bursa and 

the change lived in the silk thread production method used in the city on the economic and 

social lives of the city. To achieve this aim, the study was divided into two sections. In the 

first section, the economic and social dimensions of sericulture activities carried out in the 

Hudâvendigâr province in the last periods of the Ottoman State were discussed. In the second 

section of the study, the educational activities of the sericulture school opened under the name 

of Harîr Darü‘t-Talimi were examined. 

Key Words: Sericulture, Sericulture in the Ottoman Period, Sericulture in Bursa, Sericulture 

School, Harîr Darü‘t-Talimi 
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ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNETE ĠLĠġKĠN ALGILARININ 

ĠNCELENMESĠ: BĠR METAFOR ÇALIġMASI (DĠYARBAKIR ÖRNEĞĠ) 

Prof. Dr. Behçet ORAL 

Dicle Üniversitesi, oralbehcet@gmail.com 

ArĢ. Gör. Kasım SEZGĠN 

Dicle Üniversitesi, kasim.sezgin@dicle.edu.tr 

ArĢ. Gör. Sedef SÜER 

Dicle Üniversitesi, sedefsuer@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin internete iliĢkin algılarını 

belirlemek ve analiz etmektir. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Diyarbakır ilindeki farklı 

özelliklerden oluĢan 5 okuldaki ortaokul öğrencileri oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın verileri 

araĢtırmacılar tarafından hazırlanan ―Ġnternet……………. gibidir/benzer, çünkü…….‖ 

ibaresini içeren bilgi formu ile toplanmıĢtır. AraĢtırmada; nitel araĢtırma yöntemlerinden 

olgubilim deseni, verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıĢtır. 323 öğrenci ile 

yapılan çalıĢma sonucunda öğrencilerin toplam 162 metafor geliĢtirdikleri görülmüĢtür. 

GeliĢtirilen bu metaforlar ―Bilgi Kaynağı Olarak Ġnternet‖ ―Bağımlılık Yapan Ġnternet‖  

―Zarar Veren Ġnternet‖ ―YaĢam Kaynağı Olarak Ġnternet‖ ―Hayatımıza Yardımcı Olan 

Ġnternet‖ ―Eğlence Aracı  Olarak Ġnternet‖ ―ĠletiĢim ve UlaĢım Aracı Olarak Ġnternet‖  olmak 

üzere 7 farklı kategoride toplanmıĢtır. Bu çalıĢmanın sonucunda öğrencilerinin interneti en 

çok bilgi kaynağı olarak, en az ise eğlence aracı olarak algıladıkları tespit edilmiĢtir. Ayrıca 

öğrencilerin internete yükledikleri anlamların içeriğine bakıldığında % 48,9‘unun (n= 158) 

internete olumlu anlam yüklediği, %29,7‘sinin (n= 96) hem olumlu hem olumsuz anlam 

yüklediği ve %21,4‘ünün (n=69) ise internete olumsuz anlam yüklediği görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Ġnternet, metafor, ortaokul öğrencileri, Z nesli. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ PSĠKOLOJĠK KATILIK VE OLUMSUZ 

DEĞERLENDĠRĠLME KORKUSU DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ 

ArĢ. Gör. Dr. Zakir ELÇĠÇEK 

Dicle Üniversitesi,  zakir_5627@hotmail.com 

ArĢ. Gör. Kasım SEZGĠN 

Dicle Üniversitesi, kasim.sezgin@dicle.edu.tr 

ArĢ. Gör. Bünyamin HAN 

Dicle Üniversitesi, bunyaminhan@gmail.com 

ÖZET 

AraĢtırmanın amacı öğretmen adaylarının Psikolojik Katılık ve Olumsuz Değerlendirilme 

Korkusu düzeyleri arasındaki iliĢkinin incelenmesidir. Psikolojik katılık, bireyin hayatında 

stres ve zorluklara karĢı kendini yetersiz ve güçsüz hissetmesini ifade etmektedir. Olumsuz 

değerlendirilme korkusu ise bireyin sosyal iliĢkilerinde ya da performans göstermesi gereken 

durumlarda diğerleri tarafından küçük düĢürücü, aĢağılayıcı, değersizleĢtirici ve küçümseyici 

vb. biçimde değerlendirileceğine yönelik taĢıdığı korku ve kaygıdır. Bu araĢtırma, gelecek 

nesillere yön verecek olan öğretmen adaylarının giriĢkenlik ve yeniliklere açıklıkları 

konusunda fikir verebilecek psikolojik katılık ve olumsuz değerlendirilme korkusu 

düzeylerini tespit etme ve ortaya çıkacak tablo doğrultusunda çözüm önerilerinde bulunma 

adına önem taĢımaktadır. AraĢtırma nicel araĢtırma yöntemlerinden iliĢkisel tarama 

modelinde tasarlanmıĢtır. Veriler Dicle Üniversitesinde öğrenim görmekte olan toplam 267 

öğretmen adayına Yavuz vd. (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan ―Kabul ve Eylem Ölçeği 

(Psikolojik Katılık)‖  ve Çetin vd. (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan ―Olumsuz 

Değerlendirilme Korkusu Ölçeği‖ uygulanarak toplanmıĢtır. AraĢtırma bulgularına göre; 

öğretmen adaylarının psikolojik katılık ve olumsuz değerlendirilme korkusu algıları arasında 

orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Buna göre yüksek düzeyde olumsuz 

değerlendirilme korkusu taĢıyan adayların yüksek düzeyde psikolojik katılık algısına sahip 

oldukları söylenebilir. Bağımsız değiĢkenlere bakıldığında; cinsiyete göre öğretmen 

adaylarının olumsuz değerlendirilme korkusu ve psikolojik katılık algıları arasında anlamlı bir 

fark bulunmamıĢtır. Medeni durum değiĢkenine göre öğretmen adaylarının olumsuz 

değerlendirilme korkusu algıları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı ancak psikolojik 

katılık algılarına göre bekârların psikolojik katılık algılarının evlilerinkine göre daha yüksek 

olduğu görülmüĢtür. Gelir durumu değiĢkenine göre algılar arasında anlamlı bir fark 

bulunmamakla birlikte gelir seviyesi yükseldikçe olumsuz değerlendirilme korkularının ve 

psikolojik katılık algılarının azaldığı görülmüĢtür. Öğretmen adaylarının büyüdüğü yer 

değiĢkenine göre il merkezlerinde büyüyen öğretmen adaylarının olumsuz değerlendirilme 

korkuları ve psikolojik katılık algılarının köyde ve ilçede büyüyenlere göre anlamlı bir 

düzeyde daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Öğretmen adaylarının aile yapısı değiĢkenine 

göre baskıcı aileye sahip öğretmen adaylarının olumsuz değerlendirilme korkularının 

gelenekçi ve demokratik aileye sahip olanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu ve 

psikolojik katılık algılarının demokratik aileye sahip olanlara göre daha yüksek olduğu 

görülmüĢtür.   

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Olumsuz Değerlendirilme Korkusu, Psikolojik 

Katılık. 
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THE EFFECTS OF PERSONAL DETERMINANTS ON JOB SATISFACTION OF 

PUBLIC AND PRIVATE UNIVERSITIES‟ ACADEMICIANS IN PAKISTAN 

Assoc. Prof. Dr. Zekeriya NAS 
Yuzuncu Yil University 

ABSTRACT 

Job satisfaction has always a concern of an employee and employer. Therefore, investigating 

its determinants is of value for the both. This study addresses this very important issue among 

public and private universities academicians in Pakistan. This is a survey research carried on 

teaching staffs working in different public and private sector universities of Pakistan. 

Questionnaires were administered to a list of 79 focal persons, who further distributed the 

subject questionnaire among 600 faculty members, selected from Higher Education 

Commission (HEC) recognized universities. A total of 410 responses received. Data has been 

analyzed using SPSS. Results demonstrated that there is a positive impact of independent 

variables on the dependent variable among the subject population. However, the level of 

personal determinants of job satisfaction differs from variable to variable. The survey 

concluded with the facts that academicians were generally satisfied with their current job 

condition, environment in Pakistani public and private universities. The research has both 

theoretical and practical implications. Theoretically the results would help in enriching the 

current body of knowledge on job satisfaction among academicians in developing countries. 

While practically, these results would provide guidelines to policy makers to better 

understand and critically look into these relationships for positive improvements to promote 

positive employee attitudes and behaviors. The findings can be generalized to other settings 

keeping all other things constant. Teaching at the university level is a highly honorable career 

and academicians are always boons to their societies where they are working. However, the 

extant literature shows that universities academicians' job satisfaction is under-researched area 

in terms of organizational and personal determinants particularly in the public & private 

sector institutions in Pakistan. So, the recent survey can contribute to address that gap. The 

research has all the limitations of a survey research. So this survey is limited to the public & 

private universities sector only. Thus, the results can be generalized to other industrial sectors 

to a restricted limit. 

Keywords: Job satisfaction, Pakistan, Academicians' job satisfaction, Personal determinants 

Note: This paper was published in City University Research Journal, Pakistan 
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AVRUPA BĠRLĠĞĠ‟NĠN TURĠZM POLĠTĠKASI VE TÜRKĠYE‟NĠN UYUMU 

TOURISM POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND TURKEY‟S ALIGNMENT 

Doç. Dr. Sibel MEHTER AYKIN 

Akdeniz Üniversitesi, sibelaykin@akdeniz.edu.tr 

  

ÖZET 

Avrupa Birliği kimi ülkeler nezdinde halen daha ortak sorunlara çözüm üretmek üzere 

baĢvurulacak bir referans noktası, kimi ülkeler nezdinde ise artık itibarını kaybetmiĢ bir 

örgütlenme modelidir. Türkiye açısından, Avrupa Birliği temel referans noktası olmanın yanı 

sıra, baĢta turizm olmak üzere birçok alanda en büyük ticari ortak olma özelliğini de 

korumaktadır. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katılım müzakereleri 2005 yılında 

baĢlatılmıĢ olup, o tarihten bu yana AB norm ve kurallarına uyum sağlanması bağlamında 

ülkemizde önemli adımlar atılmıĢtır.  Türkiye‘nin uyum sağlamakla yükümlü olduğu turizm 

politikasının çerçevesi Lizbon AntlaĢması‘nın 195. maddesiyle tanımlanmıĢtır. AntlaĢma 

hükümleri uyarınca, Avrupa Birliği turizm iĢletmelerinin geliĢimi için elveriĢli bir ortam 

yaratmak ve rekabet gücü kazanmalarına yardımcı olmak üzere destekleyici, eĢgüdüm 

sağlayıcı, tamamlayıcı eylemlerde bulunmakla yükümlüdür. 2010 yılında tanımlanan strateji 

doğrultusunda Avrupa Birliği sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu bir turizm anlayıĢına 

hizmet eden bir dizi inisiyatifi desteklemektedir. Kısa adı EDEN olan Avrupa Seçkin 

Destinasyonlar Ağı ve EuroVelo tarafından hayata geçirilen bisiklet rotaları bu inisiyatiflere 

verilebilecek baĢlıca örnekler arasında yer almaktadır. Türkiye, her iki inisiyatife de aktif 

olarak katılmaktadır. Türkiye, 2023 yılına kadar referans alınacak kavramsal çerçeve ile 

hedefleri içeren turizm stratejisini tanımlamıĢtır. Türkiye‘nin turizm vizyonu; 2023 yılına 

kadar uluslararası pazarlarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından Türkiye‘nin ilk beĢ ülke 

arasında önemli bir varıĢ noktası ve uluslararası bir marka haline dönüĢtürülmesini, ve ayrıca 

sürdürülebilir turizm yaklaĢımının benimsenerek istihdamın artırılmasında ve bölgesel 

geliĢmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaĢtırılmasını öngörmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında Türkiye turizm vizyonu AB turizm politikası ve stratejisi ile büyük ölçüde 

uyumlu olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, turizmde standardizasyonun sağlanması ve 

hizmet ticaretinin dijital ortama aktarılması gibi halen daha geliĢmeye açık konular mevcuttur.  

Anahtar Kelimeler: Turizm Politikası, Turizm Stratejisi ve Eylem Planı, Avrupa Birliği, 

Türkiye 

 

ABSTRACT 

For some countries the European Union proves to be the main reference point in proposing 

solutions for common problems, while for some others it is an outmoded organisation already 

lost credibility. In view of Turkey, apart from being an anchor, the European Union forms the 

main trading partner especially in tourism business. Being started accession talks between 

Turkey and the European Union in 2005, Turkey has taken prominent steps in alignment with 

the EU norms and rules since then. The framework of European tourism policy, with which 

Turkey is supposed to allign, is defined by article 195 of Lisbon Treaty. In line with the 

provisions of the Treaty, the European Union is mandated to support, coordinate and take 

complementary actions so as to create a favourable environment for the development of 

tourism enterprises and help them gain competitive power. In line with the strategy defined in 
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2010, the European Union has been supporting a vast variety of initiatives serving the 

sustainable and socially responsible tourism approach.  European Destinations of Excellence 

– EDEN for short – and cycling routes developed by EuroVelo are prominent examples of 

such initiatives taken, and Turkey has been actively involved in both initiatives so far. 

Covering a conceptual framework and concrete targets, Turkey designated its tourism strategy 

addressing 2023. Tourism vision of Turkey aspires for turning Turkey into an international 

brand and one of the top five countries in terms of international tourist arrivals and tourism 

revenue by 2023, and help the industry gain a leading position in job creation and regional 

development by adopting sutainable tourism approach. In this respect, it could be argued that 

tourism vision of Turkey is highly compatible with the tourism policy and strategy of the EU. 

Nevertheless, there is still room for improvements especially in standardisation of tourism 

services and digitalisation of service trade. 

Keywords: Tourism Policy, Tourism Strategy and Action Plan, European Union, Turkey 
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TÜRKĠYE‟YE YÖNELĠK ALMAN PAKET TUR PAZARININ HERFINDAHL- 

HIRSCHMAN ENDEKSĠ ÜZERĠNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

ASSESSMENT OF GERMAN PACKAGE TOUR MARKET TOWARDS TURKEY BY 

MEANS OF HERFINDAHL- HIRSCHMAN INDEX 

Doç. Dr. Sibel MEHTER AYKIN 

Akdeniz Üniversitesi, sibelaykin@akdeniz.edu.tr 

 

ÖZET 

Almanya, küresel ölçekte en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk üç sırada yer almaktadır. 

Büyük ölçüde paket tur satın alarak seyahat etmeyi tercih eden Alman turistlerin destinasyon 

seçiminde Avrupalı tur operatörlerinin yönlendirmeleri önem arz etmektedir. Uluslararası 

turist varıĢları açısından 2016 yılını %30‘luk kayıpla kapatan Türkiye en çok Avrupa‘dan, 

özellikle de Almanya‘dan ziyaretçi almaktadır. Turizm politikasının yanı sıra, tüketici 

politikası, iç pazar ve iĢletmeler politikası ile rekabet politikası Avrupa turizm endüstrisinin 

yapısını Ģekillendiren baĢlıca politika alanlarıdır. Bunlardan rekabet politikası Avrupa iç 

pazarının düzgün bir Ģekilde iĢlemesini teminat altına almayı amaçlamaktadır. Bu amaca 

yönelik olarak, Avrupa Komisyonu birleĢmelerin kontrolü, anti-tröst uygulamaları ve devlet 

yardımlarının izlenmesi suretiyle iç pazarda rekabet ihlallerini azaltmak üzere yoğun olarak 

çalıĢmaktadır. Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHE) piyasalardaki yoğunlaĢmayı tanımlamak 

etmek üzere kullanılan araçlardan bir tanesidir. Buna göre; piyasada faaliyette bulunan 

iĢletmelerin pazar paylarının karelerinin toplamı alınmakta ve bulunan rakam eĢik değerlerle 

karĢılaĢtırılarak piyasalardaki durum açıklanmak üzere kullanılmaktadır. Genel olarak ifade 

etmek gerekirse, bulunan rakam küçüldükçe piyasanın daha rekabetçi bir yapıda olduğu 

söylenmekte; rakam büyüdükçe aksi bir durum ortaya çıkmaktadır. Türkiye‘ye yönelik Alman 

paket tur piyasası açısından HHE 1.251,7825 rakamını vermekte olup, bu piyasanın 

monopolcü rekabet koĢulları altında iĢlediği ve Avrupa iç pazarında rekabet kurallarının 

gözetildiği anlamını taĢımaktadır. Bununla birlikte, bu durum Avrupalı tur operatörlerinin 

Türkiye‘deki destinasyonlar gibi dıĢ pazarlarda rekabet kurallarına riayet ettikleri anlamına da 

gelmemektedir.   

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Rekabet Politikası, Alman Paket Tur Pazarı, Türkiye, 

Herfindahl-Hirschman Endeksi 

 

ABSTRACT 

Germany ranks within the first three among the most tourist generating countries globally. 

Destination choice of the German tourists, mostly preferring to travel by purchasing package 

tours, is highly manipulated by the European tour operators. Shrinking by 30% in 

international turist arrivals in 2016, Turkey receives visitors mostly from Europe, especially 

from Germany. Apart from tourism policy, consumer policy, internal market policy and 

industrial policy as well as the competition policy are the main policy areas that shape the 

structure of European tourism industry. Among these the competition policy aims at 

safeguarding proper functioning of the European internal market. To achieve this end, the 

European Commission works hard to reduce distortions to competition within the internal 

market through merger control, antitrust enforcement, and state aid control. Herfindahl-

Hirschman Index is one of the tools used to identify market concentration. It is computed by 
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squaring the percentage shares of the enterprises operating in the market and adding them all 

to reach a number which is used to explain the situation in the market against thresholds. 

Generally speaking, as the number gets smaller the market is said to be more competitive, and 

the vice versa. For the German package tour market towards Turkey, HHI gives 1.251,7825 

which implies that the market operates under monopolistic competition structure, and that the 

competition rules are safeguarded in the European internal market. Nevertheless, it does not 

necessarily mean that the European tour operators conform with the competition rules in 

outern markets such as the destinations in Turkey.  

Keywords: European Union, Competition Policy, German Package Tour Market, Turkey, 

Herfindahl-Hirschman Index 
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EĞĠTĠM VE ĠSTĠHDAMA MESLEKĠ YETERLĠLĠK TABANLI YAKLAġIM: 

TURĠZM ÖRNEĞĠ  

VOCATIONAL QUALIFICATIONS ORIENTED APPROACH TO EDUCATION 

AND EMPLOYMENT: THE CASE OF TOURISM  

Doç. Dr. Sibel MEHTER AYKIN 

Akdeniz Üniversitesi, sibelaykin@akdeniz.edu.tr 

 

ÖZET 

Eğitimin amacı; bireyi hem kendisi, hem de toplum için artı değer yaratacak konuma 

taĢımaktır. Bu ise ancak kiĢilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliĢtirilmesiyle mümkün 

olabilmektedir. Hiç kuĢkusuz, eğitim sosyo-ekonomik geliĢmenin temel itici gücünü 

oluĢturmaktadır. Bir toplumda iĢgücü piyasasının yapısı var olan eğitim sistemiyle, daha açık 

bir anlatımla kiĢilere kazandırılan bilgi, beceri ve yetkinlikler ile Ģekillenmektedir. Son 

zamanlarda, baĢta genç ve eğitimli nüfusta izlenmek üzere, artan iĢsizlik oranları mevcut 

eğitim sisteminin iĢgücü piyasasının taleplerini karĢılama ve aranan mesleki formasyonu 

sağlamadaki zafiyetinin sıkça eleĢtirilmesine neden olmuĢtur. Bu bağlamda, çalıĢmanın 

amacı, bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılabilmesi için mesleki yeterliliklere dayalı bir 

eğitim sistemi oluĢturma zorunluluğunu turizm sektörü özelinde gözler önüne sermektir. Bu 

amaca yönelik olarak; bilgi, beceri, yetkinlik, sandardlar, yeterlilikler gibi temel kavramlar 

açıklandıktan sonra, Mesleki Yeterlilik Kurumunun görev tanımı ve turizm sektörüne yönelik 

meslek standardları ve yeterlilikler tanımlanmaktadır. Mesleki Yeterlilik Kurumu gözetimi 

altında Ģu ana kadar toplam 700 meslek standardının ve 375 yeterliliğin tanımlandığı tespit 

edilmiĢtir. Turizm açısından bakıldığında, toplam 33 meslek standardı Resmi Gazete‘de 

yayımlanmasını müteakip ulusal norma dönüĢmüĢ olup, bunlar müfredata aktarılmayı 

beklemektedir. Eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirmek üzere, meslek standartlarının 

müfredat geliĢtirme aĢamasında göz önünde bulundurulması ve diplomaya hak kazanma 

süreçlerinde mesleki yeterliliklerin temel referans noktası olma gereği tespit edilmiĢtir. Ancak 

bu Ģekilde 2023 yılı itibariyle iĢsizlik oranını 5% seviyesine çekme hedefi 

gerçekleĢebilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Mesleki Yeterlilikler, Eğitim, Ġstihdam, Turizm 

 

ABSTRACT 

The ultimate goal of education is to position individuals in a way that they could add value for 

both society and the self. This could be achieved only by development of their knowledge, 

skills and competences. Obviously, education is the main driving force of socio-economic 

development. The labour market structure in any society is shaped by the existing education 

system or in other words by the knowledge, skills and competences acquired. The rising 

unemployment rates, especially among the young and educated people, have lead to 

escalating criticism on the failure of the existing education system in meeting the demand of 

labour force market and developing relevant vocational formation. In this context, the aim of 

this paper is to demonstrate the need for establishing an eduction system based on vocational 

qualifications in order to boost employability of individuals in view of tourism sector. To 

achieve this end, after explaining the basic concepts such as knowledge, skills, competences, 

standards and qualifications, the mandate of Vocational Qualifications Authority, as well as 
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the vocational standards and qualifications in tourism sector are defined. It is found that 

already a total of 700 standards and 375 qualifications have been defined under the auspicies 

of Vocational Qualifications Authority. In terms of tourism sector, a total of 33 vocational 

standards have turned into national norms after being published in the Official Journal and are 

awaiting for being inserted in the curriculums. It is concluded that in order to strengthen the 

link between education and employment vocational standards should be taken into 

consideration while developing the curriculum, and vocational qualifications should be the 

main reference point in diploma entitlement process. Only by this way, can the goal of 

reducing the unemployment rate down to 5% by 2023 be achieved. 

Keywords: Vocational Qualifications, Education, Employment, Tourism 
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TEKNĠK PROGRAMLARDA ÖĞRENĠM GÖREN MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROGRAMLAMAYA YÖNELĠK ÖZ-YETERLĠLĠKLERĠ ĠLE 

BĠLGĠSAYAR KULLANIM KAYGILARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SELF-EFFICACY 

OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS STUDYING AT TECHNICAL 

PROGRAMS TOWARDS COMPUTER PROGRAMMING AND THEIR COMPUTER 

ANXIETY 

Yrd. Doç. Dr. Birsel AYBEK 

Çukurova Üniversitesi, baybek@cu.edu.tr 

Öğr. Gör. Sıddık DOĞRULUK 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, sdogruluk@ksu.edu.tr 

ArĢ. Gör. Yalçın MUTLUAY 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, mutluay@ksu.edu.tr 

ArĢ. Gör. Seda BAYSAL 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, sbaysal@ksu.edu.tr 

ArĢ. Gör. Müberra ġĠMġEK 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, msimsek@ksu.edu.tr 

 

ABSTRACT 

Self-efficacy generally has an effect on activity selection of an individual for performing a 

task, on the level of effort, resilience in coping with difficulties, and most importantly, 

performance. Programming is a highly substantial skill in the field of computer science in 

universities, and unlike science and mathematics courses, programming is a profession that is 

rarely understood especially by the students who are at the beginning level. Therefore, it is 

possible for individuals to fail in the programming lesson as they often have poor self-efficacy 

perception, that is, they accept programming as difficult. It may be considered that low self-

efficacy perception of the students regarding the computer programming will increase their 

computer anxiety. It is therefore useful to determine the relation between vocational high 

school students‘ computer programming self-efficacy and their computer anxiety levels. The 

aim of the present study is to analyze the relationship between the self-efficacy of vocational 

high school students studying at technical programs towards computer programming and their 

computer anxiety. The research used relational screening models. Screening models are 

research models that aim to describe a situation existing in the past or current, and relational 

screening models are those which aim to determine the relationships between variables or to 

determine the existence and/or degree of changes between two or more variables.  The 

research was carried out with vocational high school students who study at Goksun 

Vocational High School in Kahramanmaras and who were selected by the simple random 

sampling method. They were selected in the 2016-2017 academic year. Vocational high 

school students enrolled in different departments including computer programming, land 

registry and cadastre, map and cadastre. The research deployed three data collection tools: 

The "Personal Information Form" developed by the researcher, "Computer Programming Self-

Efficacy Scale" adapted by Altun and Mazman (2012), and the ―Computer Anxiety Scale" 

adapted by Cavus and Gunbatar (2008). The researcher developed the "Personal Information 

Form" with the purpose of acquiring some personal information about the students. With the 
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goal of determining vocational high school students‘ computer programming self-efficacy 

levels, the study employed the Computer Programming Self-efficacy Scale, which was 

developed by Ramalingam and Wiedenbeckin 1998. This scale, the Turkish adaptation of 

which was created by Altun and Mazman, possesses 2 dimensions and 9 items. The internal 

consistency coefficient Cronbach‘s alpha reliability coefficient was found to be 0.92 for the 

overall scale. For the 2 factors-ability to perform simple programming tasks and ability to 

perform complex programming tasks-they explain 80,814 % of the variance together. The 

Computer Anxiety Scale developed by Cavus and Gunbatar (2008) was deployed in order to 

determine students‘ computer use anxiety levels. It is a five-point Likert-type scale composed 

of two factors, ―General computer anxiety and equipment.‖ The internal consistency 

coefficient Cronbach‘s alpha reliability coefficient was found to be 0.88 for the overall scale. 

Within the framework of the scale, "General computer anxiety" contains 15 items, while the 

other ―Equipment‖ includes five items. The study‘s research analysis will be utilized through 

descriptive statistics, independent samples t-test, one-way ANOVA and test of significance. 

Data collection has been carried out in the research, and data analysis, findings, discussion, 

result as well as recommendations are in process. 

Keywords: Technical Program, Computer Programming, Self-efficacy, Computer Anxiety 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN WEB KULLANIM ÖZ 

YETERLĠLĠKLERĠ ĠLE ĠNTERNETE YÖNELĠK BĠLGĠ KĠRLĠLĠĞĠ 

FARKINDALIKLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

EXAMININGTHE RELATIONSHIP BETWEEN VOCATIONAL HIGH SCHOOL 

STUDENTS‟WEB USE SELF-EFFICACYAND THEIR AWARENESS TOWARDS 

INTERNET INFORMATION POLLUTION 
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ABSTRACT 

This research aims to identify the relationship between vocational high school students‘ web 

use self-efficacy and their awareness towards internet information pollution. The research 

used relational screening models. Relational models aim to describe the relationships between 

variables and analyze them in depth. The research has been carried out with vocational high 

school students who study at Goksun Vocational High School in Kahramanmaras and who 

have been selected by the simple random sampling method during the academic year of 2016 

and 2017. The students have enrolled in different departments including computer 

programming, land registry and cadastre, map and cadaster, banking and insurance and 

foreign trade. The research has employed three data collection tools: The "Personal 

Information Form" developed by the researcher, "Web Users Self Efficacy Scale" adapted by 

Altun and Palancı (2015), and the ―Internet Information Pollution Scale" adapted by Fırat and 

Kurt (2015). The researcher developed the "Personal Information Form" with the purpose of 

acquiring some personal information about the students. So as to determine vocational high 

school students‘web use self-efficacy levels, the study employed the Web Users Self Efficacy 

Scale, which was developed by Eachus and Cassidy in 2006. This scale, the Turkish 

adaptation of which was created by Altun and Palancı, possesses 4sub-factors and 38 items. 

The internal consistency coefficient Cronbach‘s alpha reliability coefficient was found to be 

0.90 for the overall scale, and between .82 and .90 for sub-factors -―information retrieval‖, 

information provision‖, ―communications‖ and ―internet technology‖. The Internet 

Information Pollution Scale developed by Fırat and Kurt (2015) was deployed in order to 

determine students‘ awareness towards internet information pollution. It is a five-point Likert-

type scale composed of two factors and 20 items. The internal consistency coefficient 

Cronbach‘s alpha reliability coefficient was found to be 0.88 for the overall scale. Within the 

framework of the scale, "General computer anxiety" contains 15 items, while the other 

―Equipment‖ includes five items.  
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The study‘s research analysis will be utilized through descriptive statistics, independent 

samples t-test, one-way ANOVA and test of significance. 

Data collection has been carried out in the research, and data analysis, findings, discussion, 

result as well as recommendations are in process. 

Keywords: Vocational High School, Web Use, Self-efficacy, Internet Information Pollution 
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ÖN LĠSANS PROGRAMINDA ÖĞRENĠM GÖREN ÖĞRENCĠLERĠN 

TEKNOLOJĠYE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI ĠLE KĠġĠSEL SĠBER GÜVENLĠĞĠ 

SAĞLAMA YÖNELĠK FARKINDALIKLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ 

AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ATTITUDES OF 

THE STUDENTS STUDYING AT ASSOCIATE DEGREE PROGRAMSTOWARDS 

TECHNOLOGY AND THEIR AWARENESS RELATED TO PERSONAL CYBER 

SECURITY PROVISION 
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ABSTRACT 

This research aims to identify the relationship between the attitudes of students who study at 

associate degree programs towards technology and their awareness related to personal cyber 

security provision. The research has used relational screening models. Relational research 

method explains the relationship between variables and provides an opportunity to predict the 

results.  The research has been carried out with the students who study at associate degree 

programs at Goksun Vocational High School in Kahramanmaras and who have been selected 

by the simple random sampling method during the academic year of 2016 and 2017. The 

students study at different departments including computer programming, land registry and 

cadastre, map and cadaster, banking and insurance and foreign trade. This research has 

deployed three data collection tools: The "Personal Information Form" developed by the 

researcher, "Attitude Towards Technology" adapted by Yurdugül and AĢkar (2008), and the 

―Personal Cyber Security Provision Scale " developed by Erol,  ġahin, Yılmaz and Haseski 

(2015). The researcher developed the "Personal Information Form" with the aim of acquiring 

some personal information about the students. The study has also employed the Attitude 

towards Technology Scale, which was developed by Bame and Dugger in 1989. This scale, 

the Turkish adaptation of which was created by Yurdugül and AĢkar, possesses 4sub-factors 

and 24 items. The internal consistency coefficient Cronbach‘s alpha reliability coefficient was 

found to be 0.93 for the overall scale. The Personal Cyber Security Provision Scale developed 

by Erol,  ġahin, Yılmaz and Haseski (2015) has been utilized so as to determine students‘ 

awareness towards personal cyber security provision. It is a five-point Likert-type scale 

composed of 5 factors and 25 items. The internal consistency coefficient Cronbach‘s alpha 

reliability coefficient was found to be 0.73 for the overall scale. The internal consistency 

coefficients of the sub-factors- "Privacy Protection‖, "Avoiding Unsafe", "Take Precautions", 

"Protection Payment Information", "Left No Trace"- are .76, .77, .70, .82 and .55, 
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respectively. The study‘s research analysis will be utilized through descriptive statistics, 

independent samples t-test, one-way ANOVA and test of significance. Data collection has 

been carried out in the research, and data analysis, findings, discussion, result as well as 

recommendations are in process. 

Keywords: Vocational High School, Technology Attitude, Personal Cyber Awareness 
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GÖRSEL ĠLETĠġĠM ARACI OLARAK ĠLLÜSTRASYON: SÖZÜN TEMSĠLĠNDE 

BĠR GÖRSEL ÇÖZÜMLEMESĠ 
ILLUSTRATION AS A VISUAL COMMUNICATION TOOL: AN ANALYSIS OF A VISUAL 

IN THE REPRESENTATION OF THE WORD   

Öğr. Gör. Tuğba DEMĠR 

Ġstanbul Kavram MYO, tugba.demir@kavram.edu.tr 

 

ÖZET 

Ġnsan var olduğu günden beri kendisini ifade etmek için duyularının yardımıyla çok çeĢitli 

yöntemler geliĢtirmiĢtir. KiĢilerin kendilerini ifade etme süreci olarak tanımlanabilecek 

iletiĢim olgusu, insan hayatı için vazgeçilmezdir. Ġnsan duygu ve düĢünce üretmeden duramaz 

ve fizyolojisinin zorunluluğu olarak oluĢan duygu ve düĢünceleri herhangi bir biçimde 

kodlamak sureti ile bir baĢka kiĢiye aktarmak durumundadır. YaĢadığı zamanın koĢulları ve 

kendini ifade etme konusundaki üretkenliği göz önüne alındığında, iletiĢimin pek çok ortam 

ve araçla gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Bir Ģeyin biçiminin bir yüzey üzerinde Ģekle 

dönüĢtürülerek temsil edilmesi aynı zamanda bir anlam oluĢumunu meydana getirdiğinden, 

söz konusu temsilin görsel iletiĢim sürecini baĢlattığı kabul edilebilir.  Bu çalıĢma görselin 

temsil yoluyla illustre edilmesini konu almakta ve görsel iletiĢimde illüstrasyon aracılığıyla 

iletilmek istenen mesajların resmedilmesinin ardındaki anlamı göstergebilimsel çözümleme 

yöntemiyle araĢtırmaktadır. ÇalıĢmanın sınırlandırılması seçilen illüstrasyonun modern dünya 

sorunlarından ―savaĢ‖ konusunu tema olarak iĢleyen bir illüstrasyonun rastlantısal olarak 

seçilmesiyle tek bir örnek üzerinden sağlanmıĢtır. ÇalıĢma,  modern olduğu düĢünülen çağın 

farklı açılardan nasıl illüstre edildiğinin yanı sıra, bir illüstrasyonun ne tür bir eleĢtirel mesaj 

içerdiği sorunsalıyla çerçevelendirilmektedir. Seçilen illüstrasyonun görsel anlamda iletmeye 

çalıĢtığı mesajlarla, yirmi birinci yüzyıl modernitesine eleĢtirel bir bakıĢ açısı getirdiği 

varsayılmaktadır. Çözümleme yöntemiyle ortaya çıkan anlamların temel sorunlara ve 

sorunların çözümüne yönelik farkındalık sağlayabilmesi amacını taĢıyan çalıĢma, elde edilen 

sonuçlarla içinde bulunulan çağın görsel mesajlar aracılığıyla yorumlanabilmesine 

sağlayacağı katkı açısından önem taĢımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: ĠletiĢim, Görsel ĠletiĢim, Görsel ĠletiĢim Araçları, Ġlüstrasyon, 

Modernizm 

 

ABSTRACT 

Since their existence, human beings have developed a great variety of methods with the help 

of their senses to express themselves. The fact of communication can be described as the 

process of people expressing themselves, and it is irreplaceable for human life. Humans 

cannot live without producing feelings and thoughts, and they are in the position of conveying 

their feelings and thoughts, which occur as the necessity of their physiology, to another 

person by means of coding them in any way. Considering the circumstances of the time in 

which the person lives and that person‘s productivity regarding the fact of expressing 

himself/herself, communication appears to take place in various media and by various tools. 

Since the representation of the shape of something by converting it to a shape on a surface 

generates a meaning at the same time, it is possible to accept the fact that the aforementioned 

representation initiates the visual communication process. This study is about illustrating the 
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visual by means of representation, and it researched the meaning behind the picturing of the 

messages, which are desired to be conveyed via illustration in the visual communication, with 

the semiotic analysis method. The limitation of the study was provided through a single 

example of an illustration that was chosen randomly and that treated the topic of ―war‖, which 

is one of the problems of the modern world, as a theme. The study was framed by the research 

questions ‗how is the age, which is thought to be modern, is illustrated from different 

perspectives?‘ and also ‗what kind of a critical message does an illustration include?‘ The 

chosen illustration tries to visually transmit messages, and that illustration is assumed to bring 

a critical point of view to the twenty-first century modernity. The study has the purpose that 

the meanings, which emerge with the analysis method, create awareness towards the main 

problems and their solutions, and the study is of capital importance with regard to the fact that 

it will contribute to the interpretation of the results attained and the current age via visual 

messages.     

Keywords: Communication, Visual Communication, Visual Communication Tools, 

Illustration, Modernism                                 
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ĠSLAMĠ EKOLLERĠN AYRIġMAYI KÖRÜKLEYEN BĠR KONUMDA SUNULMASI 

SECTS AS THE MEANS OF SEPERATION 

Doç.Dr.Vecihi SÖNMEZ 

YYÜ, sonmezvecihi@yahoo.com 

 

ÖZET 

Gerek Ġtikadî ve gerekse fıkhî Ġslâm ekollerinin ilk ortaya çıkıĢ dönemlerinde ―görüĢ ve fikir‖ 

anlamında kullanılan ve olumlu çağrıĢımı olan ekol/mezhep kavramı, Ġslâm tarihinin ilerleyen 

dönemlerinde ―fırka‖ anlamına dönüĢmüĢtür. GörüĢ ayrılığının rahmet ve fikrî zenginlik 

olarak görüldüğü bir süreçten mezheplerin ayrıĢma konusu yapılarak katı dinî yapılar haline 

geldiği bir sürece geçiĢte siyasal iktidarların kendilerine dinî meĢruiyet sağlama gayesi önemli 

bir sebep olarak öne çıkmaktadır. Mezhep Ġmamları Ġmam Ebû Hanife, Ġmam Malik, Ġmam 

Cafer-i Sadık, Ġmam ġafii ve Ġmam Ahmed bin Hanbel gibi ilmin öncüleri konumundaki 

âlimlerin günün yeni meselelerine çözüm üretmek amacıyla ortaya koydukları çabaları ve 

dinin temel nasslarını esas alan ve akıl ile vahyi hüküm çıkarma yöntemlerinde birbirinin 

karĢıtı olarak görmeksizin kullanmaları, Ġslâm tarihinin baĢlangıç dönemlerinde Müslüman 

ümmete huzur ver esneklik getirerek barıĢ içerisinde özgür bir anlayıĢ kazandırmıĢtır. Fakat 

ilerleyen asırlarda ekoller/mezhepler fırkalar Ģeklinde dogmatikleĢip değiĢmez dinî yapılar 

haline gelince baĢta iktidarlarına ideolojik meĢruiyet kaynağı arayan yönetimlerin himayeci 

tutumları ve her bölge halkının bu dinî yorumları kendilerini kolayca tanımlayacakları kimlik 

malzemesi haline getirmeleri ekollerin çatıĢma zeminine dönük yöntemlere baĢvurmalarının 

önünü açmıĢtır. Günümüzde aynı topraklarda yaĢayan grupların birbirlerini tekfir etmelerinin 

ve nasslardan ilgisiz hükümler çıkararak birbirlerinin kanlarını helal görmelerinin temelinde 

bu tahammülsüz dinî kabul ve yorumlar yatmaktadır. Bu çatıĢma ortamında her mezhebî grup 

kendisinde Kur‘an‘ı siyasal ve ideolojik amaçları doğrultusunda yorumlama hak ve yetkisini 

görebilmektedir. DüĢünce özgürlüğünden ve medeniyet perspektifinden yoksun olan dinî 

gruplar, bugünü zihniyetleri doğrultusunda dönüĢtürmekle yetinmeyip farklılıkların tarih ve 

coğrafya üzerindeki izlerini bile silme operasyonu gerçekleĢtirmektedirler. Bu bildirimizde bir 

durum tespiti yapmanın yanı sıra aklın ve hür düĢüncenin yeniden nasıl egemen kılınacağının 

ve baĢkalarının doğrularına saygılı dinî anlayıĢın nasıl inĢa edileceğinin imkân ve yollarını 

araĢtırıp tartıĢacağız. Bu amacın gerçekleĢtirilmesi büyük ölçüde nitelikli bir eğitime ve 

sadece aynı dine mensup farklı kesimlerle değil, farklı din mensuplarını tanımaya da bağlıdır. 

Bundan dolayı kozmopolit ortamlar uzlaĢma ve sosyal barıĢ için kaçırılmaz bir fırsat olarak 

değerlendirilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Ekol, Ġslâm toplumu, ayrıĢma, çözüm, özgür düĢünce 

 

 

ABSTRACT 

The concept of sect was used in the meaning of ―sight‖ in the first formative periods of 

Islamic sects, but it was later transformed into the meaning of ―party‖. From a period in which 

opposition was considered as mercy among faithful to a period in which sects are considered 

as the means of separation, the phenomenon of Islamic sect requires a clear-cut analysis. 

Scholars like Ġmam Ebû Hanife, Ġmam Malik, Ġmam Cafer-i Sadık, Ġmam ġafi ve Ġmam 

Ahmed bin Hanbel made life much easier to live for early Muslims by providing novel 
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solutions to the problems they faced in their historical context without negating each other. 

They had improved methods that were used for arriving at a decision which is harmonious 

mind and Quran&Sunnah. This approach had brought flexibility and freedom of thought to 

the Muslim ummah at that time but in the forthcoming centuries, the sects have become 

stable. In this article, we will determine and investigate these issues: ―How will the free mind 

and freedom of thought be constructed again?‖ and ―How progressive religious understanding 

will connect faithful each other again as it was in the beginning? In order to achieve these 

aims, the heterogeneous structures of modern society can be seen as a convenient setting.  

Keywords: Muslim society, religious sect, disassociation, solution, freedom thought 
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AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMĠK BÜYÜME ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN 

ANALĠZĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ 

Doç. Dr. Veli YILANCI 

Sakarya Üniversitesi, yilanci@sakarya.edu.tr 

ArĢ. Gör. Mücahit AYDIN 

Sakarya Üniversitesi aydinm@sakarya.edu.tr 

 

ÖZET 

ÇalıĢmada Türkiye için AraĢtırma GeliĢtirme (Ar-Ge) harcamaları ile ekonomik büyüme 

arasındaki iliĢki 1990-2014 arası yıllık veriler kullanılarak incelenmiĢtir. Ampirik analiz 

kısmında ilk aĢamada serilerin durağanlık dereceleri incelenmiĢ ve her iki serinin de birinci 

farkının durağan olduğu sonucuna varılmıĢtır. Ġkinci aĢamada ise seriler arasındaki uzun 

dönemli iliĢkinin varlığı Engle Granger ve Shin EĢbütünleĢme testleri yardımıyla 

incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar, değiĢkenler arasında uzun dönemli bir iliĢkinin varlığına 

iĢaret etmektedir. Uzun dönemli model tahmin sonuçları ise, değiĢkenler arasında pozitif 

yönlü ve anlamlı bir iliĢki olduğunu göstermektedir. Buna göre Ar-Ge harcamalarında 

meydana gelen artıĢlar uzun dönemde ekonomik büyümeyi pozitif olarak etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Ar-Ge, EĢbütünleĢme 
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ALGILANAN HĠZMET KALĠTESĠ, MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ VE MÜġTERĠ 

SADAKATĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR ALAN 

ARAġTIRMASI 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEVIED SERVICE QUALITY, CUSTOMER 

SATISFACTION AND CUSTOMER LOYALTY: A FIELD RESEARCH IN THE 

BANKING SECTOR 

Mustafa TAġLIYAN 

Prof. Dr., KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, mustafatasliyan@hotmail.com 

Bengü HIRLAK 

Yrd. Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, benguhirlak@hotmail.com.tr 

Bilge GÜLER 

Doktora Öğrencisi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, bilgeeguler@gmail.com 

Yasin CEYHAN 

Yüksek Lisans Öğrencisi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi,yalcin295@mynet.com 

 

ÖZET 

Bu araĢtırmada, algılanan hizmet kalitesinin müĢteri memnuniyeti, müĢteri sadakati ve bazı 

demografik özellikler ile olan muhtemel iliĢkisinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaçla, 

KahramanmaraĢ‘ta faaliyet gösteren bir devlet bankasının müĢterileri üzerinde bir araĢtırma 

yapılmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıĢtır. Anket soruları, 

literatürde güvenilirliği kanıtlanmıĢ ölçeklerden alınmıĢtır. Algılanan hizmet kalitesini ölçmek 

için, Parasuraman vd. (1988) tarafından geliĢtirilen ölçeğin, Cronin ve Taylor (1992) 

tarafından hizmet kalitesinin ölçülmesinde müĢterinin sadece hizmeti aldıktan sonraki 

deneyimine (hizmetin performansına) iliĢkin değerlendirmesini dikkate alınan 22 ifadeden ve 

5 boyuttan (fiziksel özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati) oluĢan SERVPERF 

ölçeği; müĢteri memnuniyetini ölçmek için, Choi vd. (2004) tarafından geliĢtirilen 2 sorudan 

oluĢan ölçek; müĢteri sadakatini ölçmek için ise, Zeithaml vd. (1996) tarafından geliĢtirilen 5 

ifadeden oluĢan ölçek kullanılmıĢtır.  Anket sonucu elde edilen veriler SPSS kullanılarak 

analiz edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Algılanan Hizmet Kalitesi, MüĢteri Memnuniyeti, MüĢteri Sadakati, 

Bankalar 

 

ABSTRACT 

In this research, it is aimed to determine the possible relationship perceived service quality, 

customer satisfaction, customer loyalty and some demographic characteristics. For this 

purpose, a research was conducted on the customers of a state bank operating in 

KahramanmaraĢ. Questionnaire was used as data collection method in the research. The 

survey questions were taken from scales whose reliability is proven in the literature. In order 

to measure perceived service quality, the scale used in this research was developed by 

Parasuraman et al. (1988), taken into account the assessment of service quality by Cronin and 

Taylor (1992) and the evaluation of the client‘s experience (performance of the service) only 

after receiving service the SERVPERF scale, consisting of 22 statements and 5 dimensions 

(tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy); to measure customer 

satisfaction, the scale used in this research was developed  by Choi et al. (2004), consisting of 
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2 questions; to measure customer loyalty, the scale used in this research was developed by 

Zeithaml et al. (1996), consisting of 5 statements. The data obtained from the questionnaires 

were analyzed by using the SPSS. 

Keywords: Perceived Service Quality, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, Banks 
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EDĠP CANSEVER‟ĠN ġĠĠRLERĠNDE KAÇIġ TEMĠ ÜZERĠNE 

ON THE THEME OF ESCAPE OF EDIP CANSEVER‟S POETRY 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ġhsan KAYA 

Gaziantep Üniversitesi, ikayagantep@gmail.com 

Öğretmen NeĢe DARENDE 

MEB, nesedarende1@gmail.com 

 

ÖZET 

Edip Cansever, Ġkinci Yeni anlayıĢıyla yazdığı Ģiirleriyle Türk edebiyatında yer edinen önemli 

Ģairlerden biridir. Dönemin diğer Ģairleri gibi o da modern hayata bir türlü alıĢamaz. Hızla 

değiĢen yeniliklere mesafeli durur ve eserlerinde bu değiĢimler karĢısında bunalan insana 

dikkatleri çeker. Hayatın gerçekleri karĢısında kendini soyutlayan Ģair, yalnızlığa bürünerek 

topluma karĢı yabancılaĢmayı yeğler. ġiirlerinde sıklıkla, yaĢamında umduğunu bulamayan 

bireyin kentten/toplumdan kaçıĢını ve sığınacağı mekân ve unsurları konu edinir. Kentin 

iticiliğinden kaçan Cansever, Ġkinci Yeni Ģairleri gibi doğaya, kendi benine, alkole ve cinsel 

bir obje olan kadına sığınır. ÇalıĢmamızda bunalımlarından kurtulamayan Cansever‘in 

edebiyatın ana konularından olan kaçıĢ temini neden, nasıl iĢlediği ve sığınak olarak nereleri 

seçtiği üzerinde durulmaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Edip Cansever, Ġkinci Yeni Ģiiri, KaçıĢ Temi 

 

ABSTRACT 

Edip Cansever is one of the most important poets in Turkish Literature thanks to his poems 

written with the mentality of Second New. Like the other poems in the era, he also can‘t get 

used to modern life. He remains distant from novelties arising rapidly and pays attention to 

the people who feels suffocated because of these novelties in his works. The poet who isolates 

himself from realities of life prefers becoming stranger to the society by choosing being alone. 

In his poems, he usually uses escape of the person disappointing with the life from the city 

and the society, the place and the factors he can take shelter in. Like the poets of Second New, 

Cansever, who escapes from propulsiveness of the city, takes shelter in the nature, his own 

ego, alcohol and woman as a sexual object. In our paper, it is discoursed why and how 

Cansever, who can‘t get rid of his depressions, uses escape theme which is one of the main 

themes in the literature and discoursed where he chooses as shelter. 

Keywords :  Edip Cansever, The Second New poetry, Escape Theme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

363 

DOĞU AKDENĠZ ENERJĠ HAVZASI‟NIN DEĞĠġEN JEOPOLĠTĠK COĞRAFYASI 

ve TÜRKĠYE 

CHANGING GEOPOLITIC GEOGRAPHY OF EASTERN MEDITERRANEAN 

ENERGY BASIN AND TURKEY 

Ömer ġEN 

Dr. MEB ġahinbey Bilim ve Sanat Merkezi.omershen26@hotmail.com 

ÖZET 

2,9 milyon km²  alana sahip Akdeniz, ilkçağdan itibaren birçok medeniyetin beslendiği ve 

büyüdüğü bir havzadır. Bu medeniyetler havzası aynı zamanda ticaret odaklı güç ve 

egemenlik savaĢlarına da sahne olmuĢtur. Günümüzde dünya ticaretinin ve buna bağlı olarak 

enerji transferlerinin en önemli kavĢak noktalarından birini oluĢturan Akdeniz için ABD 

Jeolojik AraĢtırmalar Kurumu 2010‘ da bir rapor yayınladı. Bu raporda Doğu Akdeniz‘de 

özellikle Kıbrıs adası merkezde kalmak üzere adanın güneyi ve güneydoğusunda zengin 

hidrokarbon yataklarının olduğu belirtilmekteydi. Bu durum Akdeniz‘i bir enerji geçiĢ 

koridoru olmaktan bir enerji merkezi haline getirme potansiyeline sahiptir. Enerji odaklı bu 

jeopolitik ve jeostratejik değiĢim etkisi bir sorun yumağı olan Ortadoğu‘da da kartların tekrar 

dağıtılmasına yol açarak bölgede ekonomik ve politik değiĢimleri de beraberinde getirmesi 

kuvvetle muhtemeldir. Doğu Akdeniz‘e kıyısı olan devletler Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC), Lübnan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Filistin, Ġsrail 

ve Suriye BirleĢmiĢ Milletler (BM) Deniz Hukuku SözleĢmesi‘ne göre Doğu Akdeniz‘de var 

olan yataklar üzerinde hak sahibidir. Ancak Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta 

sahanlığı büyük bir sorun olarak ortada durmaktadır. Ayrıca havzada tek sorun da bu değildir. 

ABD, Rusya, AB ve Ġngiltere de bu alanda gerek enerji Ģirketleri gerek Kıbrıs‘ta ve Suriye‘de 

bulunan askeri üsler aracılığı ile büyük bir nüfuz mücadelesi içine girmiĢlerdir. Türkiye gerek 

kendi MEB ve kıta sahanlığı gerekse garantör ülke olarak K.K.T.C üzerinden bu çok aktörlü 

kaygan zeminde iyi yönetilmesi zorunlu önemli bir sürece girmiĢtir. Bu süreçte diğer enerji 

projelerinde bir geçiĢ koridoru görevi üstlenmek isteyen Türkiye, jeopolitik ve jeostratejik 

konumun getirdiği avantajları hassas dengeleri gözeterek, kararlı ve proaktif bir strateji 

izlemek suretiyle önümüzdeki on yıllarda bölgesel bir güç haline gelebilir ve dahi küresel 

enerji denkleminin de kilit bir aktörü olabilir. Ancak Ģunu da göz önünde bulundurmak 

elzemdir. Eğer bu süreç yanlıĢ adımlarla ilerlerse belki de telafisi mümkün olmayacak yeni 

bölgesel sorunlarla karĢı karĢıya kalabilir. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Enerji, Jeopolitik Coğrafya, Türkiye.  

 

ABSTRACT 

The Mediterranean, which has an area of 2.9 million km², is a haven where many civilizations 

have been fed and grown since the first time. These civilizations basin was also the scene of 

trade-oriented wars of power and sovereignty. In 2010, the US Geological Survey Authority 

published a report for the Mediterranean, which constitutes one of the most important 

intersection points of world trade and thus energy transfers. It was stated in this report that 

there are rich hydrocarbon deposits in the Eastern Mediterranean, especially in the south and 

south of the island of Cyprus. This has the potential to make the Mediterranean an energy hub 

from an energy transit corridor. This energy-focused geopolitical and geostrategic change can 

bring about economic and political changes in the Middle East. The Eastern Mediterranean 
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coast states: Turkey, the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), Lebanon, Egypt, 

Southern Cyprus Greek Administration (SCGA), Palestine, Israel and Syria According to the 

United Nations (UN) Maritime Law, It is the owner of rights. But the Exclusive Economic 

Zone (EEZ) and Continental Shelf that there remains a huge problem. And that's not the only 

problem in the basin. USA, Russia, EU and UK have also entered into a major struggle for 

influence through the energy companies and military bases in the Mediterranean. As a 

guarantor country, Turkey has entered an important process that must be well managed on this 

very actively slippery ground. In this process, Turkey's geopolitical and geostrategic 

advantages may become a regional power over the next decades, following a determined and 

proactive strategy, taking into account delicate balances and the global energy equation can 

also be a key actor. However, it is also essential to consider: If this process goes wrong, 

perhaps it may face new regional problems that can not be compensated. 

Keywords: Eastern Mediterranean, Energy, Geopolitic Geography, Turkey. 
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EBEVEYNLERĠN OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARINDAN BEKLENTĠLERĠ 

VE KURUMLARIN BEKLENTĠLERĠ KARġILAMA DÜZEYLERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Doç. Dr. Mahmut SAĞIR, KSÜ, EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Öğr.Gör. Zekeriya ARSLAN, KSÜ, GÖKSUN MYO 

Uzm.Hüseyin GÜVEN, KARABAĞLAR RAM ÖZEL EĞITIM ÖĞRETMENI/ĠZMIR 
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AraĢtırmanın Amacı ve Metodolojisi 

AraĢtırmanın amacı; Türkiye‘de çocukları okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 

ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri ve okul öncesi eğitim 

kurumlarının bu beklentileri karĢılama durumlarının belirlenmesidir. AraĢtırmada ayrıca, 

ebeveynlere ait bazı kiĢisel değiĢkenlerin (bağımsız değiĢkenler), okul öncesi eğitim 

kurumlarından beklentiler üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiĢtir. 

Yapılan çalıĢma betimsel bir araĢtırma olup araĢtırmada ―tarama modeli‖ kullanılmıĢtır. 

Tarama modeli, geçmiĢte ya da halen var olan bir durumu olduğu Ģekilde betimlemeyi 

amaçlayan araĢtırma yaklaĢımıdır. AraĢtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi 

koĢulları içinde olduğu gibi tanımlanmaya çalıĢılır (Karasar, 2005: 77). Bu araĢtırmada 

ebeveynlerin okul öncesi eğitimden beklentileri ve okul öncesi eğitim kurumlarının bu 

beklentileri ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma bu yönüyle betimsel bir çalıĢmadır 

Örneklem ve Veri Toplama Aracı 

Bu araĢtırmada Türkiye‘de çocukları okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 

ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri ve okul öncesi eğitim 

kurumlarının bu beklentileri karĢılama durumları incelenecektir. AraĢtırmanın evrenini 2016-

2017 eğitim-öğretim yılında Elbistan ilçesinde okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 612 

öğrenci oluĢturmaktadır. 612 öğrenciden oluĢan evren için örneklem büyüklüğünün % 5 

güven aralığına göre 254 öğrenci olması yeterlidir. Ancak, ana kitleye daha yakın olması 

amacıyla 350 öğrenci velisine anket uygulanmıĢ ve uygulanan anketlerden toplam 336 tanesi 

geri dönmüĢtür. Geriye dönen anketlerden 16 tanesinde, ölçeklerden en az bir tanesinin 

doldurulmaması nedeniyle bu anketler analize alınmamıĢtır. Sonuç olarak, analiz 320 anket 

üzerinden elde edilen verilere dayanılarak yapılmıĢtır. 

Okul Öncesi eğitim kurumlarında öğrencisi olan velilere yönelik uygulanan ankette; YeĢilyurt 

(2011) tarafından geliĢtirilen ölçek kullanılmıĢtır. GeliĢtirilmiĢ olan ölçekteüç bölüm yer 

almaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik bilgileri yer almıĢtır. Ġkinci bölümde; 

ebeveynlerin okul öncesi kurumlarından beklentileri; üçüncü bölümde ise okul öncesi eğitim 

kurumlarının bu beklentileri karĢılama düzeyleri ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. 

Okul öncesi kurumlarından beklentileri belirlemeye yönelik görüĢler adlıikinci bölümde likert 

tipi sorulardan oluĢan 20 madde ve beklentilerin karĢılanmasına yönelik görüĢler adlı üçüncü 

bölümde likert tipi sorulardan oluĢan 20 madde yerleĢtirilmiĢtir. Ölçekte yer alan maddeler ―1 

(Kesinlikle Katılmıyorum), 2 (Katılmıyorum), 3 (Kararsızım),4 (Katılıyorum)ve ―5 

(Kesinlikle Katılıyorum) olarak derecelendirilmiĢtir. Katılma derecesi aralıkları 
   

 
formülü 

kullanılarak bulunmuĢtur. Hesaplama sonucu 1 ile 5 arasındaki aralık geniĢliği 0.8 olarak 
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belirlenmiĢtir(Yıldırım ve ġimĢek, 2005: 121).Tablo 1‘ de iki ölçek için de katılma derecesi 

aralıkları gösterilmiĢtir. 

Katılma Derecesi Aralıklar Beklenti Düzeyleri 

Kesinlikle Katılıyorum 4.20-5.00 Çok Yüksek Düzeyde Beklenti 

Katılıyorum 3.40-4.19 Yüksek Düzeyde Beklenti 

Kararsızım 2.60-3.39 Orta Düzeyde Beklenti 

Katılmıyorum 1.80-2.59 DüĢük Düzeyde Beklenti 

Kesinlikle Katılmıyorum 1.00-1.79 Çok DüĢük Düzeyde Beklenti 

 

YeĢilyurt (2011) tarafından geliĢtirilen buölçeğin alt boyutlarını Öğretmen, Eğitim – Aile, 

Okul politikası ve Sosyal çevre oluĢturmaktadır. 

 

Verilerin Analizi ve Ölçeğin Güvenirliği 

AraĢtırmada elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. 320 katılımcıya ait kiĢisel bilgiler ve 

madde cevapları araĢtırmacı tarafından kodlanarak SPSS programına aktarılmıĢtır. Veri 

analizi yapılırken iki grup olan değiĢkenlerin kendi birimi cinsinden aldığı değerler 

karĢılaĢtırılırken bağımsız örnekler t testi kullanılmıĢtır. Üç veya daha fazla grubu olan sürekli 

değiĢkenlerin kendi birimi cinsinden aldığı değerler karĢılaĢtırılırken tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılmıĢtır. Bahsedilen tüm parametrik testler normallik ön Ģartı, varyansların 

homojenliği gibi ön Ģartları sağladıkları yapılan analizler sonucunda test edildikten sonra 

analizler uygulanmıĢtır.  

ÇalıĢmadaki anket sorularının ölçek güvenilirliği, Cronbach Alfa Katsayısı ile kontrol 

edilmiĢtir. Alfa (α) katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenirliği aĢağıdaki gibi yorumlanır 

(Kalaycı, 2006): 

0.00 ≤α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir,  

0.40 ≤α < 0.60 ise ölçeğin güvenirliği düĢük,  

0.60 ≤α < 0.80 ise ölçek güvenilir ve  

0.80 ≤α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

Yapılan analiz sonucu, ölçeklere ait Cronbach alfa değerlerinin 0.934 olduğu görülmüĢtür. Bu 

da soruların ölçek güvenilirliğinin yüksek derece sağlandığı Ģeklinde yorumlanmaktadır. 

 

5. BULGULAR 

Ankete Katılan Ebeveynlerin Demografik Özellikleri 

 

Anket katılan ebeveynlerin cinsiyete göre dağılımı Tablo 2'de sunulmuĢtur. 

Tablo 2: Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet Sayı % 

Erkek 85 73.4 

Kadın 235 26.6 

Toplam 320 100 
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Tablo 2 incelendiğinde araĢtırmaya katkı sağlayan ebeveynlerin % 73.4 ‗ünün kadınlardan, % 

26.6‘sinin ise erkeklerden oluĢtuğu görülmektedir. 

 

Anket katılan ebeveynlerin yaĢa göre dağılımı Tablo 3'de sunulmuĢtur. 

YaĢ Sayı % 

21-25 34 10.6 

26-30 59 18.4 

31-35 131 40.9 

35 ve Üzeri 96 30 

 

Tablo 3 incelendiğinde araĢtırmaya katkı sağlayan ebeveynlerin %10.6‘sının 21-25 yaĢ 

aralığında, %18.4‘ünün 26-30 yaĢ aralığında, %40.9‘unun 31-35 yaĢ aralığında ve %30‘unun 

ise 35 ve üzeri yaĢta olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Anket katılan ebeveynlerin yaptıkları iĢlere göre dağılımı Tablo 4'de sunulmuĢtur. 

Yapılan iĢ Sayı % 

Ev Hanımı 168 52.5 

Memur 93 29.1 

ĠĢçi 37 11.6 

Diğer 22 6.9 

Tablo 4 incelendiğinde araĢtırmaya katkı sağlayan ebeveynlerin %52.5‘unun Ev hanımı, 

%29.1‘inin Memur, %11.6‘sının ĠĢçi ve %6.9‘unun diğer meslek gruplarında çalıĢtıkları 

görülmektedir. 

 

Anket katılan ebeveynlerin Eğitim Durumlarına göre dağılımı Tablo 5'de sunulmuĢtur. 

Eğitim Durumu Sayı % 

Ġlkokul 28 8.8 

Ortaokul 39 12.2 

Lise 105 32.8 

Yüksekokul 35 10.9 

Üniversite 90 28.1 

Yüksek Lisans-Doktora 23 7.2 

 

Tablo 5 incelendiğinde araĢtırmaya katkı sağlayan ebeveynlerin %8.8‘inin Ġlkokul, 

%12.2‘sinin Ortaokul, %32.8‘inin Lise, %10.9‘unun Yüksekokul, %28.1‘inin Üniversite ve 

%7.2‘sinin Yüksek Lisans ve Doktora mezunu oldukları görülmüĢtür. 

 

Anket katılan ebeveynlerin Aylık Gelirlerine göre dağılımı Tablo 6'da sunulmuĢtur. 
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Aylık Gelir Sayı % 

0-1000 22 6.9 

1001-2000 80 25 

2001-3000 77 24.1 

3001-4000 51 15.9 

4001 ve Üstü 90 28.1 

 

Tablo 6 incelendiğinde araĢtırmaya katkı sağlayan ebeveynlerin %6.9‘unun0-1000 TL, 

%25‘inin 1001-2000 TL, %24..1‘inin 2001-3000TL , %15.9‘unun 3001-4000 TL ve  

%28.1‘inin 4001 TL ve üstünde aylık gelire sahip oldukları görülmüĢtür. 

BULGULAR 

Bu bölümde, beklentilere yönelik görüĢler‖ ve ―beklentilerin karĢılanmasına yönelik görüĢler 

ölçeğine ait verilerin çözümlenmesi sonucu elde edilen bulgular ve bu bulgulara iliĢkin 

yorumlar bulunmaktadır.  

Ölçeğin geneline bakıldığında ebeveynlerin okul öncesi eğitimden beklentileri ve bu 

beklentilerin karĢılanma düzeyleri nedir sorusuna yanıt aranmıĢtır. Ebeveynlerin beklentilere 

yönelik görüĢler‖ ve ―beklentilerin karĢılanmasına yönelik görüĢleri belirlemek için ölçeğe 

verdikleri yanıtların her bir aile için aritmetik ortalaması ve standart sapma değerleri 

hesaplanmıĢtır. Sonuçlar Tablo 7‘ de gösterilmiĢtir. 

Tablo 7: Ebeveynlerin beklentilerine yönelik verdikleri yanıtlar; aritmetik ortalaması ve 

standart sapma değerleri 

Maddeler X SS Katılma Düzeyi 

1-Okul, öğretmenler ve aileler arasında iletiĢimi 

güçlendirecek okul dıĢı aktiviteler düzenlenmelidir. 

4,19 0,96 Katılıyorum 

2-Öğretmenin önceliği çocuğuma bağımsızlığını 

kazandırmak olmalıdır. 

4,16 1,05 Katılıyorum 

3- Çocuğumun Öğretmeni üniversite mezunu olmalıdır 4,39 1,03 Kesinlikle 

Katılıyorum 

4-. Çocuğumun sınırında yardımcı bir öğretmen 

bulunmalıdır. 

4,57 0,80 Kesinlikle 

Katılıyorum 

5-Öğretmenin fiziksel özelikleri ( kıyafeti, dıĢ 

görünüĢü) benim için önemlidir. 

3,71 1,40 Katılıyorum 

6- Okulda çocuğuma günlük yaĢamda karĢılaĢtığı 

sorunları çözme becerisi kazandırılmalıdır 

4,62 0,87 Kesinlikle 

Katılıyorum 

7-Ġstediğim zaman çocuğumu sınıfta izleyebilmeliyim 3,90 1,16 Katılıyorum 

8-Çocuğumun öğretmeni her dönem çocuğumun 

geliĢimiyle ilgili benimle yüz yüze görüĢmelidir 

4,36 0,99 Kesinlikle 

Katılıyorum 

9-0kul içinde sağlık personeli (doktor/hemĢire) 

olmalıdır. 

4,34 0,91 Kesinlikle 

Katılıyorum 

10-  Çocuğumun iyi bakım gördüğünden emin olursam 

okulun yeterli olduğunu düĢünürüm. 

3,97 1,15 Katılıyorum 
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11- Çocuğumun sınıf arkadaĢlarının ailelerini de 

tanımalıyım 

3,63 1,20 Katılıyorum 

12- Okul düzenli olarak aileler arası etkileĢimi 

destekleyici sosyal aktiviteler düzenlenmelidir. 

3,75 1,11 Katılıyorum 

13-Okulda, çocuğumun sayı sayma, renkleri tanıma vb. 

becerilerinin geliĢimine; arkadaĢlık kurma, iĢbirliği vb. 

becerilerinin geliĢiminden daha fazla önem verilmelidir. 

4,02 1,24 Katılıyorum 

14-Öğretmen her dönem bana çocuğumun geliĢimiyle 

ilgili ( fiziksel, zihinsel duygusal ve sosyal) düzenli 

olarak rapor vermelidir. 

4,23 0,95 Kesinlikle 

Katılıyorum 

15-Çocuğumun sınıfımda onunla aynı yaĢta olan 

çocuklar olmalıdır.  

 

4,49 0,96 Kesinlikle 

Katılıyorum 

16-Sınıf ilköğretim binasından farklı ayrı olmalıdır 4,50 1,00 Kesinlikle 

Katılıyorum 

17-Okul, her iki ebeveynin de eğitime katılımını teĢvik 

etmelidir 

4,05 1,04 Katılıyorum 

18-Çocuğumun yaptığı etkinlikler hakkında der gün 

bilgilendirilmeliyim 

3,84 1,104 Katılıyorum 

19-Çocuğumun öğretmeni bana okul öncesi eğitim 

hakkında güncel yazılar gönderilmelidir. 

3,89 1,08 Katılıyorum 

20-Çocuğum, farklı ailevi özelliklere (gelir düzeyi, 

etnik köken, dini tercih vb.)sahip çocuklarla eğitim 

görmelidir.  

3,59 1,30 Katılıyorum 

TOPLAM 4,11 0,71 Katılıyorum 

 

Tablo 7 incelendiğinde ailelerin beklentilere yönelik görüĢler ölçeğinin toplamına verdikleri 

cevapların ortalamasının( X 4,11) ‗Katılıyorum‘ düzeyinde olduğu görülmektedir. 

Ebeveynlerin beklentilerinin karĢılanma düzeylerine yönelik verdikleri yanıtların aritmetik 

ortalaması ve standart sapma değerleri hesaplanmıĢ; sonuçlar Tablo 8 de verilmiĢtir 

Tablo 8: Ebeveynlerin beklentilerinin karĢılanma düzeylerine yönelik verdikleri yanıtlar; 

aritmetik ortalaması ve standart sapma değerleri 

Maddeler X SS Katılma Düzeyi 

1-Okulda öğretmenler ve aileler arasında iletiĢimi 

güçlendirecek okul dıĢı aktiviteler düzenleniyor. 

3,72 1,08 Katılıyorum 

2-Öğretmenin eğitimde önceliği çocuğuma 

bağımsızlığını kazandırma konusuna veriyor 

3,90 1,03 Katılıyorum 

3-Çocuğumun öğretmeni üniversite mezunudur 4,17 1,14 Katılıyorum 

4-Çocuğumun sınıfında yardımcı bir öğretmen var 3,07 1,50 Kararsızım 

5-Öğretmen fiziksel özeliklerine ( kıyafeti, dıĢ görünüĢü 

vb.) dikkat etmektedir 

4,28 1,01 Kesinlikle 

Katılıyorum 

6-Okulda çocuğuma günlük yaĢamda karĢılaĢtığı 

sorunları çözme becerisi kazandırılmaktadır.   

3,96 1,03 Katılıyorum 
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7-Ġstediğim zaman çocuğumu sınıfta izleyebiliyorum. 3,64 1,23 Katılıyorum 

8-Çocuğumun öğretmeni her dönem çocuğumun 

geliĢimiyle ilgili benimle yüz yüze görüĢüyor 

3,79 1,26 Katılıyorum 

9-Okul içinde sağlık personeli (doktor/hemĢire) vardır. 2,04 1,15 Katılmıyorum 

10-Çocuğum iyi bakım(beslenme, temizlik vb.) 

gördüğü için okulun yeterli olduğunu düĢünüyorum 

3,51 1,26 Katılıyorum 

11-Çocuğumun sınıf arkadaĢlarının ailelerini de 

tanıyorum. 

3,09 1,23 Kararsızım 

12-Okul düzenli olarak aileler arası etkileĢimi 

destekleyici sosyal aktiviteler düzenliyor 

3,50 1,12 Katılıyorum 

13-Okulda, çocuğumun sayı sayma, renkleri tanıma vb. 

becerilerinin geliĢimine; arkadaĢlık kurma, iĢbirliği vb. 

becerilerinin geliĢiminden daha fazla önem veriliyor.   

3,91 1,17 Katılıyorum 

14-.Öğretmen her dönem bana çocuğumun geliĢimiyle 

ilgili( fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal)düzenli 

olarak rapor vermektedir 

3,72 1,19 Katılıyorum 

15-Çocuğumun sınıfında sadece onunla aynı yaĢta olan 

çocuklar vardır 

3,35 1,39 Kararsızım 

16-Çocuğumun sınıfı ilköğretim binasından farklı bir 

yerdedir 

4,29 1,02 Kesinlikle 

Katılıyorum 

17-Okul, her iki ebeveynin de eğitime katılımını teĢvik 

etmektedir.   

3,69 1,22 Katılıyorum 

18-Çocuğumun yaptığı etkinlikler hakkında her gün 

bilgilendiriliyorum 

3,41 1,28 Katılıyorum 

19-Çocuğumun öğretmeni bana okul öncesi eğitim 

hakkında güncel yazılar gönderiyor. 

3,74 1,15 Katılıyorum 

20-Çocuğum farklı ailevi özelliklere(gelir düzeyi, etnik 

köken, dini tercih vb.)sahip çocuklarla eğitim görüyor. 

3,83 1,21 Katılıyorum 

TOPLAM 3,63 0,78 Katılıyorum 

 

Tablo 8 incelendiğinde ebeveynlerin beklentilerinin karĢılanma düzeyleri ölçeğinin toplamına 

verdikleri cevapların ortalamasının (X 3,63) ‗Katılıyorum‘ düzeyinde olduğu görülmektedir.   

Ebeveynlerin ‗Beklentilere Yönelik GörüĢler‘ ölçeğine verdikleri yanıtların ölçeğin alt 

faktörlerine göre aritmetik ortalaması ve standart sapma değerleri hesaplanmıĢ; sonuçlar 

Tablo 9‘ da verilmiĢtir 

Faktörler X SS Katılma Düzeyi 

Öğretmen 4,24 0,75 Kesinlikle 

Katılıyorum 

Eğitim-Aile 3,92 0,82 Katılıyorum 

Okul Politikası 4,35 0,76 Kesinlikle 

Katılıyorum 
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Sosyal Çevre 3,67 0,94 Katılıyorum 

 

Tablo 9 incelendiğinde ebeveynlerin beklentilerinin karĢılanma durumlarına yönelik 

görüĢlerinin alt faktörlere göre dağılımında; ebeveynlerin ‗eğitim-aile‘ ve ‗sosyal çevre‘ alt 

boyutunda beklentilerinin karĢılanıp karĢılanmadığına yönelik maddelere ‗katıldığı‘ (X 3,92, 

X 3,67 ); ‗öğretmen ve ‗okul politikası‘ alt boyutundaki beklentilerinin karĢılanıp 

karĢılanmadığında  ‗Kesinlikle katıldığı‘(X 4,24), (X 4,35) görülmüĢtür. 

 

Ebeveynlerin beklentilerinin karĢılanma durumlarına yönelik verdikleri yanıtların ölçeğin alt 

faktörlerine göre aritmetik ortalaması ve standart sapma değerleri hesaplanmıĢ; sonuçlar 

Tablo 10‘ da verilmiĢtir. 

 

Tablo 10: Ebeveynlerin beklentilerinin karĢılanma durumlarına yönelik verdikleri yanıtlar; 

aritmetik ortalaması ve standart sapma değerleri 

Faktörler X SS Katılma Düzeyi 

Öğretmen 3,81 0,83 Katılıyorum 

Eğitim-Aile 3,30 0,79 Kararsızım 

Okul Politikası 3,78 0,95 Katılıyorum 

Sosyal Çevre 3,66 1,04 Katılıyorum 

 

Tablo 10 incelendiğinde ebeveynlerin beklentilerinin karĢılanma durumlarına yönelik 

görüĢlerinin alt faktörlere göre dağılımında; ebeveynlerin ‗öğretmen‘ ‗ okul politikası‖ ve 

‗sosyal çevre‘ alt boyutunda beklentilerinin karĢılanıp karĢılanmadığına yönelik maddelere 

‗katıldığı‘ (X 3,81, X 3,78 , 3,66 ); ‗Eğitim-aile‘ alt boyutundaki beklentilerinin karĢılanıp 

karĢılanmadığında  ‗kararsız‘(X 3,30 kaldığı görülmüĢtür. 

TartıĢma ve Sonuç 

Tablo 2 de gördüğümüz üzere annelerin ankete katılımı babalara oranla daha yüksektir. Metin 

ve arkadaĢlarının(1992)  yaptığı araĢtırmanın sonucunda annelerin babalara oranla, 

çocuklarının geliĢimlerine dair daha yüksek beklentileri olduğu gözlemlenmiĢtir. Bunun 

nedeninin annenin çocukla ilgili daha fazla sorumluluk alması, babanın ise geçimi sağlamada 

daha aktif rol aldığı görülmüĢtür. Bu durum ulaĢtığımız sonucu destekler niteliktedir. 

Ebeveynlerin okul öncesi kurumlarına dair en yüksek beklentilerinin okul politikası(4,35) 

faktöründe olduğu ama beklentinin tam olarak karĢılanamadığı(3,78) gözlemlenmektedir.  

Öğretmen faktöründeki beklenti(4,24) , karĢılanma düzeyi(3,81) olarak belirlenmiĢtir. Metin 

ve arkadaĢları(1993) yaptıkları çalıĢmada, anne babaların okul öncesi eğitimden beklentileri 

tespit etmeye çalıĢmıĢlardır. AraĢtırma sonucunda anne babaların okul öncesinden en önemli 

beklentilerinin öğretmenlerin özellikleri olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu sonuç yaptığımız 

araĢtırmanın sonucuyla örtüĢmektedir. 
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Eğitim ve aile faktöründe beklenti(3,92) karĢılanma düzeyi(3,30) bulunmuĢtur. Bilgin (1990), 

okul- aile iĢbirliği ve sorunları konusunda yaptığı araĢtırmada; Öğretmenlerin okul-aile 

iliĢkilerini geliĢtirmede baĢarılı çalıĢmalar yaptığı, Anne-babaların ise okul-aile iliĢkilerini 

geliĢtirmede yetersizlikler gösterdikleri, Anne-baba eğitiminin okul-aile iliĢkilerini düzene 

koymada ve öğrencilerin okul baĢarılarının artırılmasında etkili olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Bizim yaptığımız araĢtırmada da öğretmenlerin okul- aile iliĢkilerini geliĢtirmek adına 

çalıĢtıkları görülmüĢtür. 

Sosyal çevre faktöründe beklenti(3,37) karĢılanma düzeyi (3,36) ise olarak belirlenmiĢtir. 

Sosyal çevreyle ilgili beklentilerin diğer alt boyutlara oranla daha düĢük ve karĢılanma 

düzeyiyle aynı seviyede olduğu gözlenmektedir. 

 

 

Öneriler 

Yapılacak Uygulamalara Yönelik; 

Anasınıfları ilkokul bünyesinden çıkarılıp, uygun fiziki Ģartlara sahip bağımsız anaokulları 

yaygınlaĢtırılmalıdır. 

Okul öncesi kurumlarında yardımcı öğretmen uygulamalarına geçilmelidir. 

Ebeveynler için gönüllü çalıĢma ortamları oluĢturulmalı, okul- aile birliği güçlendirilmelidir. 

AraĢtırmacılara Yönelik; 

Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin, eğitime ailelerin katılımını sağlamada yeterlilik 

düzeylerinin artırılabilmesi için neler yapılabileceği araĢtırılabilir. 

Ebeveynlere yönelik; 

Anne babalar okul öncesi eğitim kurumlarını seçerken eğitim programlarının ailelere ve 

çocuklara dönük olmasına dikkat edebilirler. 
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OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARININ HĠZMET KALĠTE DÜZEYLERĠNĠN 

SERVQUAL ANALĠZĠYLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Doç. Dr. Mahmut SAĞIR, KSÜ, EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Öğr.Gör. Zekeriya ARSLAN, KSÜ, GÖKSUN MYO 

Uzm.Hüseyin GÜVEN, KARABAĞLAR RAM ÖZEL EĞITIM ÖĞRETMENI/ĠZMIR 

Öğr.Gör. Neslihan Avar VAYVAY, KSÜ, GÖKSUN MYO 

Öğr.Gör. Betül ÇEBĠ, KSÜ, GÖKSUN MYO 

 

GĠRĠġ 

MüĢteri beklentileri ve algılarının belirlenmesi ve sonra bu iki faktör arasındaki farkın 

bulunması SERVQUAL yönteminin özünü oluĢturur. Bu farkın büyüklüğü, Parasuraman, 

Zeithmal ve Berry tarafından hizmet kalitesi olarak tanımlanmıĢtır. MüĢterinin hizmet algısı 

ve beklentisi arasındaki farkı ölçmeye çalıĢan Parasuraman, Zeithmal ve Berry, bir hizmet 

iĢletmesinde hizmet kalitesini etkileyecek 5 nokta tespit etmiĢlerdir. BoĢluk (gap) adını 

verdikleri bu farklar hizmeti veren ile alanın beklenti ve algıları açısından birbirlerine ne 

kadar yaklaĢtıklarını ortaya koyar. Parasuraman, Zeithemal ve Berry genel olarak tüm hizmet 

sağlayan organizasyonlarda geçerli olan beĢ hizmet kalitesi boyutundan söz etmektedir. Bu 

boyutlar: Fiziksel özellikler, Güvenirlik, Heveslilik, Güven ve Empati'dir.   

 Hizmet kalitesinin yukarıda belirtilen kriterlere göre ölçümü sonucunda üç durum 

ortaya çıkar; 

 1) Beklenen Hizmet > Algılanan Hizmet →DüĢük Kalite 

 2) Beklenen Hizmet < Algılanan Hizmet → Ġdeal Kalite 

 3) Beklenen Hizmet = Algılanan Hizmet → Doyurucu Kalite 

 Beklenen hizmetin algılanan hizmetten büyük olması durumunda, kalite kabul 

edilemez düzeydedir. Beklenen hizmetin algılanan hizmete eĢit olması durumunda, doyurucu 

kalite düzeyine ulaĢılır. Son olarak, beklenen hizmetin algılanan hizmetten düĢük olması 

durumunda ise, ideal kalite gerçekleĢmiĢ demektir(Yılmaz, 2007). 

Uygulama: Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi 

 Son yıllarda, diğer hizmet iĢletmelerinde olduğu gibi, eğitim kurumlarında da hizmet 

kalitesine verilen önemin ve konu ile ilgili yapılan akademik araĢtırma sayısının arttığı 

görülmektedir. (Carol vd, 2004) . Bu çalıĢmada da; SERVQUAL ölçeğinden yararlanılarak 

Okul öncesi eğitim kurumlarında öğrencisi olan velilerin mükemmel okul öncesi eğitim 

kurumlarından beklentileri ve çocuklarının öğrenim gördükleri okul öncesi eğitim kurumu  ile 

ilgili algıları arasındaki farklar tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Ayrıca, yine Okul öncesi eğitim 

kurumlarından hizmet alan bir öğrenci velisi olarak hizmet kalite özelliklerine verdikleri 

önem belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

 Okul öncesi eğitim kurumlarında hizmet kalitesinin ölçümünde, SERVQUAL 

yöntemini kullanarak öğrenci velilerinin beklentilerini ve algılarını beĢ boyutta (fiziki 

görünüm, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati) ve her bir soruyla ayrı ayrı ölçerek 

öğrencilerin beklentileri ve algıları arasındaki farkların her bir boyut ile her bir soru için 

değerlendirilmesi çalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır. Yapılan araĢtırmalara göre 17 yaĢına 

kadar olan zihinsel geliĢmenin % 50‘sinin 4 yaĢına, % 30‘unun ise 4 yaĢından 8 yaĢına kadar 

oluĢtuğu; 18 yaĢına kadar gösterilen okul baĢarılarının % 33‘ünün 0–6 yaĢına kadar aldıkları 
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eğitime bağlı olduğu görülmektedir.  Bu sonuç okul öncesi dönemin ve okul öncesinde verilen 

eğitimin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir 

Bu çalıĢma ile birlikte okul öncesi eğitim kurumları, çocuğu okul öncesi eğitim alan veliler 

tarafından değerlendirilerek; 

  Okul öncesi eğitim konusunda bu kapsamda çalıĢmanın olmaması   

  Okul öncesi eğitimin tüm boyutlarıyla kaliteli ve zayıf yönlerinin belirlenmesi 

  Okul öncesi eğitimin paydaĢlarından olan velilerin düĢüncelerini öğrenerek kurum ve 

çalıĢanların eksikliklerinin giderilmesi ve okul, veli ve yönetici iĢ birliğinin daha da 

kuvvetlendirilmesine imkan sağlayacağı düĢünülmektedir 

YÖNTEM 

Evren ve Örneklem   

ÇalıĢma, Elbistan ilçesinde bulunan okul öncesi kurumlarında öğrencisi bulunan velilere 

yönelik yapılmıĢtır.  Elbistan ilçesinde okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrencilerin velileri 

araĢtırmanın evrenini oluĢturmaktadır.  Örneklem grubu oluĢturulurken katılımcılar tesadüfi 

olarak seçilmiĢtir. 

962 öğrenciden oluĢan evren için örneklem büyüklüğünün % 5 güven aralığına göre 274 

öğrenci velisi olması yeterlidir. Ancak, ana kitleye daha yakın olması amacıyla 350 öğrenciye 

anket uygulanmıĢ ve uygulanan anketlerden toplam 326 tanesi geri dönmüĢtür. Geriye dönen 

anketlerden 18 tanesinde, ölçeklerden en az bir tanesinin doldurulmaması nedeniyle bu 

anketler analize alınmamıĢtır. Sonuç olarak, analiz 308 anket üzerinden elde edilen verilere 

dayanılarak yapılmıĢtır. 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi 

Okul öncesi eğitim kurumlarında öğrencisi bulunan velilere yönelik uygulanan ankette; 

Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından geliĢtirilen SERVQUAL ölçeği kullanılmıĢtır. 

GeliĢtirilmiĢ olan SERVQUAL ölçeğinde dört bölüm yer almaktadır. Soru formunun ilk 

bölümünde, demografik sorular vardır. Ġkinci bölümde velilerin, hizmet kalitesini algılamanın 

beĢ boyutunu, ne oldukları belirtilmeden, toplamı 100 olacak Ģekilde puanlamaları istenmiĢtir. 

Üçüncü bölümde, velilerin mükemmel okul öncesi eğitim kurumlarından beklentilerini 

ölçmeye yarayan sorular bulunmaktadır. Dördüncü bölümdeki sorular ise, velilerin 

öğrencilerinin eğitim aldığı okul öncesi eğitim kurumlarından algıladıkları hizmet kalitesini 

ölçmeye çalıĢan sorulardır.  

AraĢtırmada elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı 

istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıĢtır. ÇalıĢmadaki anket 

sorularının ölçek güvenilirliği, Cronbach Alfa Katsayısı ile kontrol edilmiĢtir. Alfa (α) 

katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenirliği aĢağıdaki gibi yorumlanır (Kalaycı, 2006): 

 0.00 ≤α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir,  

 0.40 ≤α < 0.60 ise ölçeğin güvenirliği düĢük,  

 0.60 ≤α < 0.80 ise ölçek güvenilir ve  

 0.80 ≤α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.  

 Yapılan analiz sonucu, ölçeklere ait Cronbach alfa değerlerinin velilerin mükemmel 

okul öncesi eğitim kurumlarından beklentilerini ölçen bölüm için  0.965,  velilerin 

öğrencilerinin eğitim gördüğü  okul öncesi eğitim kurumlarından algılarını ölçen bölüm için 
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0.953  olduğu görülmüĢtür. Bu da soruların ölçek güvenilirliğinin yüksek derece sağlandığı 

Ģeklinde yorumlanmaktadır. 

 SERVQUAL Skoru = Algılama Skoru – Beklenti Skoru olarak belirlendiğinden 

SERVQUAL Skoru -6 ile +6 arasında değiĢecektir. SERVQUAL skorunun pozitif bulunması, 

öğrenci  velilerinin beklentilerinin geçildiği Ģeklinde yorumlanmakta bu doğrultuda velilerin , 

okul öncesi eğitim kurumlarının hizmetlerine yönelik kalite algılarının yüksek olduğu 

sonucuna ulaĢılmaktadır. SERVQUAL skorlarının negatif olması durumunda, öğrenci  

velilerinin beklentilerinin karĢılanmadığı, bu nedenle öğrenci  velilerinin okul öncesi eğitim 

kurumlarının hizmetlerine yönelik kalite algılarının düĢük olduğu anlamına gelecektir. 

SERVQUAL skorunun sıfır olması halinde, öğrenci  velilerinin beklentilerinin en azından 

karĢılandığı, buradan yola çıkarak da okul öncesi eğitim kurumlarının hizmet kalitesinin 

―tatminkâr‖ olduğu yorumu yapılabilecektir. Diğer taraftan, okul öncesi eğitim kurumlarının 

algılanan hizmet kalitesini değerlendirmede hesaplanan negatif ve pozitif skorların derecesi 

de önem taĢımaktadır. SERVQUAL skorunun +6‘e yaklaĢması öğrenci velilerinin 

beklentilerinin yüksek düzeyde karĢılandığı Ģeklinde değerlendirilirken, -6‘e yaklaĢması 

halindeyse öğrenci velilerinin beklentilerinin hiç karĢılanmadığı sonucu çıkarılabilmektedir. 

BULGULAR 

 Ankete katılan kiĢilere ait bulgular aĢağıda tablolarla sunulmuĢtur. 

 

Ankete Katılan Öğrenci Velilerinin Demografik Özellikleri 

Anket katılan öğrenci velilerinin cinsiyete göre dağılımı Tablo 1'de sunulmuĢtur. 

Tablo 1: Öğrenci Velilerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet S % 

Erkek 68 22.1 

Kadın 240 77.9 

Toplam 308 100 

 

 Tablo 1 incelendiğinde araĢtırmaya katkı sağlayan öğrenci velilerinin % 22.1 ‗inin 

erkeklerden, % 77.9‘unun ise kadınlardan oluĢtuğu görülmektedir. 

 

 Anket katılan öğrenci velilerinin, yaĢ aralığına göre dağılımı Tablo 2de sunulmuĢtur 

Tablo 2: Öğrencilerin YaĢ Aralığına Göre Dağılımı 

YaĢ Aralığı S % 

20-24 24 7.8 

25-29 60 19.5 

30-34 112 36.4 

35 ve üstü 112 36.4 

Toplam 308 100 
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 Tablo 2 incelendiğinde; araĢtırmaya katkı sağlayan öğrencilerin %7.8‘inin 20-24 yaĢ 

aralığında, %19.5‘inin 25-29 yaĢ aralığında, %36.4‘ünün 30-34 yaĢ aralığında ve %36.4‘ünün 

35 yaĢ ve üstü olduğu görülmüĢtür. 

AraĢtırmaya Katılan Öğrenci Velilerinin Önemli Bulduğu Hizmet Kalitesi Boyutlarına 

Verdikleri Puanların Dağılımı   

 Ölçeğin ikinci bölümünde araĢtırma grubundan, okul öncesi eğitim kurumlarından 

aldıkları hizmeti göz önünde bulundurarak hizmet kalitesine beĢ boyut üzerinden, toplamı 

―100‖ olacak Ģekilde puan vermeleri istenmiĢtir. Tablo 3‘ten görüleceği üzere öğrencilerin 

308 tanesi bu dağıtımı doğru olarak yapmıĢtır. Bu dağılım her bir öğrenci velisinin hangi 

özelliğe en çok, hangi özelliğe en az önem verdiğini anlamak açısından önemlidir.   

 

Tablo 3: AraĢtırmaya Katılan Öğrenci Velilerinin Önemli Bulduğu Hizmet Kalitesi 

Boyutlarına Verdikleri Puanların Dağılımı   

Boyut Hizmet Kalitesi Boyutları N Ort. S.s Min. Max. 

F
iz

ik
se

l 

Ö
ze

ll
ik

le
r 

Okul öncesi eğitim kurumunun binasının, 

sınıflarının ve fiziki donanımlarının genel 

görünüĢü 

308 18.1299 7.41923 0.00 50.00 

G
ü
v
en

ir
li

k
 

Okul öncesi eğitim kurumunda eğitim 

hizmetinin güvenilir ve kusursuz bir 

biçimde yapabilme becerisi 

308 20.5455 6.99287 5.00 50.00 

H
ev

es
li

li
k

 Okul öncesi eğitim kurumunun 

öğrencilere yardım etmek ve daha hızlı 

hizmet vermek konusundaki gönüllülüğü 

ve istekliliği 

308 18.0390 4.98190 10.00 34.00 

G
ü
v
en

 

Okul öncesi eğitim kurumundaki 

öğretmenlerin ve diğer tüm çalıĢanların 

bilgisi, saygısı öğrencilerde güven 

duygusu uyandırma becerisi, 

yardımseverliği, rahatlığı 

308 23.4156 7.78766 9.00 60.00 

E
m

p
at

i Okul öncesi eğitim kurumunun 

öğrencilere kiĢisel ilgi göstermesi, 

duyarlılığı ve öğrenciyi gözeten tavrı 

308 20.1818 6.29508 5.00 40.00 

 

Tablo 3 incelendiğinde; araĢtırmaya katılan öğrenci velilerinin en yüksek puanı ―Güven‖ 

boyutunda bulunan ―Okul öncesi eğitim kurumundaki öğretmenlerin ve diğer tüm çalıĢanların 

bilgisi, saygısı öğrencilerde güven duygusu uyandırma becerisi, yardımseverliği, rahatlığı‖ 

önermesine vermiĢlerdir. En düĢük puanı ise, ―Heveslilik‖ boyutunda bulunan ―Okul öncesi 

eğitim kurumunun öğrencilere yardım etmek ve daha hızlı hizmet vermek konusundaki 

gönüllülüğü ve istekliliği‖ önermesine vermiĢlerdir. Buradan hareketle, öğrenci velilerinin 
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―Güven‖ ile ilgili özelliklere daha fazla önem verildiği görülmekte iken, en az önem verilen 

hizmet boyutunun ―Heveslilik‖ olduğu saptanmıĢtır. 

 

 AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Boyutlara ve Ġfadelere Göre SERVQUAL 

Skorlarının Dağılımı  

  Ölçeğin üçüncü bölümünde öğrenci velilerinin mükemmel okul öncesi eğitim 

kurumundan beklentilerini ölçmeye yarayan ifadeler, dördüncü bölümünde ise, öğrenci 

velilerinin öğrencilerinin eğitim gördüğü okul öncesi eğitim kurumundan algıladıkları hizmet 

kalitesini ölçmeye çalıĢan ifadeler bulunmaktadır. Üçüncü bölümdeki ifadelerden elde edilen 

puanlar, ―Beklenti‖; dördüncü bölümde yer alan ifadelerden elde edilen ise ―Algılama‖ 

puanlarını oluĢturmaktadır. Bu ifadeler ―Fiziksel Özellikler‖, ―Güvenirlik‖, ―Heveslilik‖, 

―Güven‖ ve ―Empati‖ boyutlarına dağıtılmıĢtır. Bu boyutlara iliĢkin Algılama ve Beklenti 

Ortalama ve Standart Sapma değerleri ile SERVQUAL skorları Tablo 4‘de; ifadelere iliĢkin 

Algılama ve Beklenti ortalama ve standart sapma değerleri ile SERVQUAL skorları Tablo 

5‘de verilmiĢtir. 

Tablo 4: Boyutlara ĠliĢkin SERVQUAL Skorları 

 

 Tablo 4 incelendiğinde; boyutlara iliĢkin beklenti ve algılama ortalaması,  standart 

sapmaları ve SERVQUAL skorları görülmektedir. Her boyutun beklenti ortalamaları algılama 

ortalamalarının altında gerçekleĢmiĢtir. Buradan,  boyutlarla ilgili olarak öğrenci velileri 

açısından okul öncesi eğitim kurumlarının hizmet kalitesinin, beklenilen düzeyde olduğu 

görülmektedir. Boyutlara iliĢkin SERVQUAL skorları incelendiğinde en yüksek skorun, 

0,4383 ile ―Fiziksel Özellikler‖ boyutunda olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, öğrenci velileri 

açısından hizmet kalitesi olarak beklentileri en fazla karĢılayan boyut budur. En düĢük skor 

ise; 0,0182 ile ―Güvenirlilik‖ boyutunda olmuĢtur. Yani, öğrenci velileri açısından beklentileri 

en az karĢılayan boyut ―Güvenirlilik‖ boyutudur. 

Tablo 5: Öğrenci Velilerinin Ġfadelere ĠliĢkin Beklenti, Algılama Ve SERVQUAL Skorları 

  ALGILAMA BEKLENTĠ 
SERVQUAL 

SKORU 

 
ĠFADE 

NO 
N ORT ST. SAP ORT ST. SAP 

ALGILAMA-

BEKLENTĠ 

 ALGILAMA BEKLENTĠ SERVQUAL 

SKORU 

BOYUT N ORT ST. SAP ORT ST. SAP ALGILAMA-

BEKLENTĠ 

Fiziksel 

Özellikler 

308 6,0812 1,09518 5,6429 1,60081 0,4383 

Güvenirlik 308 6,2442 1,05392 6,2260 1,35689 0,0182 

Heveslilik 308 6,3701 0,95809 6,3149 1,16155 0.0552 

Güven 308 6,4351 0,89643 6,3279 1,19803 0,1072 

Empati 308 6,1247 1,18845 5,9169 1,38351 0.2078 
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F
iz

ik
se

l 

Ö
ze

ll
ik

le
r 

1 308 5,6623 1,45831 5,1429 2,04008 0,5194 

2 308 5,9610 1,23406 5,5974 1,87741 0,3636 

3 308 6,6364 0,92605 6,0519 1,58902 0,5845 

4 308 6,0649 1,32466 5,7792 1,74329 0,2857 

  
  
  
  
  
  
  
G

ü
v
en

ir
li

k
 5 308 6,1299 1,68032 6,2468 1,43621 -0,1169 

6 308 6,3247 1,08818 6,3247 1,46571 0 

7 308 6,1688 1,41101 6,0649 1,64099 0,1039 

8 308 6,2338 1,33014 6,1818 1,48589 0,052 

9 308 6,3636 1,22843 6,3117 1,53364 0,0519 

  
  
  
  
  
H

ev
es

li
li

k
 

10 308 6,4805 0,96331 6,2727 1,45854 0,2078 

11 308 6,4545 1,20310 6,2338 1,37825 0,2207 

12 308 6,2468 1,54123 6,4026 1,27374 -0,1558 

13 308 6,2987 1,09562 6,3506 1,18367 -0,0519 

  
  
  
  
  
 G

ü
v
en

 14 308 6,4935 0,99016 6,4545 1,22456 0,039 

15 308 6,3636 1,19618 6,3377 1,38499 0,0259 

16 308 6,2727 1,06635 6,2338 1,52201 0,0389 

17 308 6,6104 0,84122 6,2857 1,42438 0,3247 

  
  
  
  
  
  
  
  
E

m
p
at

i 

18 308 6,0779 1,41436 6,1299 1,40126 -0,052 

19 308 6,1039 1,57823 5,9091 1,78435 0,1948 

20 308 5,9740 1,52268 5,8571 1,68314 0,1169 

21 308 6,2727 1,17117 5,8052 1,82661 0,4675 

22 308 6,1948 1,29181 5,8831 1,74590 0,3117 

 

 Tablo 5 incelendiğinde; ifadelere göre ortalama, standart sapma ve SERVQUAL 

skorları görülmektedir. SERVQUAL skorları incelendiğinde en yüksek skorun 0,5845 ile 

üçüncü (Öğretmenler ve diğer çalıĢanları temiz ve düzgün görünüĢlüdürler) ifadede olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla, öğrenci velileri açısından hizmet kalitesi olarak beklentileri en 

fazla karĢılayan ifade budur. En düĢük skor ise, -0,1558 ile on ikinci ifadeye (Öğretmenler ve 

çalıĢanlar her zaman öğrencilere yardımcı olmaya gönüllüdürler.) aittir. Yani, öğrenci velileri 

açısından beklentileri en az karĢılayan ifade ikinci ifadedir. 

Fiziksel Özellikler Boyutu: 

  Fiziksel Özellikler boyutunun SERVQUAL skorları incelendiğinde; en yüksek skorun 

0,5845 ile üçüncü  (Öğretmenler ve diğer çalıĢanlar temiz ve düzgün görünüĢlüdürler) ifadede 
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olduğu görülmektedir. Dolayısıyla öğrenci velileri açısından Fiziksel Özellikler boyutunda 

hizmet kalitesi olarak beklentileri en fazla karĢılayan ifade budur. En düĢük skor ise, 0,2857 

ile dördüncü ifadeye (hizmet verilirken kullanılan araç-gereçler göze hoĢ görünürler.) aittir. 

Yani, bu boyutta öğrenci velileri açısından beklentileri en az karĢılayan ifade dördüncü 

ifadedir. 

Güvenirlik Boyutu:  

 Güvenirlik boyutunun SERVQUAL skorları incelendiğinde en yüksek skor 0,1039 ile 

yedinci ( ÇalıĢanlar öğretim hizmetlerini ilk seferde ve doğru olarak verirler.) ifadeye aittir. 

Dolayısıyla öğrenci velileri açısından Güvenirlik boyutunda hizmet kalitesi olarak beklentileri 

en fazla karĢılayan ifade budur. En düĢük skor ise, -0,1169 ile beĢinci ifadeye (Öğretmenler 

ve çalıĢanlar verdikleri sözleri zamanında yerine getirir) aittir. Yani, bu boyutta öğrenci 

velileri açısından beklentileri en az karĢılayan ifade beĢinci ifadedir. 

Heveslilik Boyutu 

 Heveslilik boyutunun SERVQUAL skorları incelendiğinde ise, en yüksek skorun 

0,2207 ile on birinci (Öğretmenler yenilik, geliĢim ve çağa uyum konusunda topluma önderlik 

yapmaya isteklidirler.) ifadede olduğu görülmüĢtür.  Heveslilik boyutunda hizmet kalitesi 

olarak beklentileri en fazla karĢılayan ifade budur. En düĢük skor ise; -0,1558 ile on ikinci 

(Öğretmenler ve çalıĢanlar her zaman öğrencilere yardımcı olmaya gönüllüdürler.) ifadeye 

aittir. Yani, bu boyutta öğrenci velileri açısından beklentileri en az karĢılayan ifade on ikinci 

ifadedir. 

Güven Boyutu 

 Güven boyutunun SERVQUAL skorları incelendiğinde ise, en yüksek skorun 0,3247 

ile on yedinci (Öğretmenler ve çalıĢanlar öğrencilerin sorularına cevap verecek bilgiye 

sahiptirler) ifadede olduğu görülmektedir. Dolayısıyla öğrenci velileri açısından Güven 

boyutunda hizmet kalitesi olarak beklentileri en fazla karĢılayan ifade budur. En düĢük skor 

ise, 0,0259 ile on beĢinci (öğrenci velileri öğretmen ve çalıĢanlarla olan iliĢkilerinde kendini 

güvende hisseder.) ifadeye aittir. Yani, bu boyutta öğrenci velileri açısından beklentileri en az 

karĢılayan ifade on beĢinci ifadedir 

Empati Boyutu 

 Empati boyutunun SERVQUAL skorları incelendiğinde, en yüksek skorun 0,4675 ile 

yirmi birinci  (Öğretmenler ve çalıĢanlar öğrencilerin özel isteklerini anlarlar) ifadede olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla öğrenci velileri açısından Empati boyutunda hizmet kalitesi olarak 

beklentileri en fazla karĢılayan ifade budur. En düĢük skor ise -0,052 ile on sekizinci  

(ÇalıĢanlar her öğrenciyle tek tek ilgilenir) ifadeye aittir. Yani bu boyutta öğrenci velileri 

açısından beklentileri en az karĢılayan ifade on sekizinci ifadedir. 

 

TARTIġMA VE SONUÇ  

 Bu araĢtırmaya göre Okul öncesi eğitim kurumlarında öğrencisi olan velilerin 

mükemmel okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri ve çocuklarının öğrenim gördükleri  

okul öncesi eğitim kurumu  hakkında ki algıları arasındaki farklar; ―Fiziki görünüm, 

Güvenilirlik, Heveslilik, Güven ve Empati‖ boyutlarına göre değerlendirilmiĢtir. Boyutlara 

göre velilerin mükemmel bir anaokulundan beklentileri ve algılama durumları arasında ki 

iliĢki ile ilgili  çıkarılan sonuçlar Ģu Ģekildedir; 
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Fiziksel özellikler kapsamında ulaĢılan sonuca göre, velilerin beklenti ve algıları arasındaki 

skorun 0,43 ile yüksek olduğu 

Güvenirlik boyutu, 0,01 skor ile öğrenci velileri açısından beklentileri en az karĢılayan boyut 

olduğu 

Heveslilik boyutu, 0,05 skor ile velilerin beklentilerini en az karĢılayan ikinci boyut olduğu 

Güven boyutu, 0,10 skor ile veli beklentilerine en az cevap veren üçüncü boyut olduğu 

Empati boyutu, 0,20 skor ile velilerin beklentilerini en iyi karĢılayan ikinci boyut olduğu   

değerlendirilmiĢtir. 

Çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden velilerin, beklentilerini en yüksek 

skorla(0,58) karĢılayan boyut fiziksel özellikler boyutu ve ―Öğretmenler ve diğer çalıĢanlar 

temiz ve düzgün görünüĢlüdürler‖ maddesi olmuĢtur.  

Velilerin beklentilerini en düĢük skorla(-0,15) karĢılayan boyut heveslilik boyutu ve 

―Öğretmenler ve çalıĢanlar her zaman öğrencilere yardımcı olmaya gönüllüdürler‖ maddesi 

olmuĢtur. 

   Bu konuyla ilgili Akpınar ve Akgül‘ün ailelerin kurumlardaki algıladıkları hizmet kalitesi 

ve kurum imajı konulu araĢtırması da bizim araĢtırmamızla örtüĢmektedir 

 

 

ÖNERĠLER 

 Bu araĢtırma çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden velilerin kurumdan 

beklentileri ve kurumu algılama arasındaki servqual skorunu belirlemektir. AraĢtırma konusu 

ile ilgili olarak; 

Okul ile ebeveynlerin iĢbirliğini kuvvetlendirici ve velileri de eğitime dahil edici aile katılımlı 

etkinliklerin arttırılması 

MEB‘in okul öncesi eğitim kurumlarının fiziki ve sosyal imkanlarını geliĢtirici faaliyette 

bulunması okul öncesi eğitimin kalite standartlarını arttırmakta faydalı olacaktır. 

AraĢtırmacılar için; 

Kurumun çalıĢanlarının memnuniyeti, kuruma bağlılıkları, yöneticilerin liderlik özellikleri 

gibi faktörlerin etkileri 

Kamu ve özel sektörde yer alan okul öncesi eğitim kurumlarında bu iliĢkilerin karĢılaĢtırılmalı 

analizleri yapılabilir. 
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KAMUSAL ALANDA ĠNANÇ VE DEĞERLERĠN DĠN VE VĠCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 

BAĞLAMINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE ĠNTERNETĠN SANAL MÜZAKERE 

TOPLULUKLARI OLUġTURMADAKĠ ROLÜ 

 

ġadiye KOTANLI 

AraĢtırma Görevlisi, skotanli@hotmail.com 

ÖZET 

Kamusal alan kavramı, insan haklarından sosyal devlete uzanan bir dizi toplumsal kazanımın 

elde edilmesinde önemli rol oynayan kavramlardan biridir. Kamusal alan, toplumu temsil 

eden tüm aktörlerin serbestçe, rasyonel bir dil kullanarak iletiĢim kurmak amacıyla kendilerini 

ifade ettikleri, uzlaĢma aradıkları ve bu arada dini söylem ve sembollerin de ifade edilebildiği 

bir fırsat alanı olarak kabul edilmektedir. Habermasçı anlamıyla ‗kamusal alan‘ fikri modern 

toplumlarda, politik katılımın konuĢma ortamı aracılığıyla icra edildiği bir sahneye iĢaret 

etmekte olup, bu alan yurttaĢların ortak meseleleri hakkında müzakerede bulundukları bir 

alan; yani, kurumsallaĢmıĢ bir söylemsel etkileĢim alanı olmaktadır. VatandaĢların geniĢ 

kesimlere ulaĢıp, o kesimlere de etkileĢimli bir Ģekilde dâhil olabildiği internet ortamı, gün 

geçtikçe toplumda yaĢanan olayların ifade edildiği, tartıĢıldığı bir mecra haline gelmiĢtir. 

Ġnternet, etkileĢimli olma özelliğinden dolayı katılımı artırmakta, kullanıcılar ise edilgin değil 

etkin olarak hareket edebilmektedir. Ayrıca kullanıcılar, sadece alıcı ve tüketici değil aynı 

zamanda yayıcı ve üretici olabilmektedir. Bundan dolayı, internet ortamı, katılımcı bir fikir 

üretimi zemini sağlayarak kamuoyu oluĢmasını olanaklı kılmaktadır. Kamusal alanda yaĢanan 

olaylar ise müzakere, tartıĢma ve fikirleri öne sürme Ģeklinde internet ortamına yansımaktadır. 

ÇeĢitli inanç ve görüĢlerden kiĢiler internet ortamında karĢılaĢmakta, görüĢlerini ileri sürerken 

de olumlu veya olumsuz ifadelerle müzakere ederek görüĢ alıĢ veriĢinde bulunmaktadır. Bu 

çalıĢmada, kiĢinin vicdani bir kanaate sahip olması ve bu kanaatin dıĢa vurulması bağlamında 

din ve vicdan özgürlüğü kamusal alan kavramı ile birlikte değerlendirilmekte, kamusal alanda 

yaĢanan olayların internet ortamına ne Ģekilde yansıdığı örnekler eĢliğinde analiz 

edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Din ve Vicdan Özgürlüğü, Kamusal Alan, Kamuoyu, Ġnternet Ortamı, 

Müzakere 
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ALBERT CAMUS FELSEFESĠ BAĞLAMINDA: ĠNTĠHAR, SAÇMA VE 

BAġKALDIRI KAVRAMLARI 

THE CONCEPTS OF SUICIDE, ABSURD AND REVOLT IN THE CONTEXT OF 

ALBERT CAMUS‟ PHILOSOPHY 

ArĢ. Gör. Faruk YORGUN 

Bingöl Üniversitesi, fyorgun@bingol.edu.tr 

 

ÖZET 

Camus intiharı, felsefenin çözmesi gereken yegâne sorun olarak görür. Zira ona göre, bu 

sorunun yanıtı; yaĢam, anlam ve değer kavramlarının mahiyeti bakımından önemli bir yer 

teĢkil eder: Hayatın yaĢanmaya değip değmediği sorusunun cevabı, felsefenin biricik sorunu 

olan intiharın bir çözümü olarak karĢımıza çıkar. Bu sorunda asıl dikkat edilmesi gereken 

nokta Ģudur: intiharı etmeye karar veren birinin bu eylemi bilinçli bir Ģekilde kabul etmesidir. 

Daha açık ifade edecek olursak: Ġntihar etmeye karar veren biri, hayatın bir anlamı olmadığını 

kabul eden ve artık bu hayatı sürdürmenin saçma olduğunu idrak eden kiĢidir. Camus, 

felsefesini bu sorun ve bu sorunun ortaya çıkardığı hayatın yaĢanmaya değip değmediği 

sorusunun cevapları üzerine kurar. Camus, kullanmıĢ olduğu bazı kavramları da— saçma, 

yabancılaĢma, intihar, anlam, değer— bu noktada öne sürer. Bu çalıĢmada, Camus 

felsefesinin genel hatları ortaya konacak ve saçma, yabancılaĢma, intihar ve baĢkaldırı 

kavramları anlam ve anlamsızlık kavramları bağlamında değerlendirilecektir.  

Anahtar Sözcükler: Camus, Saçma, Ġntihar, YabancılaĢma, BaĢkaldırı, Anlam.  

 

ABSTRACT 

Camus looks upon suicide which philosophy must solve as a unique problem. Since according 

to him, the answer of this problem makes up an important place in respect to the essence of 

the concepts of life, meaning and worth. The answer of this question of whether life is to 

worth or not confronts as a solution for suicide which is the unique problem of philosophy. 

The main point that needs to pay attention in this problem is that the one who decide to 

commit suicide is consciously to accept this act. If we state more clearly, the one that decides 

to commit suicide is a person who believes that the life has no a special meaning and 

comprehends that it is no longer too absurd to maintain his / her life. Camus builds his 

philosophy on this problem and on the answers of the question of, which is revealed by this 

problem, is this life worth living. Camus puts forward some concepts which are used by him 

such as: absurd, alienation, suicide, meaning, worth and so on. In this study, it will be 

discussed the general line of Camus‘ philosophy and the concepts of absurd, alienation, 

suicide and revolt will be evaluated in the context of meaning and meaninglessness. 

Keywords: Camus, Absurd, Suicide, Alienation, Revolt, Meaning. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fyorgun@bingol.edu.tr


  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

383 

DĠJĠTAL HATA “GLITCH ART” 

SANAT ve TASARIMA YANSIMALARI 

DIGITAL ERROR “GLITCH ART” 

REFLECTIONS TO THE ART AND DESIGN 

Doç. Dr. ġirin ġENGEL 

Osmangazi Üniversitesi,sirinbenugur@gmail.com 

ArĢ. Gör. Resul AY 

Dumlupınar Üniversitesi, resul.ay@dpu.edu.tr 

 

ÖZET 

―Glitch‖ kelimesi anlam olarak arıza, hata, kusur, bozulma olarak bilinmektedir. Dijital hata 

olarak adlandırabileceğimiz bu tür arızalar sayısal ortamdaki görsellerde karĢılaĢılan görüntü 

ya da ses bozukluklarıdır. Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte verilerin sayısallaĢması, dijital 

platformların geniĢ kitlelerce kullanılması, ses ve görüntü formatlarının çeĢitlenmesi, 

yazılımların sayıca artması ve benzeri geliĢmelerden kaynaklı karĢılaĢılan teknik açıdan 

uyumsuzluklar, bir takım aksaklıkları yani ―glitch‖ kavramını oluĢturmuĢtur. 

Görsel ya da iĢitsel bozuklukların sanatçı ve tasarımcılar tarafından yorumlanarak 

sanat/tasarım eserlerinin üretilmesi ile ortaya çıkan Glitch Art kavramı, son zamanlarda çeĢitli 

materyaller üzerinde uygulanmaktadır. Ses veya görüntü dosyalarındaki bozulmaların estetik 

kaygılarla sanat objesine dönüĢtürülmesi, bu sanat akımını diğer sanat akımlarından ayıran en 

önemli özelliğidir. Bu araĢtırmada ―Glitch Art‖ kavramı üzerinde durulmuĢ, uygulama 

alanları ve glitch art örnekleri incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Glitch Art, Dijital Sanat, Tasarım, Görsel ĠletiĢim. 

 

ABSTRACT 

The word ―Glitch‖ is known to be meaning as fault, error, defect, distortion. These kinds of 

defects that we can call digital error are sound or image disturbances which we come accross 

in the digital media. With the development of technology, digitization of data, wide use of 

digital platforms, diversification of audio and video formats, increase in number of softwares 

and similar developments in technical aspects have created some problems, namely the 

concept of ―glitch‖. The concept of Glitch Art, which emerges from the production of art / 

design works by interpreting visual or auditory disorders by artists and designers, has recently 

been applied on various materials. The transformation of distortions of audio or video files 

bring into art objects with aesthetic concerns is the most important speciality which 

distinguishes this art movement from the other art movements. In this research, the concept of 

―Glitch Art‖ is emphasized, apllication areas and samples of glitch art are examined. 

Keywords: Glitch Art, Digital Art, Design, Visual Communication. 
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TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ‟NĠN ĠLK YILLARINDA MADEN FAALĠYETLERĠ 

(1923-1933) 

M. Salih MERCAN 

Doç. Dr. Bitlis Eren Üniversitesi, msmercan@beu.edu.tr 

 

ÖZET 

Doğal kaynakların insan ve toplum hayatındaki önemi bilinmektedir. YaĢamı fonksiyonel hale 

getiren araç ve gereçlerin % 99‟u doğal kaynaklardan, özellikle de madenlerden 

sağlanmaktadır. Toplumların refah ve geliĢimcilik düzeyleri ile madencilik faaliyetleri 

arasında çok yakın bir iliĢki bulunmaktadır. Ġnsanlar ilk çağlardan itibaren madencilik 

faaliyetlerine ve madenlerden yararlanmaya baĢlamıĢlar, bu faaliyetlerin sonucunda da 

medeniyetin doğuĢunu sağlamıĢlardır. Uzay çağı ve sanayi ötesi bilgi toplumunun doğuĢu da, 

maden ürünlerinden sağlanan özel metal, alaĢım ve malzemeler sayesinde gerçekleĢmiĢtir. 

Anadolu‟da madenciliğin M.Ö.10.000 yıllarına dayandığı ve burada geliĢen medeniyetlere 

öncülük ettiği bilinmektedir. Anadolu madenciliği özellikle Romalılar devrinde çok geliĢmiĢ, 

KurĢun, Bakır, Demir, Altın, GümüĢ, Mermer ve doğaltaĢ üretim ve iĢlenmesinde büyük 

atılımlar yapılmıĢtır. Anıtsal mermer kentler çok önemli örneklerdir. Osmanlı Ġmparatorluğu 

döneminde, madencilik faaliyetleri, silah ve cephane ihtiyacının karĢılanması ve para basmak 

amacıyla yapılmıĢtır. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde, 1862 tarihli Paris AntlaĢması ile 

Anadolu madenleri, ülke sathında yabancı sermaye giriĢine açılmıĢtır. Fransa baĢta olmak 

üzere Ġngiltere, Almanya, Ġtalya, Rusya Anadolu madenlerini üretmek için önemli yatırımlar 

yapmıĢlar ve önemli miktarda maden üretimi gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu dönemle ilgili 

madencilik faaliyetlerinin izlerine bugün ülkenin birçok yerinde rastlanmaktadır. Cumhuriyet 

dönemi madenciliğimiz ise 1923 Ġzmir Ġktisat Kongresine dayanmaktadır. Liberal ekonominin 

benimsendiği bu dönemde, madencilikte önemli atılımlar yaĢanmıĢ, eğitim, finans, arama ve 

üretim konularında görevlendirilmek üzere sırasıyla ―Maadin ve Sanayi Mekteb-i Âlisi‖, 

―Sanayi Maadin Bankası‖, ―Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü‖ ve ―Etibank‖ kurulmuĢtur. 

Türkiye‟de madencilik faaliyetleri 1906 yılına kadar değiĢik nizamnamelerle yönlendirilmiĢ, 

1906 yılında yürürlüğe konulan Maadin Nizamnamesi,1954 yılına kadar yürürlükte kalmıĢtır. 

1954 yılında yürürlüğe konan 6309 sayılı Maden Kanunu, 1985 yılında 3213 sayılı Maden 

Kanununun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılmıĢtır. 6309 ve 3213 sayılı Maden 

Kanunlarının 51 yıllık uygulama döneminde madencilik sektöründe; alt yapı yetersizliği, 

yeterli devlet desteğinin bulunmaması ve bürokratik engeller sermaye giriĢine engel olmuĢtur. 

3123 sayılı Kanun ile üretime yönelik yatırımlarda bir miktar artıĢ sağlanmıĢsa da yeterli 

olmamıĢtır. Bu nedenlerle, arama ve üretim açısından önemli bir geliĢme sağlanamamıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Cumhuriyet, Maden 

 

ABSTRACT 

The importance of natural resources in human and community life is known. 99% of the tools 

and equipment that make life functional are provided from natural sources, especially from 

mines. There is a close relationship between the levels of prosperity and development of 

communities and mining activities. People have begun to use mining activities and mines 

from the earliest times, and the result of these activities is the birth of civilization. The birth of 

the space-age and beyond-the-information society has also been achieved through the use of 
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special metals, alloys and materials supplied from metal products. It is known that the mining 

in Anatolia was based on the 10th century BC and led the developing civilizations. Anatolian 

mining has developed very much in the period of Romans, especially in the production and 

processing of lead, copper, iron, gold, silver, marble and natural stone. Monumental marble 

cities are very important examples. In the Ottoman Empire period, mining activities were 

carried out to meet the need for arms and ammunition and to print money. In the last period of 

the Ottoman Empire, with the Paris Treaty of 1862, Anatolian mines opened to the foreign 

capital entrance on the country side. France, England, Germany, Italy, Russia have made 

important investments to produce Anatolian mines and have produced significant amounts of 

mines. The traces of mining activities related to this period are found in many parts of today's 

country. In this period, which was adopted by the liberal economy, significant progress has 

been made in mining and the "Mine and Industry School Industry, Mine bank ", "Mineral 

Research and Exploration Institute" and "Etibank" have been established to be assigned to 

education, fin regulations ance, . The mining activities in Turkey were directed by different 

orders until 1906, and the Mine , which was put into effect in 1906, remained in force until 

1954. The Mining Law No. 6309, enacted in 1954, was abolished in 1985 by the enactment of 

the Mining Law No. 3213. In the mining sector during the 51-year implementation period of 

the Mineral Laws No. 6309 and 3213; Lack of infrastructure, inadequate government support, 

and bureaucratic obstacles prevented entry of capital. With the Law No. 3123, although some 

increase was made in production oriented investments, it was not enough. For these reasons, 

there has been no significant improvement in terms of search and production.  

Keywords: Republic of Turkey, Mining, Production, Activity 
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ĠġGAL- ESARET VE KURTULUġA DOĞRU 

Doç. Dr. M. Salih MERCAN 
Bitlis Eren Üniversitesi, msmercan@beu.edu.tr 

 

ÖZET 

Osmanlı Ġmparatorluğu Harpten mağlup çıkmıĢ, ülkenin birçok önemli yerleri düĢman 

tarafından iĢgal edilmiĢ, orduları dağıtılmıĢ, silah depolarına el konulmuĢ, Meclis-i Mebusan 

ortadan kaldırılmıĢ, sonuçta bütün varlıklarımız sıfıra indirilmiĢ ortada hakikaten hiçbir mana 

ifade etmeyen ve kandilde yağ tükenmiĢ bir fitildeki kâh kararan, kah açılan bir ıĢıkçık gibi 

heyula ve durmadan değiĢen bir yönetim ve karĢıda Osmanlı Ġmparatorluğu‘nu yok etmek 

isteyen mağrur Ġtilaf Devletleri yani galip müttefik devletler. Ġtilaf Blok‘unun Osmanlı 

Devleti‘ne biçtiği bu statüyü kavramak için savaĢ yıllarına bakmak gerekir. Bunlar dört ―gizli 

anlaĢma‘da tasarlanmıĢtır. a. Ġstanbul AntlaĢması ( 18 Mart - 10 Nisan 1915) Bunların ilkidir. 

Ġngiltere ve Fransa ile Rusya arasında nota teatisiyle yapılan bu gizli antlaĢma, Rusya‘^nın 

isteklerini kabul ediyordu. Buna göre Boğazlar ve Marmara Bölgesi, Kocaeli yarımadası, 

Ġmroz ve Bozca ada Rusya‘ya bırakılıyordu. B.Londra AntlaĢması ( 26 Nisan 1915) Antalya 

ve dolayları ile on iki ada ve Rodos ve Trablusgarb‘ın Ġtalya egemenliğine bırakılmasını 

öngörüyordu. c. Sykes-Picot AntlaĢması (26 Nisan 1916). Rusya‘ya Erzurum, Van, Bitlis ve 

Trabzon‘un, Fransa‘ya Ermeni nüfuslu bölgeleri (Kayseri, ara, Eğin), Ġngiltere‘ye daha cazip 

olanları (Bağdat, Basra) veriyordu. d. Saint Jean de Maurienne AntlaĢması (17 Nisan 

1917).SavaĢa girme karĢılığı olarak Ġtalya‘ya 12 ADA, Antalya, Güneybatı Anadolu, Ġzmir, 

Aydın, Konya‘yı armağan ediyordu. Bunlara ek olarak, Ġngiliz DıĢiĢleri Bakanı Balfour‘un 

bildirisi (Kasım 1917), Filistin topraklarını Yahudi‘lere verilmesini ön görüyordu. Osmanlı 

Devletinde ise siyasi durumla nedeniyle Hükümetlerde durmadan değiĢiklikler meydana 

getirilirken, Anadolu‘da, bilhassa Ġstanbul‘da Kuvayı Milliye karĢıtı bazı oluĢumlar meydana 

getirilmekteydi. Ali Rıza ve Salih PaĢa‘lar zamanında her gün gazetelerde Ģaki Anzavur 

çetesinin yaptığı cinayet ve zülumler neĢredilirken, Ferid PaĢa sadaretinde Anzavur‘a mir-i 

miranlık rütbesi verildiği gibi Karesi Mutasarrıflığına tayini hakkında bir kararname 

hazırlanmıĢtı. Yönetim cephesinde bu olaylar meydana gelirken diğer taraftan Hürriyet ve 

Ġtilaf Fırkası ile Askeri Nigehban ve Kızıl Hançerliler Cemiyeti anlaĢarak Cemiyet-i 

Ahmediye‘yi kurmuĢlardı. Tealii Ġslam Cemiyetini de Anadolu‘daki Ģubeleriyle beraber ona 

iltihak ettirmiĢlerdi. Gaye ve palan Ģu idi: 1- Cemiyet-i Ahmediye Anadolu‘da Kuvay-ı 

Ahmediye teĢkilatı olarak değiĢmek suretiyle dini bir perde altında ahalinin dini duygularını 

istismar ederek Kuvay-ı Milliye‘ye karĢı cihat ilan edeceklerdi. 2- Biga‘da teĢkilatın esaslarını 

tamamladıktan sonra, Gönen‘i elde edecekler, Bursa‘da da teĢkilatlarını tamamlayarak 

Adapazarı‘na kadar olana sahayı kontrolleri altına alacaklardı. 3- Bu hareketlerden beklenen 

sonuçlardan biri de kongre toplayarak Ġngilizlere bir muhtıra verilerek ve iktidar mevkiinde 

kabinelerin düĢürülerek yerine Damat Ferit PaĢa veya Kiraz Hamdi PaĢadan birisinin 

baĢkanlığı altında yeni bir hükümet teĢkilini istemek olacaktı. Bu hareketlere paralel olarak, 

dâhildeki ve hariçteki düĢman tazyiki de artmıĢtı. Ġngiliz donanması muhtelif Karadeniz kıyı 

Ģehirlerini küçük birlikler çıkarmıĢtı. Doğu‘da Ermenilerin Çıldır çevresindeki hunharlıkları 

artmıĢ, birçok Müslüman köyü yakılmıĢtı. Trabzon‘daki Pontus cemiyeti faaliyetini 

geniĢletmiĢti. Ġzmir cephesinde Yunanlılar taarruza geçerek Salihli, Aydın, Akhisar 
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mıntıkasında ilerlemeler kaydetmiĢlerdi. Kilikya‘da Ermeni ve Fransız birlikleri yeni 

takviyeler alarak tekrar Feke, Haçin, Birecik gibi yerlerde çarpıĢmalar baĢlamıĢtı. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Ġmparatorluğu, Ġtilaf Devletleri, ĠĢgal, Vaziyet, Beyan 

 

ABSTRACT 

The Ottoman Empire was defeated and many important places of the country were occupied 

by the enemy, the armies were scattered, the weapon deposits were seized, the Assembly was 

removed from the center, all our assets were reduced to zero, and the darkness on the wall, 

Like a luminous light, and an ever-changing administration, and the proud Entente Powers, 

the victorious Allied Powers, who want to destroy the Ottoman Empire. The fierce desire of 

the victorious allied states to make peace with Turkey was greatly diminished towards the end 

of December 1919 and left an indefinite period of peace. Their aim was to bring Turkey to 

their destination for the sake of their own interests and to regard them as a basis for peace 

with Turkey. With the province of Adana under the occupations, the state of Aydın (except 

Muğla Sanjak) and the occupying states of Antalya and its surroundings parallel to these two 

occupation zones; And that the throats should be left under British sovereignty. The second 

measure, which the Straits Allies thought to destroy the Turks, was to take Turkey from 

within by taking advantage of what they actually carried out. For this reason, it is possible to 

use domestic political disorder in the country as a means at the time. The first task in this way 

was to ensure that the Turkish national forces were dissolved and then the remaining weapons 

and ammunition became unavailable. In the face of this thought and situation in Anatolia, the 

idea of discontinuing the Mission of the Council of Representatives and the National 

Assembly in some of those who actively participated in the Parliamentary committee 

established in Istanbul and even in the administrative and nationalist operations of the 

Anatolia, and leaving the case for liberation to the Parliamentary committee and the 

administration of the government, Started. As a matter of fact, Grand Vizier Alı Riza Pasha 

declared that no institution would be able to speak in the name of "Ġrade-i Milliye" when he 

was parliament (9 and 14 February) with declaration and remission. The second plan they 

have applied has repeatedly put pressure on the Ottoman governments in order to achieve a 

governmental organization according to their wishes, often by providing a change of 

government. In the meantime, the Delegation had moved to Ankara, and the Delegation-i 

Representation had reached important events in Istanbul as it reached Ankara. The end of the 

British pressure, Mersin Cemal pasha resigned from the Minister of War, instead of Fevzi 

Pasha (Marshal Fevzi Çakmak) was appointed. Ali Riza Pasha, who was in the 

administration, was under constant pressure to leave the cabinet where the occupation forces 

were in the National Struggle. . Liberty and Entente and protector and Damat Ferit Pasha 

supporters gathered around the sultan. Ali Riza Pasha Government, Damat Ferit Pasha was 

not compared with the cabinet, the National Struggle was tolerant.  

Keywords: Ottoman Empire, Entente States, Occupation, Situation, Statement 
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SÖZLÜK VE SIKLIK ÇALIġMALARI ÜZERĠNE DĠL-KÜLTÜR ĠLĠġKĠSĠ 

BAĞLAMINDA BĠR DEĞERLENDĠRME 

AN EVALUATION ON DICTIONARY AND FREQUENCY STUDIES IN TERMS OF 

LANGUAGE CULTURE RELATIONS 

Yrd.Doç.Dr Sami BASKIN 

GaziosmanpaĢa Üniversitesi, sami.baskin@gop.edu.tr 

Mehmet ASLAN 

YL Öğrencisi, GaziosmanpaĢa Üniversitesi, eltaslan@gmail.com 

ÖZET 

Sözlükler, kelimelerin saklandığı birer dil hazinesidir. Orada, sözlüğün ait olduğu millete ait 

yaĢantı, inanç, değer, yiyecek-içecek, kap-kacak vb. kültürel unsurları gösteren dil birlikleri 

bulunmaktadır. Bu yüzden sözlük okuyanlar, aynı zamanda o sözlüğün milletine ait kültürü de 

okumuĢ olurlar. Sıklık sözlüklerine bu bakıĢ açısıyla yaklaĢıldığında, sıklığı yüksek olan 

kelimelerin, o sözlüğe sahip milletlerin önem verdiği kültürel değerleri ve yaĢam biçimini 

gösterdiği söylenebilir. Bu çalıĢmada Türkçe, Arapça ve Ġngilizceye ait sıklık sözlüklerinden 

hareketle üç toplumun (Arap, Ġngiliz, Türk) en kıymetli kültürel değerleri ele alınmıĢtır. 

Bunun için dillerin kelime türleri dağılımı göz önünde bulundurularak her bir dile ait en çok 

kullanılan 50 isim, 25 fiil, 25 sıfat ve zarf dil-kültür iliĢkisi bakımından incelenmiĢtir. Böylece 

düĢünce, inanç, yaĢantı, değer gibi soyut kültürel mirasla beraber araç-gereç, imaret gibi 

somut kültürel miras değerlerinin hangisinin hangi toplumda daha değerli görüldüğü, kültür 

açısından bu üç millet arasında nasıl bir benzerlik ve farklılık bulunduğu ortaya çıkarılmıĢtır.  

Ġnceleme neticesinde Ġngilizcenin en sık kelimeleri arasında zaman, yıl, hafta, gün gibi zaman 

adları; yol, dünya, yer, devlet, şirket gibi yer adları; şirket, iş, sorun, grup gibi çalıĢma 

hayatına dair isimler; kişi, erkek, çocuk, kadın, grup gibi insan varlığının isimleri; el, göz gibi 

organ isimler ve hayat, dünya, gerçek gibi dünya görüĢü/hayata bakıĢ açısını yansıtan isimler 

yer almaktadır. Bütün bunlar somut, mekanik düĢünce yapısına ait, duyguyu çok ön planda 

tutmayan isimlerdir. Türkçenin en sık kelimeleri arasında insan, çocuk, kadın gibi kiĢiye 

gönderimde bulunan isimler; yıl, gün, zaman gibi vakit gösteren isimler; ara, yol, ev, dünya, 

yan, orta, ülke gibi yer belirten isimler; el, göz, baş, yüz gibi uzuv belirten isimler; konu, 

durum, hal gibi vaziyet belirten isimler; su gibi içecek isimleri yer almaktadır.   

Vaziyet bildiren durum, hal  ve su gibi içecek isimleri dıĢında Türkçe ile Ġngilizce arasında 

büyük bir benzerlik bulunmaktadır. Arapçanın en sık kelimeleri arasında mesafe, yer, dünya, 

yol, ev gibi yer bildiren isimler; kişi, erkek, insan gibi kiĢiye gönderimde bulunan isimler; 

zaman, bugün, gün gibi vakit gösteren isimler; efendi gibi sosyal bir statü belirten isimler; 

olay, hareket gibi yaĢam biçimine dair isimler; kutsal/mukaddes, doğruluk gibi düĢünce 

yapısını belirten değerler ve cehennem gibi inanca dair isimler yer almaktadır. KiĢi, vakit ve 

yer kavramlarına ait adlar her üç dilde de en sık kullanılan isimlerdir. Ancak, Arapların 

yaĢantısında önemli olan ve onların düĢünce yapısı ile inançlarına gönderimde bulunan 

kutsal/mukaddes, doğruluk, cehennem gibi adlar Türkçe ve Ġngilizcede en sık kelimeler 

arasında yer almamaktadır. Yine efendi gibi sosyal bir statü bildiren ve yaĢam biçimini 

yansıtan bir kavram da sadece Arapçada en sık kullanılan isimlerden birisidir. 

Anahtar Kelimeler: kelime sıklığı, sıklık sözlükleri, dil-kültür iliĢkisi 
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ABSTRACT 
Dictionaries are each mine of languages where words are kept. In dictionaries, there are 

language units which show cultural elements of a nation such as living, belief, value, food-

drink, cookware and bakeware…etc. Therefore, when frequency dictionaries are considered 

from this point of view, it could be claimed that words with high frequency show the cultural 

values and the way of living that those nations give importance to. 

In this study, the most precious cultural values of three communities were handled with 

reference to frequency dictionaries of Turkish, Arabic and English. For this, by taking part of 

speech distribution of these languages into consideration, regarding commonly used words 50 

nouns, 25 verbs, 25 adjectives and adverbs in each language were analyzed in terms of 

language-culture relation. Thus, it was found out that which concrete cultural heritage values 

such as instruments, soup kitchen with abstract cultural heritage such as belief, thought, 

living, value are considered more valuable in which society and what kind of similarities and 

differences there are among these three nations. As a result of the analysis, there are time 

nouns such as time, year, week, day; place nouns such as way, world, place, state, company; 

nouns related to working life such as company, work, problem, group; human existence nouns 

such as person, male, child, woman; organ names such as hand, eyes and names reflecting 

world view and life viewpoint such as life, world, real among the most frequently words of 

English. All of them are the nouns which don‘t prioritize the feeling belonging to concrete, 

mechanic mentality. There are names which refers to person such as human, child, woman; 

nouns which shows time nouns such as year, day, time; nouns which indicates place such as 

way, house, world, side, middle, country; nouns which indicates limb such as hand, eye, head, 

face; nouns which show condition such as topic, case, state; beverage names such as water 

among the most frequently words of Turkish. Apart from the nouns which indicates situation 

such as case, state and water, there is a big similarity between Turkish and English. Among 

the most frequent words of Arabic, there are nouns which indicates place such as distance, 

place, world, way, house; nouns which shows time such as time, today, day; nouns which 

shows social status such as sir; nouns as to lifestyle such as event, movement; values which 

indicate mentality such as holy/sacred, honesty and nouns as to religious belief such as hell. 

Nouns as to person, time and place notions are the most frequently used nouns in every three 

languages. However, Nouns such as holy/sacred, honesty, hell which are important in lifestyle 

of Arabs and refer to their religious beliefs with their mentality aren‘t among the most 

frequently used words in English and Turkish. Nevertheless, a notion such as sir which shows 

social status and reflects lifestyle is the one which is most frequently used only in Arabic  

Keywords: Word frequency,Frequency dictionaries,language culture relation 
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SEHÎ BEY TEZKĠRESĠNDE ATASÖZÜ VE DEYĠM KULLANAN ġAĠRLER 

THE POET USING OF PROVERBS AND IDIOMS IN SEHI BEY BIOGRAPHY 

Yrd.Doç. Dr. Mehmet Nuri ÇINARCI 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, mehmetnuriedb@gmail.com 

 

ÖZET 

Klasik Ģiirimizde Ģairlerin sıklıkla Ģiirlerinde atasözü ve deyimlerden istifade ettikleri görülür. 

Hemen hemen her divanda az ya da çok deyim ve atasözlerine rastlamak olağan bir durumdur. 

ġair atasözü ve deyimler kullanarak bir yandan insanlara vermek istediği mesajı az ve öz bir 

Ģekilde ifade etmeye çalıĢırken diğer yandan yaĢadığı toplumun kendi içerisinde barındırdığı 

kültürel zenginliği ortaya koyar. ġairlerin biyografileri ve eserlerini kuĢaktan kuĢağa aktarma 

iĢlevini üstlenen Ģair tezkirelerinde kimi zaman bazı Ģairlerin atasözü ve deyimleri çağdaĢları 

Ģairlerden daha fazla kullandıkları anlatılır. Anadolu‘da yazılmıĢ ilk tezkire olma özelliği 

taĢıyan Sehî Bey tezkiresinde de böyle bir durumun varlığı hemen göze çarpar. Sehî Bey kimi 

Ģairlerin biyografilerinden bahsederken onların Ģiirlerinde atasözü ve deyimleri sıklıkla 

kullandıklarını ifade eder. Genellikle XV ve XVI. yüzyıllarda yaĢayan bu Ģairlerin bir 

kısmının divanları Ģu anda elimizde bulunmaktadır. Bu bildirimizde öncelikle Sehî Bey‘in 

bahsettiği bu Ģairlerin isimleri ve tezkirede atasözü ve deyimleri nasıl kullandıkları ile ilgili 

malumat tespit edilmiĢtir. Akabinde divanları olan Ģairlerin divanlarında yer verdikleri 

atasözü ve deyimler tespit edilerek bu kullanımların iĢlevleri üzerinde durulmuĢtur. Son 

olarak divanlardan çıkarılan atasözü ve deyimler alfabetik sırayla okuyucunun istifadesine 

sunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Atasözleri, Deyimler, Sehi Bey Tezkiresi, XVI. Yüzyıl. 

 

ABSTRACT 

In our classical poetry, it is seen that poets frequently use proverbs and idioms in their poems. 

It is normal to encounter more or less idioms and proverbs in almost every division. While the 

poet uses the idioms and idioms to try to express the message which he wants to give to the 

people with little and conciseness, he reveals the cultural richness that the community he lived 

has in itself. It is explained that some poets sometimes use proverbs and idioms more than 

their contemporaries in poet poetry, which has the function of transferring the biographies and 

works of poets from the beginning. The existence of such a situation is immediately apparent 

in Sehî Bey's paper, which is the first biography written in Anatolia. Sehî Bey refers to the 

biographies of some poets, and they often use proverbs and idioms in their poems. Usually 

XV and XVI. there are now divans of some of these poets who have lived in centuries. In this 

declaration, firstly the information about the names of the poets mentioned by Sehî Bey and 

the usage of the proverbs and idioms in the thesis were determined. Then, the proverbs and 

idioms that the poets who have sofas have used in their divans were determined and the 

functions of these uses were emphasized. Finally, proverbs and idioms, which are derived 

from divans, are presented to the readers in alphabetical order. 

Keywords: Proverbs, Ġdioms, Biography of Sehi Bey, XVI. Century. 
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TÜRK EL SANATLARININ KÜLTÜREL BELLEĞĠ: 

EL EMEĞĠ GÖZ NURU ANTEP ĠġĠ 

Öğr. Gör. Meltem ÖNER 

Gaziantep Üniversitesi, meltemoner@gmail.com 

ÖZET 

Halk sanatları kültürel bir bellektir. Ġçerisinde sadece yaratıldığı topluma özgü maddi ve 

manevi değerler bütününü taĢımaz aynı zamanda toplumun çevresini, doğasını, duygu ve 

düĢünce tarzını yeniden yorumlayarak araçlara aktardığı bir sunumdur. BaĢlangıçta sadece 

insanoğlunun beĢeri ihtiyaçları karıĢlanmasından yola çıkarak günlük yaĢamın içine kattığı 

becerileri zaman içerisinde giyim, kuĢam, dokuma, iĢleme, süsleme, mimari gibi birçok 

alanda ilkel halinden çıkmıĢ zamanla da kendisini halk sanatına dönüĢtürmüĢtür. Bu durumun 

temelinde halkın beğeni algısı yatmaktadır.  Halkın beğeni algısı aynı zamanda toplumun 

sanat yorumuyla paralellik gösterir ki bu durum sanatsal yorum için önemli bir bilgi 

birikimidir. Sanatsal bu yorumun oluĢumu insanlığın baĢlangıcı kadar eskidir. Bu konuda 

Ernest Fischer, ―Sanatın Gerekliliği‖ adlı eserinde insanın doğalı değiĢtirerek üstünlük 

sağladığını ifade eder, bu tarz çalıĢmaları da sanat olarak yorumlar ve insanın nesnelere yeni 

Ģekiller vermek için kafasında tasarı oluĢturduğu belirtir. Yazara göre, insan araçlar yolu ile 

insan olmuĢtur ve araçlar yapıp tasarlayarak insan kendini yeniden yaratmıĢtır. (Fischer 

2010:17)  

Anahtar Kelimeler: El Sanatları, Gelenek, Çeyiz, Giyim, Antep ĠĢi 
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PHARMAKON BAĞLAMINDA DĠL FELSEFESĠ 

ArĢ. Gör.Mustafa BĠNGÖL 

Erzurum Teknik Üniversitesi, mustafa.bingol@erzurum.edu.tr 

 

ÖZET 

Ġnsanın olduğu yerde ―dil‖ de vardır çünkü o diliyle beraberdir. Dilin insanla bağlantılı hali 

onu vazgeçilmez kılmıĢtır. Bu vazgeçilmezlik ise onun kullanılmasına neden olmuĢtur. GiriĢ 

kısmında dilin kavramsal analizi yapılarak, Platon‘un felsefesine etki eden, Herakleitos ve 

Parmenides‘in görüĢleri irdelendi. Birinci baĢlıkta diyalog ve diyalektik arasındaki iliĢkinin 

önemi üzerinde durularak retorik kavramına geçiĢ yapıldı. Ġkinci baĢlıkta ise Platon‘un 

yazının ve çarenin tanrısı olarak gördüğü pharmakon kavramının dil felsefesindeki yeri ve 

önemi üzerinde duruldu. Sonuç kısmında ise pharmakon gibi güçlü bir kuvvetin Sofistlerin 

eline bırakılmaması ifade edilir ve bu kuvvetin uzmanların elinde soylu bir yalana 

dönüĢmesine izin verilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Pharmakon, Diyalog, Diyalektik, Retorik, Platon, Soylu Yalan 
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MUHASEBE MANĠPÜLASYONLARININ TESPĠTĠNDE KULLANILAN 

MODELLER 

MODELS USED FOR DETECT OF ACCOUNTING MANIPULATIONS 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILLI 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, mkilli@osmaniye.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Samet EVCĠ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, sametevci@osmaniye.edu.tr 

ÖZET 

Muhasebe bilgi sistemi tarafından üretilen finansal tablolar, finansal bilgi kullanıcıları için 

temel bilgi kaynağıdır. Finansal tablo kullanıcıları, bilgi ihtiyacını karĢıladıkları finansal 

tabloların mümkün olan en iyi nitelik ve nicelikte olmasını beklemektedirler. Son yıllarda 

dünyada yaĢanan muhasebe ve denetim skandalları, finansal tablo kullanıcılarının, finansal 

tablolara olan güvenini büyük ölçüde sarsmıĢtır. Kar yönetimi, karın istikrarlı hale getirilmesi, 

muhasebe hileleri, yaratıcı muhasebe uygulamaları ve agresif muhasebe vb. yöntemlerle 

finansal tablo ve raporların düzenlenme sürecine müdahale edilmesi ile Ģirketlerin finansal 

durumu ve faaliyet sonuçları hakkında ilgililere gerçeğe aykırı bilgi sunulabilmektedir. 

Finansal tablolarda manipülasyon yapılıp yapılmadığını değerlendirmek için son yıllarda 

çeĢitli modeller geliĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı, manipüle edilen finansal tabloların 

tespitinde kullanılan modelleri incelemek, modeller arasında karĢılaĢtırma yaparak 

aralarındaki farklılıkları ortaya koymak ve muhasebe manipülasyonu tahmininde kullanılan 

bu modellerin etkinliğini tartıĢmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Tablolar, Muhasebe manipülasyonu, Muhasebe 

manipülasyonlarının tespiti. 

 

ABSTRACT 

The financial statements generated by the accounting information system are the main 

information source for user of financial information. Users of the financial statements expect  

to be  the best quality and quantity as far as possible of the financial statements that to meet 

their information need. Accounting and auditing scandals in the world in recent years, the 

financial statement users' confidence in the financial statements has been greatly undermined. 

It is possible to present untrue information about the financial status of the companies and the 

results of their activities by intervening the financial statements and reports through the 

methods such as earnings management, stabilization of profits, accounting frauds, creative 

accounting practices and aggressive accounting. Several models have been developed in 

recent years in order to assess whether manipulation of financial statements has been made. 

The aim of this study is to examine the models used in the detection of manipulated financial 

statements, compare the differences between the models, and discuss the effectiveness of 

these models used in predicting accounting manipulation. 

Keywords: Financial statements, Accounting manipulation, Detecting of accounting 

manipulation. 
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MUSAHĠPZADE CELÂL‟ĠN TĠYATRO ESERLERĠNDE KADIN TĠPLERĠ 

FEMALE CHARACTERS OF MUSAHĠPZADE CELÂL‟S THEATRĠCAL PĠECES 

Yrd. Doç. Dr. N. Gamze ILICAK 

Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi, ngilicak@gelisim.edu.tr 

ÖZET 

Tiyatro eserlerindeki kadın tipleri toplumun kadına bakıĢ açısını ortaya çıkarmaktadır. Edebî 

ürünlerde milletin sosyal tarihini görmek mümkündür. Toplumdaki olaylar, yaĢanmıĢlıklar, 

toplumsal değerler çeĢitli kadın tiplerine ilham olmaktadır. Sosyolojik, psikolojik, yöresel ve 

kültürel yönden zenginleĢen kadın tipleri toplumun genel zihniyetini tiyatro eserleri 

aracılığıyla yansıtmaktadır. Farklı kadın tiplerini oyunlarında barındıran Musahipzade Celâl, 

Batı tiyatrosunun sahne özelliklerini geleneksel olanla ustaca birleĢtirmiĢ biridir. Tiyatro 

eserlerine döneminin sosyal hayatını, ruhunu, değiĢikliklerini yansıtmıĢtır. Geleneksel 

sanatların kayboluĢundan bozulan idari yapıya, batıl inançlardan mahalle hayatının içindeki 

sıradan insanın zihniyetinde görülen farklılığa kadar çeĢitli pek çok konuya eserlerinde yer 

vermiĢtir. Bu çalıĢmada, çalıĢma evreni Musahipzade Celâl‘in tüm tiyatro eserleri olarak 

belirlenirken çalıĢma grubunu temsilen ulaĢılabilirlik esas alınarak Musahipzade Celâl‘in on 

üç tiyatro eseri seçilmiĢtir. Musahipzade Celâl‘in incelenen tiyatro eserleri: Atlı Ases, 

Aynaroz Kadısı, Balaban Ağa, Bir Kavuk Devrildi, DemirbaĢ ġarl, Fermanlı Deli Hazretleri, 

Gül ve Gönül, Gülsüm, Ġstanbul Efendisi, KaĢıkçılar, Kafes Arkasında, Köprülüler, Lale 

Devri‘dir. Bu oyunlar doküman incelemesi yöntemiyle değerlendirilmiĢtir. Musahipzade 

Celâl‘in tiyatro eserlerindeki kadınlar dönemin toplumsal yapısı göz önüne alınarak ideal eĢ 

ve anne tipi, ideal sevgili tipi, düĢmüĢ kadın tipi, fettan kadın tipi ve günahkâr kadın tipine 

göre incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Musahipzade Celâl, Tipler, Kadın. 

 

ABSTRACT 

The female characters in a theatrical play show the society‘s perception of women. It is 

possible to see a nation‘s social history in pieces of literature. Events and value system of 

society are muses of different female characters. These characters that have cultural, 

psychological and sociological depth in theatrical pieces are the reflection of society. 

Musahipzade Celal combined properties of traditional and western style theatre successfully 

using different types of female characters. In his plays, he showed the social life and changes 

of his period. He discussed various topics in his pieces; disappearance of traditional arts, 

break down of administrative order, superstitions and mentality changes of ordinary people. 

In this study, we focus on thirteen theatrical pieces of Musahipzade Celal. These are Atlı 

Ases, Aynaroz Kadısı, Balaban Ağa, Bir Kavuk Devrildi, DemirbaĢ ġarl, Fermanlı Deli 

Hazretleri, Gül ve Gönül, Gülsüm, Ġstanbul Efendisi, KaĢıkçılar, Kafes Arkasında, 

Köprülüler, Lale Devri. We evaluate these plays using document inspection method. We 

investigate and categorize the female characters in Musahipzade Celal‘s theatrical plays 

according to periods social structure; ideal wife and mother, ideal lover, prostitute, enticing 

and sinful woman.  

Keywords: Musahipzade Celal, Characters, Female.  
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POSTMODERNĠZMĠN KÜLTÜREL BAĞLAMI 

Nedim Erdal GÜLTEKĠN 

AraĢtırmacı, Cumhuriyet Üniversitesi, erdal9944@gmail.com 

 

ÖZET 

Modernizmin geliĢim metaforuna dayanarak yeniye ulaĢma alanındaki katı gayretler kültür 

alanında da kendisini göstermiĢtir. 18. yüzyıldan itibaren geliĢen kültür, kültürün asıl konusu 

atfedilen nesnenin farklı düzeylerde farklı anlamlar taĢımasına yol açmıĢtır. YaĢadığımız 

yüzyıl içerisinde kültürel olayların hızla cereyan etmesi daha biri bitmeden yeni sanatsal 

söylemlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuĢtur. Postmodern tepki elbette modernizmin bir 

parçası durumundadır, fakat ortaya koymuĢ olduğu söylemler modernizme tezat oluĢturacak 

düzeyde ve serttir. Günümüz kültürün anlaĢılmazlığı ve yeni sanatsal üretimlerin vücut 

bulduğu Ģu günlerde postmodernizmin gerek iktisadi, sosyal ve gerekse sanatsal alanda 

insanlığı kurtarmayı amaçlayan bir düĢünce tarzıdır. Postmodernizmin kültürel bağlamında 

mimari,edebiyat,sinema,televizyon ve onların en büyük tetikçisi tüketim kültürüne 

değinilecektir.Postmodern söylemin en etkili sözü‘ Ne Olsa Gider‘sözüne atıfta 

bulunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Modernizm, Poostmodernizm, Popüler kültür, Tüketim kültürü, Sanat, 

Edebiyat, Kültür, Mimari 
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HAVAYOLU SEKTÖRÜNÜN EKONOMĠK PROFĠLĠ VE MINT ÜLKELERĠNDE 

BĠR KIYASLAMA 

Yrd. Doç. Dr. Nisa SEÇĠLMĠġ 

Gaziantep Üniversitesi, nsecilmis@gantep.edu.tr 

 

ÖZET 

Hava taĢımacılığı sektörü ekonomik iĢleyiĢ içerisinde diğer sektörler için bir girdi olarak 

kullanılan ve bu yapısıyla uluslararası rekabette önemli etkinliği olan bir sektördür. Hava 

taĢımacılığı ve hava aracı üreticileri olmak üzere iki bileĢenden oluĢan endüstri, doğrudan, 

dolaylı, uyarılmıĢ ve katalitik etki yaratmak yoluyla ekonomiye dinamizm katmaktadır.  

Dünya gayri safi milli hasılasının %3,5‘lik kısmı havacılık sektörü tarafından üretilmektedir. 

Bu çalıĢmanın amacı; önümüzdeki yıllarda dünyanın yeni devleri olacağı öngörülen Meksika, 

Endonezya, Nijerya ve Türkiye‘de havayolu sektörünün, sürdürülebilir ekonomik büyümeye 

katkısı olup olamayacağı konusunda bir durum değerlendirmesi yapmaktır. Yapılan niceliksel 

değerlendirmeler sonucunda, gerek havayolunu besleyen ekonomik performans göstergeleri 

açısından, gerekse havayolu taĢımacılığı göstergeleri açısından, Nijerya hariç, Meksika 

Endonezya ve Türkiye için havayolu sektörünün, gelecekte artması beklenen büyüme 

rakamlarına sürdürülebilir büyüme yönünden katkı sağlayabileceği sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler:  Havayolu Sektörü, Havayolu TaĢımacılığı, MINT Ülkeleri 
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TÜKETĠCĠLERĠN KIRSAL GIDA ÜRÜNLERĠNE YÖNELĠK ALGILARININ 

BELĠRLENMESĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

Yrd.Doç.Dr. Niyazi GÜMÜġ 

Kastamonu Üniversitesi,  niyazigumus@gmail.com 

Suat KARTAL 

Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, suatkartal84@hotmail.com 

Ġlyas Ertuğrul ĠNAN 

Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ilyasertugrulinan@hotmail.com 

 

ÖZET 

Beslenme, insanoğlunun yaĢamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi adına mutlaka karĢılaması 

gereken bir ihtiyaçtır. Ancak yaĢadığımız yüzyılda beslenme ile ilgili çeĢitli hastalıkların 

ortaya çıkması ve gıda ürünlerinin içeriklerine yönelik soru iĢaretlerinin giderek artması 

tüketicilerin sağlıklı beslenmek için daha seçici davranmalarına neden olmaktadır. Son 

yıllarda çeĢitli medya organlarında sıkça görülen gıda ürünlerindeki hileler tüketicilerin bu 

arayıĢlarında ne kadar haklı olduklarını ortaya koymaktadır. Tüketiciler bu süreçte daha 

sağlıklı ve doğal koĢullarda üretilmiĢ gıda ürünlerini tercih etmektedirler.  Özellikle kırsal 

alanlarda ve doğal koĢullarda üretilen gıda ürünleri son yıllarda tüketicilerin bu arayıĢları 

arasında doğallıkları ile öne çıkmaktadır. Tüketiciler doğal ve sağlıklı gıda arayıĢlarını 

organik pazar, doğal pazar, köylü pazarı vb. isimlerle kurulan çeĢitli pazar alanlarında 

karĢılamaya çalıĢmaktadırlar. Bu pazarların artması kırsal gıda tüketiminin daha da fazla 

büyüyeceğini göstermektedir. Bu büyümenin sürdürülebilmesi tüketicilerin kırsal gıda 

ürünlerine yönelik algılarının öğrenilmesinden geçmektedir. Bu çalıĢma ile tüketicilerin kırsal 

gıda ürünlerine yönelik algılarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

2017 Mart ve Nisan ayları içinde Konya merkezde ikamet eden basit tesadüfi örnekleme 

yöntemi ile belirlenmiĢ toplam 390 katılımcıya yüz yüze anket yapılmıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda elde edilen verilerin analizinde SPSS istatistik programından yararlanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Gıda Ürünleri, Tüketici algısı, Tüketici DavranıĢları 

 

ABSTRACT 

Nutrition is a requirement that must be provided for the survival of human beings. However, 

the emergence of various diseases related to nutrition in this  century we live and the 

increasing number of questions about the contents of food products cause consumers to be 

more selective to eat healthy. The scam in the food products, which is seen frequently in 

various media organs in recent years, reveals how right consumers are in these searches. 

Consumers prefer food products produced in healthier and natural conditions in this process. 

Especially in rural areas and natural conditions, food products produced in recent years stand 

out with the naturalness of consumers in these quests. Consumers are trying to meet natural 

and healthy food searches in various market areas such as organic market, natural market, 

peasant market. As a result, rural food consumption is continuously growing. The 

sustainability of this growth is the way consumers perceive perceptions of rural food products. 

With this study, it is aimed to learn the perceptions of consumers about rural food products. 

For this purpose, a face-to-face survey was conducted on a total of 390 participants 

determined by the simple random sampling method that resides in the center of Konya in 
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March and April 2017. As a result of the research, SPSS statistics program was used in the 

analysis of the data obtained. 

Keywords: Rural Food Products, Consumer perception, Consumer Behavior 
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ESKĠ TÜRK TOPLUMUNDA KADIN: “Hun, Gök Türk ve Uygur” Örneği 

WOMEN IN OLD TURKISH SOCIETY: "Hun, Gök Türk and Uygur" Example 

Oğulcan Mert KEMALOĞLU 

Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, oqulcan28.omk@gmail.com 

 

ÖZET 

Toplumların uygarlık seviyesinin belirlenmesinde kadının konumu önemli bir yer tutmaktadır. 

Ġlkel hayattan günümüze kadar kadına verilen değerin ölçütü, söz konusu dönemde insan 

haklarına bakıĢı da yansıtmaktadır. Erkek egemenliğinin üstün olduğu; kız çocuklarının hiçbir 

öneminin olmadığı hatta kimi toplumlarda ölüme dahi mahkûm edildiği bir dönem cinsiyet 

ayrımcılığının ulaĢtığı boyutu göstermesi bakımından kayda değerdir. Cinsiyet ikileminin 

yaĢandığı iĢte bu dönemlerde Türklerde kadına verilen değer ve kadının statüsünü görmemiz 

Türklerin -çağdaĢı olan diğer toplumlara kıyasla- medeni çizgisini belirleyici bir ölçü 

olacaktır. Bu makalede, tarihî süreç içerisinde eski Türklerde kadının toplumdaki yeri ve 

kadına verilen değer ele alınacak ayrıca ―Türklerde Kadının Rolü Nedir? Türk Toplumunda 

Kadın Hangi Kimliğe BürünmüĢtür?‖ gibi sorulara cevaplar aranacak ve bütün olgular tarihî 

açıdan değerlendirilecektir. Ġlk olarak ―Türklerde Kadın‖ konusunda genel bir 

değerlendirmenin ardından ana temamız olan ―Eski Türk Toplumunda Kadının Konumu‖ 

çerçevesinde Hun, Gök Türk ve Uygurlar Devletleri dönemindeki kadın ele alınacaktır. Bu 

bağlamda konunun daha iyi irdelenmesi bakımından karĢılaĢtırmalı metot uygulamasıyla Türk 

kadınını çağdaĢlarıyla kıyaslama fırsatı sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkler, Eski Türkler, Orta Asya, Kadın. 

 

ABSTRACT 

The position of the women play an important role in determination of the level of the 

civilisation of the society. The most primitive societies to survive to the present value given to 

women, it also reflects the view of the human rights community. In civilizations where the 

sovereignty of men is dominant, the fact that girls have no status and the murder is a grave 

example of the extent of gender discrimination. What is the position of the woman in Turks 

during these periods will be a determining measure of the Turks' history in the history of 

civilization. In this article, we will try to evaluate the events from the historical point of view 

by taking into account the answers of the questions of ancient Turks, the place of woman in 

society, the value given to woman and the woman in Turks.  After giving general information 

about "Women in Turks", detailed information about women in Hun, Gök Turk and Uighurs 

States periods will be given under the heading "The Position of Women in the Old Turkish 

Society", which is the main position and the comparative method is followed and the position 

of the Turkish women is compared with their contemporaries will be depicted. 

Keywords: Turks, Old Turks, Central Asia, Women. 
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KIRSAL ALAN, HAVZA KALKINMASI VE KIRSAL SANAYĠLER 

RURAL AREAS, BASIN DEVELOPMENT AND RURAL INDUSTRIES 

Osman KARKACIER 
Prof Dr, Akdeniz Üniversitesi, okarkacier@gmail.com 

Selma KARABAġ 

Yrd Doç Dr, Karatekin Üniversitesi, slmkrbs55@gmail.com 

 

ÖZET 

Kırsal kalkınmanın temel varsayımı kent ile kır arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik 

farklılıkların kabul edilebilir bir dengeye kavuĢturulmasıdır. Daha açık bir ifadeyle kırsal 

nüfusu yerinde kalkındırarak özellikle bilinçsiz göç ve istihdam sorunlarını yerinde çözmeyi 

amaçlayan bir tercihtir. Bu tercihte kırsal nüfusun tamamının yerinde kalmasını amaçlamak 

da yanlıĢ olacaktır. Kabul edilebilir bir nüfus oranı korunmalıdır. ÇalıĢmada yukarıda izah 

edilen gerekçeleri sağlamak amacıyla havza için önerilebilecek kırsal sanayi alternatifleri 

incelenmiĢtir. Bu amaçla havzanın tarımsal, endüstriyel, sosyal, ekonomik., demografik , 

coğrafi, beĢeri ve kültürel gibi birçok temel özellikleri irdelenmiĢtir. Havzanın bu sayılan 

temel özellikleri incelenip ortaya konulduktan sonra, yatırım ve kalkınma alternatifleri 

denenmiĢtir. Kırsal sanayi baĢta olmak üzere havzanın sayılan sistem içerisinde kalkınması 

için gerekli yatırım önerileri yapılmıĢtır. Bu yatırım önerileri ön değerlendirme formatı 

içerisinde sunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Havza Kalkınması, Kırsal Sanayiler  

 

ABSTRACT  

The basic assumption of the rural development is balancing social, cultural and economical 

differences between the urban and rural territories in an acceptable manner. In other words, it 

is preferred to solve the unconscious migration and employment matters from the beginning 

through improving the rural population in its own setting. Regarding the conditions 

mentioned above, this study investigates the rural industry alternatives that would be proposed 

for the Kelkit Basin. In this manner, this study analyzes the main characteristics of the basin 

such as agricultural, industrial, social, economical, demographic, geographical and cultural 

conditions. Then, the investment and development alternatives which are in accordance with 

these main characteristics are tried to be determined. In addition, the recommendations are 

made on the investment alternatives which are necessary for the development of the basin, 

particularly of the rural industry. These investment proposals presented in the pre-assessment 

format.  

Keywods: Basin Development, Rural Ġndustries 
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ARġĠV VESĠKALARI TEMELĠNDE PÜZANTĠYON GAZETESĠ HAKKINDA BĠR 

DEĞERLENDĠRME (1896-1918) 

AN ASSESSMENT ABOUT PUZANTION NEWSPAPER ON THE BASIS OF 

ARCHIVE RECORDS (1896-1918) 

ArĢ. Gör.Ozan Can AKPINAR 

Bingöl Üniversitesi, ocakpinar@bingol.edu.tr 

 

ÖZET 

Püzantiyon Gazetesi 1896-1918 yılları arasında neĢrolunmuĢtur. Gazete; Jamanak, Masis, 

Punç ve Arevelk gibi dönemin Ermenice süreli yayınları arasında önemli bir yere sahiptir. 

Gazetede, muhtelif mahallerde Ermenilerin katledildiğine dair iddialar, vergi hususunda 

yapılan baskılar ve 1909 Adana Olayları gibi pek çok farklı konuda yazı yayımlanmıĢtır. Bu 

yazılar Osmanlı memurlarınca takip edilmiĢ, gerekli görüldüğünde incelemeye alınmıĢtır. II. 

MeĢrutiyet'in ilanı ile birlikte basında geniĢ bir özgürlük ortamı oluĢmuĢ, bu ortamda 

gazetenin etkisi artmıĢtır. Fakat bu özgürlük coĢkusu uzun sürmemiĢ, basın yeniden kontrol 

altına alınmıĢtır. Püzantiyon Gazetesi de bundan nasibini almıĢ ve "muzır" yayın yaptığı 

gerekçesiyle 10 Haziran 1909 tarihinde faaliyeti durdurulmuĢtur. Bir süre sonra tekrar 

faaliyete geçtiği görülen gazetenin yazarları 24 Nisan 1915 olaylarının ardından ciddi 

sıkıntılarla karĢılaĢmıĢ, hatta imtiyaz sahibi Püzant Keçyan yurtdıĢına kaçmak zorunda 

kalmıĢtır. Nihayetinde gazete, son sayısını 1918 yılında çıkarmıĢ ve böylelikle yayın hayatı 

sona ermiĢtir. Bu çalıĢmada Püzantiyon Gazetesi ve gazetede çıkan yazıların yankıları arĢiv 

belgeleri temelinde ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ermenice gazete, Püzantiyon, Püzant Keçyan, II. MeĢrutiyet, Rahvira  

 

ABSTRACT 

Puzantion Newspaper was getting published between the years of 1896-1918. Among the 

periodicals of that time such as Jamanak, Masis, Punch and Arevelk, Puzantion had a rather 

important position. Many different articles were published on allegations about Massacre of 

the Armenians in various places, the pressures on the tax issue and 1909 Adana Events. The 

Ottoman official researched these articles and when in need, they started investigations up on 

them. Media was granted a great freedom as a result of the proclamation of the 2nd 

Constitutional Monarchy and Puzantion was able to increase its influence within that climate. 

But this enthusiasm for freedom did not last long, the press was taken under the control again. 

Puzantion Newspaper was also affected by this and the newspaper was suspended because of 

the malicious publication on June 10, 1909. The authors of the newspaper, which was 

appeared to active again after a while, encountered serious troubles after the events of 24 

April 1915. The concession holder of the newspaper, Puzant Kechian even had to flee abroad. 

In conclusion, the newspaper published its final issue and terminated its publication life in 

1918. In this study, the focus will be upon Puzantion Newspaper and the echoes of the 

published articles in the newspaper based on the archival documents.  

Keywords: Armenian language newspaper, Puzantion, Puzant Kechian, Rahvira. 
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TÜRKĠYE‟NĠN EKONOMĠK ĠġBĠRLĠĞĠ HAREKETLERĠ: TÜRK 

CUMHURĠYETLERĠ ALTERNATĠFĠ 

Öğr.Gör. Ömer YILMAZ 

Gaziantep Üniversitesi, omeryilmaz@gantep.edu.tr 

Öğr.Gör. Kübra KARAYILAN 

Gaziantep Üniversitesi, kubra_karayilan@hotmail.com 

Doç.Dr. Cuma BOZKURT 

Gaziantep Üniversitesi, cbozkurt@gantep.edu.tr  

 

ÖZET 

Entegrasyon kavramı, bütünleĢme ve birleĢme gibi anlamları ifade ederken küresel 

ekonomide geniĢ yer tutmaktadır. Bu kavramın geliĢmesiyle birlikte dıĢ ticaret yaygınlaĢmıĢ 

ve ülkelerin ekonomik performanslarında artıĢlar yaĢanmıĢtır. Entegrasyon kavramı ülkelerin 

dıĢ ticaretlerini geliĢtirmede önemli bir rol oynayarak ikili veya çoklu siyasi ve kültürel 

iliĢkilerin de geliĢmesini sağlamaktadır. Entegrasyonun günümüze tam olarak uygulanmıĢ 

Ģekli görülmese de Avrupa Birliği‘nin buna en iyi örnek olduğu söylenebilmektedir. Türkiye 

AB‘nin kuruluĢundan itibaren birliğe dahil olmak için gerekli çabaları göstermiĢtir. Ancak 

Türkiye ve Avrupa Birliği iliĢkileri dikkate alındığında, Türkiye‘nin AB sürecinin tıkanma 

noktasına geldiği görülmektedir. Entegrasyonun sunmuĢ olduğu birçok avantaj da böylece 

rafa kalkmıĢtır. AB ile tıkanan bu sürecin yerine yeni oluĢumlara gidilmeli, Türkiye ile 

kültürel anlamda daha yakın olan ülkelerle iĢbirliği yapılmalıdır. Entegrasyonda ortak 

değerlerin önemli olduğu dikkate alınacak olursa dil, din, ırk, soy ve kültür bağları 

bağlamında Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasında yapılabilecek bir iĢbirliği daha sağlam 

temelli olacaktır. Aynı zamanda bu ülkelerin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklar ve 

Türkiye‘nin bu kaynaklara olan ihtiyacı ele alındığında kurulacak olan ekonomik bir 

iĢbirliğinin ne denli önemli olduğu görülecektir. AB‘ye alternatif olacak bu tarz bir oluĢumun 

avantajları ve değiĢen dünya dengesinde ülkelerin konumu yeniden değerlendirilecektir. 

ÇalıĢma kapsamında ekonomik entegrasyonun her taraf için sunacağı fırsatlar detaylı bir 

Ģekilde ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Entegrasyon, Ekonomik ĠĢbirliği, DıĢ Ticaret, Avrupa Birliği, Türk 

Cumhuriyetleri 
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TÜRKĠYE ĠLE BRICS EKONOMĠLERĠNĠN MAKROEKONOMĠK 

GÖSTERGELERĠNĠN KARġILAġTIRMASI 

Öğr.Gör. Ömer YILMAZ 

Gaziantep Üniversitesi, omeryilmaz@gantep.edu.tr 

Öğr.Gör. Kübra KARAYILAN 

Gaziantep Üniversitesi, kubra_karayilan@hotmail.com 

Doç.Dr. Cuma BOZKURT 

Gaziantep Üniversitesi, cbozkurt@gantep.edu.tr 

 

ÖZET 

Dünya ekonomisinde son dönemlerde ekonomik açıdan geliĢmeleri ile dikkat çeken 

ülkelerden olan Brezilya- Rusya- Hindistan- Çin ve Güney Afrika olduğu görülmektedir. Bu 

ülkeler pek çok geliĢmiĢ ülke ekonomilerinin sergilemiĢ olduğu performansın üstüne çıkmayı 

baĢarmıĢlardır ve bu ülkeler dünya ekonomisinde BRICS ülkeleri olarak anılmaktadır. Bu 

ülkelerin bir grup olarak anılmasının temel nedeni ise genç ve artan bir nüfusa sahip olmaları, 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülke ekonomisine kazandırabilmeleri, ucuz emek ve 

buna bağlı olarak üretim maliyetlerinin düĢük olması nedeniyle yüksek büyüme fırsatını 

yakalamıĢ olmalarıdır. Dünya ekonomisinin geleceğine dair yapılan tahminlere bakıldığında 

2050‘li yıllara kadar BRICS ülkelerinin dünya ekonomisinde etkin bir rol oynayacağı ve aynı 

zaman da ABD, Ġtalya, Fransa, Ġngiltere, Almanya ve Japonya‘dan oluĢan dünyanın en büyük 

ekonomilerinden birisi olan G–6 olarak da bilinen topluluğun milli gelirinden fazla bir milli 

gelire sahip olacağı savunulmaktadır. Yapılan bu çalıĢmanın ilk bölümünde BRICS ülkeleri 

ve Türkiye ekonomisi makroekonomik göstergeleri açısından değerlendirilecek daha sonra ki 

bölümde ise BRICS ülkeleri ile Türkiye ekonomisinin göstergeleri karĢılaĢtırılacaktır. Sonuç 

kısmında ise genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: BRICS, Makroekonomi, G-6, Üretim Maliyetleri 
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KURUMSAL YÖNETĠM ENDEKSĠNDE YER ALMA VE TĠCARĠ BANKALARININ 

PĠYASA DEĞERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN LISTING IN CORPORATE GOVERNANCE 

INDEX AND MARKET VALUE OF COMMERCIAL BANKS 

Yrd. Doç. Dr.  Özcan IġIK 
Cumhuriyet Üniversitesi, ozcan@live.com 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, 2007:Ç3-2014:Ç4 yıllarını kapsayan dönemde hisseleri Borsa Ġstanbul‘da iĢlem 

gören 15 bankanın kurumsal yönetim endeksinde (XKURY) bulunma durumu ile piyasa 

değeri arasındaki iliĢkinin araĢtırılması amaçlanmaktadır. ÇalıĢmada geleneksel panel veri 

tahmincileri kullanılmıĢ olup, analizden elde edilen bulgular bankaların kurumsal yönetim 

endeksinde yer alması ile piyasa değerleri arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir 

iliĢki olduğunu göstermektedir. Daha açık bir ifadeyle, kurumsal yönetim endeksinde yer 

almak bankaların piyasa değerini anlamlı bir Ģekilde arttırmaktadır. Analiz sonuçları piyasa 

değerinin banka sermayesinden pozitif yönde; bilanço dıĢı faaliyetler ve likidite düzeyi gibi 

değiĢkenlerden ise negatif yönde etkilendiğini göstermektedir. ÇalıĢmada ayrıca küresel 

finansal kriz ile piyasa değeri arasında pozitif bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Bununla 

beraber çalıĢmada kullanılan varlıkların karlılığı ve mevduat hacmi gibi değiĢkenler ile piyasa 

değeri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim Endeksi, Panel Veri Analizi, Ticari Bankalar  

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to investigate the relationship between market value and listing in 

corporate governance index (XKURY) of 15 banks whose shares are traded on Istanbul Stock 

Exchange during the period covering 2007:Q3-2014:Q4. Traditional panel data estimators 

have been used in the study and the findings from the analysis indicate that there is a positive 

and statistically significant relationship between getting listed in the corporate governance 

index and market value. More explicitly, getting listed in the corporate governance index 

significantly increases the market value of commercial banks. Results of the study suggest 

that bank capital affects market value positively, while liquidity level and off-balance sheet 

activities negatively. It is also found a positive relationship between the global financial crisis 

and market value. When analysis results are evaluated in terms of other bank-specific 

variables, there is no statistically significant relationship between variables such as 

profitability of assets and deposit volume and the market value. Keywords: Corporate 

Governance Index, Panel Data Analysis, Commercial Banks 

Keywords: Corporate Governance Index, Panel Data Analysis, Commercial Banks 
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ÇALIġAN BĠREYLERĠN YEġĠL ÜRÜN REKLAMLARINA YÖNELĠK TÜKETĠCĠ 

TUTUMLARINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER VE DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERE 

GÖRE FARKLILIKLARI 

Yrd. Doç. Dr. Tahir BENLĠ 

Kastamonu Üniversitesi, tbenli@yahoo.com 

Yrd. Doç. Dr. Kübra KARAOSMANOĞLU 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, kkara@mu.edu.tr 

Özlem TAġ 

Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ozlemtas93@outlook.com 

 

ÖZET 

Dünya nüfusun hızla artması, teknolojik geliĢmeler ve tüketim kalıplarındaki farklılaĢmaların 

etkisiyle üretimler niceliksel ve niteliksel olarak artmıĢtır. Bu sürecin insanın hayatındaki 

görünümü ise, artan tüketim ve üretim ihtiyacının karĢılanması amacıyla sınırsız bir kaynak 

olarak gördüğü doğayı hoyratça kullanması ve tahrip etmesidir. Doğanın dikkatsiz ve çabuk 

tüketilmesi ekolojik dengenin bozulması ve çevresel kaynakların tükenme noktasına 

gelmesine yol açmıĢtır. Doğanın yapısının zarar görmesi sonucu oluĢan çevresel sorunlar 

sadece ekolojik sistemi etkilemeyip, bunun yanı sıra insan sağlığı içinde büyük sorun teĢkil 

etmektedir. ĠĢletmelerin zaman içerisinde izledikleri üretim ve pazarlama stratejilerinin doğa 

ve insana dair olumsuz tarafları su yüzüne çıktıkça, tüketiciler tarafından olumsuz 

yaklaĢımlarla karĢılanmıĢtır. Bu durum çevreye yönelik sorumluluklarının farkında olan ve bu 

sorumlulukları doğrultusunda hareket eden tüketicilerin ortaya çıkmasına yardımcı olmuĢtur. 

Günümüzde toplumsal bilince ve sosyal sorumluluğa sahip olan iĢletmelerin tüketicilerin 

gözünde son derece önemli bir imaja sahip olduğu görülmektedir. YaĢam koĢullarını 

sürdürecek kaynakların ve yaĢam alanlarının giderek azaldığının farkına varan tüketicilerin de 

tüketim sürecinde daha hassas davranması da bu görünüme eĢlik etmektedir. Mevcut tüketici 

kitlesindeki çevreci eğilimler ve çevreye karĢı duyarlılık artmakta satın alma ve tüketim 

süreçleri de karmaĢıklaĢmaktadır. ĠĢletmelerde bu durumda varlıklarını güçlendirmek 

amacıyla, çevreye karĢı sorumlulukları ekseninde ortaya koydukları ürün, hizmet ve 

faaliyetlerin tüketicilere duyurumunu sağlayan yeĢil reklam uygulamalarını devreye 

almıĢlardır. Yapılan bu çalıĢma ile iĢletmelerin doğa dostu olarak adlandırdığı yeĢil ürün 

reklamlarına yönelik çalıĢan bireylerin tüketici tutumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

ve demografik özelliklere göre farklılıklarının incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç 

doğrultusunda hazırlanan anket formu çalıĢan ve Kastamonu Merkez ilçede ikamet eden 

bireyler arasından rastgele seçilen 400 kiĢi üzerinde uygulanmıĢ ve elde edilen sonuçlar SPSS 

programı ile değerlendirilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: YeĢil ürün, yeĢil reklam, tüketici tutumları  
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MODERN YAġAMDA KOMġULUK ĠLĠġKĠLERĠNĠN AKIġKANLIĞI ÜZERĠNE 

Pınar LALOĞLU 

ArĢ. Gör. Atatürk Üniversitesi, pinar.laloglu@atauni.edu.tr 

ÖZET 

KomĢuluk, mekâna dayalı ortak yaĢamı iĢaret eden, kendine has sosyal iliĢkilerin inĢa edildiği 

toplumsal bir alandır. Konutları birbirine yakın olan insanların birbirlerini tanımlama biçimi 

olan komĢu kavramı yan yana olma, aynı sınırlar içerisinde olma gibi mekânsal bir terimi 

ifade etmektedir. KomĢuluk; sosyal sermaye, kamusal kimlik, aidiyet, dayanıĢma gibi 

kavramları içerisinde barındıran geleneksel yaĢamın en önemli unsurlarından biridir. 

Geleneksel yaĢamda komĢuluk birincil iliĢkilere dayanmakla birlikte komĢu; tanıdık olan, 

emin olunandır. KentleĢmeyle birlikte, modern yaĢamda belki de üzerinde en az durulan ya da 

arka planda kalan komĢuluk kavramı, kentin yaĢam koĢulları bağlamında değiĢime uğramıĢtır. 

Geleneksel yaĢamın iliĢki biçimi yerini kentsel yaĢamın iliĢki biçimine bırakmıĢtır. Modern 

kent yaĢamı sınırları belli olmayan alanlar yaratmıĢtır. Geleneksel yaĢamın tek katlı 

evlerinden oluĢan mahalleleri yerini apartmanlara bırakarak mahalle kültürü adı verilen 

komĢuluğu sadece mekânsal bir forma dönüĢtürmüĢtür. Apartmanlar bireyselleĢmenin mekânı 

haline dönüĢmüĢtür. Bauman‘ ın da belirttiği üzere modern yaĢamda bireyselleĢme 

kurumsallaĢmıĢtır ve kalıcıdır. Modern yaĢamın bir gereği ya da bir sonucu olarak 

bireyselleĢmiĢ toplumda komĢuluk kavramının da dönüĢüme uğradığı söylenebilir. Kentsel 

mekânlarda komĢuluk iliĢkilerinin kırsal alanlardan farklı olarak uygar ilgisiz iliĢkilere 

dönüĢtüğü söylenebilir. Kırsal alanlarda komĢu tanınan, yüz yüze iliĢkileri olan, alıĢveriĢ 

yapılan olmazsa olmaz bir konumdadır. Ancak modern yaĢamın bir gereği olan kentsel 

yaĢamda komĢu birlikte yaĢamak zorunda olunan bir yabancıdır. Buradan hareketle 

çalıĢmanın amacı modern kentsel yaĢamda toplumsallık biçiminin bir türü olan komĢuluk 

iliĢkilerinin dönüĢümünü irdelemektir. ÇalıĢmanın verileri ise Erzurum merkez ilçelerde yüz 

yüze gerçekleĢtirilecek olan nitel görüĢmeler aracılığıyla sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Modern yaĢam,KentleĢme,KomĢuluk 
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ENERJĠ TÜKETĠMĠ VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNE YENĠLENEBĠLĠR 

ENERJĠ BAĞLAMINDA BĠR ÖNERĠ 

Doç, Dr.  Mehmet ÇINAR 

Uludağ Üniversitesi, mcinar@uludag.edu.tr 

Yüksek Lisans Öğrencisi  Ramazan ÖZ 

Uludağ Üniversitesi, ramazan.oz@outlook.com 

 

ÖZET 

Türkiye‘de sanayileĢme ve nüfus artıĢına bağlı olarak enerji tüketimi de artmaktadır. 

Dolayısıyla enerji talebini karĢılamak için enerji yatırımları yapılmakta ve özellikle son 

yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artmaktadır. Her nekadar literatürde 

alternatif sonuçları içeren çalıĢmalar yer alsa da, neoklasik büyüme teorisi bağlamında, 

ekonomik büyüme, enerji tüketimine bağlıdır. Yani enerji tüketiminin artması ekonomik 

büyümeyi artırmaktadır. ÇalıĢmamızda 1965-2015 dönemi için termik, hidroelektrik ve 

jeotermal enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerinde etkili olup olmadığı 

araĢtırılmaktadır. Uygulanan birim kök testleri sonucunda ekonomik büyüme ve hidroelektrik 

enerji tüketimi değiĢkenlerinin durağan olduğu bulunmuĢtur. Ancak Jeotermal ve 

hidroelektrik enerji tüketimi serileri durağan dıĢıdır. Bu nedenle durağan dıĢı değiĢkenler 

Hodrick-Presscott filtrelemesi ile trendden arındırılarak durağanlaĢtırılmıĢtır. Uygulanan 

Granger nedensellik testi, hidroelektrik ve termik enerji tüketiminden büyümeye doğru tek 

yönlü bir nedensel iliĢkisi olduğunu göstermektedir. Fakat jeotermal enerji tüketiminden 

büyümeye doğru bir nedenselliğe rastlanmamıĢtır. Varyans AyrıĢtırması sonuçları ekonomik 

büyüme değiĢkeninin endojen olduğunu ve hidroelektrik enerji tüketiminin büyüme üzerinde 

termik ve jeotermal enerji tüketimine göre daha etkili olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla 

çalıĢma, enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğunu bulan literatür 

çalıĢmalarıyla benzer sonuçlara ulaĢmaktadır. Ġlaveten bir öneri olarak hidroelektrik enerjinin 

ekonomik büyüme üzerinde daha etkili olduğunu göstermektedir. O halde ekonomik 

büyümeyi desteklemek amacıyla, hidroelektrik enerjisine verilen önemin daha artması 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Hidroelektrik Enerji, Jeotermal Enerji, Termik 

Enerji, Varyans AyrıĢtırma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mcinar@uludag.edu.tr
mailto:ramazan.oz@outlook.com


  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

408 

ENERJĠ BAĞLAMINDA TÜRKĠYE – RUSYA FEDERASYONU 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER 

Yrd. Doç. Dr. Remzi BULUT 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, rbulut@mehmetakif.edu.tr 

 

ÖZET 

1900‘lü yıllardan sonra makineleĢme ve teknolojinin geliĢmesine paralel olarak enerji talep ve 

kullanımında artıĢlar yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Artan enerji talebi beraberinde rekabet ortamını 

doğurmuĢ, petrol ve doğalgaz kaynakları stratejik önem kazanmıĢtır. Sektör olarak enerji, 21. 

yüzyılda ülkelerin geliĢmiĢlik seviyelerini ölçmede önemli parametrelerini oluĢturmaktadır. 

Petrol ve doğalgaz bakımından zengin kaynaklara sahip olan Rusya Federasyonu ile jeopolitik 

öneme sahip Türkiye arasında stratejik enerji politikaları ayrı bir boyut kazanmaktadır. Bu 

kaynakların Dünya ve Avrupa pazarlarına ulaĢmasında Türkiye‘nin konumu ve rolü oldukça 

büyük önem taĢımaktadır. Bu çalıĢmada Türkiye‘nin enerji stratejisi, tüketimi, Rusya 

Federasyonundan ithal edilen petrol ve doğalgazın güvence altına alınmasına yer verilmiĢtir. 

Ayrıca Türkiye‘nin Avrupa ile Rusya Federasyonu arasında enerji köprüsü olma çabalarına 

rastlanılmıĢtır. Yine çalıĢmada enerji sektörü ile birlikte Türkiye ile Rusya Federasyonu 

arasında karĢılıklı kalıcı ekonomik bağımlılığın temellerinin atılması gerekliliği 

savunulmuĢtur. Sonuç kısımda ise enerji bakımından Rusya‘ya önemli ölçüde bağımlı olan 

Türkiye‘nin enerji güvenliği göz önünde bulundurularak alternatif enerji kaynak ve 

piyasaların araĢtırılmasına yer verilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, petrol, Doğalgaz, Türkiye, Rusya Federasyonu 
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TÜRK CUMHURĠYETLERĠNĠN PĠYASA EKONOMĠSĠNE GEÇĠġĠ VE TÜRKĠYE 

ĠLE OLAN EKONOMĠK ĠLĠġKĠLERĠ 

Yrd. Doç. Dr. Remzi BULUT 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, rbulut@mehmetakif.edu.tr 

 

ÖZET 

1991 yılının sonlarında Sovyetler Birliği‘nin tamamen dağılmasıyla ―Türki Cumhuriyetler‖ 

olarak adlandırılan; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan 

bağımsızlıklarına kavuĢmuĢtur. Planlı ve merkezi kumanda ekonomik sistemden çıkmıĢ 

olmanın tedirginliği kendilerine ekonomik sistem ve model alınacak ortak arayıĢ içine 

girmiĢlerdir. Bu konuda kuĢkusuz ortak kültüre sahip, dil ve tarihsel açıdan yakınlığı ile 

bilinen, tecrübe ve deneyimi bulunan Türkiye Cumhuriyeti‘dir. Bu ülkelerin bağımsızlıklarını 

tanıyan ilk ülke de Türkiye Cumhuriyeti olmuĢ ve 70 yıllık bekleyiĢ sona ermiĢtir. Daha 

bağımsızlığın ilk günlerinde baĢlayan karĢılıklı iĢbirliği, ekonomik iliĢkiler, yatırım ve diğer 

alanlardaki ikili iliĢkiler günümüzde istenilen seviyeye hala ulaĢamamıĢtır. Türk 

Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında daha kalıcı ve dinamik adımların atılması için bir takım 

yapısal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu çalıĢmada Türk Cumhuriyetlerinin 

ekonomileri, reform süreci, Pazar ekonomisine geçiĢi ve katlanılan sosyal ve ekonomik 

zorluklar ele alınmıĢtır. Sovyetler Birliği döneminde uygulanan planlı ekonomi modelinin 

cumhuriyetler arası geliĢmiĢlik düzeyine etkisi, bağımsızlık sonrası yaĢanılan ekonomik 

krizler ve krizler neticesinde Rusya Federasyonu‘na duyulan ekonomik bağımlılık gibi 

bulgulara rastlanılmıĢtır. ÇalıĢmada bu ülkelerin Türkiye ile karĢılıklı ticari iliĢkileri 

incelenmiĢtir. Sonuç ve öneri kısmında ise bağımsızlıktan günümüze geçen 25 yılın kritiği 

yapılmıĢ ve Türkiye‘nin bu ülkelere hangi sektörlerde daha fazla önem vermesi belirtilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Türki Cumhuriyetler, Planlı Ekonomi, Pazar Ekonomisi, Sovyetler 

Birliği, Türkiye 
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BĠST SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK ENDEKSĠNDE YER ALAN ġĠRKETLERĠN MĠSYON 

ĠFADELERĠNĠN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK AÇISINDAN ANALĠZĠ 

ANALYSIS IN TERMS OF CORPORATE SUSTAINABILITY OF MISSION 

STATEMENTS FROM THE COMPANIES IN BĠST SUSTAINABILITY INDEX 

Öğr. Gör. Safa ACAR 

Siirt Üniversitesi, safaacar@siirt.edu.tr 

 

ÖZET 

Kurumsal sürdürülebilirlik kavramı son yıllarda Ģirketlerin karlılık hedeflerinin yanında farklı 

alanlara da dikkat etmesi gerektiğini belirten bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Kurumsal sürdürülebilirlik kavramı firmaların kar amaçlı çalıĢmalarının yanında çevreyi 

koruma faaliyetlerini, toplumsal eĢitlik ve adalete yönelik adımları ve sürdürülebilir kalkınma 

faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu çerçevede Ģirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerini 

daha net belirlemek için Borsa Ġstanbul bünyesinde kurumsal sürdürülebilirlik endeksi 2014 

yılından itibaren yayınlanmaya baĢlanmıĢtır. Bu araĢtırmada belirli standartlara ulaĢarak BĠST 

sürdürülebilirlik endeksinde 2016 yılında yer alan Ģirketlerin misyon ifadelerinde hangi 

öğelerin kullanıldığı ve kullanılan öğelerin kurumsal sürdürülebilirlik ile olan uyumu analiz 

edilecektir. Bu amaçla BĠST sürdürülebilirlik endeksinde yer alan 42 Ģirketin misyon 

ifadelerine ulaĢılarak elde edilen misyon ifadeleri içerik analizi yöntemi ile analiz edilecek ve 

misyon ifadeleri ile kurumsal sürdürülebilirlik ifadelerinin uyumu ortaya konulmaya 

çalıĢılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal sürdürülebilirlik, Misyon, Sürdürülebilir kalkınma  

 

ABSTRACT 

The concept of corporate sustainability emerges as a concept that in recent years, companies 

have been paying attention to different areas as well as their profitability goals. The concept 

of corporate sustainability includes environmental protection activities, steps towards social 

equity and justice and sustainable development activities, as well as profit-making for 

companies. In order to more clearly determine the corporate sustainability activities of the 

companies in this framework, the corporate sustainability index in the Istanbul Stock 

Exchange started to be published starting from 2014. In this research, it will be analyzed 

which items are used in the mission statements of the companies in 2016 in BIS sustainability 

index and the compatibility of used items with corporate sustainability. For this purpose, the 

mission statements obtained by reaching the mission expressions of the 42 companies in the 

BĠST sustainability index will be analyzed by content analysis method and the harmony of 

mission expressions and corporate sustainability expressions will be tried to be revealed.  

Keywords: Corporate sustainability, mission, sustainable development 
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MASLOW‟UN TÜKENMĠġLĠK ÖLÇEĞĠ ĠLE MYO BANKACILIK VE 

SĠGORTACILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN TÜKENMĠġLĠK DÜZEYLERĠ 

ÜZERĠNE BĠR ÇALIġMA 

A RESEARCH STUDY WITH MASLOW‟S BURNOUT MEASURE ON STUDENTS 

ATTENDING BANKING AND INSURANCE 

PROGRAMS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS 

Öğr. Gör. Safa ACAR 

Siirt Üniversitesi, safaacar@siirt.edu.tr 

ÖZET 

ÇalıĢmanın ana amacı ileride bankacılık veya sigortacılık mesleğini tercih edecek olan Meslek 

Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerinin tükenmiĢlik düzeylerini 

belirlemeye çalıĢmaktır. Bu amaç çerçevesinde daha önceden Türkçeye çevrilmiĢ olan 

―Maslow‘un TükenmiĢlik Ölçeği‖ ile Siirt Üniversitesi Kurtalan MYO Bankacılık ve 

Sigortacılık bölümünde okuyan öğrencilerin, TükenmiĢlik, Öz Yeterlik ve Kendine olan 

Güven, düzeyleri belirlenmeye çalıĢılacaktır. AraĢtırma sonuçları SPSS 20.0 paket programı 

yardımıyla analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: TükenmiĢlik, Bankacılık ve Sigortacılık, Üniversite.  

 

ABSTRACT 

The main aim of the study is to determine the burnout levels of the students in the Banking 

and Insurance Department of the Vocational School which will prefer the banking or 

insurance profession in the future. To this objective, "Maslow's Burnout Scale", which was 

previously translated into Turkish, will be tried to determine the levels of Burnout, Self-

Efficacy and Self-Confidence of the students who study at Siirt University's Kurtalan 

Vocational School Department of Banking and Insurance. The results of the research will be 

analyzed with the help of SPSS 20.0 package program.  

Keywords: Burnout, Banking and insurance, University. 
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BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER SĠĠRT ĠLĠNDE 

BANKACILIK SEKTÖRÜ 

BANKING SECTOR DEVELOPMENTS BANKING SECTOR IN THE 

PROVINCE OF SĠĠRT 

Öğr. Gör. Safa ACAR 

Siirt Üniversitesi, safaacar@siirt.edu.tr 

ÖZET 

Bankacılık sektörü özellikle son yüzyılın ekonomisinde temel yapı taĢı olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Son yıllardaki küreselleĢme ve sermaye hareketliliği sayesinde önemi daha da 

artmıĢ ve bu geliĢmeler bankacılık sektörünün önemini ve büyüklüğünü hızla etkilemiĢtir. 

ÇalıĢmanın temel amacı Siirt ili bankacılık faaliyetlerinin Türk Bankacılık sektörü içindeki 

yerinin belirlenmesidir. Bu çerçevede Türkiye‘deki bankacılık sektörünün genel yapısı ve son 

yıllardaki geliĢimi incelenecek ve Siirt ilindeki bankacılık faaliyetleri elde edilen veriler 

çerçevesinde değerlendirilip sektörle karĢılaĢtırmalar yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Siirt, Ekonomi  

 

ABSTRACT 

The banking sector has emerged as fundamental building block especially in the economy of 

the last century. Thanks to globalization and capital mobility in recent years, the importance 

has increased even more and these developments have rapidly affected the importance and 

size of the banking sector. The main purpose of the study is to determine the location of 

banking activities in province of Siirt in the Turkish banking sector. In this framework, the 

general structure and recent developments of the banking sector in Turkey will be examined 

and the banking activities in Siirt will be evaluated within the framework of the obtained data 

and compared with the sector. 

Keywords: Banking sektor, Siirt, Economy 
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6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU UYARINCA ÖNGÖRÜLMEZLĠK ĠLKESĠ 

Yrd. Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ 

Akdeniz Üniversitesi, selin81hukuk@gmail.com 

 

ÖZET 

Öngörülmezlik ilkesi ya da imprevizyon teorisi ve en genel adıyla aĢırı ifa güçlüğü 19. 

yüzyılın son çeyreğinden beri özel hukukun en önemli konularından birisi haline gelmiĢtir. 

Ahde vefa ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalındığında ortaya çıkabilecek sonuçları biraz 

yumuĢatmak adına koĢullar değiĢtiği takdirde (clausula rebus sic stantibus) yeni koĢullara 

uyarlanma ilkesine dayanır. Mücbir sebep (force majeur) mertebesinde olmayan ancak 

umulmayan hâl (cas fortuit) sayılan durumlarda, diğer bazı Ģartlar da gerçekleĢmiĢse, aĢırı ifa 

güçlüğü (hardship) adı altında, hâkimin sözleĢmeye müdahalesi, hatta onu değiĢen koĢullara 

göre düzeltmesi, yani uyarlaması anlam kazanır. SözleĢme kurulurken sözleĢme taraflarınca 

öngörülemeyen durumun ortaya çıkması sebebiyle hakimin sözleĢmeye müdahalesi dava 

yoluyla talep edilir ve hakim diğer Ģartların varlığı halinde sözleĢmenin yeni Ģartlara 

uyarlanmasına karar verir. 

Anahtar Kelimeler: ahde vefa, öngörülmezlik, mücbir sebep, sözleĢmenin uyarlanması.  
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KAMU PERSONEL SĠSTEMĠNDE PATALOJĠK BĠR TĠP, “YIĞMACI MEMUR” : 

NEDENLER, ETKĠLER VE TEDBĠRLER 

A PATHOLOGĠCAL TYPE IN PUBLIC PERSONNEL SYSTEM, "HOARDER 

OFFICER": CAUSES, EFFECTS AND MEASURES 

Öğr.Gör.Dr. Serdar Vural UYGUN 

NevĢehir HBV Üniversitesi, serdarvuraluygun@nevsehir.edu.tr 

ÖZET 

Kamu personel sistemi içerisindeki farklı görev sınıfları içerisinde farklı görevleri icra 

etmekte olan yüzbinlerce çalıĢanın, karakter özellikleri, görev niteliği ve stres derecesi, gelir 

durumu, eğitim seviyesi ve sosyo-kültürel nitelik ve birikim nedenleri ile birbirinden farklı 

görev anlayıĢ ve uygulamalarına sahip olmaları elbette doğal bir durumdur. Ancak söz konusu 

anlayıĢ ve uygulamalar, devletin kurumsal kimliğinin bir parçası olan ve onu temsil eden 

kamu kurumlarının genel iĢleyiĢine etki derecelerine ve yönüne göre olumlu ve olumsuz 

yönlü olarak nitelendirilebilirler. Bu doğrultuda, kamu çalıĢanlarının göreve yönelik olumlu 

nitelikteki davranıĢ ve uygulamalarının, devletin vatandaĢlar ile diğer kamu çalıĢanları 

gözündeki imajına ve kamu görevlerinin iĢleyiĢine pozitif yönlü etki yapacağı; olumsuz yönlü 

davranıĢ ve uygulamaların ise bu etkiyi negatifleĢtireceği söylenebilir. ―Herhangi bir sebeple 

ve belirli bir amaca ulaĢmaya yönelik olarak, yapmakla sorumlu olduğu iĢi kasıtlı olarak 

yapmayıp baĢkasına da yaptırmayan ve böylece iĢin birikmesini yani yığılmasını sağlayan 

memur‖ olarak tanımlanabilecek ve bu özelliği nedeni ile ―yığmacı‖ olarak nitelendirdiğimiz, 

sebep olduğu olumsuzluklar nedeni ile bulunduğu kamu kurumu içerisinde patalojik (hastalık 

yapıcı) bir niteliği olan memur tipinin incelenmesinin, kamu personel yönetiminin verimli ve 

etkin iĢletilmesi yönlü çalıĢmalara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Kamu Personel Sistemi, Memur 

 

ABSTRACT 

Hundreds of thousands of employees who are performing different tasks within the different 

task classes in the public personnel system should have different task understanding and 

practices with their character traits, task quality and stress level, income status, education 

level and socio-cultural nature and accumulation reasons. It is the case. However, such 

understanding and practices can be characterized as positive and negative according to the 

degree and direction of impact on the general functioning of public institutions, which are part 

of the institutional identity of the state and represent it. In this respect, positive behaviors and 

practices of the public employees towards the relative will have a positive impact on the 

image of the state in the eyes of citizens and other public employees and in the functioning of 

public affairs; Negative behaviors and practices may negatively affect this effect. ―To achieve 

a specific purpose and for any reason, to anyone else he does not do that is responsible is done 

intentionally to make the accumulation of heat and thus enables it to be stacked so reduce 

officer‖ can be described as, and due to this characteristic, ―hoarder‖ as we describe, where 

the cause is located within the institution of public negativity that causes pathological (disease 

causing), which is an attribute of the type of examination of the officer, public personnel 

administration, efficient and effective operation-are considered to contribute to work that way. 

 Keywords: Public Administration,Public Personnel System, Officer  
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TÜRKĠYE‟DE TURĠZM GELĠRLERĠ ĠLE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ ÜZERĠNE AMPĠRĠK BĠR UYGULAMA 

AN EMPIRICAL APPLICATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM 

INCOME AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY 

Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR 

Selçuk Üniversitesi, zkaracor@selcuk.edu.tr 

Öğr. Gör. Sevilay KONYA 

Selçuk Üniversitesi, sevilaykonya@selcuk.edu.tr 

 

ÖZET 

Ülkelerin büyümesinde rol oynayan turizm sektörü, ekonomik sistemin küreselleĢmesi, 

rekabet ortamlarının artması ve pazar Ģartlarının hızla değiĢmesi nedeniyle giderek önemi 

artan bir sektördür. Turizm sektörü, bir ülkenin ekonomik yapısı üzerinde etkileri olan hizmet 

sektörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Turizm gelirleri hem istihdam hem de 

ekonomik büyüme yoluyla bir ülkenin geliĢimine katkı sağlar. Bu nedenle ülkeler özellikle 

turizme önem vererek ekonomik geliĢmeyi hızlandırmayı ve kiĢi baĢına düĢen gelir seviyesini 

arttırmayı hedeflemektedir. Turizm gelirleri Türkiye‘de ekonomik büyümenin temel 

kaynaklarından bir tanesidir. Bu çalıĢmada Türkiye‘de 1963-2016 yılları arasındaki turizm 

gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢki analiz edilecektir. Turizm gelirleri ve 

ekonomik büyüme arasındaki iliĢkiler birim kök testi (ADF), Granger nedensellik testi ve 

regresyon analizi kullanılarak araĢtırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Gelirleri, Ekonomik Büyüme, Nedensellik, Türkiye 

 

ABSTRACT 

Countries in the growth the importance of the tourism sector plays a role of the economic 

globalization, incrased competition and market the system conditions change rapidly due to 

gradually increasing of the sector. Tourism sector, recognized as one of the service sectors 

that enable countries to may have some impacts upon general structure of economy. Tourism 

incomes contributes to the development of the country by encouring both the employment and 

the growth. Therefore countries aim to accelerate the economic development and to extend 

per capita income. Tourism incomes continues to be one of Turkey‘s basis sources of growth 

by especially caring on tourism.  This study examines the relationship between tourism 

incomes and economic growth in Tukey during 1963-2016 period. Relationships between 

tourism incomes and economic growth, have been analyzed by using unit root test (ADF), 

granger causality test and regression analysis.  

Keywords: Tourism Incomes, Economic Growth, Causality, Turkey  
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MODERNLEġME SÜRECĠNDE KADIN ve FEMĠNĠZM 

WOMAN AND FEMINISM THROUGH THE PROCESS OF MODERNITY 

Sevim KELLECĠOĞLU 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi,  sevimkellecioglu@gmail.com 

 

ÖZET 

Kadın, dünya sahnesinde en önemli role sahip olan oyuncudur. Hangi rolü üstlenirse üstlensin 

baĢarıyla üstesinden gelmesi ile takdire Ģayan bir varlık olma özelliğine sahiptir. Eski 

çağlardan günümüze kadar sürekli kendini geliĢtiren kadınların, toplumdaki yeri ve özelliği 

her çağda farklılık göstermiĢtir. Toplumsal geliĢimleri çağın değiĢimiyle birlikte hızlanmıĢtır. 

YaĢanan olaylar, siyasi, kültürel, ekonomik geliĢmeler de bu sürece katkıda bulunmuĢtur. 

Aynı Ģekilde toplumun kadına bakıĢ açısı zaman geçtikçe eski sığlığından uzaklaĢarak daha 

genel bir hâl almıĢtır. Ġslamiyet‘in kabulüne kadarki süreçte Türk kadını, toplumsal konum 

itibariyle erkekle eĢit sayılmıĢtır. Gerek sosyal haklar bakımından gerekse devlet yönetiminde 

erkeklerle aynı statüye sahip olmuĢtur. Ġslamiyet‘in kabulüyle birlikte Arap ve Ġran 

geleneklerinin etkisinde bulunan Ġslam kültürü de, daha sonraki süreçlerde Türk geleneklerine 

uyum sağlamıĢtır.  Örneğin, Osmanlı kadınının toplum içindeki konumu, bulunduğu yerleĢim 

yerlerine ve yaĢadığı yüzyıla göre farklılık göstermiĢtir. Osmanlı toplumunda kadınlar, kırsal 

alanda ve Ģehir yaĢamında önemli bir yere sahip olup ekonomik hayatın da içinde yer 

almıĢlardır. Toplum yaĢamının getirdiği durumlar, zaman içinde bu katılım oranında 

değiĢmelere neden olmuĢtur.  Lakin kadınların gerçek anlamda erkeklerle eĢit haklara ve eĢit 

statüye sahip olmaları gerçekten uzun bir süreci kapsamıĢtır. Bu süreç Tanzimat Fermanı ile 

birlikte hızlanmıĢtır ama yine de 20. yüzyıla gelinceye dek kadınların siyasal ve toplumsal 

hayattaki rolleri her zaman sınırlı olmuĢtur. Bu süreçlerin uzunluğu feminizmin doğmasına 

yol açmıĢtır. Feminizmin ortaya çıkmasıyla birlikte kadın haklarını savunan birçok dernek 

kurulmuĢtur. Kurulan bu derneklerde kadınlar kendi haklarıyla ilgili her alanda faaliyet 

göstermeye baĢlamıĢtır. II. MeĢrutiyetin ilanından sonra kadın daha çok özgürleĢmiĢ ve iĢ 

alanlarında da etkin olmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Feminizm, Kadın, ModernleĢme, Toplum, Yenilik. 

 

ABSTRACT 

Woman has got the biggest role as an actor on the scene of the world.She has got an admiring  

characteristics of overcoming every kind of roles. Since the ancient times the place and 

characteristics of women, who have always developed themselves, have diversed.Their social 

developments have gained speed by the change of ages. Political, economical, cultural 

developments and the occuring events have all contributed to this process. Society's point of 

view to the women has changed by moving away from its shallowness in time as well. 

Turkish women were seen equal to the men in the social position till the process of 

acceptancing Islam. Not only social rights but also governing they all had the same status as 

men. By the acceptance of Islam, Islamic culture which was under the influence of Arabic and 

Iranian traditions accomodated to the Turkish traditions. For instance, the position of Ottoman 

woman in the society differed due to the regions and the centuries they were living in. The 

women in Ottoman society had a role in economical life besides having an important role in 

rural and urban life. The cases came by social life caused alterations at the proportions of 
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these contributions through time. However, it took a long time for women to get the exact 

equal rights and equal status as men's. This process got speed by The Reorganization Edict 

but the roles of women in social and political life remained limited till the 20
th

 Century. The 

long span of these processes caused the birth of Feminism. By the apperance of feminism lots 

of associations advocating woman rights were established. Women started to work on all 

fields dealt with their rights under these associations. After the decleration of the II.
 nd

 

Constitution woman started to be freer and more active in working fields.  

Keywords: Feminism, Woman, Modernity, Society, Novelty 
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YENĠ TEKNOLOJĠLERĠN BENĠMSENMESĠ: GĠYĠLEBĠLĠR TEKNOLOJĠ ve 

CĠHAZLAR ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA 

Seyran BELGE 

Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, belgeseyran2709@hotmail.com 

Doç.Dr. Hanifi Murat MUTLU 

Gaziantep Üniversitesi, mmutlu@gantep.edu.tr 

ÖZET 

Teknolojide meydana gelen geliĢim ve değiĢimler, üretimin yanı sıra tüketimde de önemli 

değiĢimler yaratmıĢtır. Özellikle yeni teknolojilerin kolay ulaĢılabilirlik ve taĢınabilirlik gibi 

özellikleri sayesinde hem web tabanlı hem de mobil tabanlı teknolojilere olan ilgilenim her 

geçen gün artmaktadır. 2013 yılında Delloitte tarafından yapılan Türkiye Mobil Tüketici 

Anketi, kiĢi baĢına düĢen mobil cihaz sayısı 5.4, akıllı telefon kullanım oranının % 67, tablet 

kullanımının % 33 ve temel fonksiyonlu cep telefonu kullanımının %47 olarak tespit 

edilmiĢtir. Ayrıca, 2012‘den 2013‘e internete bağlı cihaz kullanımı % 42 oranında artıĢ 

gösterdiği görünmektedir. Giyilebilir teknoloji veya giyilebilir cihazların kullanım oranı da 

mobil teknolojinin geliĢimine paralel gitmektedir. Bu giyilebilir teknoloji veya giyilebilir 

cihazlar, kullanıcıların aksesuarlarına, giysilerine veya vücuduna giyilebilecek, 

yerleĢtirilebilecek veya gömülebilecek cihazlardır. Bu çalıĢma, tüketicilerin yeni teknoloji 

olarak giyilebilir teknolojileri benimsemesi üzerinde etkili olan faktörleri ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır. Bu nedenle çalıĢmada, öncelikle yeni teknoloji benimseme yazınına iliĢkin 

açıklamalar yapıldıktan sonra, tüketici bazlı giyilebilir teknoloji benimseme modeli ortaya 

konulacaktır. Ġlgili faktörlerin etki düzeylerinin tespit edilebilmesi için anket yöntemiyle 

verilerin toplanması planlanmaktadır. ÇalıĢma araĢtırma sonuçlarının tartıĢılması ile 

sonlandırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mobil Teknoloji, Benimseme, Giyilebilir Teknoloji, UTAUT2. 
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SINIRSIZ VE ÇOK YÖNLÜ KARĠYER TUTUMLARININ BAZI DEMOGRAFĠK 

ÖZELLĠKLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ: ADANA ÖRNEĞĠ 

EXAMINING BOUNDARYLESS AND PROTEAN CAREER ATTITUDES IN THE 

CONTEXT OF SOME DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: THE SAMPLE OF 

ADANA 

Prof. Dr.  Mustafa PAKSOY 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, hmpaksoy@yahoo.com 

Yrd. Doç. Dr. Bengü HIRLAK 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, benguhirlak@hotmail.com.tr 

ArĢ. Gör. Orhan BALIKÇI 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, orhanbalikci@kilis.edu.tr 

ÖZET 

Bu araĢtırma, çalıĢanların sınırsız, çok yönlü kariyer tutumlarını tespit etme ve bu tutumların 

çalıĢanların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirleme amacını 

taĢımaktadır. Bu amaçla, Adana il merkezine bağlı Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ilçelerinde yer 

alan küçük ve orta ölçekli iĢletmelerde çalıĢan kiĢiler üzerinde bir araĢtırma yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıĢtır. Anket soruları, literatürde 

güvenilirliği kanıtlanmıĢ ölçeklerden alınmıĢtır. AraĢtırmada sınırsız kariyer tutumlarını 

ölçmek için, Briscoe vd. (2006) tarafından geliĢtirilen 2 boyuttan (sınırsız düĢünce yapısı ve 

örgütsel hareketlilik tercihi) ve 13 ifadeden oluĢan ölçek; çok yönlü kariyer tutumlarını 

ölçmek için ise, Briscoe vd. (2006) tarafından geliĢtirilen 2 boyuttan (kendi kendini 

yönlendiren kariyer ve değer yönelimli kariyer) ve 14 ifadeden oluĢan ölçek kullanılmıĢtır. 

Anket sonucu elde edilen veriler SPSS kullanılarak analiz edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Sınırsız Kariyer, Çok Yönlü Kariyer, ĠĢletmeler 

 

ABSTRACT 

This research aims to identify boundaryless, protean career attitudes of employees and reveal 

whether these attitudes show differences in terms of employees‘ demographic characteristics. 

For this purpose, a research was conducted on individuals working in small and medium-sized 

businesses operating located in Seyhan, Yüreğir, Sarıçam towns of Adana, province of 

Turkey. Questionnaire was used as data collection method in the research. The survey 

questions were taken from scales whose reliability is proven in the literature. In order to 

measure the boundaryless career attitudes, the scale used in this research was developed by 

Briscoe et al. (2006), consisting of 2 dimensions (boundaryless mindset and organizational 

mobility preference) and 13 statements; to measure protean career attitudes, the scale used in 

this research was developed by Briscoe et al. (2006), consisting of 2 dimensions (self-directed 

career management and values-driven) and 14 statements. The data obtained from the 

questionnaires were analyzed by using the SPSS. 

Keywords: Boundaryless Career, Protean Career, Businesses 
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SOSYAL MEDYAYA YÖNELĠK TUTUTMLARININ FARKLI DEĞĠġKENLERE 

GÖRE ĠNCELENMESĠ 

Doç. Dr. Mahmut SAĞIR, KSÜ, EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Öğr.Gör. Zekeriya ARSLAN, KSÜ, GÖKSUN MYO 

Uzm.Hüseyin GÜVEN, KARABAĞLAR RAM ÖZEL EĞITIM ÖĞRETMENI/ĠZMIR 

Öğr.Gör. Neslihan Avar VAYVAY, KSÜ, GÖKSUN MYO 

Öğr.Gör. Betül ÇEBĠ, KSÜ, GÖKSUN MYO 

 

ÖZET 

Teknolojinin hızla geliĢtiği günümüzde sosyal medya siteleri birbirinden farklı 

uygulamalarıyla hızla geliĢmekte ve yayılmaktadır. Sosyal medya sunduğu olanaklardan 

dolayı yediden yetmiĢe herkesin ilgisini çekmiĢ ve tüm dünyada bireylerin çoğunluğu sosyal 

medyayı hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline getirmiĢlerdir. Bu araĢtırmanın amacı ise 

meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin sosyal medyaya karĢı tutumlarını çeĢitli 

değiĢkenler açısından incelemektir. Bu araĢtırma nicel bir araĢtırma olup araĢtırmada betimsel 

tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 

Göksun Meslek Yüksekokuluna devam eden öğrenciler oluĢturmakta, örneklemi ise bu 

evrenden rastgele olarak seçilen 238 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmada veri toplama aracı 

olarak; ―KiĢisel Bilgi Formu‖ ve  ―Sosyal Medya Tutum Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Toplanan 

veriler bilgisayar ortamında SPSS 21.0 paket programı kullanılarak frekans, yüzde, bağımsız 

gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıĢtır. Uygulanan analizler 

sonucunda öğrencilerin cinsiyet, internet kullanım amacı, internete bağlanmak için tercih 

ettikleri cihaz ve bilgisayarlarının olup olmama faktörlerine göre sosyal medyaya yönelik 

tutumları farklılık göstermemektedir. Öğrencilerin okudukları bölümlere göre sosyal medyaya 

yönelik tutumlarını incelediğimizde Paramedik ve Bilgisayar Programcılığı‘nda okuyan 

öğrencilerin sosyal medyaya yönelik tutumlarının DıĢ Ticaret ve Tapu- Kadastro 

bölümlerinde okuyan öğrencilerden daha yüksek olduğu, sınıf faktörüne göre incelediğimizde 

ise 1. Sınıfların sosyal medyaya yönelik tutumlarının 2. Sınıflara göre daha yüksek olduğu 

görülmüĢtür.  Öğrencilerin sahip oldukları sosyal ağ sayısı ve günlük kullandıkları internet 

değiĢkenine göre sosyal medyaya yönelik tutumlarını incelediğimizde daha az sayıda sosyal 

ağa sahip olan öğrencilerle günlük interneti daha az kullanan öğrencilerin sosyal medyaya 

yönelik tutumları çok sayıda sosyal ağa sahip ve günlük interneti daha fazla kullanan 

öğrencilere göre daha yüksektir. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUM VE MOTĠVASYON DÜZEYLERĠNĠN BAZI 

DEĞĠġKENLERE GÖRE  ĠNCELENMESĠ 

PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION AND EDUCATION FACULTY 

INVESTIGATION ON SOME VARIABLES OF ATTITUDE AND MOTIVATION 

LEVELS OF TEACHER CANDIDATES 

Yrd. Doç. Dr. Meral BEKTAġ 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, meraltahtasakal@hotmail.com 

ġerife KARAGÖZ 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, krgz_srf@hotmail.com 

 

ÖZET 

Sağlıklı toplumları oluĢturan önemli unsurlardan birisi eğitim sistemi ve bu sistemin etkin bir 

Ģekilde iĢletilmesi için en dinamik öğesi öğretmenlerdir. Öğretmenler mesleklerini icra 

ederken öğrencilerini olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebildiği için motivasyon ve tutum 

öğretmenlik mesleğinde son derece önemlidir. Bu araĢtırma Akdeniz Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi 4. sınıf da öğrenim görmekte olan öğretmen adayları ile Eğitim Fakültesinde 

Pedagojik Formasyon eğitimi almakta olan öğretmen adaylarının tutum ve motivasyon 

düzeylerinin bazı değiĢkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini ölçmek amacıyla 

yapılmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma 

kapsamında 400 anket verisi analizlere dâhil edilmiĢ olup %54,3‘ ünü pedagojik formasyon 

eğitimi alan öğretmen adayları ile % 45,8‘ ini eğitim fakültesi 4. sınıfta öğrenim gören 

öğretmen adayları oluĢturmaktadır. Pedagojik formasyon eğitimi ve eğitim fakültesi 4. sınıfta 

öğrenim gören öğretmen adaylarının motivasyon ve tutumlarının bazı değiĢkenler açısından 

farklılaĢma olup olmadığını test etmek için bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans 

analizi kullanılmıĢtır. AraĢtırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının motivasyon 

düzeylerinin eğitim türüne göre farklılaĢtığı görülürken, cinsiyet, yaĢ, okuduğu bölüm ve 

mezun olduğu bölüme göre farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir. Öğretmen adaylarının tutum 

düzeylerin cinsiyete ve eğitim türüne göre farklılaĢtığı gözlemlenirken; yaĢ, okuduğu bölüm, 

mezun olduğu bölüm değiĢkenleri ile aralarında bir farklılık saptanmamıĢtır (p<0.01). 

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Tutum, Pedagojik Formasyon, Öğretmenlik. 

 

ABSTRACT 

One of the important elements that make up healthy societies is the education system and the 

most dynamic element for effective operation of this system. Motivation and attitude is of the 

utmost importance in the teaching profession, as teachers can influence their students 

positively or negatively while performing their profession. This study was carried out to 

determine whether the attitudes and motivation levels of teacher candidates who are studying 

in the 4th grade of the Akdeniz University Faculty of Education and Pedagogical Formation 

Education in the Faculty of Education differ according to some variables. Survey method was 

used as data collection tool in the research. In the scope of the research, 400 questionnaires 

were included in the analyzes. 54.3% of them were pedagogical formation teachers and 45.8% 

of them were teacher candidates of education faculties. Independent sample t-test and one-

way analysis of variance were used to test whether the motivation and attitudes of the 

pedagogical formation education and education faculty teacher candidates in the fourth grade 
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differed in terms of some variables. According to research findings, it was determined that 

motivation levels of teacher candidates differed according to education type, but they did not 

differ according to gender, age, department that they read and division that they graduated. 

While the attitudes of the teacher candidates differed according to sex and education type; (P 

<0.01). There was no significant difference between the age, the reading, and graduation. 

Keywords: Motivation, Attitude, Pedagogical Formation, Teaching. 
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ÇEVRE HAKKI VE KENTSEL ALANLARDA UYGULANMASI 

Doç. Dr. ġafak KAYPAK 

Mustafa Kemal Üniversitesi, skaypak@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı, üçüncü kuĢak insan hakkı grubunda yer alan çevre hakkının kentsel 

alanlarda uygulanma sürecini incelemektir. Ġnsan olmaktan dolayı sahip olduğumuz bir hak 

olan insan hakkı kavramı insanın uygarlık tarihinin bir ürünüdür. Zaman ve mekânın 

yansımasıdır. Bu nedenle, insan evrim geçirdikçe, insana atfedilen haklar da evrilmiĢtir. Ġnsan 

bir çevre içinde yaĢamaktadır. BaĢlangıçta doğanın bir parçası iken, kendini ondan 

soyutlayarak daha üstün bir nitelik yüklenmiĢtir. Günümüzde çevremiz, yanlıĢ ve kötü 

kullanımlardan dolayı, kirliliğin ötesine taĢınmıĢ ve bir sorun haline gelmiĢtir. Çevre 

sorunları, artık mikro boyuttan çıkıp küresel ısınma, atmosferin zarar görmesi Ģeklinde makro 

temelde sadece insanlığı değil, bütün canlı türlerini ve dünya yaĢamını yok edecek düzeye 

ulaĢmıĢtır. Doğal olarak her canlı varlığın temel amacı kendi yapısını ayakta tutmaktır. 

Ġnsanların iyi bir çevrede, temiz hava, temiz su ve yeĢil bir ortamda yaĢama isteği doğal bir 

gereksinimin sonucudur. Bu nedenle, çevresel değerlerin korunmasına yönelik olarak 

harcanan çabalar, insanlığın, diğer canlılar ile birlikte barıĢ içinde bir arada yaĢamasına katkı 

sağlayan hizmetler olarak düĢünülmelidir. Kent bir ortak yaĢam alanıdır. Kentte yaĢayanların, 

sağlıklı ve huzurlu bir yaĢama sahip olabilmeleri, sağlıklı ve güvenli bir kentsel çevrede 

mümkün olabilir. 1992 yılında Avrupa Konseyi‘nin Avrupa Kentsel ġartını kabul etmesiyle, 

kent sorunlarına insan hakları çerçevesinde yaklaĢılması gündeme gelmiĢtir. KentleĢmenin 

çevre üzerindeki yıkıcı etkilerinden kiĢiyi ve toplumu koruyacak önlemleri almak gereği 

üzerinde durulmuĢtur. Dünya nüfusunun yarısına yakınının kentlerde yaĢadığı günümüzde, 

çevre hakkının kentli hakkı olarak yaĢama geçirilmesi ve çevresel değerlerin yurttaĢlık hakkı 

olarak korunması bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. Çevre hakkının, kentsel alanlarda 

çevre sorunlarının giderilmesinde çare olabilmesi, toplumun siyasal, ekonomik ve sosyal 

örgütlenme biçimi ile doğrudan ilgili olduğu gibi, onun hukuksal olarak düzenlenme biçimi 

ile de doğrudan ilgilidir. Yani insan haklarının yasalarca güvence altına alınması tek baĢına 

yeterli değildir, onları kullanabilmek de gerekir. Bu bağlamda, kentli yurttaĢların, çevre 

hakları ile büyük ölçüde çakıĢan kentli olmaktan doğan haklarını kullanılabilme koĢulları, 

öncelikle, insanların yakın çevresinde, yaĢadıkları kentsel alanda hak ve sorumluluk 

temelinde yaratılmalıdır. ÇalıĢma, ilgili kaynakların taranması yöntemine dayanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ġnsan hakkı, üçüncü kuĢak insan hakkı, çevre hakkı ve kent 
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KENT UYGARLIĞI VE DEMOKRASĠ ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME 

Doç.Dr. ġafak KAYPAK 

Mustafa Kemal Üniversitesi, skaypak@gmail.com 

Ahmet GÜNDÜZ 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Mustafa Kemal Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalıĢma, kent, uygarlık ve demokrasi iliĢkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bir yaĢam 

biçimi olan uygarlık, demokrasi ile bir anlam kazanıyor ise, bu en iyi bir biçimde kentsel 

yerleĢim alanlarında hayata geçirilmiĢtir. Öteden beri, toplumların yaĢam biçimlerinin, yani 

uygarlık düzeylerinin onların üretim biçimleriyle yakın iliĢkisi olduğu ifade edilmektedir. 

YaĢam biçimlerimiz ile yaĢadığımız ortamlar arasında da doğrudan bir etkileĢim vardır. Kent, 

uygarlık ve demokrasi olguları; yerleĢik toplulukların ürünü olan itaate dayalı düĢünceyle, 

göçebe toplulukların benimsediği kendi kendine yeterli ve bireysel çabaya dayanan irade gibi 

birbirine karĢıt görünen iki fikrin bileĢiminden doğmuĢtur. Ġnsanlık tarihine yön veren 

Neolitik ve Sanayi Devrimi gibi iki büyük devrimin ürünleridir. Bu bileĢim; binlerce yıl 

sürecek mücadelelerin sonucu olacak ve kent devrimleriyle boyut kazanacaktır. Neolitik 

Devrimiyle insanoğlu toprağı ekip biçerek yiyeceğini karĢılamayı öğrenmiĢ, kurduğu 

kentlerle uygarlığın ürünlerini ve oturduğu alanı korumak için de su kanalları ve setler 

yaparak devletin temellerini atmıĢtır. Bulduğu icatlar, keĢfettiği mekânlar, ortaya koyduğu 

fikirler insanın yaĢamında bir çığır açmıĢ, hayatı kolaylaĢtırmıĢ, ufkunu geniĢletmiĢtir. Ortaya 

çıkan kentler, kurulan uygarlıklar ve demokratik yaĢam çok büyük kazanımlardır. Çünkü ilk 

ortaya çıktıklarından beri kentler, insanın özgürleĢtiği, katılmanın ve demokrasinin hayata 

geçtiği alanlar olarak değerlendirilmiĢlerdir. Uygarlığın getirileri kentlerde demokrasi içinde 

hayata aktarıldığında kalıcı olmuĢ ve yaĢamaya devam etmiĢtir. Demokrasiyi en iyi hale 

getirme çalıĢmaları sürmüĢtür. Öte yandan, içinde bulunduğu koĢullar insanın hep geleceğini 

etkilemiĢtir. Gerek özgürlük ve demokrasi adına olsun, gerekse ekonomik, siyasal, toplumsal 

koĢullar açısından olsun ikmal yolları tıkandığında bir çıkıĢ yolu bulmuĢ; ama zaman zaman 

bulduğu çıkıĢ yollarını kendisi için yeniden tutsaklığa, savaĢlara, yıkımlara 

dönüĢtürebilmiĢtir. Elbette yeni bir yol bulmak sayesinde insanoğlunun ilerlemesini sağlayan 

süreç, onu düĢünmeye iten etmenlerle gerçekleĢmiĢtir. Ġcat edilen her Ģey hatta her fikir dahi, 

hangi saikle kullanılmıĢsa, o amaca hizmet etmiĢtir. Elde edilen kazanımlar en azından 

geliĢtirilerek sonraki nesillere, daha büyük uygarlıklar kurulması adına, ilerlemek gayesiyle 

teslim edilmelidir. Miras bırakılan Ģey, yıkımlar olduğu müddetçe; iĢe hep en baĢından 

baĢlamak gerekecek; gelecek sorunları yaratarak insan uygarlığını tartıĢılır hale 

getirebilecektir. ÇalıĢma, ilgili kaynakların taranması yöntemine dayanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Kentsel Devrim, Uygarlık ve Demokrasi 
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ÇEVRENĠN DĠLĠ VE KENT EKOLOJĠSĠNE YANSIMASI 

Doç.Dr. ġafak KAYPAK 

Mustafa Kemal Üniversitesi, skaypak@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalıĢma, çevrenin dilinin kent ekolojisine yansıma Ģeklini incelemeyi amaçlamaktadır. Dil, 

duygu ve düĢünceleri aktarmada kullanılan bir iletiĢim aracıdır. Biyolojik veya sosyo-kültürel 

nitelikte olabilir. Çevrenin dili, doğanın kendisini ifade Ģeklidir. Aslında sözsüz, sessiz bir 

dildir. Bazen bu sessiz dil sesliye döner. O zaman iĢ iĢten geçmiĢ olur. Önemli olan bu sözsüz 

dili okumaktır. Ġnsan canlı bir varlık olarak doğal zincirin, ekolojik bir halkası, sadece bir 

parçasıdır. Ġnsan doğanın bir parçası olmasına rağmen, doğayı var olduğu bir yer, yani amaç 

olarak değil de, kullandığı, yararlandığı bir araç olarak görmüĢtür. Yıllar boyu yaĢadığı 

çevrenin içindeki her Ģeyin sahibinin kendisi olduğunu ve her Ģeyin üstesinden gelebileceğini 

düĢünmüĢtür. Yarattığı kültür gücüyle doğa koĢullarının tutsağı olmamıĢ; bu koĢulları kendi 

yararı doğrultusunda değiĢtirmiĢ; çeĢitli araç ve gereçler yapmıĢ, yeni üretme, kullanma, 

yerleĢme yöntemleri geliĢtirmiĢ ve doğa karĢısında mekân ve zamana göre farklı biçim ve 

düzeylerde uygarlıklar yaratmıĢtır. Doğa, insanın yaĢamını sürdürürken beslenme, barınma, 

üretme gibi biyolojik ve kültürel nitelikli her türlü ihtiyacını karĢılayacak alıcı bir kaynak ve 

atıkları verici bir ortam olarak iĢlev görmüĢtür. Kısaca, doğa, insanın hizmetinde sadece bir 

madde ve ―nesne‖ olarak algılanmaktadır. Ġnsan nüfusunun büyük bir kısmı kentlerde 

yaĢamaktadır. Kentler canlı-cansız birliktelikleriyle ekolojik yaĢam ortamları 

oluĢturmaktadırlar. Ancak, büyük bir hızla yeĢilin en az olduğu beton diyarlarına 

dönmektedirler. Hava, toprak ve su kirlenmesi sonucu ekolojik sistemin bozulması 

yüzyılımızda önemini artırmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi, bütün dünyada da çevre 

olaylarına karĢı artan bir duyarlılık gözlenmektedir. Çünkü yaĢanılan zorunluluklar, çevreyle 

ilgilenmeyi, geçici ilgi duymanın ötesine geleceğe taĢımaktadır. YaĢanılan çevre, sadece 

yerel, bölgesel, ulusal boyutta değil, dünyayı kapsayan küresel bir boyuttadır. SanayileĢme ve 

kentleĢmenin yarattığı asit yağmurları, ormanların kuruması, erozyon, çölleĢme, nükleer 

denemeler, ozon tabakasındaki deliğin yarattığı sera etkisi gibi çevre sorunları uluslararası 

küresel sorunlardır. Yağmur ormanlarının azalması dünya iklimini etkilemekte, deniz seviyesi 

yükselmekte, tayfunlar, kasırgalar, seller, depremler daha sık olmakta, nükleer patlama ve 

sızmalar bütün dünyaya radyasyon saçmakta; sadece, bugünkü yaĢamı değil geleceğimizi de 

etkiler hale gelmektedir. Gelinen noktada anlaĢılmıĢtır ki; çevre insana değil, insan çevreye 

aittir. Bu bağlamda, kent ekolojisi ile sorumluluk olgusunun birbirinden ayrı düĢünülmesi 

mümkün olmayan, bütünleĢik bir yapıya sahip olduğu ifade edilebilir. Sınırlı bir dünyada, 

sınırlı ve aynı kaynaklarla yaĢıyor olmak sürdürülebilirlik- karĢılıklı bağımlılık kavramını 

doğurmuĢtur. Bütün bu geliĢmeler, insanı bireysellikten çıkarak, kenti ve kırı ile olaylara 

bütüncül bir bakıĢ açısı ile bakmak zorunda bırakmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Doğa, çevre, dil, çevrenin dili, ekoloji, kent ekolojisi 
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РАЗРАБОТКА КОРПУСА ТЕКСТОВ АФОРИСТИЧЕСКИХ  ЖАНРОВ 

БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 
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г. Уфа, Республика Башкортостан Российская Федерация 

 

 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Республики Башкортостан в рамках научного проекта № 17-14-02010 а/р» 

Аннотация 

В представленной статье рассматриваются принципы разработки корпуса текстов 

афористических жанров башкирского фольклора. В базу данных корпуса будут 

включены тексты малых жанров фольклора (пословицы, поговорки, прибаутки, 

загадки, поверья, приметы, пожелания и т.д.) по обработанным и изданным полевым 

материалам экспедиций Института истории, языка и литературы Уфимского научного 

центра РАН. Материал корпуса позволит не только исследовать конкретное слово в 

синхронном и диахронном аспектах, получать данные о частоте лексем и 

грамматических категорий, о сочетаемости лексических единиц, но и решать задачи 

сохранения культурного наследия башкирского народа с помощью новых технологий и  

способствовать широкому распространению материалов башкирского фольклора в 

ознакомительных и научных целях. Авторы также подробно останавливаются на 

проблеме аннотирования данных текстов. Рассматриваются возможности 

использования разрабатываемого корпуса в научных трудах, учебном процессе. 

Ключевые слова: башкирский язык, тюркские языки, корпусная лингвистика, база 

данных, фольклор, афористические жанры, система разметок. 
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PRESENTEĠSM VE ÖRGÜTSEL SESSĠZLĠK KAVRAMLARINA YÖNELĠK BĠR 

LĠTERATÜR TARAMASI 

A LITERATURE REVIEW FOR PRESENTEISM AND ORGANIZATIONAL 

SILENCY 

ġerife KARAGÖZ 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,  krgz_srf@hotmail.com 

ÖZET 

Literatürde; hasta iken iĢyerinde bulunma olarak adlandırılan presenteeism, sağlık ve 

üretkenlik açısından bir takım sorunlar yaratarak, iĢgörenlerin genel sağlığını etkileyebilmekte 

ve iĢletmeleri önemli maliyet kayıpları ile karĢı karĢıya bırakmaktadır. Örgütsel sessizlik, ise 

iĢgörenlerin çeĢitli sebeplerden dolayı, örgütsel konular ile ilgili düĢünce ve önerilerini dile 

getirmekten kaçınmaları olarak tanımlanmaktadır. Bu iki kavramın iĢ yaĢamında birbirini 

etkileyeceği varsayılmaktadır. Dolayısıyla iĢgörenlerin etkinlik ve verimliliğini de olumsuz 

yönde etkileyeceği varsayımlar arasındadır. ÇalıĢmada, presenteism yani iĢte var olamama 

durumu ve örgütsel sessizlik kavramları ile iligili literatür taraması yapılmıĢ olup, bu 

kavramların geliĢimleri ve birbirlerine etkileri  üzerinde durulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sessizlik, Presenteism, Literatür Taraması. 

 

ABSTRACT 

In the literature; Presenteeism, referred to as being in the workplace while the patient is ill, 

can affect the general health of the occupants by creating a number of problems in terms of 

health and productivity and confronts the operators with significant cost losses. 

Organizational silence is defined as the avoidance of expressing thoughts and suggestions 

about organizational issues due to various reasons of businessmen. These two concepts are 

assumed to affect each other in business life. Therefore, it is among the assumptions that the 

efficiency and efficiency of the businessmen will affect the negative. In the study, the 

literature related to the concepts of presenteism, ie the inability to exist at work and 

organizational silence, has been searched and the development of these concepts and their 

interactions are emphasized. 

Keywords: Organizational Silency, Presenteism, Litterature Review. 
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KENT KONSEYĠLERĠNDE HALK KATILIMI VE GÖNÜLLÜLÜK: ADANA KENT 

KONSEYĠ ÖRNEĞĠ 

PUBLIC PARTICIPATION AND VOLUNTEER IN THE CITY COUNCIL: ADANA 

CITY COUNCIL SAMPLES 

Yrd.Doç.Dr. Osman AĞIR 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, osmanagır@ksu.edu.tr 

Dr. Aziz BELLĠ 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, azizdarende@hotmail.com 

ġükrü ARSLAN 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, sukruarslan4747@gmail.com 

 

ÖZET 

Günümüz demokrasilerin en temel yapı taĢlarından biri olan katılım her ülke ve sistemde 

farklı anlaĢılmakta ve yorumlanmaktadır. Türkiye‘deki durumda ise katılımcılık, insanlar 

tarafından sadece istiĢari nitelikte düĢünce belirtmekle sınırlı bir bakıĢ açısı olarak 

algılanmaktadır. Çünkü halk sadece genelde değil, kendilerini yönetim açısından ulaĢabilir 

hissettikleri yerelde de karar alma mekanizmalarına katılım göstermekten çekinmektedir. 

Nitekim yerelde yeni katılım araçlarından biri olarak sunulan kent konseylerinin iĢlevleri 

hakkında tereddütler bulunmaktadır ve kent konseyleri karar ve uygulama merciinden ziyade 

tavsiye makamı olarak görülmektedir. Buda katılım oranlarını düĢürmekte ve istenilen katılım 

yoğunluğunun gerçekleĢmemesine sebebiyet vermektedir. Bu bağlamda ele alacağımız Adana 

Kent Konseyi Türkiye‘nin ilk kent konseylerinin baĢında gelmektedir. 2001 yılında 

faaliyetlerine baĢlayan Adana Kent Konseyi ile ilgili katılım ve gönüllülük açısından ilk 

dikkat çeken husus tüm toplum kesimlerinin eĢit olarak temsil edilemediği ancak dezavantajlı 

konumda olan kadın ve gençlerin temsiliyet sorunu yaĢamadığı görülmüĢtür. Bu kapsamda 

araĢtırmanın amacı; kent konseylerinde halk katılımı ve gönüllülüğü Adana özelinde ortaya 

koyarak genel bir çerçeve oluĢturmak ve temsil imkânı bulamayan toplum kesimlerine iliĢkin 

çözüm önerileri sunmaktır. Bu çalıĢmada halk katılımı ve gönüllülüğün önemi anlatılıp 

çerçevesi çizildikten sonra Adana Kent Konseyi özelinde değerlendirilmesi yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın teorik çerçevesi oluĢturulurken yerli ve yabancı literatürden yararlanılmıĢ; Adana 

Kent Konseyi‘nde halk katılımı ve gönüllülük incelenirken örnek olay yöntemi kullanılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Adana Kent Konseyi, Yerel YönetiĢim, Katılım, Gönüllülük. 

 

ABSTRACT 

Participation, which is one of the basic blocks of building of modern democracies, is 

understood and interpreted differently in every country and system. Participation in Turkey is 

perceived by humans as a viewpoint limited to expressing thoughts in an advisory manner 

only. Because the people hesitate to participate in decision-making mechanisms, not only in 

general but also in the local where they feel they can reach from the management side. 

Indeed, there are hesitations about the functions of the city councils, which are presented as 

one of the new means of participation in the locality, and the city councils are seen as a means 

of recommendation from the decision-making authority. This reduces the participation rates 

and causes the desired intensity of participation to fail. In this context, the Adana City Council 

is one of the first Turkey's city councils. The first thing that attracted attention in terms of 
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participation and volunteering in the Adana City Council, which started its activities in 2001, 

has been the lack of representation of women and young people in disadvantaged positions 

that all segments of society can not be represented equally. In this context, the purpose of the 

research; To form a general framework by putting public participation and volunteering in the 

city councils in the context of Adana and to propose solutions for community members who 

are unable to represent them. In this study, the importance of public participation and 

volunteering was explained and evaluated in the context of Adana City Council after being 

framed. Domestic and foreign literature was utilized while the theoretical framework of the 

study was established; In Adana City Council, case study was used while public participation 

and volunteerism were examined. 

Keywords: Adana City Council, Local Governance, Participation, Volunteering 
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TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNDE SEKTÖREL DĠNAMĠKLER: LOJĠSTĠK 

SECTORIAL DYNAMICS IN TURKEY‟S ECONOMY: LOGISTICS 

Doç. Dr.  Taner AKÇACI 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, akcaci@kilis.edu.tr 

 

ÖZET 

Türkiye ekonomisindeki sektörel eğilimlere bakıldığında geliĢmiĢ ülkelerin geçirdiği bir 

yapısal dönüĢüm sürecinin yaĢanmakta olduğu görünmektedir. Hizmetler ve sanayi 

sektörlerinin ekonomi içerisindeki payı artarken, tarım sektörünün göreli önemi azalmaktadır. 

Lojistik hizmetler, malların üretim ve dağıtım akıĢını düzenlemesi ve bu sürecin 

devamlılığının sağlanması açılarından Türkiye ekonomisi için çok büyük öneme sahiptir. 

UlaĢtırma ve lojistik sektörünün dünya ekonomilerindeki payı milli genel olarak milli gelirin 

yüzde onunu teĢkil etmektedir. Türkiye ekonomisinde ise lojistik sektörünün milli gelirden 

aldığı pay bu oranın çok altındadır. Bu durumun temel sebebi, lojistik faaliyetlerin ağırlıkla 

üretici firmalar tarafından sunulması ve lojistik hizmetlerdeki dıĢ kaynak kullanım oranının 

düĢük olmasıdır. Lojistik sektörü, Türkiye ekonomisinde istihdam oluĢturmada ve büyüme 

potansiyeline etkisi açısından öne çıkan sektörlerden birisidir. Bu çalıĢmanın temel amacı, 

lojistik sektörünün imalat ve dıĢ ticaret sektörü arasındaki iliĢkiyi analiz etmektir. Alt yapının 

oluĢmasıyla 1990 sonrasında atılıma geçen ve 2000‘li yıllarda kalite çıtasını yükselterek 

dinamik bir sektör haline gelen Türk lojistik sektörü geliĢim potansiyeli bakımından diğer 

sektörlere de katkı sağlayarak büyüme potansiyelini artırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Sektörel analiz, Büyüme.  

 

ABSTRACT 

When having a look at the trends in Turkey‘s Economy, it is seen that the developed countries 

has been within a process of structural transaction. While the shares of services and industry 

sectors increase in the economy, agriculture‘s share has been losing its relative importance. 

Logistic services are quite significant for Turkey‘s Economy in terms of organizing the stream 

of producing and distributing goods and maintaining the process. Transportation and logistics 

sector has generally hold 10 per cent of countries‘ GDP worldwide. However, the share of 

logistic sector has got from the GDP is far below the proportion of the world level in the 

Turkey‘s Economy. The main reason of this, logistic activities are mostly presented by 

production firms and external basis usage rate of logistic services are too low. Logistic sector 

is also one of the prominent sectors which is providing employment and influencing growth 

potential. Leading purpose of the paper is to analyse the relationship among logistic sector, 

manufacturing sector, and foreign trade. After completing infrastructure in 1990, Turkish 

logistic sector has been become a dynamic sector by making its quality higher. Furthermore, it 

increases the growth potential by contributing other sectors‘ improvement potential.  

Keywords: Logistics, Sectorial Analyse, Growth 
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ĠMALAT SEKTÖRÜ DIġ TĠCARET ETKĠLEġĠMĠ 

THE INTERACTION BETWEEN MANUFACTURING SECTOR AND 

FOREIGN TRADE 

Doç. Dr. Taner AKÇACI 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, akcaci@kilis.edu.tr 

 

ÖZET 

Türkiye ekonomisinin en önemli iktisadi sorunlarından birisinin cari açık olduğu bilinen bir 

gerçektir. Bu sorunun önemli tetikleyicilerinden birisi de üretimdeki ithalata bağımlıktır. 

Ġmalat sektörünün teknoloji ve ara malında ithalata bağımlılığı nedeniyle özellikle hızlı 

büyüme dönemlerinde ithalatta gözlenen artıĢ beraberinde cari açığın finansmanı problemini 

de getirmektedir. KüreselleĢme sürecinin hızlanmasıyla birlikte uluslararası ticaretin önündeki 

engellerin azalması ve teknolojik yapıdaki hızlı geliĢmeler baĢta geliĢmekte olan ülkelerin dıĢ 

ticaretini etkilemekte ve bu ülkelerin dıĢ girdilere bağımlılığını arttırmaktadır. Ġmalat sanayi 

üretimi alt sektörler itibariyle incelendiğinde dıĢ girdi sağlayan alt sektörler yüksek üretim 

artıĢları sağlarken, yerli girdi kullanımının ağırlıklı olduğu alt sektörlerinde durgunluk 

gözlenmektedir. Bu çalıĢmanın amacı, imalat sektörünün ithalat ve ihracata bağımlılığını test 

etmektir. DeğiĢkenler arasındaki nedensellik iliĢkisi, Toda ve Yamamoto (1995) tarafından 

geliĢtirilen nedensellik analizi ve Hacker-Hatemi-J (2006) yöntemine dayalı bootstarp metodu 

ile test edilmiĢtir. Yapılan analizde, ithalat ile imalat sanayi üretim endeksi arasında çift yönlü 

ve ihracattan imalat sanayi üretim endeksine doğru tek yönlü Granger tipi nedensellik tespit 

edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Ġmalat Sektörü, DıĢ ticaret, Nedensellik. 

 

ABSTRACT 

It is known that one of the most important economic problems of the Turkish economy is the 

current account deficit. One of the important triggers of this problem is import dependency in 

production. Due to the dependence of the manufacturing sector on imports of technology and 

intermediate goods, the increase in imports, especially during periods of rapid growth, brings 

with it the problem of financing the current account. Rapid developments in the technological 

structure affect the foreign trade of the developing countries in the first place and increase the 

dependency of these countries on external inflows. The purpose of this study is to test the 

dependence of the manufacturing sector on imports and exports. The causality relationship 

between variables was tested by causality analysis developed by Toda and Yamamoto (1995) 

and bootstrap method based on Hacker-Hatemi-J (2006) method. According to results of 

causality tests, there is bidirectional Granger causality between imports and manufacturing 

industry production index and one-way causality exports to manufacturing industry 

production indeks. Key words: Manufacturing Sector, Foreign Trade, Causality 

Keywords: Logistics, Sectorial Analyse, Growth 
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TÜKETĠCĠLERĠN ETNOSENTRĠZM DÜZEYLERĠ VE DEMOGRAFĠK 

ÖZELLĠKLERĠNĠN MARKA BAĞLILIĞI, ÜRÜN KALĠTESĠ VE TÜKETĠCĠ SATIN 

ALMA NĠYETLERĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 

Yrd. Doç. Dr.  Tahir BENLĠ
 

Kastamonu Üniversitesi, tbenli@yahoo.com 

Yrd. Doç. Dr. Kübra KARAOSMANOĞLU
 

Yrd.Doç.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, kkara@mu.edu.tr 

Esma ERTÜRK 

Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, eesma.eerturk@gmail.com 

 

 

ÖZET 

Rekabetin yoğun ölçekte yaĢandığı günümüz pazar koĢullarında iĢletmelerin hedefledikleri 

pazar büyüklüklerine eriĢebilmeleri ve baĢarılı olabilmeleri için tüketiciyi iyi tanımaları artık 

yeterli bir pazarlama stratejisi olarak kabul görmemektedir. Yeni dönemde ancak, tüketicisini 

davranıĢ kalıplarında tanıyan, ihtiyaçlarının farkında olan ve tüketici davranıĢlarının 

gerçekleĢmesinde ona etki eden faktörleri iyi izleyebilen iĢletmelerin baĢarılı olma Ģansı 

yükselmektedir.Günümüzde, küreselleĢmenin de etkisiyle, tüketici davranıĢına etki eden 

sosyal, kültürel, psikolojik ve kiĢisel faktörlerin yanı sıra etnosentrik tutumların da önem 

kazandığı görülmektedir. Bu bağlamda özellikle ulusal ve uluslararası düzeyde farklı boyutlar 

kazanan tüketim olgusu, tüketici ihtiyaçlarında yaĢanan değiĢimlere ek olarak tüketici 

tercihlerini etkileyen, menĢe ülke (ürünlerin üretildiği ülke), marka bağlılığı ve tüketici 

etnosentrizmi(tüketicinin yerli ve yabancı ürünlere bakıĢ açısı) gibi yeni yaklaĢımların 

oluĢumuna neden olmuĢtur. MenĢe bilgisi, milliyetçilik ve yerli ürün tercihi boyutlarını içinde 

barındıran yeni bir yaklaĢım olan etnosentrizm, tüketici tercihlerini etkileyebileceği için 

günümüzde iĢletmeler tarafından da farkına varılan bir kavrama dönüĢmektedir.Tüketici satın 

alma kararları ile ilgili yapılan araĢtırmalar, demografik özelliklerin yanı sıra tüketicilerin 

etnosentrik yaklaĢımlar açısından da davranıĢ farklılıkları ortaya koyabileceğini 

belirtmiĢtir.Satın alma karar süreci tüketici etnosentrizmi çerçevesinde incelendiğinde, 

etnosentrik eğilimi yüksek olan tüketicilerin, kendilerine kültürel olarak yakın hissettikleri 

ülkelerin ürünlerini tüketmeye eğilimli oldukları görülmektedir. Etnosentrik tüketici 

tutumları, tüketicilerin ürün ve hizmetleri satın alma sürecinde milli duyguların etkisinde 

kalınarak ortaya çıkmaktadır.Tüketiciler etnosentrizm düzeylerine göre ,farklı Ģekillerde yerli 

ve yabancı menĢeli ürünleri değerlendirmeye tabii tutmaktadırlar.Tüketicilerin bu 

değerlendirmeleri sonucu satın aldıkları yerli ürünler bazı zamanlarda yabancı ürünlerden 

daha az fayda sağlayabilmekte  veya düĢük kaliteli olabilmektedir. Günümüzde tüketim, 

sadece rasyonel boyutlara dayanmayan, duyusal algıların da dikkate alındığı bir sürece 

dönüĢmüĢtür. Bu durum  tüketicinin davranıĢları kadar tüketici deneyimlerinin de dikkate 

alınmasının önemini vurgulamaktadır.GloballeĢmenin tüm olumlu getirilerine karĢın, 

tüketicilerin gerek siyasi gerekse kültürel etkileĢimlerinin bir sonucu olarak yabancı mal 

karĢıtlığını her fırsatta sergiledikleri görülmektedir.Etnosentrik tüketiciler, ihtiyaçlarını 

karĢılamada kendi ülkelerine ait ürünlerin daha iyi olduğuna inandıkları için bu ürünleri satın 

almaktadırlar. Tüketicilerin etnosentrizm düzeyleri arttıkça yerli ürün tercih etme 

eğilimlerinin, yabancı ürün tercih etme eğilimlerine göre artacağı öngörülmektedir. 
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Etnosentrik tüketicilere göre, yabancı menĢeli ürün satın almak yanlıĢ bir davranıĢ 

biçimidir.Onlara göre bu durum ülkenin yerel ekonomisine zarar vererek  hem gelir hem de iĢ 

kaybına yol açmakta ve aynı zamanda da  bireyleri milliyetçilikten 

uzaklaĢtırmaktadır.Etnosentrizmin oluĢmasının temel nedeni bireylerin kendi kültürünü 

yansız olarak değerlendirmekte zorlanmalarıdır. Etnosentrik görüĢe sahip olan bireylerde 

karĢılıklı anlayıĢ ve hoĢgörü düzeyi düĢüktür. Tüketici etnosentrizminin etkisi ve derecesi 

bireyden bireye göre farklılık göstermektedir. Bu durum da bize, bireylerin meydana getirdiği  

kültürler açısından da tüketici etnosentrizmi derecesinin ve etkisinin farklı olduğu sonucuna 

iliĢkin öngörüler vermektedir. Özellikle de tüketici etnosentrizmi ile desteklenmiĢ tüketici 

satın almalarında marka seçimi ve marka bağlılığı da bu durumun en temel belirleyicisi 

konumundadır. ÇalıĢmanın amacı, tüketicilerin marka bağlılığı, ürün kalitesi ve satın alma 

niyetlerinin etnosentrizm düzeylerine ve demografik özelliklerine göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu ile internet 

üzerinden ulaĢılan 400 tüketiciden veriler toplanmıĢtır. Hazırlanan anket formu 52 

değiĢkenden oluĢmaktadır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile değerlendirilmiĢtir. 

Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için tanımlayıcı istatistik analizi 

yapılmıĢtır. Faktör analizi yapılarak beĢ faktör belirlenmiĢtir. Belirlenen faktörler çay satın 

alma kriteri algısı, ürün kalitesi algısı, marka bağlılığı algısı, yerli ürün tercihi algısı ve 

milliyetçilik algısıdır.Türk kültüründe yaygın tüketim alanına sahip olan çay tüketiminde 

tüketicilerin etnosentrizm düzeyleri ve demografik özelliklerine göre marka bağlılığı, ürün 

kalitesi ve satın alma niyetlerindeki farklılıklar T-testi,Kruskall Wallis ve ANOVA testleri ile 

ortaya konmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Etnosentrizm, marka bağlılığı, tüketici satın alma niyeti 
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BĠLGĠ ÇAĞININ ODAK NOKTASI ÜNĠVERSĠTELERDE MANTAR YÖNETĠMĠ 

Dr. Erol TEKĠN 
Ordu Üniversitesi, erolktu@gmail.com 

Yrd. Doç. Dr.  Nihan BĠRĠNCĠOĞLU 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, nihana.aydin@gmail.com 

ÖZET 

Mantar yönetimi mantarların yetiĢtirilme metaforu kullanılarak yönetim literatürüne henüz 

oldukça yeni girmiĢ bir teoridir. Bu durum alt düzeydeki çalıĢanları tıpkı mantar 

yetiĢtiriciliğinde olduğu gibi karanlıkta tutarak gübre ile beslemek (neyin ne olduğunu 

açıklamadan talimatlar aracılığıyla yönlendirmek) anlamına gelmektedir. Yöneticiler 

genellikle ellerindeki gücü ve bilgiyi tek merkezde tutarak çalıĢanlar tarafından sorgulanmak 

ve eleĢtirilmek istememektedirler. Bu nedenle, her bilgiyi çalıĢanları ile paylaĢmayı tercih 

etmemektedirler. Diğer bir ifadeyle, üstler astlarına belli bir iĢi vermekte ancak neyi neden 

yapmaları gerektiğini açıklama gereksiniminde bulunmamaktadırlar. Bu durum, aynı zamanda 

bilgi asimetrisi konusunu gündeme getirmektedir. Bir ortamda geliĢme kaydedilmek 

isteniyorsa bilgi asimetrisinin azaltılması, açık iletiĢim kanallarının kullanılması ve adil bir 

yönetim mekanizmasının oluĢturulması gerektiği bir gerçektir. Bir ülkenin geleceğinin inĢa 

edildiği eğitim alanında ise, mantar yönetim tarzının benimsenme düzeyi merak edilen bir 

husustur. Bu çalıĢma ―ülkelerin gelecekleri olarak düĢünülen gençler (bu çalıĢma kapsamında 

araĢtırma görevlileri) ve gençlere yön veren, aynı zamanda çeĢitli idarecilik görevlerinde 

bulunan öğretim üyeleri arasında gerçekten bu tür bir iliĢki sağlanabilmekte midir?‖ temel 

araĢtırma sorusundan hareketle oluĢturulmuĢtur. Bu kapsamda öncelikle üniversitelerde bu 

tarz bir sorunun olup olmadığının belirlenmesi ve ardından idarecilik yapan öğretim 

üyelerinin mantar yönetim tarzını kullanım ve araĢtırma görevlilerinin de mantar yönetim 

tarzına maruz kalma düzeylerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde 

Türkiye‘de iki kamu üniversitesinde görev yapan idareci öğretim üyeleri ve araĢtırma 

görevlileri ile görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢmeler sonucunda üniversitelerde öğretim 

üyelerinin mantar yönetim tarzını uygulama ve araĢtırma görevlilerinin mantar yönetimine 

maruz kalma düzeyleri belirlenmiĢtir. Ayrıca, mantar yönetim tarzının uygulanmasının 

nedenleri de incelenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Mantar Yönetimi, Metafor, Bilgi Asimetrisi  
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FĠRMA DEĞERĠNE ETKĠ EDEN MAKROEKONOMĠK FAKTÖRLERĠN TESPĠT 

EDĠLMESĠ: MALĠ SEKTÖR ÜZERĠNE PANEL VERĠ ANALĠZĠ 

ArĢ. Gör. Emre Esat TOPALOĞLU 

Mersin Üniversitesi, emresatopal@hotmail.com 

Öğr. Gör. Özlem KARAKOZAK 

NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi, ozkara86@gmail.com 

 

ÖZET 

ÇalıĢmada, makroekonomik faktörlerde gerçekleĢen değiĢimlerin firma değerine olan etkisini 

tespit etmek amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda 2003-2015 yılları arasında mali sektörde sürekli 

olarak faaliyet gösteren 25 firma çalıĢma kapsamında incelenmiĢtir. Makroekonomik 

faktörler; gayri safi yurtiçi hâsıla, döviz kuru (Türk Lirası/ABD Doları), faiz oranı (gecelik 

gerçekleĢen basit faiz oranının ağırlıklı ortalaması), enflasyon oranı (yurtiçi fiyat endeksi), 

altın fiyatı (1 Ons Altın Londra SatıĢ Fiyatı), Borsa Ġstanbul 100 Endeks getiri, uluslararası 

portföy yatırımları ve para arzı olarak belirlenmiĢtir. Firma değerine etki eden 

makroekonomik faktörleri tespit edebilmek için panel veri analizinden yararlanılmıĢtır. Analiz 

sonucunda, enflasyon oranında ve uluslararası porföy yatırımlarında gerçekleĢen değiĢimler 

ile firma değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif iliĢkinin varlığı ortaya 

çıkarılırken; faiz oranında ve gayri safi yurt içi hâsılada meydana gelen değiĢimler ile firma 

değeri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif iliĢki ortaya çıkarılmıĢtır. Diğer 

taraftan altın fiyatlarında, BIST 100 endeks getirisinde, döviz kurunda ve para arzında 

gerçekleĢen değiĢimler ile firma değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir iliĢki 

tespit edilememiĢtir.   

Anahtar Kelimeler: Piyasa Değeri, Makroekonomik Faktörler, Panel Veri Analizi, Mali 

Sektör. 
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PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ ALAN MÜZĠK ÖĞRETMENLERĠNĠN 

ÖĞRETMENLĠK MESLEK BĠLGĠLERĠ VE UYGULAMALARINA ĠLĠġKĠN 

GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

THE INVESTIGATION OF VIEWS OF MUSIC TEACHERS, RECEIVING 

PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION, REGARDING PROFESSIONAL 

TEACHING KNOWLEDGE AND PRACTICES 

ArĢ. Gör. Tuğba ÇAĞLAK 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, tugbacaglak@windowslive.com 

Prof.Dr. Nezihe ġENTÜRK 

Gazi Üniversitesi, nezihesenturk@gmail.com 

ÖZET 

Türkiye‘de öğretmenlik mesleği, eğitim fakültesi lisans programlarından mezun olmayı 

gerektirir. Konservatuar ve Güzel Sanatlar Fakültesi gibi Eğitim Fakültesi dıĢında diğer 

fakültelerin mezunlarının pedagojik formasyon dersleri almadan öğretmenlik yapması olası 

değildir. Konservatuar ve Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları, pedagojik formasyon eğitimini 

iki sömestrilik derslerle bitirmektedirler. Bu eğitim süreci sonunda baĢarılı olan adaylara 

pedagojik formasyon sertifikası verilmektedir. Bu araĢtırmanın amacı, pedagojik formasyon 

eğitimi alan müzik öğretmenlerinin öğretmenlik meslek bilgileri ve uygulamalarına iliĢkin 

görüĢlerinin incelenmesidir. Nitel araĢtırma modeline örnek olan bu araĢtırmamızda öncelikle 

tarama yolu ile Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 

ders programı ile pedagojik formasyon eğitimi ders programı incelenecektir. Ayrıca durum 

çalıĢmasına örnek olarak, pedagojik formasyon eğitimi alıp Ankara ilinde görev yapmakta 

olan müzik öğretmenlerine ulaĢılarak yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu ile verilere 

ulaĢılacaktır. Sonuçlar içerik analizi yöntemiyle tablolaĢtırılıp yorumlanacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmenliği, Müzik Eğitimi, Pedagojik Formasyon, Formasyon Eğitimi  

 

ABSTRACT 

The teaching profession in Turkey requires the graduation from the undergraduate programs 

of education faculties. It is not possible for the graduates of other faculties other than the 

Faculty of Education, like Faculty of Conservatory and Fine Arts to teach without taking 

pedagogical formation lessons. The graduates of Faculty of Conservatory and Fine Arts 

complete pedagogical formation education with two semester lessons. At the end of the period 

of study , successful candidates are given a pedagogical formation certificate. The aim of this 

study is to investigate the views of music teachers, receiving pedagogical formation 

education, regarding professional teaching knowledge and practices. The Academic Program 

of Department of Music Teaching of Gazi Education Faculty of Gazi University, and 

Pedagogical Formation Education Academic Program will primarily be investigated in our 
study, which is an example of qualitative research model. In addition, as an example of the case 

study, the music teachers who have already received pedagogical formation education and have 

been working in Ankara province will be contacted, and the data will be obtained by a semi-

structured interview form. The results will be tabled and construed by content analysis method. 

Keywords: Music Teaching, Music Education, Pedagogical Formation, Formation Education. 
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TÜRKĠYE ĠLE KAZAKĠSTAN ARASINDAKĠ EKONOMĠK ĠLĠġKĠLER 

ECONOMIC RELATIONS BETWEEN TURKEY AND KAZAKHSTAN 

Prof.Dr.  Ali ACARAVCI 

Mustafa Kemal Üniversitesi, acaravci@mku.edu.tr 

Öğr. Gör. Tunay BOSTAN GÖKTÜRK 

Mustafa Kemal Üniversitesi, tbostan@mku.edu.tr 

 

ÖZET 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlıklarını kazanmaya baĢlayan, kapalı ve 

sosyalist bir ekonomik sistemden çıkan Türki Cumhuriyetler dıĢ dünyadan kendilerine 

modeller ve ortaklar aramaya baĢlamıĢlardır. Türkiye‘nin bölgeyle tarihsel ve kültürel pek çok 

açıdan ortak özelliklerinin olması ilk akla gelen ülke olmasına neden olmuĢtur. Yeni bağımsız 

Türk Cumhuriyetleri ekonomik ve stratejik potansiyelleriyle birlikte Türk dıĢ politikası için de 

önemli bir yere sahip olmuĢtur. Sadece Türkiye açısından değil, Türk Cumhuriyetleri 

açısından da ülke iliĢkilerindeki geliĢmeler son derece önemlidir. 2000 yılından itibaren 

KomĢu ve Çevre Ülkelerle Ticari ve Ekonomik iliĢkileri GeliĢtirme Stratejisi ortaya 

konmuĢtur. Türkiye ile Kazakistan arasında ekonomik ve siyasi iliĢkiler Kazakistan‘ın Ekim 

1990 tarihinde egemenliğini ilan etmesiyle kurulmaya baĢlamıĢtır. Asya-Avrupa alanının 

topraklarının dörtte birine sahip olan Kazakistan, ekonomik olarak bölgenin üçte ikisinde 

etkili olmaktadır. Türkiye, geliĢmekte olan bir ülke olduğu için, enerji ihtiyacı giderek 

artmaktadır. Ġhtiyacını karĢılayabilmek için ülke sınırları içerisinde çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢ 

olsa da, büyük bir kısmını dıĢarıdan karĢılamaktadır. Kazakistan bütün dünya petrol 

rezervlerinin %3,3 ve doğal gazların %1 sahiptir. Bu durumda Türkiye‘den, daha sıkı ticari 

iliĢkiler kurmasını sağlayacak politikalar üretmesi beklenmektedir. Bu çalıĢmada Kazakistan 

ile Türkiye arasındaki ticari-ekonomik iliĢkilerin analizini yaparak, 1992-2016 döneminde 

Türkiye ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında yapılan dıĢ ticaret iliĢkisi gerçekleĢtirilen 

politikalar ve ekonomik etkileri incelenmektedir. Ayrıca iki ülkenin karĢılaĢtıkları temel 

sorunları tespit etmeyi amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Türk DıĢ Politikası, Türki Cumhuriyetler, Ġhracat kalemleri, Ġthalât 

kalemleri  

 

ABSTRACT 

The Turkic Republics, starting from a closed and socialist economic system, which began to 

gain their independence with the disintegration of the Soviet Union, started to seek out models 

and partners from the outside world. The fact that Turkey has historically and culturally many 

common features in the region has caused it to be the first country to come to mind. The new 

independent Turkic Republics, along with their economic and strategic potentials, have also 

had an important place in Turkish foreign policy. Developments in country relations are of 

great importance not only for Turkey but also for Turkic Republics. Since 2000, the Strategy 

for Developing Commercial and Economic Relations with Neighboring and Environmental 

Countries has been put forward. The economic and political relations between Turkey and 

Kazakhstan began to be established when Kazakhstan declared its sovereignty in October 

1990. Kazakhstan, which has one-fourth of the territory of the Asia-Europe area, is 

economically effective in two thirds of the region. Since Turkey is a developing country, the 
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need for energy is increasing. Although various studies have been carried out within the 

borders of the country in order to meet the need, most of them meet from outside. Kazakhstan 

possesses 3.3% of all world oil reserves and 1% of natural gas reserves. In this case, Turkey is 

expected to produce policies that will enable them to establish tighter trade relations. This 

study analyzes the trade-economic relations between Kazakhstan and Turkey and examines 

the policies and economic effects of foreign trade relations between Turkey and Kazakhstan 

during 1992-2016 period. It is also intended to identify the key issues that the two countries 

face.  

Keywords: Turkish Foreign Policy, Turkic Republics, Export items, Import item 
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BĠR LEASING UYGULAMASI OLARAK SAT VE GERĠ KĠRALA ANLAġMALARI 

SALE AND LEASEBACK AGGREMENTS AS A LEASING TYPE 

Yrd. Doç. Dr. Tuncay Turan TURABOĞLU 

Mersin Üniversitesi, ttturaboglu@gmail.com 

Öğr. Gör. Serdar YAMAN 

ġırnak Üniversitesi, srdr73@gmail.com 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, bir leasing uygulaması olan sat ve geri kirala anlaĢmaları incelenmiĢtir. Sat ve 

geri kirala anlaĢmaları, iĢletmelerin sahip oldukları varlıklarını satıp geri kiralayarak yeni bir 

finansman olanağı yaratmasını ifade eder. Sat ve geri kirala anlaĢmaları, taraflarına çeĢitli 

ekonomik avantajlar sunmaktadır. Bu çalıĢmada, Türkiye‘de nispeten yeni bir uygulama olan 

sat ve geri kirala iĢlemlerinin incelenerek geliĢiminin, yoğunlaĢtığı mal gruplarının ve 

uygulama üzerindeki etkenlerin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Buna göre; ülkemizde 2012 yılı 

itibarıyla kullanılmaya baĢlanan sat ve geri kirala anlaĢmalarının, ilk yıllarda yoğun ilgi 

görmekle birlikte günümüzde bir durağanlık içerisine girdiği anlaĢılmaktadır. Daha çok 

gayrimenkuller üzerinden gerçekleĢtirilen uygulamanın, ilgili iĢletme açısından yeni bir 

finansman olanağı sağlamanın yanı sıra damga vergisi, tapu harcı ve kurumlar vergisi 

muafiyeti nedeniyle önemli bir avantaj sunduğu ortadadır. Ancak değiĢen ekonomik 

koĢulların da etkisiyle leasing Ģirketleri açısından giderek karlı bir araç olmaktan çıkması, 

uygulamanın önündeki en önemli dezavantajı oluĢturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Leasing, Sat ve Geri Kirala AnlaĢmaları.  

 

ABSTRACT 

In this study, a leasing type, sale and leaseback agreements, was examined. Sale and 

leaseback agreements mean that businesses will create new financing opportunities by selling 

and re-leasing their assets. The sale and leaseback agreements offer various economic 

advantages to their partners. In this study, it‘s aimed to examine the sales and leaseback 

agreements which is a relatively new in Turkey and to determine the development and the 

factors on the application. According to this; It is understood that the sales and lease 

agreements that were started to be used in our country in 2012 have entered a stagnation today 

with the intense interest in the first years. It is more important for the application to be 

realized through the real estate to provide a new financing opportunity in terms of the related 

business, as well as a significant advantage due to various tax exemption. However, due to the 

changing economic conditions, increasingly becoming an unprofitable instrument for leasing 

companies, constitutes the most important disadvantage of this agreements. 

Keywords: Leasing, Sale and Leaseback Aggrements, Turkey.  
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TARIMSAL YATIRIMLARIN FĠNANSMANI: TÜRKĠYE ĠÇĠN BĠR ĠNCELEME 
FINANCING OF AGRICULTURAL INVESTMENTS: AN INVESTIGATION FOR TURKEY 

Yrd. Doç. Dr. Tuncay Turan TURABOĞLU 

Mersin Üniversitesi, ttturaboglu@gmail.com 

Kerim KUTLUAY 

Doktora Öğrencisi, Mersin Üniversitesi, kerimkutluay@gmail.com 

 

ÖZET 

Çok yakın bir geçmiĢe dek tarımsal ürün istihsali açısından kendi kendine yeterli az sayıdaki 

ülkeden biri olan Türkiye, günümüzde, özellikle bazı ürünler temelinde ithalat yapar hale 

gelmiĢtir. Ancak gerek iç tüketimi karĢılamak yoluyla gıda ürünlerinin enflasyon üzerindeki 

baskısını azaltmak ve gerekse de tarımsal sanayi ürünleri dahil tarımsal ürün ihracatını 

artırarak sürdürmek için bu durumun değiĢmesi gerektiği açıktır. Bu ise her biri ayrı bir 

yatırım projesi olarak ele alınabilecek tarımsal üretime dönük yatırımların artmasını ve bu 

amaca yönelik çabaların desteklenmesini elzem kılmaktadır. TaĢıdığı önem ve potansiyele 

binaen bu çalıĢmada, tarımsal üretim açısından mevcut yatırım ortamının değerlendirilmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu amaçla; öncelikle tarım, tarımsal faaliyetler, tarımsal iĢletmeler 

tanımlanarak tarımsal destek araçları anlatılmıĢ ve çalıĢmanın son bölümünde bir sera yatırımı 

konu edilerek, beĢ farklı destek alternatifi üzerinden bir analiz yapılmıĢtır. Sonuç olarak; 

destek mekanizmalarının aynı amaca hizmet etmekle birlikte çoğu kez karĢılaĢtırma 

yapılmasına olanak tanımayacak biçimde farklılıklar içerdiği, değiĢken faiz oranı uygulaması 

ve dosya masraflarının belirsizliği arttırdığı görülmüĢtür. Tarımsal giriĢimci açısından 

dezavantaj yaratan bu durumun artadan kaldırılması için bir tarımsal kredi üst kurumunun 

kurulmasını faydalı olacağı değerlendirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, tarımsal yatırım, finansman. 

 

ABSTRACT 

Turkey, which is one of the few self-sufficient countries in terms of agricultural product 

harvest to a very recent time, nowadays has been able to import on the basis of some products. 

However, it is clear that this situation must be changed in order to reduce the pressure on 

inflation of food products by meeting domestic consumption, and to increase the export of 

agricultural products including agricultural industrial products. This, in turn, makes it 

essential for agricultural production-oriented investments, each of which can be considered as 

a separate investment project, to be supported by efforts towards this endeavor. In this study, 

which carries importance and potential, it is aimed to evaluate the current investment 

environment in terms of agricultural production. For this purpose; agricultural support tools 

were described by defining agriculture, agricultural activities, agricultural enterprises and a 

greenhouse investment has been analyzed on five different support alternatives. As a result; 

Support mechanisms have served the same purpose, but often have variations that do not 

allow comparison, variable interest rate application and file costs have increased uncertainty. 

It would be beneficial to establish an agricultural credit institution in order to eliminate this 

disadvantage in terms of agricultural entrepreneur. 

Keywords: Agriculture, agricultural investment, financing. 
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PRATĠK OLARAK STRATEJĠ (PoS) VE STRATEJĠK DÜġÜNCE OKULLARI 

STRATEGY – AS- PRACTICE (SaP) AND STRATEGIC SCHOOLS OF THOUGHT 

Umut ÇĠL 

Karamanoğlu Mehmetbey University, umutcil@kmu.edu.tr 

 

ÖZET 

Pratik olarak strateji (PoS), belli bir süre, yönetim alanının merkezi olarak kabul edilen Kuzey 

Amerika tarafından görmezden gelinse de, baĢta Ġngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesi 

araĢtırmacıları tarafından planlı ve programlı bir Ģekilde geliĢtirilmeye devam edilmiĢ ve 

Amerikalılar tarafından Avrupa kökenli bu baĢkaldırıyı görmezden gelinemeyecek hale 

getirmiĢtir. Amerikalı yazarların konuya uzak duruĢu çeĢitli tartıĢmaları da beraberinde 

getirmiĢ ve uzun bir süre SaP‘nin yeni bir yaklaĢım mı yoksa yeni bir ambalajlama mı olduğu 

tartıĢılmıĢtır. Bu tartıĢmalar Kuhn‘un paradigma süreçlerine atıfla, çeĢitli yazarlarca 

derinlemesine iĢlenmiĢ ve belli bir olgunluğa ulaĢmıĢtır. Ancak, SaP‘nin stratejik düĢünce 

okulları arasındaki konumu oldukça az tartıĢılmıĢ ve bu konudaki eksiklik giderek daha 

önemli hale gelmiĢtir. Bu nedenle bu çalıĢma, SaP yaklaĢımının stratejik düĢünce okulları 

arasındaki konumunu belirleme amacını taĢımakta olan bir giriĢimdir. Ġçerik analizi 

yöntemiyle, SaP sırasıyla Mintzberg‘in (1990) on, Whittington‘ın (1993) dört ve De Wit ve 

Meyer (1994) ile Barca‘nın (2005) dört okulu ile karĢılaĢtırılmıĢ ve sonuç olarak bu okulların 

kombinasyonu arasındaki konumu belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Pratik olarak Strateji, Stratejik DüĢünce Okulları, Strateji TartıĢmaları  

 

ABSTRACT 

Although, Strategy-as-Practice (SaP) approach has been ignored a period of time by North 

America which has been regarded as the center of management field, it has been developed in 

a planned and programmed manner by many European countries, especially in the UK. Thus, 

American researchers have become unable to ignore this European uprising. Nevertheless, the 

fact that American scholars have not done any work on this issue for a long time has led to 

various discussions and during this time, it has been mostly argued whether the SaP is a new 

approach or a new packaging. These discussions have been studied in depth by various 

authors, especially with reference to Kuhn's paradigm processes, and have reached a certain 

degree. However, the position of SaP among strategic schools of thought has been rather 

underdeveloped, and this shortcoming has become increasingly important. For this reason, 

this study is an attempt to identify the position of the SaP approach among strategic schools of 

thought. By means of content analysis, SaP was compared with ten schools of Mintzberg 

(1990), four schools of Whittington (1993), four schools of De Wit and Meyer (1994) and 

Barca (2005) and consequently tried to determine the position between the combination of 

these schools.  

Keywords: Strategy as Practice, Strategic Schools of Thought, Strategy Discussions 
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MÜZĠK ÜRÜNLERĠNĠN PAZARLANMASINDA YENĠ MEDYA 

TEKNOLOJĠLERĠNĠN ROLÜ 

THE ROLE OF NEW MEDIA TECHNOLOGIES IN THE MARKETING OF MUSIC 

PRODUCTS 

Doç. Dr. Ünal ĠMĠK 

Ġnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, unal.imik@inonu.edu.tr 

ArĢ. Gör. Selin OYAN 

Ġnönü Üniversitesi GSTF, selin.oyan@inonu.edu.tr 

 

ÖZET 

Müzik sanatı kavramının sadece duygularımıza tercüman olduğu Ģeklindeki tanımların artık 

eksik ve yetersiz kaldığı süreçler yaĢamaktayız. Bu durumu, müziğin sanat olmanın yanı sıra, 

bir endüstri ürünü haline gelmesi olarak açıklayabiliriz. Her üretilen ürünün ihtiyaç duyacağı 

gibi, günümüzde müzik ürünlerinin de pazarlanmaya ihtiyaç duyduğu gerçeğini de göz ardı 

edemeyiz. Çünkü müzik sanatı, bir ifade biçimi olmanın ötesinde bir geçim kaynağı ya da 

ekonomik sektör haline dönüĢmekte ve bu durum, satıĢ ve pazarlama endiĢesini beraberinde 

getirmektedir. Günümüzde üretilen müzik ürünlerinin dinleyiciye nasıl pazarlanacağı sorusu 

ise, yeni medya teknolojilerinin bu alandaki önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. 

AraĢtırma, müzik ürünlerinin pazarlanmasında yeni medya teknolojilerinin rolünü, çeĢitli 

boyutları ile ele alınmaktadır. AraĢtırma betimsel bir nitelikte olup, veriler kaynak taraması ve 

anket yolu ile elde edilmiĢtir. Örneklemler, random (rastlamsal) yöntemle belirlenmiĢtir. 

AraĢtırma verileri veri analiz programları yardımı ile çeĢitli tablolara dönüĢtürülmüĢ ve 

yorumlanmıĢtır. GerçekleĢtirilen araĢtırmada; müzik ürünlerinin devasa bir ekonomik sektör 

halini aldığı, günümüzde üretilen müzik ürünü sahiplerinin çeĢitli ekonomik beklenti ve 

kaygılar taĢıyabileceği, ekonomik beklentilerle üretilen müzik ürünlerinin ise doğal olarak 

pazarlama ihtiyacı duyabileceği ve yeni medya teknolojisinin müzik ürünlerinin 

pazarlanmasında son derece önemli iĢlevlere sahip olduğu elde edilen sonuçlardan bazılarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Sanat, Pazarlama, Medya, Teknoloji 

 

ABSTRACT 

We are living processes in which the concept of music art is just incomplete and inadequate in 

the way that my feelings are interpreters. We can explain this as an artistic product as well as 

an art of music. We can not ignore the fact that today's music products need to be marketed as 

well as every produced product will need it. Because the art of music is becoming a means of 

livelihood or economic sector beyond being a form of expression, and this leads to anxiety of 

sales and marketing. The question of how the music products produced today will be 

marketed to audiences increases the importance of new media technologies in this area with 

each passing day. The research focuses on the role of new media technologies in the 

marketing of music products with various dimensions. The research was descriptive and the 

data were obtained through the source survey and questionnaire. The samples were 

determined by random (random) method. The research data was transformed and interpreted 

into various tables with the help of data analysis programs. In the research conducted; Music 

products are becoming a huge economic sector, today's producers of music products can carry 

various economic expectations and concerns, music products produced with economic 
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expectations can naturally need marketing, and new media technology has extremely 

important functions in marketing music products. 

Keywords: Music, Art, Marketing, Media, Technology 
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TURĠZM GELĠRLERĠ – EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ : TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ  

Doç. Dr. Veli YILANCI 
Sakarya Üniversitesi, Yilanci@Sakarya.edu.tr ; veliyilanci@gmail.com 

ArĢ. Gör. Mücahit AYDIN 

Sakarya Üniversitesi, mucahhittaydin@gmail.com 

ÖZET 

Özellikle Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerde turizm doğrudan ve dolaylı olarak ekonomik 

büyüme üzerinde etkili olmakta, politika yapıcılar bu iliĢkiden yararlanarak ekonomik 

büyüme hızını arttırmak için turizm gelirlerini arttırıcı politikalar üretmektedir. Bu çalıĢmada 

turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasında bir iliĢki olup olmadığı Türkiye için 1964-2014 

yıllık verileri kullanılarak incelenecektir. Öncelikle gayri safi yurt içi hasıla ile turizm 

gelirlerinin durağanlık mertebesi birim kök testleriyle belirlenmiĢtir. Sonraki aĢamada ise 

nedensellik iliĢkisi kalıntıların normal dağılmama olasılığı nedeniyle kritik değerlerinin 

özyineleme ile üretildiği ve gerek değiĢkenlerin durağanlık mertebesinin gerekse değiĢkenler 

arasındaki eĢbütünleĢme iliĢkisinin önemli olmadığı Toda Yamamoto nedensellik testiyle 

incelenmiĢtir. ĠliĢkinin kararlılığını sınamak için aynı test aynı zamanda zamanla değiĢen 

formda da kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar sadece kısa zaman periyotlarında iki değiĢken 

arasında nedensellik iliĢkisi olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimler: ekonomik büyüme, turizm gelirleri, nedensellik testleri, eĢbütünleĢme 

testleri 
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TÜRKĠYE'DE E-DEVLET STRATEJĠSĠNĠN EKONOMĠK KALKINMAYA 

ETKĠLERĠ 

Doç. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ 

MuĢ Alparslan Üniversitesi, o.altunc@alparslan.edu.tr 

ArĢ. Gör. Vedat ALMALI 

MuĢ Alparslan Üniversitesi, v.almali@alparslan.edu.tr 

ÖZET  

Son yıllarda bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımı sadece bireyleri etkilemekle kalmayıp 

aynı zamanda kamu yönetiminde de bir değiĢimi zorunlu kılmaktadır. Saydamlığın arttığı 

günümüz küresel dünyada hemen hemen tüm hükümetler, maliyetlerin azaltılması, 

hizmetlerin geliĢtirilmesi, zamandan tasarruf edilmesi ve kamu hizmetlerinde etkinlik ve 

verimliliğin arttırılması amacıyla e-devlet uygulamalarına baĢvurmaktadır. ĠĢte bu nedenle e-

devlet, Türkiye'nin 2023 ulusal hedefleri doğrultusunda tüm kurumlar için öncelikli 

hedeflerden biri haline gelmiĢtir. Kamusal alanda Ģeffaflığın, hesapverebilirliğin ve vergi 

gelirlerinin arttırılmasında önemli bir yeri olan e-devlet uygulaması, ülke ekonomilerini ve 

temel kurumlarını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. 1980'li yılların sonunda Dünya Bankası 

tarafından ortaya atılan iyi yönetiĢim kavramıyla paralellik arz eden e- devlet uygulamasının 

temel prensipleri yönetsel etkinlik, kamu hizmetlerinin kalitesi ve halkın karar alma 

süreçlerine katılımıdır. ÇalıĢmada e-devlet uygulamasının kamu kesiminde çalıĢanların 

verimliliğini arttırmak suretiyle maliyet tasarrufu ve daha iyi hizmet imkanları sağlayarak 

ulusal gelire ne Ģekilde olumlu katkı sunduğu irdelenmiĢtir. Ayrıca e-devlet uygulamasının 

istihdam yaratıcı, kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlayıcı ve dolayısıyla yaĢam 

kalitesini arttırıcı etkileri somut örnekler üzerinden sunulmaya çalıĢılmıĢtır.  

Anahtar kelimeler: E-devlet, Kalkınma, Etkinlik 

ABSTRACT 

In recent years, the use of information and communication technologies has not only affected 

individuals, but also required a change in public administration. In today's global world of 

transparency, almost all governments are resorting to e-government applications to reduce costs, 

improve services, save time and improve efficiency and productivity in public services. For this 

reason, e-government has become one of the priority targets for all institutions in line with 

Turkey's 2023 national targets. E-government practice, which has an important role in increasing 

public transparency, accountability and tax revenues, can significantly affect the country's 

economy and its core institutions. The basic principles of e-government application, which is in 

line with the concept of good governance introduced by the World Bank at the end of the 1980s, 

is administrative efficiency, the quality of public services and the participation of people in 

decision-making processes. In this study, it was discussed how e-government application 

contributed positively to the national income by providing cost savings and better service 

opportunities by increasing productivity of public sector employees. It has also been tried to 

present e-government application through concrete examples of employment-generating, efficient 

use of public resources and thus quality of life enhancing effects.  

Keywords: E-government, Development, Efficiency 
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OSMANLI KADIN ġAĠRLERĠNĠN DĠVAN EDEBĠYATI GELENEĞĠNDEN 

AYRILAN SESĠ VE FARKLI ĠFADE BĠÇĠMLERĠ 

THE OTTOMAN FEMALE POETS THAT DIFFER FROM DIVAN LITERATURE 

WITH THEIR VOICE AND WITH THEIR DISTINCTIVE EXPRESSIONS 

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERTEK MORKOÇ 
Celal Bayar Üniversitesi, yaseminmorkoc@gmail.com 

 

ÖZET 

Divan edebiyatı en genel Ģekliyle ― Kuralları ve sınırları belli bir gelenek edebiyatı‖ olarak 

tanımlanır. Bu kural ve sınırlar zaman içinde baĢta din ve tasavvuf anlayıĢı olmak üzere, Fars 

edebiyatının da tesiriyle Ģiirde ortak ifade biçimlerinin belirmesini ve bunun 

gelenekselleĢmesini sağlamıĢtır. Bu bağlamda nitelik ve nicelik olarak ağırlığını erkek 

Ģairlerin oluĢturduğu klasik Türk Ģiirinde ataerkil söylem, ortak mecazlar, metaforlar, 

mazmunlar, kısacası benzer hayal ve imgelerle çerçevesi belirlenmiĢ bir görünüm arzeder. 

ÇalıĢmamız, dıĢtan bakıldığında ilk etapta tamamen erkek sesini ve bakıĢ açısını verdiğini 

düĢündüren Osmanlı Ģiirinde, kadın divan Ģairlerinin sesinin ayırıcı yönünü, farklı ifade 

biçimlerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu konuda Mihrî Hatun  (ölm. 1512 sonrası), 

Leyla Hanım (ölm.1848) ve ġeref Hanım (1809-1861)‘ın divanları seçilerek incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı kadın Ģairleri, Klasik Türk Ģiiri, Divan edebiyatı, Mihrî Hatun,  

Leylâ Hanım, ġeref Hanım. 

 

ABSTRACT 

Divan literature is described as "a certain tradition literature with its rules and boundaries" in 

the most general form. These rules and boundaries have enabled the formation of common 

expressions in religion and in Sufi intellection in particular and in poetry by the influence of 

Persian literature, and they have made it traditional in time. In this context, in classical 

Turkish poetry, whose male poets are predominant in quality and quantity, patriarchal rhetoric 

presents an outlook that its frame has been established by common tropes, metaphors, poetic 

themes and in short by similar imaginations and ideas. Our work aims to reveal the distinctive 

way of the voice of female divan poets in the Ottoman poetry, which, when viewed from the 

outside, gives a completely male voice and perspective in the first place. In this respect, the 

divan of Lady Mihri (died after 1512), Lady Leyla (died in 1848) and Lady ġeref (1809-1861) 

were chosen and examined. 

Keywords: Ottoman Female poets, Classical Turkish poetry, Divan literature, Lady Mihrî, 

Lady Leylâ, Lady ġeref. 
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ARAġTIRMA ve GELĠġTĠRME YATIRIMLARININ HĠSSE SENEDĠ GETĠRĠLERĠ 

ve HĠSSE SENEDĠ FĠYAT VOLATĠLĠTESĠNE ETKĠSĠ: BIST TEKNOLOJĠ BĠLĠġĠM 

FĠRMALARI ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA 

ArĢ. Gör. Aslı YIKILMAZ ERKOL 

Mersin Üniversitesi, asli_yikilmaz@hotmail.com 

ArĢ. Gör. Emre Esat TOPALOĞLU 

Mersin Üniversitesi, emresatopal@hotmail.com 

Öğr. Gör. Özlem KARAKOZAK 

NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi, ozkara86@gmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmada firmaların araĢtırma ve geliĢtirme (Ar-Ge) yatırımlarının hisse senedi getirileri 

ve hisse senedi fiyat volatilitesine etkisi incelenmektedir. Sektörün Ar-Ge yatırımlarının ülke 

ekonomisine katkıları ve Ar-Ge yatırımlarının yoğunluğu göz önünde bulundurularak 

teknoloji biliĢim sektöründe faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge yatırımları ile hisse senedi 

getirileri ve fiyat volatiliteleri arasındaki iliĢki araĢtırılmaktadır. Bu kapsamda 2011-2015 

yıllları arasında BIST teknoloji sektöründe faaliyet gösteren 14 firmanın Ar-Ge yatırımları ile 

hisse senedi getirileri ve hisse senedi volatilitesi arasındaki iliĢki panel regresyon yöntemi ile 

analiz edilmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında iki model kurulmuĢtur. Ġlk modelde Ar-Ge yatırımları 

ve Ar-Ge yoğunluğunun hisse senedi getirilerine etkisi incelenirken, ikinci modelde ise Ar-Ge 

yatırımları ve arge yoğunluğunun fiyat volatilitesine etkisi incelenmiĢtir. Elde edilen 

sonuçlara göre Ar-Ge yatırımları ile hisse senedi getirileri arasında pozitif bir iliĢki 

saptanırken, Ar-Ge yoğunluğu ile hisse senedi getirileri arasında anlamlı bir iliĢkiye 

rastlanmamıĢtır. Hisse senedi fiyat volatilitesi ile Ar-Ge yatırımları arasında ise negatif ve 

anlamlı bir iliĢkiye rastlanırken, Ar-Ge yoğunluğu ile hisse senedi fiyat volatilitesi arasında 

anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: AraĢtırma ve GeliĢtirme Yatırımları, Hisse Senedi Getirileri, Hisse 

Senedi Fiyat Volatilitesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

448 

SĠYASAL KÜLTÜRÜN POLĠTĠK SÜREÇLERE YANSIMASI: BĠR SĠYASAL LĠDER 

ÖRNEĞĠ 

POLITICAL CULTURE‟S REFLECTING TO POLITICAL PROCESSES: AN 

EXAMPLE OF A POLITICAL LEADER 

ArĢ. Gör.  Oğuz GÖKSU 

Gaziantep Üniversitesi, oguzgoxsu@gmail.com 

Doç. Dr. Fuat USTAKARA 

Gaziantep Üniversitesi, fuatustakara@gmail.com 

ÖZET 

Siyasal kültürü, bir toplumun ekonomik koĢulları, toplumsal kültürün farklı aĢamaları ve 

siyasal sistemde aktif rol oynayan siyasi kadroların dünya görüĢleri ve fikirleri önemli oranda 

belirlemektedir. Siyasal kültür, toplumun alıĢkanlıklarından beslenirken ülkeyi yöneten 

siyasal liderlerin kararları ve uygulamaları da siyasal kültürü dizayn etmektedir. Bu 

çalıĢmanın kalkıĢ noktası, ‗Liderler politik süreçlerde siyasal mesajlarını kültürel unsurlarla 

çevreleyerek vermektedir‘ önermesidir. ÇalıĢma, 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Genel 

BaĢkanı ve dönemin baĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın seçim kampanyası sürecinde hangi 

kültürel unsurlardan yararlandığını tespit etmeyi amaçlamaktadır. AraĢtırma, 2014 Yerel 

Seçimleri ile sınırlandırılmıĢ ve bir siyasal figür olarak Erdoğan lider örneği olarak alınmıĢtır. 

Siyasal kültürün, politik süreçlere yansıması gazete ilanları, siyasal reklamlar, miting 

konuĢmaları, seçim Ģarkıları ve seçim beyannamesi çerçevesinde incelenecektir. 2014 Yerel 

Seçimleri, son yapılan yerel seçimler olması ve liderlerin daha fazla bölgesel mesajlara 

yönelmeleri sebebiyle tercih edilmiĢtir. Yakın tarihin karizmatik lider özelliğiyle en dikkat 

çeken, en fazla siyasal söylem ve eylem geliĢtiren siyasal aktörü olması sebebiyle lider örneği 

olarak Erdoğan seçilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal Kültür, Siyasal Lider, 2014 Yerel Seçimleri, Politik Süreçler, 

Recep Tayyip Erdoğan. 

 

ABSTRACT 

Political culture is determined by the economic conditions of a society, the different stages of 

social cultures and the political views of political staff who play an active roles in the political 

system considerably. While political culture is formed by the habits of the society, the decisions 

and practices of the political leaders who manage the country design the political culture. The 

origin of this work is that 'Leaders give political messages in political processes by surrounding 

them with cultural elements'. The study aims to identify which cultural elements the Chairman of 

the AK Party and that period of  Prime Minister Recep Tayyip Erdogan used during the election 

campaign in 2014 Local Election. The search is limited to 2014 Local Elections and it takes 

Erdogan as a political figüre. The political culture will be reflected in the political process in the 

context of newspaper advertisements, political advertisements, public meeting speeches, election 

songs and election declaration. The 2014 Local Election is chosen because it is the last local 

election and the leaders turn to more regional messages in the election process. Erdogan is chosen 

as the leader case because he is the political actor who develops the most political discourse and 

action with his charismatic leader feature. 

Keywords: Political Culture, Political Leader, 2014 Local Election, Political Processes, Recep 

Tayyip Erdogan. 
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FOURIER FONKSĠYONUNA DAYALI YENĠ BĠR EġBÜTÜNLEġME TESTĠ 

Doç. Dr. Veli YILANCI 

Sakarya Üniversitesi, yilanci@sakarya.edu.tr ; veliyilanci@gmail.com 

ÖZET 

Perron (1989) çalıĢmasında yapısal değiĢimlerin birim kök testlerinin sonuçları üzerinde etkili 

olduğunu göstermiĢtir. Veri yaratma sürecinde yapısal değiĢme olması halinde bunu dikkate 

almayan birim kök testleri, gerçekte seri durağan olsa bile serinin birim köklü olduğunu 

göstermektedir. Gregory ve Hansen (1996) ise yapısal değiĢimlerin eĢbütünleĢme üzerinde etkili 

olduğunu gösterip, yapısal değiĢimleri dikkate alan yeni bir eĢbütünleĢme testini literatüre 

kazandırmıĢlardır. Bu çalıĢma ile literatüre, uzun dönem iliĢkisinde formu, konumu ve sayısı 

önsel olarak bilinmeyen yapısal değiĢimleri dikkate alan Engle-Granger eĢbütünleĢme testine 

dayanan yeni bir eĢbütünleĢme testi kazandırılacaktır. Testin ilk aĢamasında en küçük kareler 

eĢitliğine frekans sayısı minimum kalıntı kareler ile belirlenen fourier fonksiyonları eklenmekte, 

ikinci aĢamasında ise eĢitlikten elde edilen kalıntılara geniĢletilmiĢ Dickey-Fuller testi 

uygulanmaktadır. ÇalıĢmada, geliĢtirilen Fourier eĢbütünleĢme testinin kritik değerleri, güç ve 

boyut özelikleri sunulacak, çalıĢma bir ampirik uygulama ile sonuçlandırılacaktır. 

Anahtar Kelimler: eĢbütünleĢme testi, yapısal değiĢim, fourier fonksiyonu 
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ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ UYGULAMALARININ KARĠYER TATMĠNĠ VE 

Ġġ PERFORMANSINA ETKĠSĠ 

THE EFFECTS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PRACTISES ON 

CAREER SATISFACTION AND JOB PERFORMANCE 

Mustafa Fedai ÇAVUġ 

Doç. Dr., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, mfcavus@osmaniye.edu.tr 

Tuğba ĠMADOĞLU 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

tugba-imadoglu@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmada insan kaynakları yönetimi uygulamalarının kariyer tatmini ve iĢ performansına 

etkisi incelenmiĢtir. Bu amaçla insan kaynakları yönetimi uygulamalarının alt boyutları olan 

personel seçimi, eğitim ve geliĢtirme, performans değerlendirilmesi, ücretlendirme ile tek 

boyut olan iĢ performansının ve kariyer tatmininin iliĢkileri değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma, 

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi‘nde faaliyet gösteren 50 farklı iĢletmede 208 beyaz yakalı 

çalıĢanın katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda insan kaynakları yönetimi 

uygulamaları için Türen, Gökmen, Tokmak (2013)‘a ait ölçekten faydalanılmıĢtır. ĠĢ 

performansı için Aydemir (2013) ve Veerasamy, Sambasivan, Kumar (2013)'dan alınan ölçek 

kullanılmıĢtır. Kariyer tatminine yönelik çalıĢanların algılarını ölçmek amacıyla Greenhaus 

(1990)‘un ölçeği kullanılmıĢtır. ĠKY uygulamaları ile iĢ performansı ve kariyer tatmini 

arasında pozitif yönlü bir iliĢki bulunmaktadır. 208 kiĢi üzerinde yapılan bu araĢtırmada insan 

kaynakları uygulamalarıyla iĢgörenlerin eğitimi ve ücretleri arasında pozitif yönlü zayıf bir 

iliĢki, personel seçimi ile performans değerlendirme arasında ise pozitif yönlü güçlü bir iliĢki 

olduğu görülmektedir. AraĢtırma sonuçları göstermiĢtir ki çalıĢanların ĠKY uygulamalarına 

yönelik olumlu algıları kariyer tatmini ve iĢ performansını olumlu yönde etkilemektedir. Bu 

kapsamda ĠKY uygulamalarında çalıĢanların katılımı veya uygulamalar hakkında Ģeffaf olmak 

hem performansı hem de kariyer tatminini olumlu yönde etkileyecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Ġnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, 

Kariyer Tatmini, ĠĢ Performansı. 

 

ABSTRACT 

The main aim of this research is to examine the effect of human resources management 

applications on career satisfaction and job performance. For this purpose, relationships among 

personnel selection, training and development, performance evaluation, charging which are 

sub-dimensions of human resources, management applications, uniplanar job performance 

and career satisfaction have been evaluated. The research sample is done in 50 different firms 

which are in Osmaniye Organized Industrial Zone on 208 white collar workers. In this 

context, a scale developed by Türen, Gökmen, Tokmak (2013) is used for human resources 

management applications. Scales developed by Aydemir (2013) and Veerasamy, Sambasivan, 

Kumar (2013) are used for job performance. A scale developed by Greenhaus (1990) to 

measure the perceptions of workers on career satisfaction is used. Significant differences 

among ĠKY applications, job performance and career satisfaction have been found. In this 

survey whose sample was constituted of 208 people, it is found out that there is a positive and 
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poor correlation between the training and wages of the employees and the human resources 

applications; there is a positive and strong correlation between personnel selection and 

performance evaluation. The findings of the research revealed that positive perceptions of 

employees towards human resources management applications affect career satisfaction and 

job performance positively. In this context, participation of employees or being 

comprehensible about applications will affect both performance and career satisfaction 

positively in human resources management applications. 

Keywords: Human Resources Management, Human Resources Management Applications, 

Career Satisfaction, Job Performance. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN KARNE KAVRAMINA ĠLĠġKĠN 

METAFORĠK ALGILARI 

Yrd. Doç. Dr. MürĢet ÇAKMAK 

Mardin Artuklu Üniversitesi, mursetcakmak@artuklu.edu.tr 

Tahsin ĠPEK 

Öğretmen, Mardin/ Savur Mehmet Fuat Demir Ġlkokulu, mehmettahsinipek@hotmail.com 

Erdal BULUT 

Öğretmen, Mardin/ Kızıltepe Yol-ĠĢ Sendikası Ġlkokulu, erdalakbulut47@gmail.com 

Emrullah ALDEMĠR 
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ÖZET 
Bu çalıĢma, ortaokul öğrencilerinin karne kavramına iliĢkin metaforik algılarını ortaya 

çıkarmak için yapılmıĢtır. ÇalıĢma 2017 yılında Mardin Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde 

eğitim gören 5. ve 6. sınıf öğrencileri (N=132) ile yapılmıĢtır. Nitel araĢtırmanın kullanıldığı 

bu çalıĢmadaki veriler ‗‘Karne………gibidir, çünkü…………‘‘ cümlesini içeren formlar 

aracılığıyla toplanmıĢtır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıĢtır. Verilerin 

analizi sonucunda öğrencilerin karne kavramına iliĢkin 5 temada 

78 metafor oluĢturdukları görülmüĢtür. Bu veriler doğrultusunda öneriler sunulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Karne, öğrenci, metafor 
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MUSTAFA ÇOKAY‟IN KAFKASYA‟DAKĠ FAALĠYETLERĠ  

MUSTAFA CHOKAY'S ACTIVITIES IN THE CAUCASUS 

Yrd. Doç. Dr. Vecihi Sefa Fuat HEKĠMOĞLU 
Bitlis Eren Üniversitesi, shekimoglu@beu.edu.tr  

 

ÖZET 

Bütün yaĢamını, sadece mensubu bulunduğu Kazak Türkleri değil, Özbek, Türkmen, Kırgız, 

Azerbaycan Türkleri ve aynı zamanda Rus sömürü siyasetinde benzer zulümleri yaĢamıĢ olan 

Ukrayna ve Gürcü halklarının özgür bir Ģekilde yaĢama mücadelesine adamıĢ olan Mustafa 

Çokay, 25 Aralık 1890 tarihinde Kazakistan‘ın Kızılorda vilayetinde dünyaya gelmiĢtir. 

Petersburg‘daki yükseköğrenimini tamamladıktan sonra Türkistan halklarının bağımsız 

mücadelesinde ön saflarda yer alan Çokay, 26 Kasım 1917 tarihinde ilan edilen Türkistan 

Muhtariyetinde ve Alihan Bökeyhanov, Ahmet Baytursınov gibi Kazak önderlerin kurduğu 

AlaĢ Orda Hükumetinde önemli görevler almıĢtı. Türkistan‘daki millî hükümetler BolĢevik 

kuvvetleri tarafından dağıtılınca Mustafa Çokay, Türkistan Türklerinin özgürlük 

mücadelesini, Sovyet egemenliği altına giren halklarla ittifaklar kurma yoluyla devam 

ettirmeye çalıĢmıĢtır. Mustafa Çokay‘ın siyasi mücadele yaĢamında Kafkasya‘da geçirdiği 

dönem büyük önem arz etmektedir. Türkistan Türklerinin kendi güçleriyle bağımsızlık 

mücadelesinde baĢarıya ulaĢamayacağını kavradıktan sonra milli mücadeleye müttefikler 

arama yoluna giriĢmiĢti. Bu bağlamda benzer kaderi yaĢayan Azerbaycan Türkleri ve 

Gürcülerle ortak çalıĢma imkânlarını arayan Mustafa Çokay, 1919 yılında ―Erkin Odak‖ adlı 

bir örgüt kurarak Türkistan-Kafkasya ittifakına Ukrayna‘yı da dâhil etmeye gayret etmiĢti. 

Ancak Sovyet ordularının Kafkasya‘yı iĢgalinden sonra Gürcistan‘dan ayrılmak zorunda 

kalan Mustafa Çokay, Ġstanbul üzerinden Avrupa‘ya gitmiĢ ve yaĢamın sonuna kadar 

mücadelesini Paris‘ten yürütmüĢtür. Bu çalıĢmada Mustafa Çokay‘ın Kafkasya‘da bulunduğu 

Ocak 1919-ġubat 1921 tarihleri arasındaki faaliyetleri Türkiye, Kazakistan ve Gürcistan‘da 

yayınlanan eserler ve dönemin gazetelerinde çıkan makaleler esas alınarak incelenmeye 

çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mustafa Çokay, Türkistan, Kafkasya, Sovyetler Birliği 

 

ABSTRACT 

Mustafa Chokay was born in Kyzylorda, Kazakhstan, on December 25
th

, 1890. 

He struggled his whole life for the freedom of not only his fellow Kazak Turks but also 

Uzbek, Turkmen, Kyrgyz, Azerbaijan Turks. Additionally, he fought for other people like 

Ukrainians and Georgians that suffered similar atrocities under Russian rule. After his 

education at the university of Petersburg, Chokay was on the frontline of the freedom 

movement of Turkestan people and had important duties in the Presidency of Turkestan, 

declared on November 26, 1917 and  in Alash Orda autonomy which had been established by 

Kazakh leaders such as Alikhan Bokeykhanov and Ahmet Baytursynov. When the national 

governments of Turkestan were dispersed by the Bolshevik forces, Mustafa Chokay tried to 

continue liberating Turkestan Turks by forming alliances with the peoples under Soviet 

sovereignty. Within his life of political struggle, the period he had in Caucasia is of great 

importance. After he realized that the Turkestan Turks could not succeed in the struggle for 

independence by their own forces, they started to seek for allies to the national movement. For 

mailto:shekimoglu@beu.edu.tr


  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

454 

this purpose; he sought the possibilities of working with Azerbaijani Turks and Georgians 

living in a similar fate and he tried to integrate Ukraine into the Turkestan-Caucasus alliance 

by establishing an organization called "Erkin Odak" in 1919. But Mustafa Chokay, who had 

to leave Georgia after the Soviet armies invaded the Caucasus, went to Europe through 

Istanbul and pursued his struggle from Paris until the end of his life. In this study, the 

activities of Mustafa Chokay in the Caucasus between January 1919 and February 1921 is 

tried to be examined on the basis of the works published in Turkey, Kazakhstan , Georgia and 

newspaper articles of the time. 

Keywords: Mustafa Chokay, Turkestan, Cucausia, Soviet Union 
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DUA ĠSTENCĠNĠN TOPLUMSAL PAYLAġIMIN KONUSU HALĠNE 

GETĠRĠLMESĠNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: FACEBOOK ÖRNEĞĠ 

ġadiye KOTANLI 

AraĢtırma Görevlisi, skotanli@hotmail.com 

ÖZET 

Modern zaman içinde sıkıĢıp kalan modern insan, çok boyutlu ihtiyaçlar ve kuĢatıcı sorunlar 

karĢısında çoğu zaman çaresiz hissetmekte, bu sorunları aĢma ve sorunlara çözüm bulma 

noktasında bir arayıĢ içine girebilmektedir. Bu arayıĢla birlikte modern insan bir umut ve 

direnç kaynağı aramakta, çok boyutlu sorun ve ihtiyaçlarla yüz yüze geldiğinde onların 

üstesinden gelmeye çoğu zaman kiĢisel gücü yetmemektedir. Açlık, sefalet, hayatını idame 

etme, bundan kaynaklı korku, endiĢe ve karamsarlık, düĢ kırıklığı, güven bunalımı, 

çözümsüzlük, hastalık veya çeĢitli kaygılardan kaynaklanan sorunlarla yüzleĢen çoğu insan 

yetersiz kaldığı durumlarda yardım ihtiyacı hissetmekte ve bu bağlamda dua, modern insanın 

yardımına yetiĢmektedir. Dini inançlar ve değerler bağlamında değerlendirildiğinde, duanın 

insan hayatında önemli bir yeri olduğu ve Ġslâm‘a göre de duanın ibadette apayrı bir değeri 

bulunduğu bilinmektedir. ―Çağırmak, birisine mesaj vermek, onunla irtibat kurmak‖ 

manalarına gelen dua kavramı, bireyin Allah‘a yönelerek onunla iletiĢim kurması, duygu ve 

düĢüncelerini, arzu ve isteklerini, dertlerini ve beklentilerini O‘na arz etmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Ġslam dinine göre dua eden insanın, kendisinin âciz ve zayıf olduğu, 

istediklerini kendi baĢına yerine getiremeyeceği ve bunları ancak kendisine Allah‘ın 

verebileceğini kabul etmiĢ olduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda kiĢi çoğu zaman sıkıntıya 

düĢtüğünde veya çaresiz kaldığında yardım istemek için duaya sarılmaktadır. Dua ederken de 

içinde bulunulan sıkıntılı durumlardan en kısa sürede kurtulabilmek amaçlanmakta, ne kadar 

çok kiĢi duaya katılırsa o kadar kısa sürede duanın kabul edileceğine inanılmaktadır. Popüler 

sosyal medya ağlarına olan ilginin her geçen gün arttığı ve bu ilginin daha geniĢ kesimlere 

ulaĢtığı günümüzde, sosyal medya kullanıcıları interaktif bir Ģekilde iletiĢime geçebilmekte ve 

birbirlerinden anında haberdar olabilmektedir. Nitekim tanıdık olsun veya olmasın, birçok 

kiĢiye ulaĢmada en etkili mecra sosyal medya kanalları olmakta ve gün geçtikçe de kullanım 

alanı geniĢlemektedir. Bu bağlamda sosyal medya, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın 

yapılan dualara ortak olabilecek insanların varlığını her an mümkün hale getirebilmektedir. 

Bu çalıĢmada en fazla kullanılan sosyal medya platformu olarak Facebook özelinde 

kullanıcıların dua etmek, dua veya yardım istemek için birbirleriyle nasıl iletiĢim kurdukları, 

kullanıcıların yorumları eĢliğinde söylem analizi yöntemiyle incelenerek değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: ini Ġnanç, Dua, EtkileĢim, Sosyal Medya 
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SOSYAL BĠLĠM ARAġTIRMALARINDA “DOĞU”YU ÖZNELEġTĠRMEK 

STUDY "EAST" AS A SUBJECT IN SOCIAL SCIENCES RESEARCHS 

Yrd. Doç.Dr. Nurettin BELTEKĠN 

Mardin Artuklu Üniversitesi, nbeltekin@yahoo.com 

 

ÖZET 

Sosyal bilimlerin aydınlanma düĢüncesi, modernizm ve kapitalizmin geliĢmesine paralel 

inĢası bilimin politizasyonuna neden olmuĢtur. Bu sosyal bilimlerin ilk tasnifinde açık bir 

Ģekilde görülebilir. Bu tasnifte dünya toplumları farklı sosyal bilimlerin konusu 

yapılmaktadır. ―GeliĢmiĢ ve uygar toplumları‖ inceleme görevi iktisat, tarih ve sosyolojiye 

verilirken ―tarih dıĢı kalmıĢ, insanlığın uygarlık yürüyüĢünde geç kalmıĢ‖ toplumlar ise 

antropoloji ve oryantalizme havale edilmektedir. Batının bu mağrur tavrı, toplumlar arasında 

hiyerarĢi kurmuĢ ve bunu sosyal bilimlere yansıtmıĢtır. Nitekim modern sosyal bilimlerde 

Doğu toplum ve tarih inĢa edemeyen bir nesne olarak incelenmektedir. Bu çalıĢmanın amacı 

modern sosyal bilimlerin bu egemen tutumunun dıĢına çıkarak doğuyu tarih ve toplum 

inĢacısı bir özne (fail) olarak inceleme konusu yapmaktadır. ÇalıĢmada doğu toplumlarının 

modern ile karĢılaĢmasında sergilediği kültürel, ekonomik, siyasi ve eğitim stratejileri ile 

öznelikleri incelenmiĢtir. ÇalıĢma sosyal bilimlerin Doğu‘yu Batı‘nın nesnesi olarak 

incelemesinin politik bir kurgu olduğunu savunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Doğu, Özne, Sosyal Bilimler 

 

ABSTRACT 

The construction of social sciences parallel to the idea of enlightenment, modernism and 

capitalism has been lead politzation of social science. It can be seen clearly in the first 

classification of social sciences. In this classification, world societies have been made the 

subject of different social sciences. While the task of studying "developed and civilized 

societies" is given to economics, history and sociology; societies This proud attitude of the 

West has established a hierarchy among societies and reflected this to social sciences. that are 

"out of date, is late in humanity civilization march" are referred to as anthropology and 

orientalism. As a matter of fact, in the modern social sciences East is being studied as an 

object that can not construct society and history. The purpose of this study is to go beyond 

this dominant position of modern social sciences and to study the East as a subject of history 

and society. Eastern societies in their encounter with modernity their used strategies as 

cultural, economic, political and educational were examined subjectivity in the study. The 

study argues that it is a political fiction that social sciences examines the East as an object of 

the West. 

Keywords: East, Subject, Social Sciences 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠNE ĠLĠġKĠN 

METAFOR ALGILARI 

Yrd. Doç. Dr. Faysal ÖZDAġ 

Mardin Artuklu Üniversitesi, faysalozdas@hotmail.com  

Yrd. Doç. Dr. MürĢet ÇAKMAK 

Mardin Artuklu Üniversitesi, mursetcakmak@artuklu.edu.tr  

ÖZET  

Bu araĢtırmanın amacı, Pedagojik Formasyon Eğitim alan Tarih bölümü ve Ġlahiyat Fakültesi 

öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine iliĢkin metafor algılarını ortaya 

koymaktır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, Mardin Artuklu Üniversitesinde 2016-2017 

öğretim yılında eğitim gören  toplam 68 öğrenci oluĢturmaktadır. Veriler, her öğrenciye 

―Öğretmenlik Uygulaması Dersi ... gibidir; çünkü ... ‖ cümlesi yöneltilerek elde edilmiĢtir.  

Formda yer alan birinci boĢlukta ―Öğretmenlik Uygulaması Dersi‖ kavramını ile ilgili bir 

benzetim yapmaları, ikinci boĢlukta ise bu benzetmenin nedenini açıklamaları istenmiĢtir. 

Bulgulara göre öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine iliĢkin 6 temada 68 

metafor geliĢtirdikleri tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: öğretmenlik uygulaması dersi, metafor, öğretmen adayları 
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 ÇAĞDAġ FELAKET, KÜRESEL ISINMA 

CONTEMPORARY DISASTER: GLOBAL WARMING 

Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELĠK  

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, selahattincelik@kilis.edu.tr 

ÖZET 

Fosil yakıt kullanımı, doğal bitki örtüsünün tahribi, sulak ve nemli alanların kurutulması, 

ĢehirleĢme ve sanayinin gittikçe artması gibi nedenlerle atmosfere salınan sera gazlarının 

oranı, gün geçtikçe artmaktadır. Bu gazlar dolaylı olarak dünya yüzeyi ve atmosferdeki 

sıcaklık ortalamalarını yükseltmekte ve buralarda mevcut olan doğal dengeyi bozarak 

yeryüzünde yaĢayan canlılar için ciddi tehditler oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Yeryüzünde uzun 

yıllar ortalama sıcaklık değerlerinde son yıllarda görülen olağanüstü yükseliĢlerden dolayı 

kuraklıklar, mevsim sürelerinde kaymalar, iklim elemanlarında ekstrem değerler, büyük 

taĢkınlar, toprak erozyonları, heyelan ve yangınlar gibi felaketlerin sayısında artıĢlar 

kaydedilmiĢtir. Bütün bu olumsuzlukların ana sebebi olarak ―küresel ısınma‖ 

gösterilmektedir. Tamamı birbirine yakın birçok tanımı yapılan küresel ısınma, ―doğal ve 

beĢeri olayların oluĢturduğu sera etkisinden dolayı, yeryüzünde ve atmosferin alt 

katmanlarında belirlenen sıcaklık artıĢı‖ olarak tanımlanabilir. Hızlı nüfus artıĢı sonucu 

giderek artan tüketiciliğe paralel bir ivme kazanan sanayi faaliyetleri sonucu atmosfere 

salınan sera gazları, bu küresel tehlikenin kontrol edilebilir bir sebebi olarak büyük dikkat 

çekmektedir. Bu konuda ciddi önlemler alınmazsa yakın gelecekte küresel bir felaketin 

kaçınılmaz olacağını tahmin etmek zor değildir. Ġklim elemanlarının baĢında gelen sıcaklık, 

canlıların yaĢamında doğrudan etkili olan etmenlerden biridir. Yerel ve küresel anlamda 

iklimi etkileyen en önemli unsur da hiç Ģüphesiz sıcaklık değerleridir. Sıcaklık değerlerinin 

zaman zaman yükselip azalması, dünya tarihinde sıcak ve nemli dönem, ılıman dönem, kurak 

dönem, buzul dönemi gibi adlarla nitelendirilen birçok iklim değiĢikliklerine yol açmıĢtır. 

Dünyayı çepeçevre kuĢatan atmosfer tabakası, evrende canlıların yaĢadığı tek gezegen olarak 

bilinen dünyadaki canlı yaĢamını uzaydaki meteor yağmurundan koruduğu gibi, güneĢten 

gelen zararlı ıĢınları da süzerek onlara tam bir koruyuculuk görevi üstlenmektedir. Ayrıca 

canlı yaĢamı için gerekli olan çeĢitli gazları ideal bir oranda barındırıp, dünyanın aĢırı 

derecede ısınmasını ve soğumasını önleyerek rahat bir yaĢam ortamı sağlamaktadır. Ġnsanlık 

tarihinin son bir iki yüzyılına kadar olan uzun dönemi boyunca bu doğal denge önemli bir 

engelle karĢılaĢmadan varlığını devam ettirmiĢtir. Ancak artan nüfusun sonu gelmez istek ve 

ihtiraslarına hizmet eden, bilim ve teknolojinin ivme kazandırdığı sanayi faaliyetlerinin, 

beraberinde getirdiği ve gün geçtikçe artan kirlilik etkisi bu dengeyi sarsmaya baĢladı. Rahat 

yaĢama yollarını aramakta sınır tanımayan insanoğlu, teknolojik geliĢmelerin doğurduğu dev 
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üretim ve hizmet araçlarının doğal dengeyi bozucu etkilerini gidermede yeterli çabayı 

gösteremedi. Böylece küresel ısınma ve bunun sonucu olarak yaĢamına yönelik olan büyük 

bir tehditle karĢı karĢıya kaldı. Bu çalıĢmada, iklimin değiĢikliklerine yol açan sıcaklığın çıkıĢ 

sebepleri ve yol açtığı küresel ısınmanın, canlıların yaĢamı üzerindeki olumsuz etkileri 

üzerinde durulacaktır. Özellikle son zamanlarda halk arasında da sık sık konuĢulan mevsim, 

hava, yağıĢ ve çevre değiĢikliklerinin bilimsel sebepleri ve sonuçları açıklanmaya 

çalıĢılacaktır. ÇalıĢmada, yaĢanabilir bir dünyanın korunması ve devamı için kitleleri 

bilinçlendirerek duyarlılığın oluĢmasına az da olsa katkıda bulunmak temel amaçtır. Konu ile 

ilgili baĢlıca yayınlar gözden geçirilerek sonuç değerlendirilmiĢ ve genelde ortak yargı ve 

neticelere varılarak benzer önerilerin sunulduğu tespit edilmiĢtir. Dünyamız son iki yüzyıla 

kadar küresel ısınma gibi tüm canlıları tehdit eden büyük bir tehditle karĢı karĢıya kalmamıĢtı. 

Bu tehlikenin oluĢmasında insan faktörünün etkisi ise hiçbir zaman bu kadar büyük 

olmamıĢtır. Ġnsanoğlu bir yandan yeryüzünde en rahat bir Ģekilde yaĢamak için doğal ortama 

müdahale ederken, bir yandan da geleceğini tehlikeye düĢürecek kirletici faaliyetlerden daha 

fazla çıkmaza girmeden uzaklaĢmalıdır. Son yıllarda yaĢam kalitesini bozan sıkıntıların 

çıkmasına, kısa sürede sebep olduğu tahribatları onarmanın yollarını aramalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Küresel ısınma, iklim, insan, doğa, çevre.  

 

ABSTRACT 

The proportion of greenhouse gases that is released into the atmosphere is increasing 

everyday because of the reasons such as use of fossil fuels, the destruction of natural 

vegetation, drying of wetlands and humid areas, urbanization and the growing proportion of 

industrial areas. These gases are indirectly raises the average temperature of the earth's 

surface and the atmosphere there and start creating a serious threat for living creatures on 

Earth by disrupting the natural balance of the existing ones. Droughts were seen because of 

the extraordinary rise in average temperatures on earth in recent years, shifts in season‘s 

times, the extreme values in climate elements, great floods, soil erosion, increase in the 

number of disasters such as landslides and fires were recorded. "Global warming" is shown as 

the main cause of all those negative happenings. All close together many definitions of global 

warming were made and simply defined as "greenhouse effect due to natural and human 

events that created the earth, and the temperature increase determined in the lower layers of 

the atmosphere,‖ As a result of rapid population growth and increasing consumerism with a 

parallel accelerated industrial activity abundance, greenhouse gases released into the 

atmosphere have attracted great attention as a controllable cause of this global danger. If 

serious measures in this regard are not taken it is not difficult to predict imminent global 
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catastrophe in the near future As at the top of the climatic elements, temperature is one of the 

factors which affect the lives of the living beings directly. The most important factor affecting 

the climate at the local and global scale is undoubtedly temperature. From time to time rise 

and fall of temperature values has led to many climatic changes characterized by names such 

as glacial period, hot and humid periods in world history, temperate periods, the dry season. 

As the only planet inhabited by creatures in the known universe, world atmosphere layer 

surrounds the earth protects life on the world from the meteor shower in space, harmful rays 

from the sun and undertakes a full guardianship duties. In addition, the atmosphere contains 

various gases necessary for life in an ideal ratio, which provides the world from extremely 

warming and cooling so as to ensure a comfortable living environment. During the long 

period of human history, this natural balance until the last two centuries has maintained its 

existence without any significant hindrance. However, that balance has been spoilt by 

increasing pollution effect brought by the industrial operations and proceedings of science and 

technology which have been serving to the endless desires of steadily growing human 

population. Rampant human beings in search of making life more comfortable with 

technology could not show the ample performance to help the nature to renew itself from the 

harmful effects. As a result, global warming remained as a major threat faces towards the life 

In this study, the temperatures that lead to climate change caused by global warming will be 

focused on by adverse effects on living beings. Especially recently as often spoken among the 

people, the weather, rainfall and changes in the environment will be explained by the 

scientific causes and consequences. In the study, the main objectives are the preservation of a 

livable world with more awareness and enlighten the masses to awaken sensitivity at least. In 

the study, results were evaluated by reviewing major publications on the subject and generally 

it has been determined that similar results were issued. Our world has not ever been left facing 

such a huge threat like global warming that threatens all the living beings until the last two 

centuries. The effect of the human factor has never been so great on the developing of a 

danger like this. Before it has been too late, human beings should stop implementing more 

contaminating activities that endangers the future just for seeking a better comfortable life in 

the world. People should look for the ways to repair the damage that causes impair quality of 

life in nature and emergence of distress.  

Keywords: Global warming, climate, people, nature, the environment  
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MUHASEBE DERSĠ ALAN LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠNĠN MUHASEBE ETĠĞĠ 

ALGISI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA: MARDĠN ĠĠBF ÖRNEĞĠ 

A RESEARCH ON ACCOUNTING ETHICS PERCEPTION OF UNDERGRADUATE 

STUDENTS THOSE TAKING ACCOUNTING COURSE 

Yrd.Doç.Dr. Osman Nuri ġAHĠN 

Mardin Artuklu Üniversitesi, osmannurisahin@yahoo.com 

 

ÖZET 

Muhasebe skandalları ile birlikte muhasebe alanında etik kavramı yeniden sorgulanmaya 

baĢlamıĢtır. Mesleki eğitim meslek hayatının ilk ve en önemli basamağıdır. Eğitim 

aĢamasında muhasebede etik konusunun nasıl algılandığının ele alınması eğitimin etik 

çerçevesinde Ģekillendirilmesine fayda sağlayacaktır. Bu çalıĢmanın amacı muhasebe dersi 

alan lisans öğrencilerinin muhasebe etiğini nasıl algılandıklarının tespit edilmesidir. 

ÇalıĢmada veriler anket yöntemi iĢe toplanmıĢtır. ÇalıĢma evrenini Mardin Artuklu 

Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören ĠĢletme ve Ġktisat bölümü 

öğrencileri oluĢturmaktadır. Toplanan veriler SPSS 22.0 MacOSX ile analize tabi tutulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Etik, Lisans Öğrencileri, Eğitim 

 

ABSTRACT 

Accounting has important place in economic life. This development is possible with 

development in accounting education which is the first step of accounting science. The 

effective introduction of accounting field and and giving the necessary education will open 

the way of raising more equipped accountants with avoiding the negative attitudes. In this 

way it will be possible to raise accounting professionals those have requirements of era and 

can keep up with developments. It will be useful to study accounting education in this way. 

This study aimed to analyze the relationship between demographic variables and attitudes 

towards accounting course. To this end a survey applied to accounting students in Mardin 

Artuklu University, Economics and Administrative Sciences Faculty, Economics and 

Business Adm. Departments. The datas analyzed with SPSS 22.0 MacOSX. 

Keywords: Accounting Course, Attitude, Education 
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ÜÇÜNCÜ SAYFADA KADIN TEMSĠLĠ: 2008-2016 ARASINDA TÜRKĠYE‟DE 

KADIN CĠNAYETLERĠ ÜZERĠNDEN TOPLUMSAL CĠNSĠYET OKUMASI 

ArĢ. Gör. Sait GÜLSOY 

AraĢtırmacı Ayça ÖZCĠHAN 

 

ÖZET 

Kadına yönelik Ģiddet, ataerkil dünyanın oluĢumsal bir eylemi olarak sosyal gerçeklikte farklı 

formlarda yeniden üretilmekte ya da korunmaktadır. Ġster korunsun ister yeni Ģiddet biçimleri 

olarak yeniden üretilsin kitle iletiĢim araçlarının yaygınlaĢması ve yeni medyanın imkânları 

dâhilinde, ülkemiz nezdinde özellikle son on yılda görünür kılınmıĢtır. Görünür kılınan Ģiddet 

aynı zamanda üçüncü sayfa haberleri olarak yaftalayıp değersizleĢtirilmiĢtir de. Bu çalıĢmada 

2008-2016 yılları arasında ülkemizde gerçekleĢen kadın cinayetleri, yeni medyanın aktivist 

olma özelliğini taĢıyan ve kadın cinayetlerini kataloglayıp arĢivleyen anitsayac.com sitesinden 

faydalanılarak, ülkemizdeki kadın cinayetlerinin betimsel bir analizi yapılmaya çalıĢılacaktır. 

Her bir cinayet coğrafi bölge, zaman, mekân, fail, koruma talebi ve saldırı Ģekli ana baĢlıkları 

altında yer alan alt baĢlıklarla farklılaĢacak Ģekilde kodlanıp analiz edilecektir. Analizler 

sonucunda, toplumsal cinsiyet ‗organizmasının‘ kadın cinayetlerini sadece üretmekle 

kalmayıp aynı zamanda meĢrulaĢtırdığı ortaya konulmaya çalıĢılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Ģiddet, toplumsal cinsiyet, cinayet, haberler. 
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ზოგიერთი თურქული ნასესხობა ტაოურ დიალექტში 

TAO LEHÇESĠNE GEÇEN BAZI TÜRKÇE KELĠMELER 

Yrd. Doç. Dr. Vardo CHOKHARADZE 

Batum ġota Rustaveli Devlet Üniversitesi 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უფროსი მასწავლებელი: ვარდო ჩოხარაძე 

ზოგიერთი თურქული ნასესხობა ტაოურ დიალექტში 

თეზისი 

პარხალი დიდი ხანია თურქეთის რესპუბლიკის შემადგენლობაშია და განიცდის 

თურქული ენის ძლიერ გავლენას. მხედველობაში მაქვს ცხადია ელიასხევი და 

ზოგიერთი მახლობელი სოფელი, თორემ სხვაგან ქართული კარგა ხანია აღარ 

ახსოვთ. მხედველობაში მაქვს ცხადია ელიასხევი და ზოგიერთი მახლობელი 

სოფელი, თორემ სხვაგან ქართული კარგა ხანია აღარ ახსოვთ.  

საგანგებოდ უნდა შევნიშნოთ ისიც, რომ პარხალი, განსხვავებით თურქეთის 

საქართველოს სხვა ქართულ ენოვანი ხეობებისგან, XIX საუკუნეში არ ყოფილა 

რუსეთის შემადგენლობაში. შესაბამისად ოსმალეთის ექსპანსიის შემდეგ 

საქრისტიანო საქართველოს რაიმე გავლენაზე ლაპარაკი ზედმეტია. XIX-XX 

საუკუნის მიჯნაზე ქართველი მოგზაურები მიუთითებენ აქაურთა მეტყველებაში 

თურქული ელემენტის მოძულებაზე და ქართული ლექსიკის სიღარიბეზე. თუმცა, 

აქაურთა ღირსება ისაა, რომ დღემდე შეინახეს მშობლიური ენა. 

შესაბამისად, თურქული ელემენტის შესწავლა ტაოურ დიალექტში ქართული 

ენათმეცნიერების მნიშვნელოვანი პრობლემაა და შევეცდები რამდენიმე 

დამახასიათებელ მოვლენას მივაპყრო ყურადღება და წარმოგიდგინოთ. ამ 

რეგიონში მოხუცები ქართულად საუბრობენ, ახალგაზრდები კი თურქულად. 

ტაოურ დიალექტში ძალიან ბევრია შემოსული თურქული ელემენტები. ამ 

მდგომარეობის შესახებ რამდენიმე მაგალითს წარმოგიდგენთ. მაგ: 

თურქჩა - (Türkçe) - ,,თურქული (ენა)“, ,,თურქულად“. ,,თორუნებმა იციან აბა არ 

იციან? თურქჩაც იციან და გურჯიჯაც“; 

ყალე - (kale) - ,,ციხე“, ,,უსტამისის ყალე თამარა დედოფალმა გააკეთა“. 

ÖZET 

Parkhali yerleĢim birimi uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları dahilinde olup 

Türk dilinin güçlü etkisi altındadır. Bu bildiri metninde bugün Türkiye sınırları içerisinde 
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kalan Çoruh vadisi çevresinde bulunan bu yerleĢim biriminde Eliaskhevi ve Eliaskhevi‘ye 

yakın bazı köylerden bahsedilmektedir. Zira, uzun bir süredir diğer yerleĢim alanlarında 

Gürcüce‘nin etkisinden söz etmek mümkün değildir. Özellikle belirtmemiz gerekiyor ki, 

Türkiyede bulunan Gürcü dilinin yaĢadığı diğer bölgelerden farklı olarak Parkhali, XIX. 

yüzyılda Rusya Ġmparatorluğu sınırları içerisinde değildi. Dolayısıyla, Osmanlı 

Ġmparatorluğu‘nun büyümesi ve geliĢmesi sonrasında bölgeye hakim olmasıyla birlikte,  

Hristiyanlık dinine mensup Gürcistan‘ın bölgede herhangi bir etkisi söz konusu değildir. XIX. 

yüzyılın sonu XX. yüzyılın eĢiğinde Gürcü gezginler bu bölge halkının konuĢma dilinde, 

Türkçe kelimelerin kullanılmasının fazla olmasından rahatsız olmakta ve Gürcü sözcüklerin 

zayıflığını belirtmektedirler. Fakat, bahsi geçen bölgenin yöre halkının onurunu, bu güne 

kadar muhafaza eden unsur onların ana dilidir. Dolayısıyla, Tao Lehçesindeki Türkçe 

kelimelerin öğrenilmesi Gürcü dil bilimleri için önemli bir sorundur. Bugün bu bölgede, yaĢlı 

nüfus Gürcüce konuĢmakta genç nüfus ise Türkçe konuĢmaktadır. Tao Lehçesinin içerisinde 

çok sayıda Türkçe kelimeler mevcuttur. Bu hususi duruma ait birkaç örnek vermek istiyorum. 

Örneğin: Türkçe: ‖Türk Dili‖, ‖Türkçe‖. ‖Torunebma itsian aba ar itsian? Türkçats itsian da 

Gürcücets‖ (Torunlar biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? Türkçe de biliyorlar Gürcüce de)‖. Kale- 

‖Kale‖ , Ustamisis kale Tamara Dedopalma Gaaket‖ (Ustamis kalesini Kraliçe Tamara inĢâ 

etti‖). 

Anahtar Kelimeler: Tao Lehçesi, Gürcü Dili, Parkhali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

465 

ĠHVÂN-I SAFÂ RĠSALELERĠNDE PEYGAMBER ve FĠLOZOFA VERĠLEN DEĞER  

 

Mehmet KARAKUġ 

Öğr. Gör. Dr. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, mehmetkus@kilis.edu.tr  

ÖZET 

 Bu çalıĢmada insanın kurtuluĢunun din ve felsefenin birlikteliğiyle gerçekleĢeceğine inanan 

ve bu uğurda çaba sarfeden Ġhvân-ı Safâ düĢüncesinde insanlığın mutluluğu için yol gösterici 

konumda bulunan peygamber ile filozofa verilen değeri tartıĢacağız. Ġhvân-ı Safâ 

düĢüncesinde insan, Allah tarafından en güzel surette yaratılmıĢ bir varlık olup, en üstün ve en 

aĢağı nefisleri kabule yatkın bir Ģekilde donatılmıĢtır. Ġnsanî nefsin kabul ettiği yüksek 

dereceler; felsefî bilgiye eriĢtiği derece olan melekî derece ile nebevî dereceye eriĢtiği kutsî 

derecedir. Bu kutsî derece sayesinde de insan, nefsi itibariyle ulaĢtığı en yüksek mertebe olan 

vahyi kabul eder. Bu anlamda Ġhvân-ı Safâ düĢüncesinde en üstün makam Peygamberlik 

makamı olmaktadır. Bu makam, felsefe yapmanın mümkün olmadığı bir yerdir. Felsefe ise 

peygamberlikten sonra beĢeri sanatların en değerlisidir. Aslında Ġhvân-ı Safâ‘ya göre 

peygamber ile filozof her ikisi de dünyayı yerme ve ahiret hayatına yöneltme, insan nefsini 

güzelleĢtirme ve ıslah etme, oluĢ ve bozuluĢ alemi olan cehennemden kurtarma ve onu 

cennete iletme noktasında aynı görevi yerine getirmektedirler. Bununla birlikte Ġhvân-ı Safâ 

anlayıĢında filozof; dünyalık bilginin, peygamber ise hem dünyalık ve hem de ahirete ait 

ebedi hayattaki bilginin kaynağı olarak görüldüğünden her birisine verilen gerçek değer de 

hitap ettikleri dünya nisbetinde olmaktadır. Peygamberi, gönüllerin doktoru; filozofu ise 

bedenlerin doktoru olarak gören Ġhvân, ruhu asıl; bedeni ise ruhun bir aleti görmesi yönüyle 

de peygamberi daha üstün bir konumda değerlendirmektedir. Yine Ġhvân-ı Safâ, filozofların 

mantıkî kıyaslar ve felsefî eğitim yoluyla bilgiye ulaĢmalarından hareketle elde ettikleri bilgi 

bakımından farklı görüĢlere ulaĢmaları ve aynı görüĢ üzerinde birleĢememeleri nedeniyle 

eleĢtirirken Peygamberleri ise getirdikleri bilgileri Ģüphe edilmeyecek bir yolla meleklerden 

almaları ve bu hakikatleri insanlara aktarmaları sebebiyle filozoflardan üstün görür. Anahtar 

Kelimeler: Ġhvân-ı Safâ, Peygamber, Filozof. 
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AHMET RASĠM‟ĠN AMELĠ VE NAZARĠ TA‟LĠM-Ġ LĠSAN-I OSMANĠ 

ADLI DĠL BĠLGĠSĠ KĠTABI ÜZERĠNE 

 

Yrd.Doç.Dr. Metin DEMĠRCĠ 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, mdemirci@ksu.edu.tr 

 

Özet 

Geride 140'ın üzerinde eser bırakan Türk edebiyatının önemli velut kalemlerinden Ahmet 

Rasim, edebiyatçı kimliğinin yanı sıra dilci kimliğine de sahiptir. Alan yazında daha çok 

edipliği, gazeteciliği, fıkracığıyla ön plana çıksa da okullarda okutulmak üzere dil bilgisi 

kitapları da yazmıĢtır. Amelî ve Nazarî Ta'lîm-i Lisân-ı Osmânî  dil bilgisi kitaplarından 

biridir. Bu eseri kaynaklarda geçiyor olsa da diğer gramer kitaplarına neredeyse hiç 

değinilmemektedir.Onun dil bilgisi kitapları ve gramerciliği üzerine çok az çalıĢma 

yapılmıĢtır. Hatta onun yazdığı  dil bilgisi kitapları etraflıca ele alınarak yayıma 

hazırlanmamıĢtır. Ahmet Rasim'in dil bilgisi kitapları üç grupta toplanabilir. Ahmet Rasim'in 

dil bilgisi kitapları derecelendirilip senelere ayrılmak suretiyle yazılan "Sarf-ı Ġbtidâî, Yeni 

Usûl Muhtasar Sarf-ı Türkî, Yeni Usûl Mu'allim-i Sarf (Ġkinci Sene), Amelî ve Nazarî Ta'lîm-

i Lisân-ı Osmânî" adlı dil bilgisi kitapları birinci grubu; "Yeni Sarf, Tecrübeli Sarf (Devre-yi 

Evvelî) ve Tecrübeli Sarf (Devre-yi Mutavassıta)" ikinci grubu; "Yeni Sarf Dersleri 

(Dördüncü Sınıf), Yeni Sarf Dersleri (BeĢinci Sınıf), Tecrübeli Sarf ve Nahiv Dersleri" 

üçüncü grubu oluĢturur.    

Anahtar Kelimeler: Ahmet Rasim, Dil Bilgisi Kitapları, Ameli ve Nazari Talim-i Lisan-ı 

Osmani 
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ARAZĠ TOPLULAġTIRMASININ SOSYAL VE EKONOMĠK YÖNÜ 

SOCIAL AND ECONOMIC AFFECT OF LAND CONSOLIDATION 
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Erciyes Üniversitesi, sgercek@erciyes.edu.tr 

ArĢ. Gör. Hasan Ali ĠRĠK 

Erciyes Üniversitesi, haliirik@gmail.com 

ArĢ. Gör. Ġhsan Serkan VAROL 

Erciyes Üniversitesi, svarol@erciyes.edu.tr 

ArĢ. Gör. Necati ÇETĠN 

Erciyes Üniversitesi, necaticetin@erciyes.edu.tr 

 

ÖZET 

Arazi toplulaĢtırması tarımsal arazilerin dağınık yapısını çözmek amacı ile  ilk olarak 

Avrupa‘da 19 yüzyılda baĢlayan bir tarımsal reform hareketidir. Ülkemizde ise 1960‘lı 

yıllarda uygulanmaya baĢlamıĢtır. Arazi toplulaĢtırması, dar anlamda, bir iĢletmeye ait farklı 

yerlerdeki arazileri bir araya getirmek, geniĢ anlamda ise toplulaĢtırma yapılan alana yol, 

sulama ve drenaj Ģebekesi, arazi tesviyesi, tarımsal üretimi arttırmaya yarayacak diğer 

etmenleri de tatbik etmektir. Arazi toplulaĢtırması ile beraber bitki verimi ve kalitesi artmakta, 

iĢgücünde etkinlik fazlalaĢmakta, iĢlenen tarım arazi miktarı artmakta, üretim için yapılan 

girdiler azalmakta, sosyal barıĢ ve refah seviyesinde yükseliĢler olmaktadır. Bütün bunların 

sonucunda tarım sektöründe yaĢayan nüfus yaĢadığı yerde mutlu bir Ģekilde tarımsal 

faaliyetlerini arttırmakta, Ģehre düzensiz göçün önüne geçilmekte ve ülke ekonomisine katkı 

yapmaya artan bir Ģekilde devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Arazi toplulaĢtırması, sulama, ekonomi ve sosyal barıĢ  

 

Abstract 

Land consolidation is an agrarian reform movement that began in Europe for the first time in 

19 centuries with the aim of resolving the disorganized structure of agricultural land. In our 

country, it started to be applied in the 1960s. Land consolidation is, in the narrow sense, to 

bring together sites in different locations of an operation, in the broad sense to apply to the 

area where consolidation is made roads, irrigation and drainage networks, land reclamation, 

other factors that will help to increase agricultural production. Along with the land 

consolidation, the yield and quality of the plant increases, the efficiency increases in the labor 

force, the amount of agricultural land being processed increases, the inputs for production 

decrease, and the social peace and prosperity levels rise. As a result, the population living in 

the agriculture sector happily increases their agricultural activities wherever they live, the 

irregular migration of the city is prevented, and it continues to contribute to the country's 

economy in an increasing manner. 

Keywords: Land consolidation, irrigation, economy and social peace 
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OSMANLI DEVLETĠ SULAMA ġEBEKELERĠ: KONYA OVASI SULAMA PROJESĠ 

ÖRNEĞĠ 

OTTOMAN EMPIRE IRRIGATION NETWORKS: KONYA PLAIN IRRIGATION 

PROJECT EXAMPLE 

Doç. Dr. Sinan GERÇEK 

Erciyes Üniversitesi, sgercek@erciyes.edu.tr 

ArĢ. Gör. Hasan Ali ĠRĠK 

Erciyes Üniversitesi, haliirik@gmail.com 

ArĢ. Gör. Ġhsan Serkan VAROL 

Erciyes Üniversitesi, svarol@erciyes.edu.tr 

ArĢ. Gör. Necati ÇETĠN 

Erciyes Üniversitesi, necaticetin@erciyes.edu.tr 

 

ÖZET 

Zirai faaliyetler insanlık tarihi kadar eskidir. Tarımda verim ve kalitenin artıĢına tesir eden 

unsurların en baĢta geleni ise sulamadır.  Sulama hizmetlerinin bir bölgede baĢlaması oradaki 

siyasi,  sosyal ve ekonomik hayatın canlanmasına önemli bir vesiledir. Ülkemiz çoğunlukla 

yarı kurak bir iklim özelliğine sahiptir. Bu nedenden dolayı özellikle yaz mevsiminde sulama 

yapmak bir mecburiyettir.  Ülkemiz Osmanlı Devletinin varisidir. Osmanlı devleti özellikle 

20. Yüzyılın baĢlarında her alanda olduğu gibi zirai faaliyetlerde de gerek eğitim gerekse de 

fiziki yapı ve tesislerle üretimi arttırmaya yönelik çabalar içerisine girmiĢtir.  Konya Ovası 

Sulama Projesi bunlar içerisinde en önde gelen yatırımlar arasındadır. Adı geçen proje 1908-

1913 yılları arasında inĢa edilmiĢ olup 53 bin hektar alan sulamaya açılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Sulama, Konya Ovası Sulama Projesi, Osmanlı Devleti  

 

ABSTRACT 

Agricultural activities are as old as human history. The first of the factors affecting the 

increase in yield and quality in agriculture is irrigation. The commencement of irrigation 

services in a region is an important contribution to the revitalization of the political, social and 

economic life there. Our country is mostly semi-arid climate. Because of this, it is a necessity 

to do irrigation especially in summer. Our country is the heir of the Ottoman Empire. The 

Ottoman Empire, especially in the beginning of the 20th century, as in all areas of agricultural 

activities, as well as physical buildings and facilities to increase production has entered into 

efforts to increase. Konya Plain Irrigation Project is among the most important investments 

among these. The project was built between 1908 and 1913 and 53 thousand hectares of land 

was irrigated. 

Keywords: Irrigation, Konya Plain Irrigation Project, Ottoman Empire 
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AFĠġ TASARIMLARINDA ANLAMLAġTIRMA EĞĠLĠMĠ VE ERWĠN PANOFSKY 

ELEġTĠRĠSĠ ÜZERĠNE BĠR ANALĠZ 

Yrd. Doç. Dr. YaĢar USLU 

Dumlupınar Üniversitesi, ressam43@hotmail.com 

ÖZET 

Tasarı iç dünyanın dıĢa somut olarak yansımasıdır. Maddeye bürünen tasarım bir ürün olarak 

karĢımıza çıkar. Grafik tasarım ürünü olan afiĢler; olayları, konuları anında karĢı tarafa 

ulaĢtıran grafik ürünler bütünüdür. Tasarımcının belli fikirlerinden oluĢan yüzey 

düzenlemeleri, o anki durum içinde duyguların dıĢa vurumu ile ortaya çıkar. Tasarımcının 

kendi kiĢiliğini yansıtmasının yanı sıra o dönemin özelliklerini de ortaya koymaktadır. 

Tasarımı anlamak için tasarımın temel bileĢenlerini nitelik ve niceliklerine göre ayırt 

edebilmek, tanımlamak, dahası çözümlemek gerekir. Tasarım alanında yaĢanan değerler 

karmaĢası, tasarım eleĢtirisinin doğru yapılabilmesi tasarımın diğer alanlar ile olan iliĢkisini 

de bilmek gerekir. Tasarım eleĢtirisini yapabilmek için diğer disiplinleri de incelemek 

gerekmektedir. Arkeoloji, sanat tarihi, mitoloji, estetik, sanat eleĢtiri, gibi alanlarda okumalar 

yapılmalıdır. Bu araĢtırma ile Tasarımın temel bileĢenlerine kısaca değinilirken tasarım 

eleĢtirisinin nasıl yapılması gerektiği anlatılmıĢtır. AraĢtırmanın alan yazında sanat eleĢtirisi 

yapacak olan araĢtırmacılara anahtar ve yol gösterici olacağı düĢünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Tasarım Analizi, AnlamlaĢtırma 

 

ABSTRACT 

The bill is a concrete reflection of the inner world. The design of the product comes out as a 

product. Graphic design product banners; Events, and graphic products that deliver them 

instantly to the other side. The surface arrangements of certain ideas of the designer emerge 

from the outward appearance of emotions within the present situation. In addition to reflecting 

the designer's own personality, it also reveals the characteristics of that period. In order to 

understand the design, it is necessary to distinguish, define and further analyze the basic 

components of design according to their qualities and quantities. It is also necessary to know 

the relation of design to other fields in order that design criticism can be done correctly. In 

order to be able to criticize design, it is necessary to examine other disciplines. Archeology, 

art history, mythology, aesthetics, art criticism, etc. should be read in areas such as. This 

research briefly describes the basic components of Design, and how design criticism should 

be done. It is thought that the researcher will be a key and a guide to the researcher who will 

make art criticism in the field. 

Keywords: Graphic Design, Design Analysis, Meaning 
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TÜRKĠYE‟DE BOġANMA ORANININ SON YILLARDAKĠ DEĞĠġĠMĠ 

THE CHANCE OF DIVORCE RATE IN RECENT YEARS IN TURKEY 

Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZ 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, aguzel79@gmail.com 

ArĢ. Gör. Numan ERTAġ 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, nemanertas@gmail.com 

ÖZET 

Türkiye‘de son yıllarda boĢanma oranı yükselmektedir. Ülkemizde boĢanma oranları henüz 

Avrupa ve Amerika‘daki düzeylerde değildir. Ancak son 30-40 yıllık veriler göz önüne 

alındığında Türkiye‘de boĢanma oranlarının hızla arttığı görülmektedir. Kadının çalıĢma 

hayatına daha fazla girmesi ve maddi bağımsızlığın kazanması boĢanma oranlarının 

yükselmesinde önemli bir nedendir. Ayrıca eğitim seviyesinin yükselmesi, kitle iletiĢim 

araçlarının yaygınlaĢması (bilgi ve görgünün artması) ve bu sayede çoğu kadının maruz 

kaldığı fiziki ve psikolojik Ģiddeti daha fazla kabul etmemesi, boĢanma oranında yükselmeye 

neden olmuĢtur. HÜNEE‘nin (Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü) verilerine göre Türkiye‘de 

son 65 yılda boĢanma oranlarının önemli ölçüde yükseldiği görülmektedir.  1950 yılında ‰ 

0,37 olan kaba boĢanma oranı 1960 yılında ‰ 0,40‘a yükselmiĢtir. 1970 yılında önceki yıllara 

göre azalan kaba boĢanma oranı ‰ 0,27‘e düĢmüĢtür. Sonraki yıllarda genellikle yükselen 

kaba boĢanma oranı 1980 yılında ‰ 0,35‘e 1990 yılında ‰ 0,46‘ya 2001 yılında ‰ 1,41‘e 

yükselmiĢtir. 2005 yılında az da olsa düĢen değer ‰ 1,40‘a gerilemiĢtir. Son yıllarda nispeten 

yüksek değerlere çıkan kaba boĢanma oranı 2010 ve 2014 yıllarında sırasıyla ‰ 1,62 ve ‰ 

1,7‘ye yükselmiĢtir. BoĢanma oranının artması Ģüphesiz parçalanmıĢ ailelerin artmasına ve 

nüfus artıĢ hızının düĢmesine neden olmaktadır. Ayrıca bu olayın yaygınlaĢması toplumsal 

yapıyı da derinden etkilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, boĢanma oranı, evlenme oranı, aile. 

 

ABSTRACT 

In Turkey, divorce rates are rising in recent years. Divorce rates in our country are not yet at 

levels in Europe and America. However, considering the last 30-40 years, the divorce rate in 

Turkey is seen to increase rapidly. The important reasons for rise of divorce rate are the 

woman to get more into working life and to gain material independence. In addition, the rise 

in educational level, the spread of mass media (increasing knowledge and awareness), and the 

fact that most of the women are not accepting physical and psychological violence, has caused 

the divorce rate to rise. According to the data of HÜNEE (Hacettepe Population Studies 

Institute), divorce rates in Turkey have increased significantly in the last 65 years. The rough 
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divorce rate of ‰ 0.37 in 1950 rose to 0.40 in 1960. In 1970, the crude divorce rate declined 

from previous years to ‰ 0.27. The rough divorce rate, which rose in the following years, 

rose to 0.35 in 1980 from 0.46 in 1990 to 1.41 in 2001. In 2005, the declining value declined 

to 1.40 ‰. Rough divorce rates, which have been relatively high in recent years, have risen 

from 1,62 ‰ to 1,7 ‰ in 2010 and 2014, respectively. The increase in the divorce rate 

undoubtedly leads to an increase in fragmented families and a decline in the rate of population 

growth. Moreover, the widespread use of this phenomenon also deeply affects the social 

structure. 

Keywords: Turkey, divorce rate, marriage rate, family. 
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TÜRKĠYE‟DE AĠLE YAPISININ SON DÖNEMDEKĠ DEĞĠġĠMĠ 

THE CHANGE OF FAMILY STRUCTURE IN LAST TERM IN TURKEY 

Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZ 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, aguzel79@gmail.com 

ArĢ. Gör. Numan ERTAġ 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, nemanertas@gmail.com 

ÖZET 

Türkiye‘de son 40 yılda aile yapısında önemli değiĢimler yaĢanmıĢtır. GeçmiĢte geniĢ ailenin 

toplam aile sayısı içindeki payı fazla iken artık Türkiye‘de geniĢ ailenin toplam aile sayısı 

içindeki payı azalmıĢtır. Buna karĢın son 40 yılda çekirdek ve dağılmıĢ ailelerin toplam aile 

sayısı içindeki payı sürekli artmaktadır. DağılmıĢ ailelerin sürekli olarak artması nedeniyle tek 

kiĢilik ve tek ebeveynli ailelerin sayısı da artmaktadır. Tek kiĢilik ailelerin önemli bir kısmı 

dul kalma ve boĢanmalara bağlı olarak ortaya çıkarken belli bir kısmı ise evlenme yaĢının 

yükselmesi ve ömür boyu bekâr kalma Ģeklindeki eğilimlerin artmasının bir sonucudur. 

Türkiye‘de 1968 yılında toplam aile sayısının % 60‘ı çekirdek aileden oluĢurken geniĢ ve 

dağılmıĢ ailelerin payları sırasıyla % 32 ve % 8‘di. Sonraki süreçte geniĢ ailenin toplam aile 

sayısı içindeki payı genellikle azalırken çekirdek ve dağılmıĢ ailelerin payları ise artmıĢtır. 

1993 yılın gelindiğinde çekirdek, geniĢ ve dağılmıĢ ailelerin toplam aile sayısı içindeki payları 

sırasıyla % 67, % 24 ve % 9 olmuĢtur. YaklaĢık 25 yılda çekirdek ailenin payı % 7 dağılmıĢ 

ailenin payı % 1 artarken geniĢ ailenin payı ise % 8 azalmıĢtır. Bu süreçte geniĢ ailedeki 

azalma daha ziyade çekirdek aile lehine olmuĢtur. 2013 yılına gelindiğinde Türkiye‘de 

çekirdek ailenin toplam aile sayısı içindeki payı % 71, geniĢ ailenin payı % 12, dağılmıĢ 

ailenin payı ise % 17 olmuĢtur. Bu verileri 1993 yılının verileri ile kıyasladığımızda 20 yılda 

çekirdek ailenin toplam aile sayısı içindeki payı % 4 artarken dağılmıĢ ailenin payı ise % 8 

artmıĢtır. Buna karĢın geniĢ ailenin toplam aile sayısı içindeki payı ise % 12 azalmıĢtır. Yani 

1993 ile 2013 arasında geniĢ ailenin toplam aile sayısı içindeki payının azalması daha ziyade 

dağılmıĢ ailenin lehine olmuĢtur. Oysa yukarıda da ifade edildiği gibi 1968 ile 1993 arasında 

geniĢ ailenin payı daha ziyade çekirdek aile lehine azalmıĢtı. Bu durum aslında son yıllarda 

Türkiye‘de boĢanma olayının yaygınlaĢmasının bir sonucu olup söz konusu olgunun 

boyutlarını gözler önüne sermektedir. Ayrıca 2013 yılı verilerine göre ilk defa toplam aile 

sayısı içindeki en büyük ikinci paya sahip aile geniĢ aile değil de dağılmıĢ aile olmuĢtur. Bu 

da toplumsal yapının son 30-40 yılda önemli ölçüde değiĢmesinin bir sonucudur.  Türkiye‘de 

aile yapısı gelecekte de değiĢmeye devam edecektir. Yapılan tahminlere göre 2023 yılına 

gelindiğinde geniĢ ailenin payının % 6‘ya düĢmesi buna karĢın çekirdek ailenin payının % 

74‘e dağılmıĢ ailenin payının ise 20‘ye yükselmesi beklenmektedir. Bu tablo çok iç açıcı 

olmayıp ciddi toplumsal sorunlara gebedir. DağılmıĢ ailelerin artması, özellikle bu ailelerin 

çocuklarının mağdur olmasına ve bunlara arasında bedensel ve psikolojik rahatsızlıkların 

artmasın neden olmaktadır. Dolayısıyla toplumsal dinamiklerin güçlendirilmesi, Türkiye‘nin 

öncelikli gündem maddelerinden bir olmalıdır. Aksi halde bu tablonun bedelini toplumca 

ödemek durumunda kalacağız.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, aile yapısı, çekirdek aile, dağılmıĢ aile. 
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ABSTRACT 

In Turkey, there have been significant changes in family structure in the last 40 years. While 

the share of widespread family in the total number of families has increased in the past, the 

share of widespread family in total number of families in Turkey has decreased. However, in 

the last 40 years, the share of the core and scattered families in the total number of families 

has been continuously increasing. The number of single and single-parent families is also 

increasing due to the constant increase in the scattered families. A significant proportion of 

single-family families are widowed and partly divorced, while a certain part is the result of an 

increase in the age of marriage and an increase in the tendency to remain unmarried for life. 

In Turkey, 60% of the total number of families was composed of core families in 1968, while 

the share of large and dispersed families was 32% and 8% respectively. In the following 

period, while the share of large families in the total number of families is generally reduced, 

the share of the core and scattered families has increased. By 1993, the share of the core, large 

and scattered families in the total number of families was 67%, 24% and 9%, respectively. In 

about 25 years, the share of the core family grew by 7%, while the share of the family grew 

by 7%. In this process, the decline in the wider family has been more or less favored by the 

core family. By the year 2013, the share of the core family in Turkey was 71%, the share of 

the large family was 12%, and the share of the distributed family was 17%. When compared 

to the data of 1993, the share of the core family in the total number of families increased by 

4% in 20 years, while the share of the distributed family increased by 8%. On the other hand, 

the share of large households in the total number of families decreased by 12%. In other 

words, between 1993 and 2013, the wider share of the family in the total number of families 

has become a more favored distributed family. However, as noted above, the share of large 

families between 1968 and 1993 was more or less in favor of the core family. This situation is 

actually a result of the widespread divorce in Turkey in recent years and it reveals the 

dimensions of the problem. Moreover, for the first time in 2013, the family with the second 

largest share of the total number of families has been a family rather than a large family. This 

is a result of social change in the last 30-40 years. Family structure in Turkey will continue to 

change in the future. According to forecasts, by 2023, the share of large family members will 

decrease to 6%, while the share of core family members will be distributed to 74% and the 

share of family members will increase to 20. This table is not very lenient, but it has serious 

social problems. The increase in the scattered families causes especially the children of these 

families to be victims and the increase of physical and psychological disturbances among 

them. Therefore, strengthening social dynamics should be one of the priority agenda items of 

Turkey. Otherwise we will have to pay the cost of this table. 

Keywords: Turkey, family structure, nuclear family, scattered family. 
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MARKALAġMA VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR TURĠZM ĠLĠġKĠSĠ: GAZĠANTEP 

ÖRNEĞĠ 

RELATIONSHIP BETWEEN BRANDING AND SUSTAINABLE TOURISM: THE 

CASE OF GAZĠANTEP 

Ġ. Ethem TAġ 

Doç. Dr., KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, i.ethem.tas@gmail.com 

Yeter ÇĠÇEK 

ArĢ. Gör., KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, y.cicek_01@hotmail.com 

Sevil DÜRRÜ 

Y.L. Öğrencisi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, sdurru@hotmail.com 

 

ÖZET 

Sürdürülebilirlik, son zamanlarda hem ekonomik hem kültürel hem de sosyal alanlarda önem 

arz eden bir kavram haline gelmiĢtir. Bu kavram turizm alanında da kendini göstermiĢ ve 

turizmin sürdürülebilirliği açısından katma değer yaratmıĢtır. Bu bağlamda sürdürülebilir 

turizm, doğal kaynakların zarar görmeden çevre, toplum ve kültürle uyumlu bir planlama 

yapılmasını amaçlayan bir yaklaĢım olarak ifade edilmektedir. Bu kavram kent özelinde 

değerlendirildiğinde markalaĢmaya katkı sağladığı da görülmektedir. Marka olmanın, kentin 

öncelikle kendisini tanıtmaktan geçtiği ve marka olabilmek için de bazı unsurların ve 

faktörlerin olması gerektiği açıktır. Bu kapsamda, bir kentin markalaĢmasında, tarihi, kültürü, 

turizmi ve yöresel yemekleri kadar sanayisinin, ticaretinin, sanatının ve kendine has diğer 

özelliklerinin katkısı da inkâr edilemez. Bu çalıĢmada, Güneydoğu‘nun yükselen yıldızı 

olarak ―Marka ġehir Gaziantep Projesi‖ ile ―Kabına Sığmayan Bir ġehrin Dünyaya Model 

Olan Sıra DıĢı Projesi‖ uygulamaları baz alınarak Gaziantep‘in markalaĢma sürecine 

sürdürülebilir kent turizminin etkisi incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: MarkalaĢma, Marka Kent, Sürdürülebilir Turizm, Gaziantep.  

 

ABSTRACT 

Sustainability has become a concept that gives importance at economic, cultural and social 

areas recently. This concept has shown itself at touristic area and created added value at angle 

of sustainability of tourism. In this context sustainable tourism is expressed as an approach 

that aims to be done a coherent planning with environment, society and culture without 

harming natural sources. When this concept is judged at city scope, it is noticed that 

contributes to brand. It is obvious that becoming brand is possible with self advertising of a 

city and presence of some elements and factors. At this scope that can not be denied part of 

industry, trade, art and unique characteristic as part of history, culture, tourism and local 

dishes at branding of a city. In this project sustainable city tourism at Gaziantep‘s branding 

process is studied with basis ―Project of Brand City Gaziantep‖ as Southeast‘s rising star and 

―Unoccupied Project That Become A Model To World of An Outward City‖. 

 Keywords: Branding, Brand City, Sustainable Tourism, Gaziantep.  

 

 

 

 



  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

475 

HALKEVLERĠ DERGĠLERĠNĠN YEREL TARĠH ÇALIġMALARINA KATKISI: 

BURSA HALKEVĠ ULUDAĞ DERGĠSĠ ÖRNEĞĠ 

Dr. Mine ERSEVĠNÇ 
Uludağ Üniversitesi, akkusm@uludag.edu.tr 

 

ÖZET 

19 ġubat 1932‘de açılan ilk on dört Halkevi‘nden bir tanesi olan Bursa Halkevi, açılır açılmaz 

1932 Halkevleri Talimatnamesi‘nde yer alan ilkelere göre örgütlenmeye baĢlamıĢ ve 

Talimatname‘de yer alan dokuz komitenin hepsini oluĢturmuĢtur. Halkevi‘nin ġubelerini 

oluĢturulup, yeterli üye sayısına ulaĢınca ise etkinliklere baĢlanmıĢtır. Spor Komitesi, Temsil 

Komitesi, Güzel Sanatlar Komitesi, Köycülük Komitesi, Halk Dershaneleri ve Kurslar 

Komitesi, Dil-Tarih-Edebiyat Komitesi, Sosyal Yardım Komitesi, Kütüphane ve Yayın 

Komitesi, Müze ve Sergi Komitesi açılan Ģubelerdir. 1940 yılında yapılan değiĢiklik sonucu 

Dil-Edebiyat-Tarih Komitesi birbirinden ayrılmıĢ, Tarih bölümü Müze ve Sergi Komitesi‘yle 

birleĢtirilmiĢtir. Bursa Halkevi‘nin çalıĢmaları 1932 yılında hazırlanan ve yürürlüğe giren 

Halkevleri Talimatnamesi‘ne uygun olarak yürütülüyordu. Burada Dil-Edebiyat-Tarih 

Komitesi‘nin amacı; kurulduğu alandaki halkın genel bilgisini arttırmak, ulusal dili, edebiyatı 

geliĢtirmek ve tarih araĢtırmaları aracılığıyla ulus-devlet olgusunun tabanını meydana getiren, 

ulusal kimlik bilincinin yaratılmasını sağlamak Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Bursa Halkevi Dil-

Edebiyat-Tarih Komitesi çalıĢma sürecinde Bursa‘nın yerel tarihi ile ilgili çalıĢmaları ile de 

dikkati çekmiĢtir. Kitap, rapor ve özellikle Uludağ Dergisi‘nde gerçekleĢtirilen çalıĢmalar 

kayıtlanmıĢ ve günümüz için önemli bir kaynak oluĢturmuĢtur. Bursa Halkevi‘nin yayınladığı 

Uludağ Dergisi; Bursa tarihi, folkloru, devrim tarihi ve Bursa hakkındaki genel yazınlarıyla 

çok önemli bir yere sahip olmuĢtur. Böylece Uludağ Dergisi ve Komite çalıĢmalarıyla Bursa 

Halkevi, Türk Devrimi‘nin toplumsallaĢmasında büyük bir iĢlev görürken, Bursa kent tarihi 

araĢtırmacılığı için temel oluĢturan bilgileri ortaya koyarak değerlendirmiĢ ve Bursa‘nın 

sosyal ve kültürel yaĢamını canlandırmıĢtır. Örneğin; Bursa; kent merkezi ve çevresindeki 

cami, çeĢme, türbe, mezar taĢları gibi eserleriyle, yazma kitapları, vakfiye ve sicilleriyle 

zengin bir tarihsel koleksiyona sahiptir. Türk Tarih Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, C.H.P. 

Genel Sekreterliği ve Ġstanbul, Edirne gibi diğer Halkevleriyle de bağlantılar kuran Bursa 

Halkevi‘nin tarih ve müze kolları öncelikle Bursa tarihine ait kaynakların toplanarak 

değerlendirilmesine baĢlamıĢlardır. Bunlar arasında ―Ģeriyye sicilleri‖ni derlenmesi önemli 

çalıĢmalardan bir tanesidir. Dergi‘nin sekizinci sayısından itibaren yayınına baĢlanan ve ek 

Ģeklinde verilen sicillerin Türkçe transkripsiyonları, diğer sayılarda da zaman zaman yer 

almıĢtır. Evkaf Müdürlüğü‘nün Kamil Kepeci baĢkanlığındaki Sicil AraĢtırma Kolu‘na izin 

vermesinin ardından; Bursa Halkevi, Ġstanbul ve Edirne Halkevleriyle iletiĢim kurmuĢ, 1938 

yılı itibariyle 855 tane Ģer‘i mahkeme sicilini çevirerek, Uludağ Dergisi‘nde yayınlamıĢtır. Bir 

baĢka örnek; Nazım Yücelt; Bursa mahkeme sicillerine dayanarak hazırladığı makalesinde 

XVII. yüzyılda Bursa‘daki kumaĢ ve kumaĢçılar hakkında ilginç bilgiler sunmasıdır. Diğer bir 

örnek; Bursa‘daki Tarihi varlıklar konusunda araĢtırma yapan bir baĢka isim Kâmil 

Kepeci‘nin, doğrudan sicil kayıtlarından yararlanarak Muradiye Türbeleri hakkında bilgiler 

verdiği çalıĢmadır. Uludağ‘da ayrıca Ġlkçağ ve Bizans dönemlerine ait araĢtırmalarda 

yapılmıĢtır. ―Bitinya ve Mezar TaĢları‖, ―Çekirge (Pitiya)‘nın Tarihçesi‖, ―Bursa ve YaĢayan 

Anıtlar‖ isimli makaleler burada örnek olarak verilebilir. Sayılarını arttırabileceğimiz örnekler 
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çalıĢmamızda derlenerek yerel tarih ile ilgili bir çalıĢma sunulması bildirimizde amacımız 

olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bursa, Uludağ Dergisi, Yerel Tarih 
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ANTĠK DÖNEM ÇATI KĠREMĠDĠ TĠPLERĠNDEN; LAKONĠA 

ONE OF THE ROOFING TILE TYPES IN ANCIENT HISTORY: LACONIA 

ArĢ. Gör. YaĢar ARLI 

Akdeniz Üniversitesi, yasararli@akdeniz.edu.tr 

ÖZET 

Anadolu arkeolojisinin bugüne değin yeterince araĢtırılmamıĢ konulardan biri de, yapısal üniteleri 

örten çatılara iliĢkin malzemelerdir. Antik dönem mimarı yapıları için çok önemli bir öğe olan çatı 

kiremitleri ile ilgili tipoloji ve tasnif konusunda yeterince çalıĢma olmadığından çatı kiremitleri ve 

tipoloji konusunda birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bugün kiremitlerin teknik geliĢim sürecinden 

ve dolayısıyla da kiremitlerin mimarlık üzerinde kültürel geliĢimi hakkında bilgilerimiz kısıtlıdır. 

Bilgilerimizin kısıtlı olmasının en önemli nedeni de yapılan arkeolojik kazıların birçoğunda çatı 

kiremitlerinin önemsenmemesinden kaynaklanmaktadır. Kiremitler ile yapılan eğimli çatıların tek 

olumsuz yanı ağır olmasıdır. Bayraklı kazılarında bulunan çatı kiremitleri ile yapılan bir 

denemede 15 metrekarelik bir alanın üstünün kapatabilmek için kullanılan kiremitlerin yaklaĢık 

700 kg. geldiği hesaplanmıĢtır. Bu denemede görüldüğü gibi kiremitli çatıların ağırlığının 

taĢınması sorun olmuĢtur. Belki çatı kiremitlerinin MÖ 7. yüzyıla kadar geliĢmiĢ bir sistem 

içerisinde kullanılmamasının en önemli nedeni çatı ağırlığının taĢınabilmesi için mimaride bazı 

çözümlemelerin gerekmesidir. MÖ 7. yüzyılda belirli çatı sistemlerinin kullanılmaya baĢlanması 

ile çatı kiremitlerinde biçim açısından da standartlaĢma görülmeye baĢlanmıĢtır. Bu 

standartlaĢmanın baĢında da Lakonia, Korinth ve Attika standartları gelmektedir. Bu üç 

standarttan ilkini oluĢturan, hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz ve günümüze kadar çok az 

sayıda örneği barındıran Lakonia tipi çatı kiremitleri; düz kiremit, kapama kiremidi, mahya 

kiremidi ve opaionlu düz kiremit olmak üzere dört türe sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Kiremit, Düz, Kapama, Çatı Kiremidi. 

 

ABSTRACT 

One of the issues related to Anatolian archeology which has not been examined adequately until 

now is the materials related to roofs that covered structures. Since the number of the studies in 

typology and classification related to roofing tiles, which were a very important component in 

ancient architecture, is few, there have been various problems concerning roofing tiles and 

typology recently. Today, we possess quite limited information about the technical development 

process of the tiles and, in turn, about the effects of tiles on cultural development and architecture. 

The most prominent reason for our limited information on the issue is that in many archeological 

excavations, the roofing tiles are generally ignored. The only disadvantage of the inclined roofs, 

which were made from tiles, is their heaviness. In a trial with the roofing tiles which were found 

in excavations in Bayraklı, the weight of the tiles that were used to cover a 15 m2 area was 

calculated as approximately 700kg.  As seen in this trial, sustaining to the heaviness of roofs made 

from tiles has been a problem. The main reason that roofing tiles were not used in a more 

developed system till 7 B.C. might be that there were must not have been architectural solutions to 

the issue of heavy roofs prior to this time. Together with the use of specific roofing systems in 7 

B.C., a standardization in roofing tiles in terms of shape was also observed. Among these 

standardizations, the prominent ones include Laconia, Corinthian and Attica standards. The 

Laconia roofing tiles about which we know the least among these three includes four types: plane 

tile, covering tile, ridge tile and opaion plane tile. 

Keywords: Tile, Plane, Covering, Roofing Tile. 
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AR-GE VE ĠNOVASYON POLĠTĠKALARI: TÜRKĠYE ĠLE DOĞU ASYA 

ÜLKELERĠNĠN KARġILAġTIRMALI BĠR ANALĠZĠ 

R &D AND INNOVATION POLICIES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF TURKEY 

AND EAST ASIAN COUNTRIES 

Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK 

Namık Kemal Üniversitesi, salihozturk@nku.edu.tr 

Numan KÖKAY 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Namık Kemal Üniversitesi, numankokay@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu yapılan araĢtırmada, Türkiye‘nin, değiĢen dünya ile birlikte, geliĢmiĢ ülkeler seviyesine 

ulaĢmak için hedeflenen politikaları, Doğu Asya ülkeleri ile kıyas edilmiĢtir. Son yıllar da 

Türkiye‘nin yakaladığı büyüme ivmesi ile kiĢi baĢına gelirde büyük bir artıĢ yaĢanmıĢ olsa 

dahi, geliĢmekte olan ülke konumundan, geliĢmiĢ ülke konumuna geçiĢte aynı yönde baĢarı 

söz konusu olamamıĢtır. Bu çalıĢma ıĢığında, orta gelir tuzağını baĢarı ile atlatıp, yüksek 

gelirli geliĢmiĢ ülke statüsüne ulaĢmıĢ olan Tayvan ve G. Kore gibi ülkelerin Ar-Ge ve 

innovation politikalarını inceleyip, söz konusu politikalarda Türkiye için neler yapılabileceği 

araĢtırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, Ġnovasyon Politikaları, Türkiye, Tayvan, Güney Kore. 

 

 

ABSTRACT 

This research compares Turkey‘s policies with other East Asian countries to reach developed 

countries level with the changing world. In recent years, even though there has been a large 

increase in per capita income with the growth acceleration captured by Turkey, there has been 

no increase in the same magnitude from the developing country to the developed country. In 

this work, we will examine the R & D and innovation policies of countries such as Taiwan 

and G. Korea, which have succeeded in achieving middle income and succeeded in a high-

income developed country, and will look at what can be done for country in Turkey. 

Keywords: R & D, Innovation policies, Turkey, Tayvan, South Korea. 
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TÜRKĠYE‟DE ARAMA KURTARMA ALANINDA KADINLIĞIN ĠZĠNĠ SÜRMEK: 

2011 VAN DEPREMĠ ÖRNEĞĠ 
Doç. Dr. Zeynep GÜVEL  

Marmara Üniversitesi  

Yrd. Doç. Dr. Orhun Burak SÖZEN 
Gaziantep Üniversitesi, obsozen@gmail.com 

ÖZET 

Bu araĢtırmada gönüllü topluluklarda kadının rolü ile ilgili alan yazınına arama kurtarma 

alanında bir örnek olayla katkıda bulunmak amaçlanmıĢtır. Arama kurtarma faaliyeti diğer 

gönüllü faaliyetlerden farklı olarak bir anda büyük değiĢikliklerin yaĢandığı afet bölgesinde 

çok kültürlü bir etkileĢim alanını da yaratmaktadır. Böyle alanlarda afet psikolojisi de 

bağlama dâhil olmaktadır. Faaliyet alanı hem kiĢiler, hem de çevre açısından kendine has 

bilinmezliklere bürünmektedir. Bu araĢtırmada Ġstanbul‘da bir devlet üniversitesinin öğrenci 

kulübünde aktif çalıĢan genç bir kadın öğrencinin 2011 Van Depremindeki arama kurtarma 

rolüne odaklanılmıĢtır. Bu araĢtırma hem bir kadın arama kurtarma gönüllüsüne, hem de Van 

Depremin ilk 72 saatine odaklanması nedeniyle önemlidir. Kadın üzerine yapılan çalıĢmalarda 

ilk 72 saatte arama kurtarma faaliyetleri bağlamında çalıĢmalara rastlanmamaktadır. Bu 

nedenle bütün yaĢananlar kadın çalıĢmaları penceresi açılarak konuyla ilgili feminist 

kuramcıların görüĢlerinin izdüĢümleri çerçevesinde yeniden okunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Gönüllülük, kadın çalıĢmaları, arama kurtarma 
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MALĠYET YÖNETĠMĠNDE GÖRELĠ ETKĠNLĠK ANALĠZĠ: 

BIST MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ENDEKSĠNDE UYGULAMA 

RELATIVE EFFICIENCY ANALYSIS IN COST MANAGEMENT: 

APPLICATION OF BIST-SECURITIES INVESTMENT TRUST INDEX 

Doç.Dr. Orhan ELMACI 

Dumlupınar Üniversitesi, orhan.elmaci@dpu.edu.tr 

ArĢ. Gör. Ali KESTANE 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, ĠĠBF, ĠĢletme Bölümü, alikestane@kilis.edu.tr 

 

ÖZET 

Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaĢmasını sağlayacak yol haritasının en önemli 

kilometre taĢlarından bir tanesi geliĢmiĢ, güçlenmiĢ ve kurumsallaĢmıĢ finansal piyasalardır. 

Güçlü finansal piyasalar, o ülkedeki özel / kamu sektörünün güçlenmesinde önemli bir 

argümandır.  Bu olgunun aynı zamanda, mikro-küçük-orta iĢletmelerin finansman 

kaynaklarına eriĢiminin kolaylaĢtırılmasında, kalkınmayı destekleyici projelerin finansman 

sürecinde ve kaldıraç etkisi ve risk azaltımında etkin rol üstleneceği aĢikardır. BileĢen ve 

bağlam bütünü açısından, finansal piyasaların geliĢimini ve kurumsallaĢmasını sağlayacak, 

hem bireysel yatırımcıların hem de kurumsal yatırımcıların piyasada daha fazla rol almalarını 

ve sermayenin tabana yayılmasında da etkinlik ve etkililik sağlayacak alternatif inovatif 

finansman enstrümanların ve mekanizmalarının oluĢturulması kaçınılmazdır.  Bu enstrüman 

ve mekanizmalardan bir tanesi de Yatırım Ortaklıkları‘dır.  Bir yatırım aracı olarak Yatırım 

Ortaklıkları‘nın küçük tasarruf sahiplerinin sermayelerinin ekonomiye kazandırılması ve 

katma değer sağlayacak projelerin, ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere 

kullanılması bakımından paydaĢlar için kalıcı değer üretmesi, sürdürülebilir kârlılık ve 

verimlilik ilkeleri ile dünya ölçeğinde rekabetçi yeni yatırım türünün oluĢmasına da katkı 

sağlayacağı açıktır. Dolayısıyla ülke ekonomisi bakımından söz konusu yatırım ortaklıklarının 

maliyetlerinin etkin yönetimi ve yarattıkları değerin ölçülmesi, tüm paydaĢlar ve ülke 

ekonomisi açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalıĢmada, Türkiye‘de menkul kıymet yatırım 

ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren ve borsaya kote olan 5 iĢletmenin 2012-2016 yılları 

itibariyle, maliyet yönetim performanslarının etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu 

doğrultuda, iĢletmelerin maliyet yönetim performanslarının etkinliğinin değerlendirilmesinde; 

girdi olarak: satıĢların maliyeti/satıĢlar ve genel yönetim giderleri/satıĢlar, çıktı olarak: aktif 

karlılığı ve özkaynak karlılığı oranları, iç değerler bütününün karĢılıklı iliĢkiler matrisi ile 

Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi (MTFVE) bazında veri analiz yöntemleri ile  

değerlendirmeler yapılmıĢ ve çalıĢmanın sonucunda; maliyet yönetimi performansının, toplam 

faktör verimliliği bakımından 2013-2014 döneminde en yüksek düzeyine ulaĢtığı tespit 

edilmiĢtir. Bu sonuç, yatırım ortaklıklarının sürdürülebilirlik performansının sürekli 

geliĢtirilmesi ile kurumsal sürdürülebilirlik ve paydaĢlar açısından önem arz etmektedir. Diğer 

yandan, Türkiye‘de henüz geliĢme süreci içerisinde bulunan ekonominin ve dolayısıyla 

finansal piyasaların, daha güçlü hale gelebilmesi için daha fazla tasarruf ve yatırıma, özellikle 

de kurumsal yatırımlara gereksinim duyulduğu gerçeği, yatırım ortaklıklarının maliyet 

yönetiminin göreli etkinlik analizlerinin düzenli bir biçimde yapılmasını zorunlu hale 

getirmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Maliyet Yönetimi, Etkinlik, Malmquist Toplam Faktör Verimliliği  
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ABSTRACT 

The strengthened and institutionalized financial markets are one of the most important 

milestones in the roadmap of countries to achieve sustainable development goals. Strong 

financial markets are an important argument for the strength of the private / public sector in 

that country. At the same time, it is clear that micro-small-medium enterprises will have an 

effective role in facilitating access to financing sources, financing development projects, 

leverage effects and risk mitigation. In terms of component and context, it is inevitable to 

establish alternative innovative financing instruments and mechanisms that will provide 

financial market development and institutionalization, as well as individual investors and 

institutional investors, to play a greater role in the market and to provide efficiency and 

effectiveness in spreading capital. One of these instruments and mechanisms is Investment 

Partnerships. In this sense, it is clear that investment partnerships will contribute to the 

creation of economies of capital of small savings owners and the use of projects to provide 

added value to the economy, the environment, collective contribution, and sustainable 

profitability and productivity principles in terms of producing sustainable value for 

stakeholders. Therefore, in terms of the country's economy, the effective management of the 

costs of such investment partnerships and the measurement of the value they create are critical 

to all stakeholders and the country's economy. In this study, it is aimed to evaluate the 

effectiveness of cost management performances of the 5 stock markets listed enterprises 

operating in the securities investment trust sector in Turkey in 2012-2016. In this respect, in 

evaluating the effectiveness of cost management performances of businesses; As inputs: cost 

of sales / sales and general management expenditures / sales, output: ratios of return on assets 

(ROA) and return on equity (ROE) are used and with the matrix of reciprocal relations of 

internal values in the Malmquist Total Factor Productivity Index (MTFPI) has been evaluated.  

As a result of the study; it has been determined that cost management performance has 

reached its highest level in terms of total factor productivity in the period of 2013-2014. This 

result is important in terms of corporate sustainability and stakeholders in the continuous 

improvement of the sustainability performance of investment partnerships. On the other hand, 

more savings and investment, especially institutional investments, are needed to make the 

economy and financial markets in Turkey, which are in the process of development in Turkey, 

stronger. In this context, it is imperative that the analysis of the relative efficiency of cost 

management of investment partnerships be carried out in a regular manner. 

Keywords: Cost Management, Effieciency,  Malmquist Total Factor Efficiency  
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MUHASEBE EĞĠTĠMĠNĠN AKREDĠTASYONUNDA STRATEJĠK YOL HARĠTASI: 

KAYNAK TABANLI BĠR MODEL ÖNERĠSĠ VE GERÇEKLEġTĠRME KOġULLARI 

Doç. Dr. Orhan ELMACI 

Dumlupınar Üniversitesi, oelmacı@dumlupinar.edu.tr 

ArĢ. Gör. Dr. Kadir TUTKAVUL 

Dumlupınar Üniversitesi, kadirtutkavul@hotmail.com 

 

ÖZET 

Muhasebe ve muhasebe eğitimi ülkelerin vizyonlarını belirlemede stratejik bir yere sahip 

olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ülkelerin hem yerel hem de küresel bazda geleceklerinin 

inĢasında hem toplumsal hem de ekonomik olarak çok önemli bir iĢleve sahip olan muhasebe, 

ülkelerin ekonomik değerlerin dolayısıyla kurumsallığın genetik kodları (Ģeffaflık, hesap 

verebilirlik, adillik ve sorumluluk)  kodlarının etkinliğini gerçekleĢtirmenin yanı sıra, bu 

kodların üretimini sağlayan temel dinamiktir. Muhasebe asimetrik düzlemde bu değerlerin 

üretimi yerine, etiksel yozlaĢma nedeniyle, toplumsal aydınlatma iĢlevini yeterince yerine 

getirmekte zorlanmaktadır. Bu araĢtırma, Türkiye‘deki muhasebe eğitiminin yerelden 

küreselle evrilme için muhasebe eğitimini veren tüm eğitim kurumlarının mesleki etik 

çerçevesinde temel yeteneklerinin farklılıklarını oluĢturabilecekleri, küresel finansal 

raporlama kültürünün geliĢtirilmesine yönelik kaynak tabanlı bir model ile ulusal stratejik 

değerler tasarımına dair bir rehber oluĢturmayı amaçlamaktadır. Kaynak tabanlı bu 

modelleme, mesleki etik çerçevesinde küresel finansal raporlama kültürünün geliĢtirilmesinin 

oluĢturulmasında kavramsal-kuramsal temelde zenginleĢtirilmiĢ ve gerçeğe gitme noktasında 

diyalektik bir hamleyi ve bağlı değerlendirme argümanlarını ortaya koymayı hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitiminde Akreditasyon, Eğitimde Temel Yetenek, 

Eğitimde Stratejik Değer, Muhasebe Eğitiminde Kaynak Tabanlı Model. 

 

ABSTRACT 

It is an undeniable reality that accounting and the education of accounting have a strategic 

place while countries determine their visions. The accounting, having an important function 

as both social and economic in countries‘ building of future both local and global base, is 

main dinamic providing production of these codes as well as countries‘ economic values 

thereby realisation of effectiveness of institutionalism‘s genetic codes (transparency, 

accountability, equity, responsibility). Accounting, instead of production of these values, is 

able to perform the function of social enlightening due to ethical corruption in asymetric level. 

This research aims to form a source based model related to improving of global financial 

reporting culture and form a guide related to design of national strategic values for evolution 

of the accounting education in Turkey from local to global, in the frame of professional ethic 

of all the education institution giving accounting education. This source based on modeling 

aims to improve the financial reporting culture in the frame of professional ethic. 

Keywords: Accreditation in Accounting Education, Core Competence in Education, Strategic 

Value in Education, Resource Based Model in Accounting Education. 
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MUHASEBE EĞĠTĠMĠNDE STRATEJĠK YOL HARĠTASININ BELĠRLENMESĠNDE 

MALĠYET VE YÖNETĠM MUHASEBESĠ BEKLENTĠLERĠN ÖLÇÜLMESĠ VE 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN AMPĠRĠK BĠR ÇALIġMA 

Doç. Dr. Orhan ELMACI 

Dumlupınar Üniversitesi, oelmacı@dumlupinar.edu.tr 

ArĢ. Gör. Dr. Kadir TUTKAVUL 

Dumlupınar Üniversitesi, kadirtutkavul@hotmail.com 

 

ÖZET 

Serbest piyasa ekonomi modeli, yenilikçi ve rekabetçi motifler ile ülkelerin geliĢmesinde 

sürükleyici bir iĢlev üstlenmiĢ, teori- model-uygulama ve yorum aĢamalarında bir dairesel 

permütasyon içinde kararlı bir birliktelikte kristalleĢerek, ürün odaklıdan bilgi odaklıya 

evrilmiĢtir. Bu süreç; izleme, teĢhis etme, önlem alma ve programlamaya iliĢkin bilgilerin 

kaynağı olan muhasebenin dolayısıyla eĢitlik, Ģeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk 

genetik kodlarının pozitif yönde geliĢmesine de öncülük etmiĢtir. Bu geliĢim süreci, 

kurumsallığın ve kurumsal yönetim anlayıĢının somutlaĢmasına neden olmuĢtur. Bu bağlamda 

muhasebe, ülkelerin hem yerel hem de küresel bazda vizyonlarını belirlemede, geleceklerinin 

inĢasında stratejik bir yere sahip olmuĢ ve olmaya devam etmektedir. Muhasebe; asimetrik 

düzlemde, kurumsal yönetimin genetik kodlarını etkin, etkili, doğru bir biçimde üretiminde ve 

toplumsal aydınlatma iĢlevini yeterince yerine getirmede zorlanmaktadır. Bu iki temel iĢlevi 

yerine getirmesinde muhasebeyi yönlendiren çeĢitli faktörler etkili olmakla birlikte en önemli 

nedeni, eğitimdeki kalite sorunudur. Bu araĢtırma, Türkiye‘deki muhasebe eğitiminin 

yerelden küreselle evrilme sürecinde, muhasebe eğitimini veren tüm eğitim kurumların ulusal 

muhasebe eğitiminin stratejik değerler tasarımına bir ön rehber oluĢturmayı amaçlamaktadır. 

Ayrıca, küresel finansal raporlama kültürünün geliĢtirilmesinde, kavramsal-kuramsal temelde 

zenginleĢtirilmiĢ ve gerçeğe gitme noktasında diyalektik bir hamleyi ve bağlı değerlendirme 

argümanlarını ortaya koymayı hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Eğitiminde Strateji,  Maliyet Muhasebesi, 

Yönetim Muhasebesi. 

 

ABSTRACT 

Free market economy model has undertaken a riveting function in development of countries 

with innovative and competitive motives. This model has evolved from product focused to 

knowledge focused by crystallize in a circular permutation with stable synergy in in step 

theoy – model – application and comment. This process; the development of accounting 

which source of information monitoring, diagnostics, measures and programming so it  has 

led to the development of the genetic code of equality, transparency, accountability and 

responsibility in a positive direction. This development process has caused institutionalism 

and the embodiment of corporate governance. In this context accounting, in determining the 

vision of the country both locally and on a global basis, in the construction of the future of 

countries has been and continues to be a strategic place. Accounting has difficulty in 

production efficient, effective, correctly of genetic code of corporate governance and in 

fulfilling enough of social lighting function. There are several factors that govern accounting 

to fulfill these two basic functions. But the most important factor is the quality issues of 
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education. This study aims to establish a preliminary guide to desing strategic value of 

national accounting training of all educational instituions that provide accounting training in 

process of evolution from local to global of accounting education in Turkey. This study also 

aims dialectical move which enriched basic conceptual and theoretical to go to the real and 

present dependent evaluation of the arguments. 

Keywords: Accounting Education, Strategy in Accounting Education, Cost Accounting, 

Management Accounting. 
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TÜRKĠYE'DE LAĠKLĠK DÜġÜNCESĠNĠN GELĠġĠMĠ 

DEVELOPMENT OF SECULARISM IDEA IN TURKEY 

Sevil DÜRRÜ 

Yüksek Lisans Öğrencisi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, sdurru@hotmail.com 

 

ÖZET 

Laiklik; dinsel alanla kamusal alanın birbirinden ayrılması, devletin belli bir dini temsil 

etmemesi yani devletin tarafsızlığını ifade etmektedir. Laiklik kavramının felsefik olarak 

temelleri Rönesans, Reform, Hümanizme dayanır. Türkiye‗de laiklik geliĢimi, II. Mahmut‗tan 

baĢlayıp cumhuriyet dönemine, cumhuriyet döneminden bu yana da hala varlığını 

sürdürmektedir. Türkiye‗de laiklik anlamında, saltanat ve hilafetin kaldırılması yapılan 

reformların ilk adımı olup, ġeriye ve Evkaf Vekâletinin de kaldırılması reformların devamı 

niteliğindedir. 1931 yılında zorunlu din dersleri kabul edilmemiĢ, 1949 ve 1956 yılında 

‗seçmeli ders‘ olarak yer almıĢ ve tekrar 1982 Anayasasında ilk ve ortaöğrenim kurumlarında 

zorunlu dersler arasına girmiĢtir. Türkiye‗de devlet, din kurumlarını denetimi altına alarak, 

ibadet ve inançlarla alakalı iĢlerin Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafından yürütülmesini 

sağlamaktadır. 1937 yılında laiklik ilkesinin boy göstermesiyle laikleĢme süreci vuku 

bulmaktadır. Türkiye‗nin Fransa‘yı örnek almasıyla da ‗laik cumhuriyet projesi‘ söz konusu 

olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Laiklik, Din, Devlet, Demokrasi.  

 

ABSTRACT 

Secularism expresses separation of the religious area and public area, not representation of 

state a particular religion, namely its neutrality. Philosophical foundations of the secularism 

consept based on Renaissance, Reformation, Humanism. The development of secularism in 

Turkey starts in age of Mahmut the Seond and continues to Republic, since the Republican 

period still continues its existence. Removals of sultanate and caliphate are first steps of 

secularism in Turkey and removal of proxy of sharia and foundations is the restf of it. In 1931 

compulsory religion classes has not been approved, in 1949 and 1956 religion classes has 

been approved as ―optional classes‖, and then in 1982 constitution religion classes is 

approved as compulsory classes in elementary and secondary schools. In Turkey, state has 

taken control of religious institutions and ensured runnig of stuffs that related worship and 

religion by Ministry of Religion. In 1937 secularism has shown itself and process of 

Secularization has occured. ―Project of Secular Republic‖ has been on carpet by Turkey‘s 

taking France as a model.  

Keywords: Secularism, Religion, State, Democracy.  
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ÖRGÜTSELADALET ALGISI ĠLE ĠġGÖRENLERĠN Ġġ PERFORMANSI ĠLĠġKĠSĠ : 

KOBĠ'LERDE MAVĠ YAKALI VE BEYAZ YAKALI ĠġGÖRENLER ÜZERĠNDE 

KARġILAġTIRMALI BĠR ARAġTIRMA 

THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK PERFORMANCE OF EMPLOYEES AND 

PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL JUSTICE : A COMPARATIVE STUDY ON 

BLUE-COLLAR AND WHITE-COLLAR EMPLOYEES IN SMES 

Nadire KANTARCIOĞLU 

Doktora Öğrencisi, Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi, nadirekantar@hotmail.com 

 

ÖZET 

GloballeĢmenin keskinleĢtirdiği rekabet koĢulları iĢletmeleri verimlilik ve performans 

konusunda arayıĢlara itmektedir. Artan rekabetle mücadele ve iĢletmenin varlığını 

sürdürebilmesinin en önemli yolu bu yönde yeni kalıcı ve etkili stratejiler geliĢtirmektir. 

ĠĢletme hedeflerine ulaĢmada iĢgören performansının önemli bir katkısı olduğu bilinmektedir. 

Alanda yapılan araĢtırmalar iĢgören performansının geleneksel etkenlerinin dıĢında bir çok 

faktörden etkilendiğini ortaya koymaktadırlar. Bu faktörlerden birisi de iĢgörenin örgütsel 

adalet algısıdır. Örgütsel adalet, iĢgörenlerin, maaĢ, ödül, yükselme gibi iĢgören 

kazanımlarına iliĢkin kararlarının adil olup olmadığına yönelik geliĢtirdikleri algıdır.   

Bu çalıĢmada iĢgörenin örgütsel adalet algısının iĢ performansına olan yansıması mavi ve 

beyaz yakalı personel bağlamında araĢtırılmaktadır. Bu kapsamda Ankara ilinde faaliyet 

gösteren sanayi iĢletmeleri seçilmiĢtir. AraĢtırmada seçilen iĢletmelerin çalıĢanlarına anket 

uygulaması yapılarak sonuçlar analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel adalet, iĢ performansı. 

 

ABSTRACT 

The competitive conditions that globalization has sharpened persuade enterprises to a pursuit 

related with efficiency and performance. The most important way to struggle with the 

growing competition and to sustain the existence of the enterprise is to develop new 

permanent and effective strategies in this direction. It is known that achieving enterprise goals 

is a significant contribution to employee performance. Surveys conducted in the field show 

employee performances are influenced by many factors other than the traditional factors. One 

of these factors is the perception of organizational justice. Organizational justice is the 

perception that employees have developed related with the fact whether decisions regarding 

occupational gains such as salary, reward and promotion are fair or not. In this study, the 

reflection of organizational justice perception of employee on job performance is investigated 

in the context of blue and white staff. Within this scope, industrial enterprises operating in 

Ankara province were selected. The survey will be conducted by surveying the employees of 

the selected enterprises and the results will be analyzed. 

Keywords: Organizational justice, work performance. 
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BORSA ĠSTANBUL SINAĠ ve MALĠ ENDEKSLERĠNDE 

YILIN AYI ETKĠSĠ 

THE EFFECT OF THE MONTH OF THE YEAR IN 

BORSA ISTANBUL INDUSTRIAL AND FINANCIAL INDICES 

Yrd. Doç. Dr.  Tuncay Turan TURABOĞLU 

Mersin Üniversitesi, turaboglu@mersin.edu.tr 

Tuğba NUR TOPALOĞLU 

ĠĢletme ABD Doktora Programı, Mersin Üniversitesi, nurtugba.91@gmail.com 

 

ÖZET 

Etkin piyasa hipotezine göre sermaye piyasalarında; pay senedi fiyatları tüm bilgiyi 

içermekte, yatırımcılar rasyonel hareket etmekte ve verdikleri yatırım kararları pay 

senetlerinin doğru fiyatlanmasını sağlamaktadır. Buna göre hipotezde, yatırımcıların farklı 

davranıĢlar sergileyerek normalin üzerinde getiri elde edemeyecekleri varsayılmaktadır. 

Ancak, konu üzerinde yapılan çalıĢmalar, pay senedi fiyatlarının rasyonel yatırımcı 

kararlarından etkilenmediğini ve zaman içerisinde farklılaĢtığını ortaya çıkarmıĢtır. Bu 

çalıĢmada da, yılın belirli aylarında diğer aylara göre nispeten daha fazla getiri elde edilip 

edilmediğini açıklayan yılın ayı etkisi incelenmiĢtir. Bu amaçla, Borsa Ġstanbul Sınai ve Mali 

Endekslerinin 1991-2015 dönemindeki verileri, güç oranı yöntemi kullanılarak analiz 

edilmiĢtir. Analiz sonucunda, Borsa Ġstanbul Sınai Endeksi için yılın 10 ayında,  Borsa 

Ġstanbul Mali Endeksi için yılın 9 ayında normalin üzerinde getiri elde edildiği ve bu etkinin 

özellikle Eylül ve Kasım aylarında yoğunlaĢtığı belirlenmiĢtir. Buna göre, ilgili endeksler için 

Borsa Ġstanbul‘da yılın belirli aylarında anomaliler yaĢanmakta, bir diğer deyiĢle yılın ayı 

etkisi ortaya çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Borsa Ġstanbul, Etkin Piyasa Hipotezi, Anomali, Yılın Ayı Etkisi. 

 

ABSTRACT 

According with the effective market hypothesis; share prices are all informative, investors 

rationally act, and their investment decisions ensure the correct price of the shares in capital 

markets. Thus, in the hypothesis, it is assumed that investors won‘t be able to obtain returns above 

normal by exhibiting different behaviors. However, studies on the subject have revealed that the 

share price isn‘t affected by rational investor decisions and is different over time. In this study, the 

effect of the month of the year, which explains whether relatively higher returns are obtained for 

certain months of the year compared to the other months, is examined. For this, the industrial and 

financial indices of the Borsa Ġstanbul  have been analyzed by using the power ratio method in 

1991-2015 period. As a result of the analysis, it has been determined that for the Borsa Istanbul 

Industrial Index, the return is above normal in 10 months of the year and this effect is 

concentrated especially in September and November. Similarly, for the Borsa Istanbul Financial 

Index, it was seen that the return was above normal in 9 months of the year and this effect was 

concentrated in September and November. According to this, anomalies are experienced in the 

Stock Exchange Istanbul for certain indices in a certain year of the year, in other words, the effect 

of the month of the year is coming up. 

Keywords: Borsa Ġstanbul, Efficient Markets Hypotesis, Anomaly, Month of the Year Effects. 
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SĠYASAL ĠLETĠġĠM SÜRECĠNDE LĠDER ĠMAJI VE SANAL KĠMLĠK: DEVLET 

BAHÇELĠ ÖRNEĞĠ 

LEADER IMAGE AND VIRTUAL IDENTITY IN POLITICAL COMMUNICATION: 

THE EXAMPLE OF DEVLET BAHCELI 

Öğr. Gör. Süleyman ġAHAN 

Gaziantep Üniversitesi, suleymansahan28@gmail.com 

Öğr. Gör. Yusuf CĠNKARA 

Gaziantep Üniversitesi,   yusufcinkara1@gmail.com 

ÖZET 

Ġnsanoğlunun yerleĢik hayata geçmesi ile birlikte toplumsal düzenin sağlanması, ticari 

faaliyetlerinin hukuki bir zeminde belirlenebilmesi gibi birçok farklı bağlamda uygulama 

izlerini bulabildiğimiz siyasal iletiĢim kavramı için asıl belirleyici olan zaman dilimi ise 20. 

Yüzyıldır. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası yaĢanan geliĢmeler sosyal bilimler içerisinde yeni 

alanların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Siyaset ve iletiĢim arasındaki köprü de, bu 

dönemde çoğulcu demokrasinin inĢasında kurulmuĢtur.  Aynı dönem içerisinde yaĢanan 

siyasal, toplumsal ve ekonomik dönüĢümler yeni bir siyaset yapma biçiminin kurgulanmasına 

sağlamıĢtır. Siyasal parti yapılarındaki farklılaĢma, kitle iletiĢim araçlarının geliĢimi, 

medyanın giderek artan etkisiyle beraber siyasetin üretim ve sunumunda en önemli malzeme  

―lider‖ haline gelmiĢtir. ÇalıĢmada lider ve onun imajının sosyal medya üzerinden sanal 

kimlik olarak nasıl kurgulandığı Milliyetçi Hareket Partisi Genel BaĢkanı Devlet Bahçeli 

özelinde ele alınıp değerlendirilecektir. Devlet Bahçeli‘nin kiĢisel internet sitesi ve Twitter 

adresindeki mesajları içerik analizi yöntemiyle incelenecektir.   

Anahtar Kelimler: Siyasal iletiĢim, liderlik, imaj, sanal kimlik 

 

ABSTRACT 

Political communication can be traced back to the activities of  social order which started 

along with the beginning of human settlements, and to commercial activities which begun to 

be based on principles of law. However, the most influencial time for political communication 

was the 20th century. The developments after the Second World War led to the emergence of 

new fields within the social sciences. The bridge between politics and communication was 

established in the midst of pluralist democracy in this period. The political, social and 

economic transformations that took place during the same period made it possible to construct 

a new way of doing politics. Differences in political party structures, the development of mass 

media, the increasing influence of the media made ―leaders‖ the most important element in 

production and presentation of politics. This study will investigate the leader and how his 

image is constructed as a virtual identity through social media by taking the example of 

Devlet Bahçeli, Nationalist Movement Party Chairman. The messages of Devlet Bahçeli on 

his personal website and Twitter account will be analyzed through content analysis. 

Keywords: Political communication, leadership, image, virtual identity 
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TEKNOLOJĠ TABANLI GĠRĠġĠMCĠLERĠN AĠLELERĠNĠN EĞĠTĠMLERĠ VE 

MESLEKLERĠNE ĠLĠġKĠN NOTLAR 

THE NOTES OVEREDUCATION AND PROFESSIONA OF TECHNOLOGY BASED 

ENTERPRENEURS 

Dr. Mehmet CANSIZ 

Hacettepe Üniversitesi, mcansiz@dpt.gov.tr 

 

ÖZET  

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiĢ sürecinde sermaye araçlarına bilgi ve insan aklının 

eklenmesi ile yeni tip giriĢimcilerin sahip oldukları sosyo-kültürel özellikler değiĢmeye 

baĢlamıĢtır. Bu süreç özellikle yenilikçi ve teknoloji tabanlı giriĢimcilerin eğitim düzeylerinin 

yüksek olmasını beraberinde getirmiĢtir. Bu değiĢim sürecinde giriĢimcilerin sahip oldukları 

ailelerin özellikleri de değiĢmiĢtir. Daha önce sanayici, tüccar ve esnafların çocukları ağırlıklı 

olarak giriĢimci olurken teknolojik giriĢimcilikte bu durumun nasıl geliĢtiği bu araĢtırmanın 

konusunu oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı yenilikçi giriĢimcilerin ailelerinin eğitim 

düzeyleri ve mesleki dağılımını belirlemek ve bunların yıllar içindeki değiĢimini göstermektir. 

AraĢtırmada kullanılan veriler, daha büyük bir araĢtırma için 26 teknoparkta 1.112 giriĢimciye 

uygulanan anket çalıĢmasından elde edilmiĢtir. Teknoloji tabanlı giriĢimcilerin annelerinin 

yüzde 27,9‘nun üniversite ve lisansüstü eğitime sahip olduğu, yüzde 64,3‘ünun ev hanımı 

olduğu ve yüzde 22,9‘unun ise kamuda çalıĢtığı görülmektedir. GiriĢimcilerin babalarının ise 

yüzde 43,6‘sı üniversite ve daha üstü eğitime sahip olduğu kamu çalıĢanı olma oranının yüzde 

44,3 olduğu ve giriĢimci olanların oranının yüzde 15,4 olduğu görülmektedir. Sonuçta 

teknoloji tabanlı giriĢimciliğin üniversite ve lisansüstü eğitime dayanması ve memur 

ailelerinin çocuklarının eğitimine önem vermesi, son yıllarda kamunun tüm üniversite 

mezunlarına iĢ olanağı sağlayamaması, buna karĢılık kamu tarafından önemli düzeyde 

giriĢimcilik destekleri sağlaması gibi hususlar memur ailelerden teknoloji tabanlı 

giriĢimcilerin çıkma oranını artırmıĢ olabilir. Bu konunun derinlemesine anlaĢılabilmesi için 

birçok araĢtırmaya ihtiyaç vardır; örneğin nitel çalıĢmalarla memur ailelerin giriĢimciliğe 

bakıĢ açılarına yönelik bir araĢtırma yapılması katkı verici olabilir.  

Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, Aile, Meslek, Eğitim  

 

ABSTRACT 

In the process of transition from the industrial society to the information society, the socio-

cultural characteristics of new entrepreneurs have begun to change with the addition of 

information and human mind to capital instruments. This process has brought particularly 

high levels of education of innovative and technology-based entrepreneurs. In this process of 

change, the characteristics of the families of the entrepreneurs have also changed. The way in 

which technological entrepreneurship has developed in the past, when the children of 

industrialists, merchants and tradesmen are predominantly entrepreneurs, constitute the 

subject of this research. The purpose of this study is to determine the level of education and 

occupation of the families of innovative entrepreneurs and to show their change over the 

years. The data used in the research were obtained from a questionnaire survey of 1.112 

entrepreneurs in 26 technoparks for a larger study. 27,9 percent of the mothers of the 

entrepreneurs have university and graduate education, 64,3 percent are housewives and 22,9 
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percent are working in the public sector. 43,6 percent of the fathers of the entrepreneurs have 

44,3 percent of the public employees who have university and higher education, and 15,4 

percent of the entrepreneurs. As a result, the fact that technology-based entrepreneurship is 

based on university and post-graduate education and civil servant families put great emphasis 

on the education of their children; and the fact that the public sector has not been able to 

provide job opportunities for all university graduates in recent years while the public sector 

has provided considerable entrepreneurship support, may have led to the increased rate of 

technology-based entrepreneurship. There is a need for successive research in order to 

understand this topic in depth; for example, qualitative studies may contribute to the 

investigation of the entrepreneurship perspective of civil servants.  

Keywords: Entrepreneurship, Family, Occupation, Education 
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TÜKETĠCĠ HAKLARINA YÖNELĠK TARĠHTE YAPILAN ĠLK KANUN: 

“KANUNNAME-Ġ ĠHTĠSAB-I BURSA” 

THE FIRST LAW ON CONSUMER RIGHTS: "THE LAW OF THE MUNICIPALITY 

OF BURSA” 

Yrd. Doç. Dr. Recep Özdemir 

Adıyaman Üniversitesi, celoglu23@gmail.com 

ÖZET 

Ġslam dininin temel ilkelerini Türk örf ve adetleriyle birleĢtiren ahiliğin üreticiyi korumaya 

yönelik faaliyetleri yüz yıllarca devam etmiĢtir. Osmanlılar döneminde ahiliğin belirlediği ve 

ticari hayatta uyguladığı standartlar padiĢah fermanıyla hukuk normu haline getirilmiĢtir. 

―Kanunname-i Ġhtisab-ı Bursa‖ ismiyle 1502 yılında yayınlanan ferman tarihte yapılan ilk 

tüketici kanunu olma özelliği taĢımaktadır. Kanunname-i Ġhtisab-ı Bursa (Bursa Belediyesi 

Kanunu) ayrıca dünyanın ilk standart kanunudur. Bu kanun Sultan II. Bayezid emriyle 

yürürlüğe girmiĢtir. Bu kanunda; hayvan ürünleri, türlü sebze-meyve, tuz, ekmek, sanayi 

ürünleri, tekstil ürünleri, tarım-tahıl ürünleri, orman ürünleri, deri ürünlerinin satıĢları, 

konulacak fiyatlar ve kaliteleri bir standarda bağlanmıĢ; bugünkü anlamda boyama, ambalaj, 

kalite gibi esaslarla nar ve ceza hükümlerine yer verilmiĢtir. ―Kanunname-i Ġhtisab-ı Bursa‖, 

dünya standart tarihine ve tüketici haklarına yönelik faaliyetlere önemli bir veri sağlamıĢtır. 

Standarttın ve tüketici haklarının çok fazla gündemde olduğu günümüzde bu kanunun tetkik 

edilmesi önem arz etmektedir. Bu çalıĢmada, Osmanlı devletinin kanunlarına kaynaklık teĢkil 

etmiĢ Ġslâm hukukunun temel ilkeleri bağlamında söz konusu kanunda yer alan hükümlerin 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ahilik, Tüketici Kanunu, Ġslâm Hukuku, Kanunname-i Ġhtisab-ı Bursa 

 

ABSTRACT 

The activities of Akhism that connects the basic principles of the Islamic religion with 

Turkish customs and traditions have continued for centuries. Standards established and 

implemented by the organization of the Akhi in commercial life became legal norm with the 

imperial rule during the Ottoman period. This legal norm, published under the name 

―Kanunnama Ihtisabı Bursa‖ (The law of the municipality of Bursa) in 1502, is the first 

consumer law which have been made in history. ―Kanunnama Ihtisabı Bursa‖ is also the 

world‘s first standard law. This law entered into force by order of Sultan Bayezid II. In this 

law, agricultural products, textile products, agricultural-cereal products, forest products, 

leather products, prices and qualifications are standardized. The rules like dyeing, packaging, 

quality, and price restrictions and penal provisions are similar to the practices of the our age. 

―Kanunnamai Ihtisab-ı Bursa‖ has provided important data on activities related to world 

standard history and consumer rights. Because the standards and consumer rights are on the 

agenda with a high frequency nowadays, it is important to examine this law. In this article, it 

is aimed to evaluate the provisions contained in the law, in the context of the basic principles 

of Islamic law which was the source for the Ottoman laws. 

Keywords: Akhism, Consumer Law, Islamic Law, The law of the municipality of Bursa  
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KÜLTÜR ĠÇERĠSĠNDE BĠREYĠN KONUMU THE POSITION OF THE 

INDIVIDUAL IN CULTURE 

ArĢ. Gör. Tuğba YAZICI 

Atatürk Üniversitesi, tugba.yazici@atauni.edu.tr  

ÖZET 

Ġnsan bilinç sahibi ve kültür yaratabilen bir varlıktır. Bu demektir ki, varlık olarak imkanlarını 

göz önünde bulundurduğumuzda birey, kültür kavramına bir çerçeve kazandıran ve bu 

kavramsal çerçeve doğrultusunda kültürü bizzat oluĢturandır. Ancak kültürü yaratan birey 

artık günümüzde belirli bir kültür içerisine doğmakta ve bu kültürün bir parçası olmaktadır. 

Bu bağlamda birey hem kültürün yaratıcısı ve belirleyicisi hem de o kültürün bir parçası ve 

kültür tarafından belirlenen bir varlık konumundadır. Aynı zamanda kültürün bir aktarıcısı da 

olan birey, kendi ürünü olan kültürün ve bunun içerisindeki değerlerin, toplumsal yapıların ve 

inançların uygulayıcısıdır. Öyleyse günümüzde, birey bir kültür yaratıcısı olarak mı 

konumlanmalıdır yoksa kültür tarafından belirlenen, çerçevelenen bir varlık olarak mı? Kültür 

kavramından yola çıkarak, bireyin kültür içerisindeki yerini sorgulamayı amaçlayan bu 

çalıĢma, bir bakıma Ģu soru veya soruları da tartıĢmaya açacaktır: Kendi tarihini, kendi 

değerlerini ve dolayısıyla kendi kültürünü oluĢturabilen birey neden günümüzde de kendi 

değerlerini yaratamasın? Neden içinde bulunduğu kültürün veya toplumsal yapının dıĢına 

çıkarak; özelde ona sunulan değerlere ve daha genel anlamda da kültüre eleĢtirel bir gözle 

bakamasın? J. G. Herder, Claude Levi Strauss ve Friedrich Nietzsche gibi bu konudaki en 

önemli düĢünürlerden, onların kültür anlayıĢlarından yararlanılarak gerçekleĢtirilecek olan bu 

tartıĢma; kültürün bireyi oluĢturduğu fikrinin yaygın olduğu bugünlerde bireye, kültür 

içerisindeki edilgin konumundan çıkararak, kültürün bizzat yaratıcısı olduğunu yeniden 

hatırlatma amacı gütmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, birey, Herder, Strauss, Nietzsche 
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1950-1955 ARASI HĠSAR DERGĠSĠNDE YENĠ  

MUHAFAZAKÂRLIK PARADĠGMASI  

Doç. Dr. Nuray KARACA 

Atatürk Üniversitesi, nkaraca@atauni.edu.tr 

ÖZET 

Muhafazakârlığın kavram olarak sözlük anlamı, Latince‘de conservare sözcüğünden türeyen 

koruma muhafaza etme anlamına gelmektedir. Fakat muhafazakârlık, modern siyasi düĢünce 

tarihinde sözlük anlamından çok daha fazlasını ifade ettiği için, kavramın bir düĢünce akımı 

bir ideoloji ya da siyaset felsefesi içinde ele alınmasını gerektirmiĢtir. O zaman 

muhafazakârlıktan ne anlamak gerekir. Kavramın anlamının muğlâk olması muhafazakârlık 

tanımını tartıĢma konusu yapmıĢtır. Bu süreçte muhafazakârlık farklı ülkelerde gündemler 

oluĢtururken siyasal yaĢamda da kavram belirsizliklerle yan anlamlar yüklenir. Biz de 

kavramın çoğu zaman muğlak bir anlamda kullanıldığını görmekteyiz. Ülkemizde 

Cumhuriyetin pozitivist ideolojisi statüko anlayıĢıyla muhafazakarlaĢır. Pozitivizm geleneksel 

dünya görüĢü ve düĢünme tarzından modern dünya görüĢüne, geleneksel kurumlardan, 

modern kurumlara geçiĢi sembolize eder. Pozitivizm muhafazakârdır. Ama bizde 

muhafazakârlık batıdaki kontekstinden farklıdır. Eğer muhafazakârlık var olanı koruma ya da 

eskiyi devam ettirme Ģeklinde alınırsa o zaman Cumhuriyetin Osmanlının devamı olarak 

muhafazakâr olması gerekirdi fakat tam tersi Osmanlıyı atlama yeni değerlerle toplumu 

yeniden inĢa süreci sonrasında kurulan yeni düzeni devam ettirtmek adına pozitivist kadro 

muhafazakârlaĢır. Cumhuriyet dönemi modernleĢme anlayıĢını oluĢturan Kemalist 

modernleĢmeye karĢı eleĢtirel bir tutum içinde geliĢen Türk muhafazakârlığı değiĢim 

modeline karĢı temkinlidir. Bu karĢı oluĢ muhafazakârların toplumda değiĢiklikten yana 

olmadıkları anlamında yorumlanmamalıdır. Kemalist modernleĢmenin yeni bir toplum 

anlayıĢı içinde geçmiĢin ağırlığından kurtulmanın yolu olarak seçtiği Osmanlıyı atlama 

politikası, pozitivizmin kaynaklık ettiği projelerle C.H.F. nın önderliğinde uygulamaya 

konulmuĢtur. Muhafazakârlar bu projelerin epistemolojik dayanağı olan pozitivizmi 

reddederek, Kemalist modernleĢme anlayıĢını yanlıĢlamak istemiĢlerdir.1950 de D.P. ile yeni 

bir döneme giren ülkemizde yeni muhafazkarlık paradigması erken Cumhuriyet 

muhafazakarlığından farklı olarak toplumu gelenbeksel-liberal anlayıĢla Ģekillendirmeye 

çalıĢmıĢtır. Bu bağlamda bu çalıĢmanın amacı 1950 de yeni yayına baĢlayan Hisar dergisinde 

1955 yılına kadar yer alan fikir yazılarına muhafazakar paradigma okuması yaparak önemli 

bir tarihsel sürece ıĢık tutmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Muhafazakarlık, Hisar Dergisi, Pozitivizm 
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ĠBN HALDUN‟UN NAZARĠYESĠ IġIĞINDA BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETĠ‟NĠN 

KURULUġU VE GELĠġĠMĠ/DÖNÜġÜMÜ MESELESĠNE DAĠR BĠR 

DEĞERLENDĠRME 

ArĢ. Gör. Sinan TARĠFCĠ 

Gazi Üniversitesi, sinantar@hotmail.com 

ÖZET 

Selçuklular yaklaĢık bir asır süren varlık mücadelesinden sonra Horasan‘da devletlerini 

kurabilmiĢlerdir. Devletin oluĢumu aĢamasını tamamlamalarının ardından onlar, özde Türklük 

niteliklerini muhafaza etmekle birlikte, yeni intisap ettikleri Ġslâm medeniyetinin de icaplarına 

uygun olarak siyasetlerinin ve müesseselerinin yapı ve karakterlerinde birtakım dönüĢümler 

uygulamıĢlardır. Bu dönüĢüm safhaları kendilerinden sonra soydaĢları ve diğer varisleri 

tarafından kurulan pek çok devlette de tecelli etmiĢtir. Böylece, tarihî bir kırılmanın 

müsebbibi ve müessisi olarak Selçuklular, tarihsel dönüĢüm modelini ortaya çıkarmıĢlardır. 

Diğer bir deyiĢle, tarihî bütünlük ve devamlılık esası göz önünde tutulduğunda bu dönüĢümün 

baĢlangıç halkasını teĢkil etmiĢlerdir. Selçuklularla baĢlayan ve tarihin akıĢı içerisinde 

olgunlaĢtırılan bir sistemin varlığı, Ġbn Haldun‘un nazariyesi ile tarihî bilginin 

karĢılaĢtırılmasıyla daha vazıh bir Ģekilde görülüp, anlaĢılabilmektedir. Ġbn Haldun‘a göre 

devletler, doğuĢlarından yıkılıĢlarına kadar çeĢitli devreler geçirirler. Bu devrelerden geçmek 

her devlet için kaçınılmazdır. Devletlerin tâbi olduğu tavırlar ve haller hükümdarların ve 

hanedanların engelleyemeyeceği bir gidiĢattır. Öte yandan, bu gidiĢatın vardığı her tavır ve 

hal hükümdar baĢta olmak üzere devlet yönetimini elinde bulunduranların ve toplumun 

üzerine birtakım huylar ve karakterler yükler.  Bu bildiride, Büyük Selçuklu Devleti‘nin 

kuruluĢu ve geliĢimi/dönüĢümü meselesi, tarihi, felsefî bir disiplin olarak ele alan ve 

yorumlayan Ġbn Haldun‘un görüĢleri ıĢığında değerlendirilmeye çalıĢılacaktır. Ele alacağımız 

meseleyi belirleyen en önemli husus, nazariyesini temel aldığımız müellifin meĢhur eseri 

Mukaddime‘deki ―asabiyet‖ kavramıdır. Öyle ki, bu kavram Ġbn Haldun‘un en fazla vurgu 

yaptığı ve devlet görüĢünün temelini oluĢturan kavramdır. 

Anahtar Kelimeler: Ġbn Haldun, Selçuklular, Büyük Selçuklu Devleti 
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AK PARTĠ ĠKTĠDARINDA TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ: 2002-2016 DÖNEMĠ 

THE ECONOMY OF TURKEY DURING THE RULE OF JUSTICE AND 

DEVELOPMENT PARTY: 2002-2016 PERIOD  

Doç. Dr. Sadettin PAKSOY 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, sadettinpaksoy64@gmail.com 

Hüseyin ÇAM 

Uzman Kilis 7 Aralık Üniversitesi, huseyin4638@gmail.com  

 

ÖZET 

Türkiye, 1946‘da çok partili hayata geçtikten sonra, önce 1950-1960 arasında Demokrat Parti, 

1983-1991 arasında ANAP, 3 Kasım 2002‘den günümüze kadar da AK PARTĠ iktidarı 

tarafında tek parti ile yönetilmiĢtir. Türkiye, 16 Nisan 2017 tarihinde parlamenter sistemden 

cumhurbaĢkanlığı sistemine geçmek için referanduma gitmiĢ ve sandıktan ―evet oyları‖ 

%50‘nin üstünde çıkmıĢtır. Artık Türkiye, CumhurbaĢkanlığı hükümet sistemi ile yönetilecek 

ve bir daha koalisyonlara mahkûm olmayacaktır. Bilindiği gibi, bir ülkede siyasi istikrar 

ekonomik istikrarı da beraberinde getirmektedir. Ekonomik istikrar da sosyal barıĢa ve refaha 

yol açmaktadır.  Bu çalıĢma ile Ak Parti iktidarı dönemi, makroekonomik göstergelerle (Mili 

Gelir, Enflasyon, ĠĢsizlik, dıĢ ticaret, bütçe vb.) değerlendirilecektir. ÇalıĢmanın verilerini, 

konu ile ilgili yapılmıĢ/yazılmıĢ bilimsel araĢtırmalar, resmi kurumların istatistikleri ve 

raporları oluĢturmaktadır.  Ġkincil kaynaklardan elde edilen bu veriler değerlendirilerek ve Ak 

Parti dönemini Türkiye Ekonomisi analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Analiz, Ak Parti iktidarı.  

 

ABSTRACT 

After Turkey passed to multi-party regime in 1946, it was ruled by single-party regimes such 

as Democrat Party between 1950 and 1960, Motherland Party between 1983 and 1991, and 

Justice and Development Party from 3 November 2002 till today. Turkey held a referendum 

on 16 April 2017 in order to abolish the existing parliamentary system and replace it with the 

presidential system, and ―yes votes‖ emerged above 50%. Turkey will now be governed by 

the Presidential government system and will not be subjected to the coalitions anymore. As 

known, political stability in a country brings economic stability. Economic stability also leads 

to social peace and welfare. With this study, the period of AK Party will be evaluated with 

macroeconomic indicators (National Income, Inflation, Unemployment, foreign trade, budget 

etc.). Scientific researches on the subject, statistics and reports of official institutions 
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constitutes the data of this study. These data obtained from secondary sources will be 

evaluated and the Turkish economy will be analyzed during the AK Party period.  

Keywords: Turkish Economy, Economic Analysis, AK Party government 
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SOSYAL MEDYA VE MAHREMĠYET 

Yrd. Doç. Dr. Sevil DEMĠRAL 

Atatürk Üniversitesi, seviloya@atauni.edu.tr  

ÖZET 

Günümüzde sanal alem aracılığıyla düĢünceye çok önemli, bir yataylık niteliği 

kazandırılmaktadır. Söylemsel göndermelerin ötesinde farklı toplumsal kimlikler arasında 

çapraz iliĢkiler kurabilmemiz mümkün hale gelmiĢtir. Çünkü pek çok kavram bu ortamda 

(isim, din,etnik köken vb) kullanılmamaktadır. Bireyin yetersizlikleri ve eksiklikleri hiçbir 

Ģekilde gündeme getirilmeden dijital kimliği ile çok farklı bireyler olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Ayrıca insanların karĢılıklı bilgi paylaĢımında uzak-yakın gibi kavramlar ortadan 

kalkmıĢtır. Ġnternetin en yoğun kullanıldığı alanlardan biri sosyal ağlardır. Bu ağlar sayesinde 

insanlar duygu ve düĢüncelerini rahatlıkla paylaĢmaktadırlar. Görsel ve sözel olarak yoğun 

Ģekilde kullanılan bu sosyal paylaĢım siteleri dijital kimlik olarak adlandırdığımız kimlikler 

ile gerçek kimliklerin farklılaĢtığı alandır. Dijital kimlik olarak nitelendirdiğimiz bu alan 

gerçekleri yansıtmak durumunda değildir. Ġnternet ortamında birey kimlikler üzerinden 

denemeler yapmakta ve kimlikler simülasyonlar üzerinden sunulmaktadır. ÇalıĢmada dijital 

ortamdaki iliĢkilerde dijital kimlik üzerinden mahremiyet olgusu da ele alınacaktır. Özellikle 

son yıllarda sosyal paylaĢım ağları ile mahremiyet kavramının içeriği boĢaltılmıĢtır. Bilindiği 

üzere modern dünyada mahremiyet algısı sürekli yenilenmekte, içeriği farklılaĢmaktadır. 

Mahremiyet kavramı insanlık tarihi kadar eski olsa da, içeriğinin özellikle dijital ortamda 

kiĢiden kiĢiye değiĢmesi mahrem kavramının etik yönünü aĢındırdığı gibi kavramı toplumsal 

olmaktan çıkarıp tamamen bireyselleĢtirmektedir. Bu bireysellik kiĢinin mahrem sınırlarını 

kendi sınırları içerinde tanımlamasını ve bir baĢkasının mahrem ile ilgili görüĢlerini 

önemsemekten alıkoymaktadır. Bu bağlamda geçmiĢle bugün arsında mahremiyetin göçünden 

söz edebiliriz. Bu çalıĢmada sosyal medyanın dijital kimlikler üzerinden mahremiyet algısını 

nasıl etkilediği incelenmeye çalıĢılacaktır 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Mahremiyet, Sanal Alem  
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TÜRKĠYE ĠLE KAZAKĠSTAN ARASINDAKĠ EKONOMĠK ĠLĠġKĠLER 

ECONOMIC RELATIONS BETWEEN TURKEY AND KAZAKHSTAN 

Prof.Dr. Ali ACARAVCI 

Mustafa Kemal Üniversitesi, acaravci@mku.edu.tr 

Öğr. Gör. Tunay BOSTAN GÖKTÜRK 

Mustafa Kemal Üniversitesi, tbostan@mku.edu.tr 

 

ÖZET 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlıklarını kazanmaya baĢlayan, kapalı ve 

sosyalist bir ekonomik sistemden çıkan Türki Cumhuriyetler dıĢ dünyadan kendilerine 

modeller ve ortaklar aramaya baĢlamıĢlardır. Türkiye‘nin bölgeyle tarihsel ve kültürel pek çok 

açıdan ortak özelliklerinin olması ilk akla gelen ülke olmasına neden olmuĢtur. Yeni bağımsız 

Türk Cumhuriyetleri ekonomik ve stratejik potansiyelleriyle birlikte Türk dıĢ politikası için de 

önemli bir yere sahip olmuĢtur. Sadece Türkiye açısından değil, Türk Cumhuriyetleri 

açısından da ülke iliĢkilerindeki geliĢmeler son derece önemlidir. 2000 yılından itibaren 

KomĢu ve Çevre Ülkelerle Ticari ve Ekonomik iliĢkileri GeliĢtirme Stratejisi ortaya 

konmuĢtur. Türkiye ile Kazakistan arasında ekonomik ve siyasi iliĢkiler Kazakistan‘ın Ekim 

1990 tarihinde egemenliğini ilan etmesiyle kurulmaya baĢlamıĢtır. Asya-Avrupa alanının 

topraklarının dörtte birine sahip olan Kazakistan, ekonomik olarak bölgenin üçte ikisinde 

etkili olmaktadır. Türkiye, geliĢmekte olan bir ülke olduğu için, enerji ihtiyacı giderek 

artmaktadır. Ġhtiyacını karĢılayabilmek için ülke sınırları içerisinde çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢ 

olsa da, büyük bir kısmını dıĢarıdan karĢılamaktadır. Kazakistan bütün dünya petrol 

rezervlerinin %3,3 ve doğal gazların %1 sahiptir. Bu durumda Türkiye‘den, daha sıkı ticari 

iliĢkiler kurmasını sağlayacak politikalar üretmesi beklenmektedir. Bu çalıĢmada Kazakistan 

ile Türkiye arasındaki ticari-ekonomik iliĢkilerin analizini yaparak, 1992-2016 döneminde 

Türkiye ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında yapılan dıĢ ticaret iliĢkisi gerçekleĢtirilen 

politikalar ve ekonomik etkileri incelenmektedir. Ayrıca iki ülkenin karĢılaĢtıkları temel 

sorunları tespit etmeyi amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Türk DıĢ Politikası, Türki Cumhuriyetler, Ġhracat kalemleri, Ġthalât 

kalemleri  

 

ABSTRACT 

The Turkic Republics, starting from a closed and socialist economic system, which began to 

gain their independence with the disintegration of the Soviet Union, started to seek out models 

and partners from the outside world. The fact that Turkey has historically and culturally many 
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common features in the region has caused it to be the first country to come to mind. The new 

independent Turkic Republics, along with their economic and strategic potentials, have also 

had an important place in Turkish foreign policy. Developments in country relations are of 

great importance not only for Turkey but also for Turkic Republics. Since 2000, the Strategy 

for Developing Commercial and Economic Relations with Neighboring and Environmental 

Countries has been put forward. The economic and political relations between Turkey and 

Kazakhstan began to be established when Kazakhstan declared its sovereignty in October 

1990. Kazakhstan, which has one-fourth of the territory of the Asia-Europe area, is 

economically effective in two thirds of the region. Since Turkey is a developing country, the 

need for energy is increasing. Although various studies have been carried out within the 

borders of the country in order to meet the need, most of them meet from outside. Kazakhstan 

possesses 3.3% of all world oil reserves and 1% of natural gas reserves. In this case, Turkey is 

expected to produce policies that will enable them to establish tighter trade relations. This 

study analyzes the trade-economic relations between Kazakhstan and Turkey and examines 

the policies and economic effects of foreign trade relations between Turkey and Kazakhstan 

during 1992-2016 period. It is also intended to identify the key issues that the two countries 

face.  

Keywords: Turkish Foreign Policy, Turkic Republics, Export items, Import item 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

500 

TÜRKĠYE ĠÇĠN KRĠTĠK EġĠK: ORTA GELĠR TUZAĞI 

CRITICAL THRESHOLD FOR TURKEY: MIDDLE INCOME TRAP 

Ġbrahim ARSLAN 

Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi ĠĠBF, arslan@gantep.edu.tr 

Sadettin PAKSOY 

Doç. Dr.,  Kilis 7 Aralık Üniversitesi, ĠĠBF, sadettinpaksoy64@gmail.com  

Erdal ALANCIOĞLU 

Öğr. Gör., Harran Üniversitesi Bozova MYO, ealancioglu@harran.edu.tr  

ÖZET 

Orta gelir tuzağı, bir ülkenin büyümeden kalkınma evresine geçiĢ için önemli bir eĢiktir. 

Önemli olan ülkelerin kiĢi baĢına düĢen milli gelirin düĢük seviyelerden belirli bir seviyeye 

(orta seviye) yükseldikten sonra orada tıkanıp kalmaması, daha yüksek seviyeye geçebilmesi 

için çaba gösterilmesidir. Türkiye tam anlamıyla orta gelir tuzağında olmasa da, uzun 

zamandır alt orta gelir seviyesinden üst orta gelir seviyesini yakaladıktan sonra takılıp 

kalmıĢtır. Bu durum Türkiye‘nin orta gelir tuzağı için kritik bir eĢikte olduğunu gösterir. 

Türkiye‘nin 2002 yılı sonrası yakaladığı büyüme ivmesi küresel konjonktüre bağlı olarak 

yavaĢlamıĢtır. Bununla birlikte, yeni ve hızlı yapısal reformlarla yeniden hızlı büyüme 

oranları yakalanabilir. Bu çalıĢmada orta gelir tuzağı için kritik eĢiğin aĢılması noktasında 

Türkiye‘nin uygulaması gereken yapısal reformlar analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Orta Gelir Tuzağı, Türkiye, Milli Gelir, Yapısal Reform 

 

 ABSTRACT 

The middle income trap is an important threshold for transitioning from an enlarged 

developmental state of an country. It is important that countries try to make sure that the per 

capita national income does not clog up to a certain level (medium level) after the low levels, 

but can go to a higher level. Although Turkey is not exactly in middle income, it has been 

stuck after it has caught the upper middle income level from the lower middle income level 

for a long time. This situation shows that Turkey is at a critical threshold for middle income 

trap. Turkey's growth speedup after 2002 has slowed down due to global conjuncture. 

However, rapid growth rates can be achieved with new and rapid structural reforms. In this 

study, the structural reforms that Turkey needs to carry out at the critical threshold level for 

the middle-income trap will be analyzed. 

Keywords: Middle Income Trap, Turkey, National Income, Structural Reform 
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THE EFFECT OF EXCHANGE RATES ON ECONOMIC GROWTH: A CASE 

STUDY ON ALGERIA 

Prof. Dr. Ġbrahim ARSLAN 

Gaziantep Üniversitesi ĠĠBF, arslan@gantep.edu.tr 

Doç. Dr. Selahattin KAYNAK 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ĠĠBF,selahattin.kaynak@omu.edu.tr 

Natheer YASEEN ALĠ 

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, natheeryaseen90@gmail.com 

 

ABSTRACT 

The exchange rate, economic growth and broad money, as well as   the export  is the most 

important economic variables that determine the country's economic volume. Exchange rate 

policy contributes to the development of the national economy. Algeria, like other countries 

of the world policy of the dinar, has witnessed many amendments exchange rate in the recent 

period, that's the formulation of the problem of dealing with how the dinar exchange rate 

policy  affects on economic growth. Aims of this study is to examine the relationship between 

the exchange rate, export, broad money and economic growth in Algeria for the periods from 

1996 to 2014. It is used Johansen cointegration methods to determine the effects of the 

exchange rate, broad money and export on economic growth. As a result of analysis, the 

exchange rate and export have positive effects on economic growth. On the other hand, broad 

money has a negative effect on economic growth.  

Keywords: Exchange Rate, Economic Growth, Algeria 
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TÜRKĠ CUMHURĠYETLERDE ELEKTRĠK TÜKETĠMĠ, REEL GELĠR VE DIġA 

AÇIKLIK ĠLĠġKĠSĠ: BOOTSTRAP-GRANGER NEDENSELLĠK YAKLAġIMI 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRICITY CONSUMPTION, REAL 

INCOME AND TRADE OPENNESS IN TURKIC REPUBLICS: BOOTSTRAP-

GRANGER CAUSALITY APPROACH 

Prof. Dr. Ali ACARAVCI 

Mustafa Kemal Üniversitesi, acaravci@mku.edu.tr 

ArĢ. Gör. Sinan ERDOĞAN 

Mustafa Kemal Üniversitesi, sinanerdogan@mku.edu.tr 

ÖZET 

Bu çalıĢma, Türki Cumhuriyetlerde gelir, elektrik enerji tüketimi ve dıĢa açıklık, arasındaki 

nedensellik iliĢkilerini, yatay-kesit bağımlılığı dikkate ikinci nesil panel veri yöntemleri 

kullanılarak 1992-2012 dönemi için araĢtırmaktadır. Yatay kesit bağımlılık test sonuçlarına 

göre, tüm değiĢkenler ve model yatay kesit bağımlıdır. Smith vd. Bootstrap (2004) birim kök 

testi sonuçlarına göre kiĢi baĢı gelir ve dıĢa açıklık değiĢkenleri düzeyde, elektrik tüketimi 

değiĢkeni ise fark durağandır. Bu nedenle değiĢkenler arasında uzun dönemli iliĢkilerin 

varlığını test etmeye yönelik olarak eĢbütünleĢme testleri uygulanmamıĢtır. DeğiĢkenler 

arasındaki nedensel iliĢkiler, yatay kesit bağımlılığı dikkate alan, ülke bazlı sonuçlar elde 

etmeye olanak sağlayan ve iki açıklayıcı değiĢkenin bağımlı değiĢken üzerindeki etkisini aynı 

anda test etmeye olanak sağlayan Konya (2006) panel nedensellik modeliyle incelenmiĢtir. 

Analiz sonuçları Ģu Ģekilde özetlenebilir: i) Elektrik tüketimi ve gelir arasında nedensellik 

iliĢkisi mevcuttur. ii) DıĢa açıklık ve gelir arasında nedensellik iliĢkisi mevcuttur. iii) Enerji 

tüketimi ve dıĢa açıklık değiĢkenleri, gelir üzerinde daha güçlü ortak etkiye sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Enerji, Elektrik Tüketimi, DıĢa Açıklık, Panel Veri, Bootstrap-Granger 

Nedensellik. 

 

ABSTRACT 

This study explores the causal relationships between electricity consumption, real income and 

trade openness in Turkic Republics for 1992-2012 period by using second generation panel 

data methods under cross-sectional dependence. According to cross-sectional dependence 

tests, all variables and model are cross-sectionally dependent. According to the Smith et al. 

(2004) bootstrap unit root test, real income per capita and trade openness variables are 

stationary on level. On the contrary, electricity consumption variable is stationary in first 

difference. Therefore, cointegration tests have not been implemented in order to long-run 

relationships between variables. Causal relationships between variables have been examined 

by using Konya (2006) panel data causality approach which allows cross-sectional 

dependence and gives possibility to examine two explanatory variables‘ effects on dependent 

variable and obtain country-specific results. The results can be summarized as follows: i) 

There exist a causal relationship between electricity consumption and real income. ii) There 

exist a causal relationship between trade openness and real income. iii) Electricity 

consumption and trade openness variables have more powerful common effects on real 

income. 

Keywords: Energy, Electricity Consumption, Trade Openness, Panel Data, Bootstrap-

Granger Causality 
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TEOS ANTĠK KENTĠ VE LEUKĠPPOS: ATOM TEORĠSĠ 

TEOS ANCIENT CITY AND LEUKIPPOS: THEORY OF ATOMISM 

Doç. Dr. Sevcan YILDIZ 
Akdeniz Üniversitesi, sevcanyildiz@gmail.com 

Seden TURAMBERK ÖZERDEN 

Uzman, Akdeniz Üniversitesi, T_seden@hotmail.com 

 

 

ÖZET 

Teos Boiotia'daki Orkhomenos'tan gelen Minyas halkı tarafından kurulmuĢtur. Teos antik 

kenti, Ionia kentlerinin en zenginlerinden, en güçlülerinden biri olmasına rağmen Batı 

Anadolu bölgesinin genel özelliklerini taĢımaktadır. Kentin zenginleĢmesi kuruluĢunun ilk 

zamanlarında baĢlamıĢ, denizaĢırı ülkelere kolonistler gönderilmiĢtir. Bu kolonilerle ilgili pek 

fazla bilgi yoktur. AlıĢılan Ģehir planı dıĢında bir Ģehir planı kullanmıĢlardır. Panionion 

Birliği'nin bir üyesi olan ve iyi bir coğrafi konumda bulunan Teos edebiyat ve felsefe alanında 

ilerlemiĢ ve değerli isimler yetiĢtirmiĢtir. Örneğin; Anakreon Teos‘lu olup Aiollerin Melos 

türü lyrik Ģiirini Ionia'ya sokan ozandır. Protogoras, Demokritos ve Leukippos Teos‘lu 

filozoflardır. Leukippos, Protogoras ve Demokritos‘un hocasıdır. DüĢünce ve eserleri 

birbirinden ayrılmayan Leukippos ve Demokritos‘un öğretileri, günümüzde atom kuramı 

olarak anılmakta ve felsefe tarihi açısından büyük bir önem taĢımaktadır. Leukippos, Yunan 

dünyasında ilk kez atom ve boĢluk kuramını ortaya atan ve nedensellik ilkesini formüle eden 

filozoftur. Yunanistan‘da birlik ile çokluk arasındaki iliĢkinin neden meydana geldiği ve 

neyin gerçekten var olduğu sorunu üzerine yoğunlaĢmıĢ olan Atomcu Okul‘u kurmuĢtur. Bu 

çalıĢmada Teos antik kentinin tarihsel süreçleri anlatılmıĢ olup Teos‘un yetiĢtirdiği ve felsefe 

alanında önemli bir filozof olan, Leukippos‘un hayatına değinilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Teos, Leukippos, Atom Teorisi. 

 

 

ABSTRACT 

Teos was founded by the people of Minyas from Orkhomenos in Boiotia. Although the 

ancient city of Teos is one of the richest and most powerful of the Ionia cities, it still carries 

the general characteristics of the Western Anatolian region. The enrichment of the city began 

in the early days of the foundation, colonists sent overseas countries. There is not much 

information about these columns. They used a city plan other than the usual city plan. Teos, 

who is a member of the Panion Union and has a good geographical position, has developed 

advanced and valuable names in the field of literature and philosophy. For example; The 

anakreon is Teos, and the Aioller is the one who put the Melodian lyric poetry into Ionia. 

Protogoras, Democritus and Leukippos Teos philosophers. He is a teacher of Leukippos, 

Protogoras and Demokritos. The teachings of Leukippos and Demokritos, whose ideas and 

works are not separated from each other, are now referred to as atomic theory and are of great 

importance in terms of philosophical history. Leukippos is the first philosopher who invented 

the atomic and space theory in the Greek world and formulated the principle of causality. He 

established the Atomcu School in Greece, which focuses on the question of why the 

relationship between unity and multiplicity has come to fruition and what really exists. In the 
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study, the historical process of the ancient city of Teos was told and the life of Leukippos, an 

important philosopher of the field of philosophy. 

Keywords: Teos, Leukippos, Theory of Atomism. 
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AĠLE KONUTU ÜZERĠNE DEĞERLENDĠRMELER 

THE CONSIDIRATIONS ON FAMILY HOME 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ESKĠ 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, mehmeteski@hotmail.com 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜNLÜTEPE 

Sakarya Üniversitesi, munlutepe@sakarya.edu.tr 

 

ÖZET 

Aile konutu, sürekli nitelikte aile yaĢamının merkezi haline getirilmiĢ yerdir. Aile konutunun 

ortaya çıkabilmesi için kullanıma iliĢkin bir Ģahsi hakkın veya ayni hakkın bulunması gerekir. 

Aile konutu, kural olarak tek bir yerdir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 194 

hükmünde aile konutunu düzenleme altına alınır. Buna göre, eĢlerden biri, diğer eĢin açık 

rızası ile aile konutunun devredebilir veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlandırabilir. Aile 

konutu, tapu kütüğüne Ģerhedilebilir. TMK m. 194'e karĢılık gelen, Ġsviçre Medeni Kanunu 

(ZGB) m. 169'da ise Ģerhe yer verilmemiĢtir. Yargıtay ve hakim öğreti TMK m. 194 ile bir 

tasarruf yetkisi kısıtlaması öngörüldüğünü kabul eder. Hükümde belirlenen Ģerh ise bir 

tasarruf yetkisi kısıtlaması Ģerhidir ve bu Ģerh, kurucu değil; açıklayıcı etkiye sahiptir. 

Tasarruf yetkisi sınırlaması, Ģerhin tapu kütüğüne iĢlenmesinden önce mevcuttur. Diğer eĢin 

açık rızası olmaksızın aile konutuna iliĢkin mülkiyet hakkının devri ya da sınırlı ayni hak 

kurulması yolsuz tescile kaynaklık eder. Bu durumda, TMK m. 1023 (ZGB Art. 973), adına 

tescil yapılan iyiniyetli kiĢiye koruma sağlamaz. Ancak Yargıtay, 2006 yılında verdiği kararı 

ile Ģerhin, iyiniyetini kaldırmak fonsiyonunu üstlendiğini; Ģerhin mevcut olmaması halinde, 

adına tescil yapılan kiĢinin iyiniyetli olmadığı ispat edilemez ise TMK m. 1023'e dayalı olarak 

hakkı kazanacağını kabul etmiĢtir. Takip eden yıllarda oluĢturulan içtihatlar da belirtilen karar 

yönünde olmuĢtur. 2015 yılında verilmeye baĢlayan kararlarda ise Yargıtay, tapuda aile 

konutu Ģerhi bulunmaması halinde, diğer eĢin açık rızasının mevcut olmamasına dayalı olarak 

hakkın kazanılmadığı yönünde karar vermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Aile hukuku, aile konutu, aile konutu Ģerhi, tasarruf yetkisi kısıtlaması. 

 

ABSTRACT 

Family home is location where has been resolved consistently centre of family life. There 

must be  a personal right or a right in rem which is related to usage, in order to emerge family 

home. As a rule, the family home is one location. Family home is regulated by Turkish Civil 

Code No. 4721 (TCC) Art. 194. According to this act of law a spouse may alienate the family 

home or limit the rights in respect of the family home only with the express consent of the 

other. Family home may be entered under priority notice in the land register. In Swiss Civil 

Code (ZGB) Art. 169 which is corresponding to TCC Art. 194 has'nt been given a place to 

priority notice of family home. Supreme Court and dominant doctrine accept that there is a 

restriction on powers of disposal in TCC Art. 194. Priority notice which is determined in TCC 

Art. 194 is a priority notice of restriction on powers of disposal and this priority notice hasn't 

got a constitutive effect; but it has a disclosure effect. Restriction on powers of disposition 

exists before entered under priority notice in the land register. Alienate of family home or 

establish limited rights in rem on family home without spouse's express consent causes 

unwarranted entry. In this stuation, TCC Art. 1023 (ZGB Art. 973) doesn't provide protection 
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for the person who is relying in good faith on an entry in the land register. However Supreme 

Court in a judgement which is ruled in 2006 accepted that priority notice of family home has a 

function for removing good faith; if there isn't priority notice in the land register and the 

person who is relying on an entry in the land register hasn't good faith can not be proved, this 

person acquires property or limited right in rem based on TCC Art. 1023. The judgements 

which has been ruled in the following years are the same with this base judgement. Supreme 

Court has ruled in the judgements which are started to rule in 2015 that the person didn't 

acquire the right because of the absence of spouse's express consent, when there isn't priority 

notice of family home in the land register. 

Keywords: Family law, family home, priority notice of family home, restriction on powers of 

disposal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

Economics and Administration, Tourism and Tourism Management, History, 
Culture, Religion, Psychology, Sociology, Fine Arts, Engineering, Architecture, 

Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & Other Disciplines 

  İKSAD www.iksad.org   kongreiksad@gmail.com www.iksadkongre.org    KAZNU 

  

AL-FARABI 1
st
 International Congress on Social Sciences / May 11-14, 2017 Gaziantep/TURKEY 

 

507 

YEREL YÖNETĠMLERDE SOSYAL SORUMLULUK VE GENEL 

DEĞERLENDĠRME: BĠR ALAN ARAġTIRMASI 

Prof. Dr.  Mustafa TAġLIYAN 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 

Öğr. Gör. Hüseyin ÇĠÇEKLĠOĞLU 

Mersin Üniversitesi 

Merve DEMĠRBANKA 

Y. Lisans Öğr. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 

Nurcan ÖZTÜRK 

Lisans Öğr., KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 

 

ÖZET 

Yerel yönetimler, belli bir coğrafi alan üzerinde yaĢayan yerel topluluk üyelerinin kendi 

ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla, ekonomik, sosyal, kültürel zenginliğe ve refaha iliĢkin yerel 

hizmetleri genel yetkiyle, kendi sorumluluğu doğrultusunda yerine getiren, iĢleyiĢinde 

açıklığı, Ģeffaflığı, çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini hayata geçiren, yetkilerin yerel 

halka en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kiĢiliğine sahip, özerk, demokratik 

bir kuruluĢtur ve içerisinde faaliyette bulundukları halka yönelik belirli sorumlulukları vardır. 

Bu çalıĢmanın amacı halka en yakın sistemler olan belediyelerin halka karĢı yerine 

getirdikleri sorumluluklarının düzeyini belirlemektir. ÇalıĢmamızın örneklemini Doğu 

Akdeniz Bölgesinde yer alan bir ilde yaĢayan 394 kiĢi oluĢturmaktadır. Veri toplamada anket 

yöntemi kullanılmıĢ olup, elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığıyla Frekans, 

Korelasyon ve Regresyon analizlerine tabi tutulmuĢtur. Elde edilen sonuçlara göre; yerel 

halkın bireysel ve aile yaĢamı için Ģehrin ideal bir Ģehir olduğunu belirttikleri, sosyal ve 

kültürel imkanlarından sağlanan fayda konusunda ise kararsız oldukları gözlemlenmektedir. 

Sosyal refaha iliĢkin sorumluluk boyutu, kent ve çevreye iliĢkin sorumluluk boyutu ve eğitim 

ve kültürel sorumluluk boyutlarının kendi aralarında pozitif yönlü anlamlı bir iliĢkiye, 

çalıĢanlar karĢı sorumluluk boyutu, siyasal ve politik sorumluluk boyutlarının da kendi 

aralarında pozitif yönlü anlamlı bir iliĢkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Sosyal Sorumluluk, Belediye 
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PHARMAKON BAĞLAMINDA DĠL FELSEFESĠ 

ArĢ. Gör. Mustafa BĠNGÖL 

Erzurum Teknik Üniversitesi, mustafa.bingol@erzurum.edu.tr 

 

ÖZET 

Ġnsanın olduğu yerde ―dil‖ de vardır çünkü o diliyle beraberdir. Dilin insanla bağlantılı hali 

onu vazgeçilmez kılmıĢtır. Bu vazgeçilmezlik ise onun kullanılmasına neden olmuĢtur. GiriĢ 

kısmında dilin kavramsal analizi yapılarak, Platon‘un felsefesine etki eden, Herakleitos ve 

Parmenides‘in görüĢleri irdelendi. Birinci baĢlıkta diyalog ve diyalektik arasındaki iliĢkinin 

önemi üzerinde durularak retorik kavramına geçiĢ yapıldı. Ġkinci baĢlıkta ise Platon‘un 

yazının ve çarenin tanrısı olarak gördüğü pharmakon kavramının dil felsefesindeki yeri ve 

önemi üzerinde duruldu. Sonuç kısmında ise pharmakon gibi güçlü bir kuvvetin Sofistlerin 

eline bırakılmaması ifade edilir ve bu kuvvetin uzmanların elinde soylu bir yalana 

dönüĢmesine izin verilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Pharmakon, Diyalog, Diyalektik, Retorik, Platon, Soylu Yalan 
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SANAL YAġAMIN NEDEN OLDUĞU DÖNÜġÜMLER VE TEHLĠKELER 

ArĢ. Gör.  Oğuzhan EKĠNCĠ 

Atatürk Üniversitesi, oguzekinci8@gmail.com  

 

ÖZET 

Ġnsanoğlunun zekâsını temsil eden bilgisayar aygıtları, World Wide Web (kısaca WWW veya 

Web) bilgi sisteminin icat edilmesi ve yaygınlaĢmasıyla birlikte bütün toplumlarda devrim 

yaratarak insan ve toplum hayatında maddi ve manevi bir takım dönüĢümler meydana 

getirmiĢtir. ĠletiĢim ve biliĢim alanındaki diğer teknolojik geliĢmeler neticesinde 

gerçek/maddi yaĢam ile yazılıma dayalı sanal/yapay yaĢam iç içe geçmiĢ ve insanların yaĢam 

dünyasında melez bir yapı ortaya çıkmıĢtır. Artık teknolojik imkânlar, Adorno‘nun iddia ettiği 

Ģekilde insanları nesneleĢtiren bir içerikte değil, bilakis insanlar arasındaki iletiĢimi ve 

etkileĢimi artıran, insanların küresel bir dünya görüĢüne eriĢmelerini sağlayan ve bunları daha 

açık, Ģeffaf, bilgili bireyler haline getiren imkânlar bütünü olarak algılanmaya baĢlanmıĢtır. 

Böylece insanlar, bir tık ile dünyanın en ücra köĢesiyle iletiĢim kurabilir, bir haberi saniyeler 

içerisinde dünyanın dört bir yanına canlı olarak yayabilir ya da MUD, Second Life, Virtual 

Racing gibi bir takım uygulamalar sayesinde sanal bir dünya içerisinde bulunabilir hale 

gelmiĢtir. Ġnsanların eylem ve iletiĢim alanlarının geniĢlemesini/yayılmasını sağlayan bu yeni 

teknolojiler, büyüsü bozulan dünyaya yeni bir cazibe katmıĢ ve insanları yeniden büyülemeyi 

baĢarmıĢtır. Fakat bu biliĢim ve iletiĢim teknolojileri insanlığa sadece sanal bir uzay sunmakla 

kalmayıp, birçok alanda büyük değiĢim ve dönüĢümlerin yaĢanmasını sağlamıĢtır. Ġnsanların 

özellikle de gençlerin hayatlarını derinden etkileyen bu aygıtlar, yaĢama evreninin 

teknolojikleĢmesine, günlük hayatın sanal/yapay gerçeklikler tarafından kolonize edilmesine, 

sosyo-kültürel alanlarda bir takım yeni anlamlandırmalara ve bölümlemelere neden olmuĢtur. 

Bu durum, bilindik geleneksel yapıların ortadan kalkmasını, aynı toplumda yaĢayan insanların 

yaĢam tarzları ve düĢünce dünyalarının giderek farklılaĢmasını sağlamıĢtır. Ġnsanları, bir 

çözülme süreci ile karĢı karĢıya bırakan bu değiĢim ve dönüĢümler, aynı zamanda sosyo-

ekonomik yapıları, iĢ sahası ve çalıĢma saatleri, eğlence sektörü ve boĢ zaman endüstrisi gibi 

farklı alanları da etkilemiĢtir. ÇalıĢma, bu yeni teknolojilerinin insan hayatında ya da sosyal, 

siyasal ve ekonomik alanlarda sebep oldukları bazı değiĢim ve dönüĢümleri ve bunların 

içerdiği bazı tehlikeleri ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, Sanal YaĢam, Sanal Uzay 
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TÜRKĠYE ĠLE BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURĠYETLERĠ ARASINDAKĠ EKONOMĠK 

ĠLĠġKĠLERE TEORĠK BĠR BAKIġ 

THEORETICAL OVERVIEW OF ECONOMIC RELATIONSHIPS BETWEEN 

TURKEY AND INDEPENDENT TURKISH REPUBLICS 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa METE 

Gaziantep Üniversitesi, mete@gantep.edu.tr 

Funda MERMERTAġ 

Gaziantep Üniversitesi, famermertas@gmail.com 

ÖZET 

Bu çalıĢmada 1991 de Sovyetler birliğinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan, Türkiye ile soy, 

tarih, dil, din ve kültür birliği bulunan Türk Cumhuriyetleri ele alınmıĢtır. Türkiye‘nin bu 

ülkelerle ekonomik entegrasyonu da son derece önemlidir. Türk Cumhuriyetleri ile tarihi ve 

soy bağı olması Türkiye‘nin bölgesinde saygın bir güç olması açısından son derece önemlidir. 

Bu ülkelerdeki genç nüfus ve yeraltı kaynakları bakımından da zengin oluĢu Türkiye‘nin bu 

ülkelerle ekonomik iliĢkilerini geliĢtirmesi Türkiye‘yi bulunduğu konumda önemli bir aktör 

yapacaktır. Çünkü bu ülkelerin teknolojik yetersizlikleri ve teknolojiyi kullanma kabiliyetleri 

olmadığından Türkiye bu ülkelere destek olabilir. Türkiye bu desteği karĢılığında bu 

ülkelerdeki yeraltı kaynaklarının iĢlenerek Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına ulaĢması 

Türkiye‘nin stratejik önemini arttıracaktır. Atatürk‘ün 1937 de söylediği gibi ―bugün 

dostumuz ve müttefikimiz olan ülkeler içerisinde soydaĢlarımız vardır yarının ne getireceğini 

kimse bilmez bu ülkelere karĢı Türkiye ekonomik ve sosyal yönden hazırlıklı olmalıdır‘‘ 

sözünden hareketle bu cumhuriyetlerle olan sosyal iliĢkilerin yanı sıra ekonomik iliĢkilerin 

geliĢmesi noktasında da Türkiye gereken önemi vermelidir. Bu çalıĢmada da Türkiye‘nin 

bağımsız Türk cumhuriyetleri ile olan ekonomik iliĢkileri teorik olarak detaylı bir Ģekilde 

incelenerek bir sonuca ulaĢılmıĢtır. Azerbaycan‘ın yeraltı kaynağı olan petrol ve doğalgaz 

bakımından zengin oluĢu ülkeye ekonomik ve stratejik olarak önem sağlamıĢ Türkiye‘den ise 

baĢlıca mobilya aksam parçaları, kabuklu meyveler ve inĢaat malzemeleri ithal ettiği tespit 

edilmiĢtir. Türkiye‘nin Kazakistan‘a en fazla ihracat yaptığı kalemler arasında mücevherci 

eĢyaları, demir çelik, kazak süveter ve kuru baklagiller yer alırken ithalatında ise bakır, bakır 

alaĢımları, petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar yer almaktadır. Türkiye‘nin 

Özbekistan'a olan ihracatında ise bebek bezleri, mensucat, havlu, sentetik boya, buzdolapları, 

dondurucu kalemleri yer alırken ithalatında ise bakır, bakır alaĢımları, çinko ilk sıralarda yer 

almıĢtır. Türkiye‘nin Türkmenistan ile olan ekonomik iliĢkilerinde ise Türkmenistan‘a demir 

çelik, inĢaat malzemeleri, alüminyum çubuklar ihraç ederken Türkmenistan‘dan ise 

çoğunlukla pamuk ve petrol ithal ettiği görülmektedir. Türkiye‘nin Kırgızistan ile olan 

ekonomik iliĢkileri ise Türkiye‘nin ihracatı her zaman ithalatından daha fazla olmuĢtur. 

Özellikle kazak, hırka, örme, havlu, bebek giyim eĢyası ihracatında ilk sıralarda yer alırken 

ithalatında ise altın, pamuk, bakır kalemleri yer almıĢtır. Türkiye‘nin bu ülkelerle ekonomik 

iliĢkilerinin beklenen düzeyde olmadığı görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Türk cumhuriyetleri, Ekonomik Göstergeler, DıĢ Ticaret Hacmi, 

Türkiye Ekonomisi  
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ABSTRACT 

In this study, the Turkish Republics, which had been separated from the Soviet Union in 1991 

and gained their independence, which have ancestry, history, language, religion and culture 

association with Turkey have been examined. The economical integration of Turkey with 

these countries is very important. It is very important to be a respectable power in the territory 

of Turkey because of having a historical and ancestry association with Turkish Republics. 

Since these countries rich in terms of young population and underground resources it is very 

important for Turkey to improve its economic relations with these countries for being an 

important actor in its current position.  Because, Turkey can support these countries since they 

do not have technological efficiency and the ability to use the technology. The fact that 

underground resources in these countries are handled with the support of Turkey and reaches 

European markets through Turkey will increase the strategic importance of Turkey. 

Considering the following sentence that Atatürk pointed out in 1937, "Today we have our 

compatriots in the countries we are friends and allies, nobody knows what tomorrow will 

bring, and Turkey must be ready for economic and socially" in addition to social relations 

Turkey should give the necessary attention to improve economic relations with these 

republics too. In this study, the economic relations of Turkey with the independent Turkic 

republics have been studied in a theoretical way and reached a conclusion. It has been 

determined that Azerbaijan has an economic and strategic importance to the country since it is 

rich in underground resources such as petroleum and natural gas, while it imports mainly 

furniture parts, shell fruits and construction materials from Turkey. Jewelry items, iron and 

steel, sweaters and dry legumes, while imports include copper, copper alloys, petroleum gases 

and other gaseous hydrocarbons are among the most exported goods by Turkey to 

Kazakhstan. While baby clothes, textiles, towels, synthetic paints, refrigerators and freezers 

are among the exported goods from Turkey to Uzbekistan; copper, copper alloys and zinc are 

found in the first place of the imported goods. It is seen that while Turkey exports commonly 

iron-steel, construction materials and aluminum bars to Turkmenistan, imports mostly cotton 

and petroleum from Turkmenistan. In Turkey's economic relations with Kyrgyzstan, Turkey's 

exports have always been higher than imports. Especially sweaters, cardigans, knitwear, 

towels, baby clothing goods are in the first place of exported goods, gold, cotton, copper items 

were included in imports. It has seen that Turkey‘s economic relations with these countries 

are not at the expected level.  

Keywords: Turkish Republics, Economic Ġndicators, Foreign Trade Volume, Turkish 

Economy 
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DÜNYA‟ DA ve TÜRKĠYE‟ DEKĠ UYGULAMALARI BAKIMINDAN 

NÖROPAZARLAMA  

NEUROMARKETING IN TERMS OF APPLICATIONS IN THE WORLD AND 

TURKEY 

 

Dr. A. Selçuk KÖYLÜOĞLU 

Selçuk Üniversitesi, selcuk641@gmail.com 

 

ÖZET 

Nöropazarlama, müĢterilerin algılarını oluĢturan duygusal ve bilinçdıĢı tepkilerin ölçülerek 

açığa çıkarılması ve pazarlamada kullanılmasıdır. Nöropazarlama, bir bakıma insan beyninin 

satın alma bölgesini keĢfetmektir. DeğiĢimin söz konusu olduğu piyasalarda faaliyet gösteren 

pazarlama uzmanları artık tüketicilerinin aklından geçenleri, karar verirken dikkate aldıkları 

dinamikleri ve davranıĢlarının sırlarını gerçekten öğrenmek için insan beyin ve beden 

korelasyonu altında yatan bilinçdıĢı unsurları da hesaba katmalıdırlar. Bu doğrultuda, bilimsel 

veri ve istatistiki hesaplamalar çerçevesinde çeĢitli ölçme teknikleri kullanarak, ütopyadan 

uzak, realitesi yüksek bir çalıĢma alanı olan ve öngörülerde bulunarak futuristik bir nitelik 

sergileyen,  pazarlama ile bilimin baĢtan çıkarıcı evliliğinin yanı sıra insan beynine açılan bir 

pencere olan  nöropazarlama, pazarlama araĢtırmalarının içine bilimi karıĢtırarak bu bilmeceyi 

çözmeye çalıĢmaktadır. Bu çalıĢmada yeni bir alan olan nöropazarlamanın dünyada ve 

Türkiye ' deki uygulamaları etraflıca ele alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Nöropazarlama, Nöropazarlama Uygulamaları, Pazarlama 

 

ABSTRACT 

Neuromarketing is revealed by measuring emotional and unconscious reactions that constitute 

the perceptions of customers and is usage in marketing. This, in one respect is to explore the 

purchasing area of the human brain. Experts who are active in a market where no isolation of 

change exists have to take subconscious elements into consideration lying under body&mind 

correlation if they are willing to learn what consumers think, the dynamics that they take into 

consideration when they take decisions and the secrets of their decisions. Neuromarketing, 

which has futuristic qualifications by using various measuring techniques in terms of 

scientific data and statistical calculations away from utopia, which is also a field of study 

creating foresights, accordingly besides being a field of study with high reality and a window 

opening into human brain and a marriage of marketing and science, is trying to solve the 

riddle by mixing marketing researches with science in accordance with the reasons mentioned 

above. In this study, the applications of neuromarketing which is a new field, in the world and 

Turkey have been examined extensively. 

Keywords: Neuromarketing, Neuromarketing Applications, Marketing 
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ SERAMĠK BÖLÜMLERĠNDE BĠLGĠSAYAR 

DESTEKLĠ EĞĠTĠM VE SERAMĠK SEKTÖRÜNDEKĠ MEVCUT KONUMU 

 

Öğr. Gör. Mustafa Bilge KOÇER 

Dumlupınar Üniversitesi, mustafabilge.kocer@dpu.edu.tr 

ÖZET 

GüneĢte piĢirilen ilk çömlek ürünlerinden bu yana önceleri tapınma, depolama, yazıĢma gibi 

temel ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan seramikler, birçok geliĢim sürecini geride bırakmıĢ ve 

geliĢmeye devam etmektedir. Avrupa‘daki Endüstri devrimi sonrası birçok alanda olduğu gibi 

seramik sektörü de devrimin getirdiği değiĢimlerden etkilenmiĢtir. 21. yüzyıla gelindiğinde, 

çağın gerekliliği olarak seramik sektöründe tasarımların modellenmesi ve dekorlama 

alanlarında bilgisayar programlarına duyulan ihtiyaç giderek artmıĢtır. Genel olarak teknoloji 

alanındaki geliĢmeler doğrultusunda ortaya çıkan her türlü yeniliğe ayak uydurmaya çalıĢan 

seramik sektörü, mevcut programlarını ve teknolojilerini yenileme zorunluluğunun önemini 

görmektedirler. ĠĢletmeler de bu geliĢmeler doğrultusunda, birlikte çalıĢacakları personeli 

seçerken, adayların mesleki yeterlikleri yanı sıra ağırlıklı olarak güncel bilgisayar 

programlarını kullanabilme kapasitelerini göz önünde bulundurmaktadırlar. Çağın gerektirdiği 

bilgi ve değiĢimi aynı anda sağlayamayan Güzel Sanatlar Fakülteleri Seramik Bölümlerinde 

bilgisayar eğitiminin yeterli olmadığı görülmektedir. Bunun için seramik sektöründe hizmet 

vermek üzere eğitim alan öğrenciler, iĢ bulmakta zorlanmaktadırlar. Bu durum Güzel Sanatlar 

Fakülteleri Seramik Bölümlerinin ders programında bilgisayar destekli eğitime daha fazla yer 

ayırmalarını gerektirmektedir. Bu araĢtırmada, Güzel Sanatlar Fakülteleri Seramik Bölümleri 

programlarında bulunan bilgisayar destekli eğitim düzeyinin nasıl ve ne ölçüde arttırılması 

gerektiği ile iĢletmelerin bu yöndeki beklentilerinin ne olduğunun tespit edip sonuçlarının 

paylaĢılması hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler :Seramik, Bilgisayar, Eğitim, Seramik Sektörü, ĠĢletme 
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CUMHURĠYETĠN KURULUġ DÖNEMĠNDE EĞĠTĠM MÜFETĠġLERĠNĠN 

PROGRAM LĠDERLĠĞĠ ROLLERĠ 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin USTA 

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, mehmeteminusta@gmail.com  

Prof. Dr. Bürhan AKPUNAR 

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, bakpinar23@gmail.com  

Öğr. Gör.  Mustafa Sami ÇETĠN 

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, msamicetin@hotmail.com  

 

GENĠġ ÖZET 

TeftiĢ bir örgütte çalıĢan iĢgörenin görevlerini yapma biçimini izleyerek hataları ve 

noksanlıkları ortaya koymak ve ardından bunları düzeltmek için gerekli tedbirleri almak, 

sorunları çözmek, yenilikleri tanıtmak amacıyla yapılan bir yönetim iĢlevidir. TeftiĢ, bir 

müfettiĢin yönetici, lider, rehber, öğretici ve araĢtırmacı olarak görevini icra etmesini 

gerektirir (Taymaz, 2002: 34). Karagözoğlu‘na (1972) göre eğitim teftiĢi okulların verimini 

arttırmak hedefi ile müfettiĢlerin ya da idari görevlilerin öğretmenlere ve diğer paydaĢlara 

mesleki yardım ve rehberlik hizmetini sağlaması sürecidir.  

Yönetsel sürecin bir sistem olarak düĢünülmesi durumunda teftiĢ, sistemin girdi, iĢlem ve 

çıktı gibi öğelerinin örgüt yararına dönük olarak düzenlenmesidir. TeftiĢ sonuçları dikkate 

alınmayan örgütlerin baĢarısı tesadüfe ve Ģansa bağlıdır. TeftiĢ süreci baĢarıyı tesadüf 

olmaktan çıkarır, sistemli ve planlı hale getirir (Çakıcı, 1985: 24). AraĢtırmalara göre 

denetimin amaçları kalite kontrol, mesleki geliĢim ve öğretmen motivasyonu yönüyle üç 

boyutludur (Sergiovanni, 1991). 

Türkiye‘de eğitim teftiĢinden sorumlu ana kurum Milli Eğitim Bakanlığı‘dır (MEB). MEB bu 

iĢlevi, maarif müfettiĢleri eliyle icra eder. MEB TEFTĠġ Kurulu Yönetmeliğinin 10/e 

maddesinde müfettiĢlerin görevleri arasında ―öğretim programlarının bütünlük içerisinde 

iĢlenmesi ve seviye farklılıklarına sebep olabilecek değiĢik uygulamalara yer verilmemesi için 

ilgili öğretmenler arasında gerekli koordinasyonun sağlanma düzeyini kontrol etmek ve 

rehberlikte bulunarak, alınacak önlemleri belirlemek ve Bakanlığa bilgi sunmak.‖ olarak ifade 

edilmiĢtir. Hem bu yönetmelikte hem de değiĢik dönemlerde çıkarılan yönetmelik ve 

yönergelerde sık sık maarif müfettiĢlerinin program liderliğine vurgu yapılmıĢtır. 

Aydın‘a (1993:15) göre müfettiĢin, öğretmenleri okul programlarının çeĢitli yönlerinde 

liderlik rolü oynamaları için özendirmesi, ancak karĢılıklı güven ve saygının olduğu ortamda 

olanaklıdır. Wanzare ve Costa‘ya (2000) göre de maarif müfettiĢlerinin kilit rollerinden biri 
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müfredat programlarını geliĢtirmede hem geliĢtiricilere hem de uygulayıcılara destek 

sağlamaktır. 

Amaç 

Bu çalıĢmanın amacı, Cumhuriyet‘in kuruluĢ döneminde eğitim müfettiĢlerinin program 

liderliği rollerine iliĢkin bazı bilgileri, belgelere dayalı olarak ortaya koymaktır. Bu kapsamda 

BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivleri‘nden alınan yüzlerce belge arasında bulunan 180-09-111-540-

1-4 numaralı bir belge transkribe edilmiĢtir. Yapılan bu iĢlemin ardından söz konusu belgedeki 

eğitim müfettiĢlerinin program liderliği rollerine iliĢkin bulgular ve beklentiler ele alınmıĢ ve 

yazar tarafından değerlendirilmiĢtir.  Bu kapsamda ilgili belge latin alfabesine dönüĢtürülmüĢ 

ve belgenin aslı çalıĢmamıza ek yapılmıĢtır.  

Yöntem 

Cumhuriyetin KuruluĢ Döneminde Eğitim MüfettiĢlerinin Program Liderliği Rolleri adlı bu 

çalıĢma, belgesel tarama modelindedir. Tarama modelleri, geçmiĢte ya da Ģimdi var olan bir 

durumu olduğu biçimiyle ortaya koymaya çalıĢan araĢtırma modelleridir. Bu modellerde 

geçmiĢ olaylara iliĢkin olgu temin etme, iliĢki kurma ve yargılara varmak amacı ile kanıt 

toplanır. Bu kanıtlar tarihsel veri kaynaklarıdır. Tarihsel veri kaynakları yazılı ve basılı 

belgeler olabileceği gibi, ilgili döneme ait kalıntılar da olabilir (Karasar, 1999).  

Bulgular  

―Ġlk Mekteplerin Yeni Müfredat Programları Hakkında Talimat‖ adlı 1926 tarihli belgeye 

göre Milli Talim ve Terbiye Dairesi tarafından ilkokul müfredatı anılan tarihte değiĢtirilmiĢtir. 

Müfredat programı olarak anılan programın özellikle ilk üç senede toplu tedris usulünü 

benimsemesi, öğrencinin daha çok faal olması ve öğrenci ile çevre arasında daha sıkı bir iliĢki 

sağlanmasına dönük olması yönüyle önceki müfredattan farklı olduğu vurgulanmıĢtır.  

Ġlgi talimatnameye göre yeni müfredat tüm ülke sathında birden uygulanacak, beĢ yıllık 

ilkokulların sadece ilk üç senesinde icra edilecektir. Dördüncü ve beĢinci sınıflarda ise bu yıl 

da eski müfredat uygulanacaktır. Ayrıca her maarif müdürlüğü veya memurluğu yeni 

programı tatbik edecek okulları tayin ederek isimlerini maarif eminleri vasıtasıyla vekalete 

bildireceklerdir. 

Yeni programın uygulanması sırasında özellikle Ģu noktalara dikkat edilecektir:  

Yeni müfredat programları ve irtibat cetvelleri her ilkokul öğretmeni tarafından baĢtan baĢa 

dikkatle okunacak ve bu programların esas/mihver dersleri arasında daima irtibat kurulmasına 

dikkat edilecektir. Hiçbir öğretmen kendini yalnız kendi dersinden sorumlu olarak 

görmeyecek, diğer ders öğretmenleri ile de irtibat kurulmak suretiyle dersler iĢlenecektir. Bu 

durumun gözetiminden maarif müfettiĢleri sorumlu olacaktır. Maarif müfettiĢleri öğretmenleri 
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toplayarak yeni müfredatı onlarla baĢtan baĢa mütalaa edecek ve öğretmenlerin yeterli bilgi 

sahibi olmalarını sağlayacaklardır.   

Maarif müfettiĢleri yeni programları uygulayan okullarda öğretimi sık sık teftiĢ etmek ve 

öğretmenler ile mümkün olduğu kadar fazla temas ederek programların amacına ulaĢmasına 

katkı sağlayacaklardır. Yeni müfredat programları öğretim usul ve tavsiyeleri de içermektedir. 

Buna rağmen baĢlangıçta bir müphem durum bulunması doğrudan doğruya milli talim ve 

terbiye dairesine müracaat edilerek izahat istenebilecektir. Programdan umulan amacın 

gerçekleĢebilmesi ancak hayat bilgisi derslerinde belirtilen ünitelerin sırayla iĢlenmesi, dersler 

arasında birlik sağlanması ve ahengin yakalanması ile mümkündür.  

Yeni programların tatbikine riayet edilecek noktalar genel olarak belirtilmiĢ olmakla birlikte 

bu hususta maarif müfettiĢlerinin her üç ayda bir vereceği raporlar dikkate alınacaktır.  Maarif 

müfettiĢleri devamlı olarak programların uygulanmasını teftiĢ ve kontrol edecek ve sonucu 

Talim ve Terbiye Dairesi‘ne bildireceklerdir. 

Sonuç 

―Ġlk Mekteplerin Yeni Müfredat Programları Hakkında Talimat‖ adlı 1926 tarihli belgeden 

1926 tarihinde ilkokul müfredatının yenilendiği anlaĢılmaktadır. Yine söz konusu belgeden 

müfredat ve öğretim programı kavramlarının yeni olmadığı ve bu kavramların yüz yıldan 

fazla bir tarihi olduğu sonucuna ulaĢılabilmektedir. 

Yenilenen ilkokul müfredatının gerçek yaĢam ile okul arasında sıkı bir bağ tesis etmeyi 

hedeflediği açıkça görülmektedir. Bu düzenleme 1924 John Dewey Raporu‘nun sonuçlarının 

öğretim programlarını yansıtıldığı biçiminde değerlendirilebilir. Yine mevcut uygulama ile 

esas ya da mihver ders uygulaması getirilerek diğer derslerin buna göre iĢlenmesi gerektiği 

hususunun benimsendiği anlaĢılmaktadır. 

Söz konusu talimatname maarif müfettiĢlerini program uzmanı ve öğretmen rehberi olarak 

görmektedir. Talimatnameye göre müfettiĢler program hususunda öğretmenleri aydınlatacak 

ve program etkililiğini takip edeceklerdir. Bu, maarif müfettiĢlerinin program liderliği 

rollerinin bulunduğuna açık bir atıf olarak değerlendirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim MüfettiĢi, Program Liderliği, TeftiĢ 
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ĠLK MEKTEPLERĠN YENĠ MÜFREDAT PROGRAMLARI HAKKINDA TALĠMAT 

(BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Ġstanbul Osmanlı ArĢivi: 180-09-111-540-1-

4) 

Ankara 1926 

Ġstanbul Maarif Vekaleti 

Milli Talim ve Terbiye Dairesi 

Ġlk mekteplerin müfredat programları değiĢtirilmiĢtir. Yeni programlardan lüzumu kadar 

nüsha doğrudan doğruya milli matbaadan maarif dairelerine gönderilecektir. Bu programlar 

eskilerinden bilhassa Ģu hususlar itibariyle farklıdır: (1) Yeni programlarda ilk üç senede toplu 

tedris usulü kabul edilmiĢtir; (2) Yeni programlar talebenin daha ziyade faal olmasını istihdaf 

etmektedir; (3) Yeni programlar talebe ile muhit arasında daha sıkı bir rabıta husule getirmek 

esasına müsteniddir.  

Eski programlardan esaslı bir surette farklı olan yeni programların bu sene her mektebde 

birden tatbiki muvafık görülmüĢdür. Programlar Ģimdilik her vilayetde yalnız binası ile 

teĢkilatı ve teçhizatı tam olan beĢ dershaneli mekteplerin ilk üç senesinde tatbik edilecektir. 

Diğer mektepler ile yeni programın tatbik edileceği mekteplerin ikinci devre (dördüncü ve 

beĢinci) sınıflarında bu sene de eski program dairesinde tedrisatta bulunulacaktır. Ancak her 

vilayette bu suretle yeni programın tatbik edileceği mekteplerin adedi ….. ……..  mektebi 

olmak Ģartıyla en az iki tane olmalıdır. Her maarif müdürlüğü veya memurluğu yeni programı 

tatbik edecek mektepleri tayin ederek isimlerini maarif eminleri vasıtasıyla vekalete 

bildireceklerdir. 

Yeni programın tatbikinden bilhassa aĢağıdaki noktaların itina ile nazarı dikkatte tutulması 

lazımdır. Tatbikattan istihsal edilecek neticenin kıymeti doğrudan doğruya bunlara 

gösterilecek itinaya tabidir: 

Yeni müfredat programları ve irtibat cetvelleri her ilk mektep muallimi tarafından baĢtan baĢa 

dikkatle okunmalıdır. Yeni programlarının baĢlı vasfı mümeyyiz dersleri  arasında daima 

irtibat ve münasebet bulunmasına atfedilen ehemmiyette görülür. Hiçbir muallim yalnız 

dersine ait vazifenin hududu içinde ve diğer arkadaĢlarının mesaisine lakayd bir halde 

kalamaz; bunun içindir ki yeni programların tatbik edileceği mekteplerde ilk yapılacak iĢ, 

muallimlerin ilk tedrisat müfettiĢinin riyaseti altında toplanarak yeni müfredatı baĢından 

sonuna kadar dikkatle mütalaa, tedkik etmek ve icap eden noktaları hakkında teatii efkar 

suretiyle programın muhtevası ve maksatları hakkında ….. fikirleri edinmelerini temin 

eylemektir. 

Yeni programın tatbik iĢinde ilk tedrisat müfettiĢlerine düĢen faaliyet hususu ayrıca Ģayan 

zikreder. MüfettiĢler yeni programları tatbik eden mekteplerde tedrisatı sık sık teftiĢ etmek ve 
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muallimler ile mümkün olduğu kadar fazla temas ederek programların istihdaf ettiği terbiyevi 

gayelerin teminine çalıĢmalıdırlar.  

Yeni müfredat programları usulü tedrise ait tavsiye ve veçheleri de ihtiva etmektedir. Her 

derse ait ayrıca usul tedrisi risaleleri de peyderpey tertip ve neĢr olunacaktır. Ancak bidayette 

herhangi bir noktada muhtaç izah bir cihet görülürse doğrudan doğruya  milli talim ve terbiye 

dairesine müracaat edilerek izahat istenmelidir.  

Programdan gözetilen maksatların husulü, ancak hayat bilgisi derslerinde  sıra ile rakamla 

olarak gösterilen ders cüzülerinin sınıf muallimleri tarafından evvelden layıkıyla mütalaa ….. 

suretle münasip bir plan dahilinde tevsi ihzar olunması ve bunların ikmaline kadar tedrisatı 

vahdet ve ahenki  tam ile devam edilmesi ile mümkündür. Ve bu cihetle kat‘en ihmal 

edilmemesi lazımdır. 

Yeni programların tatbikine riayet edilecek noktalar yukarıki maddelerde gösterilmiĢtir. Bu 

husustaki faaliyetlerin neticeleri ilk tedrisat müfettiĢlerinin raporlarına müstenid olan her üç 

ayda bir vekalete bildirilmelidir. 

Ġlk mekteplerin yeni müfredat programlarına ait talimat karĢıki sahifede yazılıdır. Programlar 

bu talimat dairesinde tatbik edilecek ve tatbikat ilk tedrisat müfettiĢleri tarafından 

mütemadiyen teftiĢ ve murakabe olunarak istihsal edilen neticeleri raporlar ile milli talim ve 

terbiye dairesine bildirilecektir.  

Buna göre hareket olunmasını beyan ederim efendim. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÖKLÜ SAYILAR” KONUSUNUN ÖĞRETĠMĠNDE 

KULLANDIKLARI METAFORLAR 

 

Kübra YILDIRIM 

Gaziantep Üniversitesi, kbrayldrm33@gmail.com 

ÖZET 

Metaforlar (benzetmeler) olayların oluĢumu ve iĢleyiĢi hakkında düĢüncelerimizi 

yapılandıran, yönlendiren ve kontrol eden en güçlü zihinsel araçlardan biridir (Saban, 2004). 

Metaforlar kiĢilerin zihinlerindeki kavram imajlarını, kavramlarla ilgili olmayan baĢka 

kelimelerle belirleyebilmek için eğitim araĢtırmalarında sıklıkla kullanım alanı bulmaktadır. 

Eğitim alanında; metaforla ilgili yapılan çalıĢmalara baktığımızda genellikle öğretmen 

adayları üzerinde olduğu görülmektedir. Matematik öğretiminde önemli bir yere sahip olan ve 

ortaokul öğrencilerinin sıklıkla kavram yanılgıları yaĢadıkları konulardan biri de köklü 

sayılardır. Dolayısıyla öğretmenin sınıf içi uygulamalarında söz konusu kavramın öğretiminde 

yapmıĢ olduğu öğretim, öğrencilerin öğrenmesi üzerinde oldukça etkilidir. Sınıf içi 

uygulamalarında yapmıĢ olduğu öğretimde kullandıkları metaforlarında yine öğrenci 

öğrenmesi üzerinde etkili olduğu söylenilebilir. Dolayısıyla bu çalıĢmanın amacı, ilköğretim 

matematik öğretmenliği programı öğretmen adaylarının ―köklü sayılar‖ hakkındaki 

geliĢtirdikleri ve köklü sayıların öğretiminde kullandıkları metaforları belirlemektir. Veri 

toplama aracı olarak yapılandırılmıĢ mülakat sorusunun yer aldığı kâğıtlar dağıtılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın verileri Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi‘nde Ġlköğretim Matematik 

Öğretmenliği‘nde okuyan 30 öğretmen adayından toplanmıĢtır. AraĢtırma nitel bir çalıĢma 

olup, toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuĢtur. Yapılan analizler sonucunda öğretmen 

adaylarının vermiĢ oldukları yanıtlara bakıldığında köklü sayılara iliĢkin 15 farklı kod ortaya 

çıkmıĢtır. Bunlar; (i) aile, (ii) hapishane, (iii) düğün davetiyesi, (iv) matruĢka, (v) kale ve 

esirleri, (vi) evin salonları ve odaları, (vii) sihirli anne, (viii) futbol takımı, (ix) elma-armut 

uyumu, (x) mutfak dolabı, (xi) harfli ifadeler, (xii) hücre, (xiii) kabile sınıfları, (xiv) yumurta 

sınıfları, (xv) diğer Ģeklindedir. Verilen cevaplara bakıldığında öğretmen adaylarının vermiĢ 

oldukları metaforların çoğunun aslında köklü sayıların sadece bir kazanımını öğretmeye 

iliĢkin olduğu (ör; kareköklü sayılarda toplama iĢlemi) , verilen metaforlarla bir genelleme 

yapılmadığı görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Köklü Sayılar, Metafor, Matematik Öğretimi  
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KURUMLAR VERGĠSĠNDE TÜRKĠYE VE OECD UYGULAMALARI 

CORPORATE TAX APPLICATIONS IN TURKEY AND OECD 

Öğr. Gör. Mustafa Melkin ÖDER 

Balıkesir Üniversitesi, mstfoder@gmail.com 

Öğr. Gör. Aylin TAġKIN 

Balıkesir Üniversitesi, taskin.aylin@gmail.com 

ÖZET 

Toplumsal ihtiyaçların artması ve çeĢitlenmesi, devletin de bunu karĢılamak için daha fazla 

harcama yapmasına neden olmaktadır. Bu durum devleti daha fazla kaynak bulmaya 

zorlamaktadır. Vergiler, bu kaynakların temelinde yer almaktadır. Ancak tek bir vergi türü ile 

bu ihtiyaçlar karĢılanması çağımızın Ģartları karĢısında mümkün olamamaktadır. Bu yüzden 

farklı ekonomik kaynaklardan farklı vergilerin alınması gerekmiĢtir. Böylelikle kurumlar 

vergisi vergi uygulamaları içinde yerini almıĢtır. Türkiye‘de kurumlar vergisi uygulaması 

1949 yılından sonra 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu baĢlamıĢtır. 2006 yılına kadar 

uygulanan bu kanun, Türkiye‘deki ekonomik ve politik geliĢmelerin yanında dünyanın 

ekonomik ve siyasal sistemindeki değiĢimler nedeniyle yetersiz kalmıĢtır. Bu yüzden 2006 

yılında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi uygulamaya konulmuĢtur. OECD üyesi ülkelerde de 

kurumlar vergisi uygulaması bulunmaktadır. Bu organizasyona üye ülkelerde vergi 

gelirlerinin yoğunluğu Türkiye‘dekinin aksine dolaysız vergilerdedir. OECD üyesi 

ülkelerdeki kurumlar vergisi uygulamaları da Türkiye‘deki uygulamalara benzer özellikler 

göstermektedir. Bu çalıĢmada Türkiye‘de ve OECD üyesi ülkelerde uygulanan kurumlar 

vergisin, vergi hasılatı içindeki yeri ve bu hasılata olan etkileri, istatistiki verilerden 

yararlanılarak karĢılaĢtırmalı olarak açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Türkiye, kurumlar vergisi, OECD 

 

ABSTRACT 

The increase and diversification of social needs cause the state to spend more  to meet these 

needs.  This situation forces the state to find more resources. Taxes constitute the base of 

these resources. However, it is not possible to meet these needs with a single tax type when 

our age‘s conditions  are considered. Therefore, it has been  necessary to collect  different 

taxes from different economic sources. Thus, corporate tax  has taken part in tax applications 

.The corporate tax  application   in Turkey  has been launched as of  the year 1949 with 

corporate tax law no. 5422. This law, implemented until 2006, has been   insufficient due to 

the  changes  in the  economic and political system of the world as well as the economic and 

political developments in Turkey. Therefore, new Corporate Tax law no. 5520  was put into 
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practice  in the year 2006. Corporate  tax application  is also available  in OECD member 

countries. The major part of the tax revenue  in the member countries in this organization 

constitutes direct taxes unlike in Turkey. The corporate  tax applications in OECD member 

countries show similarities to the  applications in Turkey. In this study, the place of the 

corporate  tax in tax revenue , applied in Turkey and OECD, and its effects on this revenue 

were attempted to be explained comparatively by making use of statistical data. 

Keywords: Tax, Turkey, corporate tax, OECD 
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RELIGIONS THE TURKS CONVERTED AND ITS REASONS 

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL 

Erciyes University, munal@erciyes.edu.tr   

 

ABSTRACT 

The Turks is one of the most fascinating nations in the history with their adventurous 

experiences starting from Altai Mountains to the most African West, Atlas Mountains, from 

North to the South end, from the holy Ergenekon to holy Makka, from Amritsar to Jerusalem 

then Vatican. As far as many Turkologists well describes, while the Turks have their own 

native religion, Gök Tengri, they passionately regarded all religions those they have 

encountered with on their ways, and they have borrowed all kind of religious descriptions 

from other religions those related to their cultural infrastructure without any hesitation, and 

have converted to Confucianism and Taoism, Buddhism, Judaism, Christianity, Manichaeism, 

Mazdaism and Islam by keeping their own national and traditional thoughts. Those people 

whose hearts are full of faith, have spent their life on the war fields and displayed unique 

tolerance without hostility ever seen in world history, and have fought in numerous wars in 

order to safe guard people those who were belong to opponent and hostile thoughts, and keep 

them in harmony. Although it is not commonly converted, Confucianism and Taoism were 

seldom regarded by the Turkish princesses those who were captured by the Chineses for 

enthroning them in their countries to get their supports in the fourth and fifth centuries. 

Yueçi Turks (later combined with the Sakhas) have regarded and expanded Mahayana 

Buddhism through North India, Inner Asia and Nort-west China in order to utilise Silk Road 

and cities on it where mostly Buddhist traders settled and colonized. This process has 

continued from the first century to tenth century CE, at the time of Gökturks, Karluks and 

Uighurs. 

The Dokuz Oghuz, Pechenek and Shul Turks converted to Zoroastrianism in the regions of 

Mavaraunnahr and Horasan in order to gain the support of the Iranians who had escaped from 

the Muslim Arabs in the seventh century. 

The Uighurs in the eight century converted to Manichaeism whose believers escaped from the 

Muslim Arabs and Chinese tortures, in order to safeguard them and utilise their literal power 

against its enemies in the reign of Bögü Kagan (759-779). 

The Turks of Uighurs, Naymans, Kereits and Kirghiz also converted to the Christianity of 

Nasturianism mostly in the tenth century, but also earlier, in order to gain the power of its 

population. 
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Khazar Turks those who had settled in the Don, Volga and Caucasia regions, converted to the 

religion of the Jews who were under the pressure and torture of the Muslim Arabs in 

Andalusia, to keep their ability of diplomacy and economy.  

Keywords: Turks religions, reasons of Turks religions 

 


