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ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN DÜŞ’ÜN DÜNYASINDA KÜLTÜR VE UYGARLIK DÜALİZMİ ÜZERİNE BİR SORUŞTURMA”

PROTOTİPLER VE MÜKEMMELLER, İDEAL ÖZNENİN İNŞASINDA FELSEFE ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR SORGULAMA

1
0

SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERE GÖRE GAZİANTEP’İN TÜRKİYE’DEKİ KONUMU”

7

9

RESMİ VE ÖZEL ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
MİLLİ MÜCADELE’DE RUS YARDIMI VE YARDIMININ MECLİSTEKİ YANSIMASI”
TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE PATRİK MESLESİ VE SİYASİ GÜNDEM ( 4.2.1341/1925)”
SURİYELİ AİLELERDE KADININ ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KİLİS ÖRNEĞİ”

3
4
5
6

GAZİANTEP İKLİMİ DEĞİŞİYOR MU? KÜRESEL ISINMA BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

OKULUNDA YABANCI UYRUKLU (SURİYELİ) ÖĞRENCİ BULUNAN YÖNETİCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

2

8

PICTES PROJESi KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1

Eser Adı

10:30/12:00- 6 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Murat Karabulut

10:30 Oturum Açılışları

09:30-10:15 Davetli Konuşmacılar

09:00- 09:30 Açılış Konuşmaları

KONGRE PROGRAMI

Dr.Öğr.Üy. Serdar SAYGILI

Dr.Öğr.Üy. Serdar SAYGILI

Prof. Dr. Murat
KARABULUT

Prof. Dr. Murat
KARABULUT

Dr.Öğr.Üy. Fatih
BOZBAYINDIR
Mevlüt KARA
Doç. Dr. M. Salih Mercan
Doç. Dr. M. Salih Mercan
Feride Vural

Mevlüt KARA

Yazar Adı
Dr.Öğr.Üy. Fatih
BOZBAYINDIR
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9

8

7

6

5

4

Dr.Öğr.Üy. Serdar ŞAHİN

Prof.Dr. Bedriye Tunçsiper

Doç.Dr. Duygu Kızıldağ

Yazar Adı

Dr.Öğr.Üy. Serdar ŞAHİN
ARŞ. GÖR. VEYSEL ERGÜÇ
DEMOKRASİ VE AİLE: ÖTEKİNİN BABASI İSİMLİ SİNEMA FİLMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME”
YRD.DOÇ.DR. YUSUF ÇİFÇİ
AZİZE ARSLAN ÇINAR
İSLAMCILIK VE OSMANLICILIĞIN AK PARTİ DIŞ POLİTİKASINA ETKİSİ
YRD.DOÇ.DR. YUSUF ÇINAR
ROL BELİRSİZLİĞİ VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE ETİK İKLİM VE ETİK TUTUMUN ROLÜ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BĠR UYGULAMA Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZCAN
Öğr.Gör. Derya YÜCEL
Arş.Gör. Ömer Temel/Arş.Gör.
ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARLARI BAĞLAMINDA DİSİPLİN YARGILAMALARI
Abdurrahman Tekin
Arş.Gör. Abdurrahman Tekin/ Arş.Gör.
SAVAŞ SONRASI SURİYE’NİN SİYASİ VE ANAYASAL YÖNDEN İNŞASI
Ömer Temel
1987 GENEL SEÇİMLERİNDE SİYASİ PARTİLERİN DIŞ POLİTİKA KONUSUNDAKİ VAATLERİ
Okutman Dr. Ayşe ERKMEN

KAVRAM VE KAPSAM AÇISINDAN BÜTÇE HAKKI

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

2

3

FARKLI KUŞAK KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ-YAŞAM DENGESİNE BAKIŞLARI

1

Eser Adı

10:30/12:00- 6 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI :Doç.Dr. Duygu Kızıldağ
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THE CONTRIBUTIONS OF NGOs IN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: A CASE STUDY ANALYSIS

9

Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetkili Mahkeme

7

Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetkili Mahkeme

POPÜLER TÜRK MÜZİĞİNDE PAZARLAMA”

6

8

SEÇİM KAMPANYALARINDA KULLANILAN MÜZİK ESERLERİNE YÖNELİK ÇEŞİTLİ TESPİTLER

5

Bilgi Çağında Bilginin Bilimselliği ve Doğruluğu Üzerine

3

ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMEYE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI FAAL MÜKELLEF SAYILARI”

2

4

VERGİ HUKUKUNDA İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN

1

Eser Adı

10:30/12:00- 6 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Yaşar Yıldız

Rudaina ALKHAZAM

Dr.Öğr.Üy. Özlem Yaşar
Uğurlu

Arş. Gör. UFUK DEMİRKAN

Arş. Gör. UFUK DEMİRKAN

Zeliha Fatma DEMİR
Doç.Dr. Ünal İMİK
Ahmet ÜNAL
Doç.Dr. Ünal İMİK
Ahmet ÜNAL

Doç.Dr. Salih YEŞİL

Emin Yaşar

Doç.Dr. Yaşar AYYILDIZ

Doç.Dr. Yaşar AYYILDIZ

Yazar Adı

1
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LED TEKNOLOJİLİ TEKSTİL TASARIMI” VE “TEKSTİL TASARIMINDA SENSÖRLER

“GÜVEN FAKTÖRÜNÜN FAİZ ORANLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA"

3

4

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ”

6

7

VERGİLERİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

SEVİM AK’IN “VANİLYA KOKULU MEKTUPLAR” ADLI KİTABININ DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ”

2

5

“YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”

1

Eser Adı

13:30/15:00 6 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Zahit Bilir

Öğr.Gör. Sıddık DOĞRULUK

Arş.Gör. Seda BAYSAL
Arş.Gör. Yalçın MUTLUAY

Arş.Gör. Yalçın MUTLUAY

Arş.Gör. Seda BAYSAL

Öğr.Gör. Sıddık DOĞRULUK

OKUTMAN TUBA KAPLAN
Dr.Öğr.Üy. MEHMET ZAHİT
BİLİR
ARŞ.GÖR.MAHMURE
EŞGÜNOĞLU
ÖĞR.GÖR.DR. BÜNYAMİN
DEMİRGİL
YRD.DOÇ.DR.YUNUS EMRE
BİROL
ARŞ.GÖR.MAHMURE
EŞGÜNOĞLU
ÖĞR.GÖR.DR. BÜNYAMİN
DEMİRGİL
YRD.DOÇ.DR.YUNUS EMRE
BİROL

OKUTMAN TUBA KAPLAN

Yazar Adı
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YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE HEDEF MALİYETLEME ve DEĞER MÜHENDİSLİĞİ YÖNTEMLERİ”

TEKNİK ÖZELLİKLERDEN YOLA ÇIKARAK TOPSIS YÖNTEMİ İLE D SINIFI BENZİNLİ EN UYGUN ARACIN BELİRLENMESİ

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: 1986-2014 YILLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

7

8

9

Dr.Öğr.Üy.Arif Selim EREN

Dr.Öğr.Üy.Arif Selim EREN
Öğr. Gör. Mesut BİLGİNER

Tuba ALAYBEYOĞLU

Prof. Dr. Zeynep HATUNOĞLU

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) VE BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA RAPORLAMA
Doç.Dr. Kayahan
DÖNEMİNDEN
TÜM SONRAKİ OLAYLARIN İNCELE

6

Doç.Dr. Kayahan TÜM

Prof. Dr. Zeynep HATUNOĞLU

BÜYÜK ve ORTA BOY İŞLETMELER için FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ (BOBİ) TAM SET TÜRKİYE MUHASEBE ve FİNANSAL RAPORLAMA
STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA VE MUHASEBE MESLEĞİNİN DEĞİŞEN ROLÜ”

4

Fatih AKTAŞ

Arş.Gör. İbrahim YEMEZ

Yrd. Doç. Dr. Şükran KARACA

Doç. Dr. Hüdaverdi BİRCAN

Öğr.Gör. Mehmet Ali Çoban

5

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: SİVAS CUMHURİYET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

3

GAZİANTEP’TE FAALİYET GÖSTEREN KURUM VE KURULUŞLARDA FAALİYET DENETİMİ VE MUHASEBE - FİNANS DENETİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Öğr.Gör. Yaşar Ede
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2

Dr.Öğr.Üy. Murat KARAHAN

Öğr.Gör. Yaşar Ede
Öğr.Gör. Mehmet Ali Çoban

GAZİANTEPTE FAALİYET GÖSTEREN KURUM VE KURULUŞLARDA FAALİYET DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dr.Öğr.Üy. Murat KARAHAN

Yazar Adı

1

Eser Adı

13:30/15:00 6 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Dr.Öğr.Üy.Murat Karahan

3
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HİZMET İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ KULLANIM DÜZEYİNİN TESPİTİ: ŞANLIURFA İLİNDE BİR ÖRNEK”

“KÜRESEL ÇEVRE DİPLOMASİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİNİN ETKİNLİĞİ

TÜRKİYE DEKİ AKADEMİK DERGİLERDE TARIMSAL FAALİYET MUHASEBESİ İLE İLGİLİ 2007-2017 YILLARI ARASINDA YAYINLANMIŞ
BİLİMSEL MAKALELERİN İÇERİK ANALİZİ”

FAKÜLTELERİN İŞLETME BÖLÜMLERİNDE YER ALAN MUHASEBE DERSLERİNİN ANALİZİ

4

5

6

7

9

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN KÜRESEL REKABET GÜCÜ ÜZERİNE ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ”

Dr.Öğr.Üy. Ömer Faruk
DEMİRKOL
Dr.Öğr.Üy. Ömer Faruk
DEMİRKOL

ENTEGRE RAPORLAMADA ÇEVRE MUHASEBESİNİN ETKİS

3

8

Omer UGUR

PUBLIC ACCESS TO ENVIRONMENTAL INFORMATION IN THE EUROPEAN UNION LAW”

2

Doç.Dr. Aylin KONU

Dr.Öğr.Üy.Nisa SEÇİLMİŞ

Öğr.Gör. Süleyman ERASLAN

Osman GÜRSOY

Öğr.Gör. Neslihan TANCI
YILDIRIM

Öğr.Gör. Neslihan TANCI
YILDIRIM

Omer UGUR

Prof.Dr.Tahsin BAKIRTAŞ
Dr.Öğr.Üy. Kadir Caner
DOGAN

BRIC-T Ülkelerinde Büyüme ile Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisi: Saklı Panel Eşbütünleşme

Arş.Gör. Hilal GÜNDOĞAN

Yazar Adı

1

Eser Adı

13:30/15:00-6 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Dr.Öğr.Üy. Ömer Faruk Demirkol

BİREYLERİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

5

Reel Döviz Kuru İle Dış Ticaret Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Ampirik Bir Uygulama”
SURİYE VATANDAŞLARININ HUKUKİ STATÜSÜ
MİLLETLERARASI TEBLİGAT”

TÜRKİYE’DE ENFLASYONUN BELİRLEYİCİLERİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI (1980-2017

4

6
7
8

ANTİK ÇAĞDA JETON, BİLET VE BOZUK PARA OLARAK KULLANILAN KURŞUN TESSERALAR

3

SAVAŞ SONRASI SURİYE’NİN SİYASİ VE ANAYASAL YÖNDEN İNŞASI

2

2
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7

6

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE TARIMSAL ÜRETİM İLE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

KÜLTÜREL ZEKÂNIN BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL DEĞER YARATIMI ETKİLERİ ÜZERİNEISO 500’DE İLK YÜZE GİREN FİRMALARIN KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK PROJELERİ VE BAŞARI ETKENLERİ”

5

Mahsum TUMURBAĞA
Gökçen AVCU
ÖĞR.GÖR.DR. ALPER GÜRER
YRD.DOÇ.DR. GAMZE EBRU ÇİFTÇİ
Prof. Dr. Murat KARABULUT
Sibel AVCI (KAYMAKÇI)

Doç. Dr. Canan Gamze BAL

Dr.Öğr.Üy. Aliye AKIN/Adnan AKIN
Öğr. Gör. Dr. Ceren YILDIRIM
Doç. Dr. Canan Gamze BAL
Mahsum TUMURBAĞA
Gökçen AVCU

STAJ EĞİTİMİ KONUSUNDA TURİZM İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ
BİR RENGİN ANALOJİSİ -MOR RENGİN FİZİKÖTESİ ANLAMLARININ KÜLTÜREL GEÇMİŞİ”

ETİK DIŞI ÖRGÜTSEL İLETİŞİM TİPOLOJİSİ: KSÜ’DE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Dr.Öğr.Üy. Aliye AKIN/Adnan AKIN

STAJ YAPAN GASTRONOMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ KAZANIMLARININ TESPİTİ

4

1
2
3

Yazar Adı

Arş.Gör. Nigar ALEV
Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK
Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK

Dr.Öğr.Üy. Şükran KARACA

Arş.Gör. Nigar ALEV
Arş. Gör. İbrahim YEMEZ
Doç.Dr. Hüdaverdi BİRCAN

ÖĞR.GÖR. ONUR GÜLBAY

Yazar Adı
Arş.Gör. Abdurrahman
Tekin
Arş.Gör. Ömer Temel

Eser Adı

16:00/17:30 6 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Dr.Öğr.Üy. Aliye Akın

1
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ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARLARI BAĞLAMINDA DİSİPLİN YARGILAMALARI

1

Eser Adı

16:00/17:30 6 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Necla Öztürk

3
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KARAYOLLARI ÇALIŞANLARININ YENİLİKÇİLİĞE KARŞI TUTUMLARINA CİNSİYET VE TECRÜBENİN ETKİSİ: 5. BÖLGE ÖRNEĞİ”

ESKİ MEZOPOTAMYA VE ANADOLU’DA MUTİLASYON (SAKATLAMA) KANUNLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME”

ÇOCUKLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA GIDA REKLAMLARININ ETKİSİ: KARAMAN İLİ ALAN ARAŞTIRMASI

KORKULARIYLA YÜZLEŞENLER: OĞUZ ATAY’IN SELİM’E DÖNÜŞÜMÜ

İSLAMOFOBİK ALGI YÖNETİMİNİN PSİKOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ

TEVBE İHMAL EDİLMEYECEK BİR İBADETTİR” ve “ARACILIK DÜŞÜNCESİ VEYA VESİLECİLİK

SELÇUKLULARDA KADININ DEVLET YÖNETİMİ VE DİPLOMASİDE YERİ: ALTUNCAN HATUN VE TERKEN hatun Örneği

4
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA HİCAZ’IN ZÂHİRE VE İÂŞE İHTİYACI”

2

3

PARÇALARÜSTÜ SES BİRİMLERİNDEN OLAN VURGU VE BİLDİRİŞİMDEKİ ETKİSİ

1

Eser Adı

16:00/17:30 - 6 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Dr.Öğr.Üy.Mehmet Miman

Dr.Mehibe Şahbaz

Dr.Öğr.Üy. MUSTAFA AKMAN

Ayten Akçan
Dr. Abdülkadir DİLBER
Dr.Öğr.Üy. Fadime DİLBER
Dr. Müge GÖNCÜ
Arş. Gör. Mehmet Emrullah
DURAN

Erman YANIK

Dr.Öğr.Üy. Mehmet Miman

Dr. Hasan KARAKÖSE

Muhammet Raşit ÖZTÜRK

Yazar Adı

1
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KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

UBER UYGULAMASININ TÜRKİYE’DE NEDEN OLDUĞU VERGİSEL SORUNLAR

VERGİ HUKUKUNDA KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ

3

4

5

NE İSTİHDAMDA NE EĞİTİMDE YER ALAN GENÇLER ’İN İSTİHDAM SORUNLARINA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER”

AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM (WOM) İLE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM (EWOM) OLGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI”

9

1
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AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIK YILLARININ ARDINDAN TÜRKİYE AZERBAYCAN EKONOMİK İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE SERMAYESİ’NİN
AZERBAYCAN’DAKİ ETKİNLİĞİ
KURUM WEB SAYFALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ”
BİR TÜKETİCİNİN HAK ARAMA VE İLETİŞİM ÇABASI OLARAK HAKEM HEYETLERİ

HEMŞİRELİK MEZUNU ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKULDAKİ ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
LİSANS MEZUNU TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2

6

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARI ve MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ”

1

Eser Adı

18:00/19:30 6 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI :Dr.Öğr.Üy. Süleyman Balcı

Dr.Öğr.Üy. Mahmut
KÜÇÜKOĞLU
Öğr. Gör. Mehmet
DEMİRDÖĞMEZ

Doç. Dr. H. Yunus TAŞ

Doç.Dr. Mustafa Mete
Bilal Nadir İbili
Dr.Öğr.Üy. HASAN ÇİFTÇİ
Dr.Öğr.Üy. HASAN ÇİFTÇİ
Doç. Dr. H. Yunus TAŞ
Dr.Öğr.Üy. Mahmut
KÜÇÜKOĞLU
Öğr. Gör. Mehmet
DEMİRDÖĞMEZ

Arş.Gör. Ahmet Güler
Arş.Gör. Baki YEĞEN
Arş.Gör. Ahmet Güler
Arş.Gör. Baki YEĞEN

Dr.Öğr.Üy. Süleyman BALCI

Dr.Öğr.Üy. Süleyman BALCI

Yazar Adı
Arş. Gör. Dr. Yalçın YILDIZ
Zeynep DEMİR YILDIZ

2

S
A
L
O
N

TASARIMINDA YÜZEY ETKİSİ: RİBBLET ETKİSİ” VE “TEKSTİLDE RENK DEĞİŞTİREN TASARIMLAR
“TEKSTİLDE RENK DEĞİŞTİREN TASARIMLAR

POSTMODERN BİR KURGU DENEMESİ OLARAK ELİF ŞAFAK’IN PİNHAN ROMANI

YILMAZ KARAKOYUNLU’DAN BİR ADNAN MENDERES ROMANI: YORGUN MAYIS KISRAKLARI

BİLİŞİM CASUSLUĞUNUN ALAYCI YANSIMALARI: JEAN ECHENOZ'UN GÖL ROMANI”

TAHAR BEN JELLOUN’UN YAPITLARINDA GÖÇ VE GÖÇE ZORLAYAN NEDENLER
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TÜRKİYE’DEKİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

3

GAZİANTEP VE ŞANLIURFA İLLERİNİN TEMEL BANKACILIK VERİLERİNİN VE ŞUBE SAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”

ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI: TEORİK BİR YAKLAŞIM”

2

4

OECD ÜLKELERİNDE BÜTÇE AÇIKLARININ BELİRLİYİCİLERİ

1

Eser Adı

18:00/19:30 6 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Dr.Öğr.Üy. Mustafa Oğuz Gök

Öğr.Gör. Dr. Tülin KARTAL GÜNGÖR

Öğr.Gör. Dr. Tülin KARTAL GÜNGÖR

Dr.Öğr.Üy. DR. MEHMET RECEP TAŞ

Mehmet METİN
Öğr.Gör. Çağrı ÖZTÜR
İsmet BOLAT
Mehmet METİN
Dr. Öğr.Üy. MUSTAFA OĞUZ GÖK
Dr. Öğr.Üy. MUSTAFA OĞUZ GÖK
Dr.Öğr.Üy.. FETHİ DEMİR
Dr.Öğr.Üy.. MEHMET RECEP TAŞ
Dr.Öğr.Üy.. FETHİ DEMİR

İsmet BOLAT

Yazar Adı
Arş.Gör. Candan YILMAZ
Arş.Gör. Nazlı Keyifli
Arş.Gör. Candan YILMAZ
Öğr.Gör. Çağrı ÖZTÜR
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MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SAHiP OLDUKLARI KÜLTÜREL DEĞERLERiN VERGi ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR
ARAŞTIRMA

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMESİ ORGANİZMALAR (GDO’LAR)

İSLAM HUKUKUNDA KATILIM BANKACILIĞI FON TOPLAMA VE KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ
ŞARK MESELESİ

TÜRKİYE’DE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA (2005-2017) İLİŞKİN BİR KAYNAKÇA
DENEMESİ

2005-2017 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN EĞİLİMLERİNİ
BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”
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TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE KALİTE YÖNETİMİNE GEÇİŞ SORUNLARI

3

4

DİJİTAL YÖNETİŞİM E DEMOKRASİ ILİŞKİSİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

2

1

Eser Adı
AKADEMİK KONTROL ODAĞININ, AKADEMİK GÜDÜLENMENİN,ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞÜN VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN
AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ROLÜ”

18:00/19:30 6 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Dr. Öğr.Üy. Alpaslan Alkış

YRD. DOÇ. DR. MEHMET NURİ KARDAŞ

MEHMET KARDOĞAN

YRD. DOÇ. DR. MEHMET NURİ KARDAŞ

MEHMET KARDOĞAN

Dr.Mehibe Şahbaz

Dr.Öğr.Üy. Alpaslan ALKIġ

Fatma YENEN

Dr.Öğr.Üy.Alpaslan ALKIş

Dr. Öğr. Üy. Mustafa TAYTAK

Dr. Öğr. Üy. Ahmet COġKUN

Arş.Gör.İBRAHİM İRDEM

Prof.Dr.MEHMET AKİF ÖZER

Arş.Gör.İBRAHİM İRDEM

Prof.Dr.MEHMET AKİF ÖZER

Dr. Öğr. Üy. Bengü HIRLAK

Arş.Gör. Orhan BALIKÇI

Yazar Adı
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MEDYAYI ALFRED SCHUTZ GÖZÜYLE OKUMAK

OYUN TEORİSİNİN İŞLETME ALANINDAKİ UYGULAMALARI

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

8

9

1939-60 DÖNEMİ TÜRKİYE- SURİYE İLİŞKİLERİNİN İNCELEMESİ

6

7

1950-60 DÖNEMİ SEÇİM KAMPANYALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

FARABİ HAKKINDA ANLATILAN MENKABELER
EROL GÜNGÖR’ÜN DÜŞÜNCESİNDE SOSYAL HAYAT VE ROMAN
FARABİ’NİN SİYASET FELSEFESİNDE LİBERAL DEMOKRATİK DEĞERLERİN YERİ

2
3
4

5

ÖRGÜTSEL MANEViYATA YÖNELĠK BİR DEĞERLENDİRME

1

Eser Adı

10:30/12:00 - 7 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Dr.Öğr.Üy. Abdullah Aydın
Yazar Adı
Öğr.Gör. Dr.Demet ÇAKIROĞLU
Doç.Dr. Mehmet ALTINÖZ
Neşide Yıldırım
Neşide Yıldırım
Arş.Gör. Mehmet Ali MERT
Dr. Öğr. Üy. Abdullah Aydın
Prof. Dr. Veysel EREN
Dr. Öğr. Ü. Murat Yıldız
Dr. Öğr. Üy. Abdullah Aydın
Prof. Dr. Veysel EREN
Dr. Öğr. Ü. Murat Yıldız
Doç Dr. M. Mustafa KISAKÜREK
Hasan Sezer FENER
Melis YALÇIN
Arş.Gör. Funda Sinem KOÇAK
Dr.Öğr.Üy. Berna BULĞURCU
Dr. Aysun AKIŞ
Prof.Dr. Perihan DİNÇ ARTUT
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Dr. Öğr. Üy. Gülşah ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üy. Gülşah ÖZDEMİR

PRENATAL KÂBUSLARIYLA H.R. GİGER H.R. GIGER WITH HIS PRENATAL INCUBUS

RESİM SANATINDA BOYANIN EVRİMİ VE KULLANIM BİÇİMLERİ

TÜRKİYE’DE KONUT TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

9

1
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Ramazan YILDIZ
Doç.Dr. Berna BALCI İZGİ
Öğr.Gör. Ebubekir ALYU

Doç.Dr. Berna BALCI İZGİ

PROF. DR. HÜSEYİN KÖSE

MESNEViLERDE UYGULANAN TEMSİL GETİRME YÖNTEMİNİN EDEBİYAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE
KULLANILMASI

7

EGEMEN KÜRESEL MEKÂN ALGISINA KARŞI “HALETİ RUHİYE SEMTLERİ”:TEORİK BİR İRDELEME

Dr.Öğr.Üy. Meheddin İSPİR

NEF’İN’İN DİLİ VE ÜSLUBUNDA KENDİLEŞME VE BUNUN SANATINA YANSIMASI

6

8

Dr.Öğr.Üy. Meheddin İSPİR

18. YÜZYILA AİT BİR MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI’NDAN HAREKETLE BALKAN KÖYLERİNDE SOSYAL HAYAT

Dilek ÜNLÜ

Öğr.Gör. İlker İbrahim Avşar

NESNELERİN İNTERNETİ UYGULAMA ALANLARI: LOJİSTİK

5

1
2
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4

Yazar Adı
Dr.Öğr.Üy.Pınar Erten

Eser Adı
Z KUŞAĞININ DİGİTAL TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARI

10:30/12:00-7 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Hüseyin Köse
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FİRMALARIN KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİST’DE BİR UYGULAMA

MALİYET YÖNETİM ARACI OLARAK TERSİNE LOJİSTİK

Altın Piyasasında Piyasa Etkinliğinin Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi İle İncelenmesi

8
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TÜKETİCİLERİN PESTİL VE KÖME SATIN ALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GÜMÜŞHANE İLİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”

ORGANİK ÜRETİMDE PAZARLAMA OLANAKLARI VE GELİŞTİRME YOLLARI”

6

7

KÜRESELLEŞME VE YÜKSEKÖĞRETİM KONUSUNDA YAPILMIŞ OLAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:BİR NİTEL ARAŞTIRMA
ÖRNEĞİ

LİSE 9. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABININ DEYİMLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

4

5

ÖĞRETMENLERİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUL YÖNETİMİNDEKİ ETKİLİLİKLERİNE İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ

BİR FİNANSMAN TEKNİĞİ OLARAK ULUSLARARASI TİCARETTE LEASING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

3

2

1

Eser Adı

10:30/12:00-7 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Semra Güven

Samet EVCİ

Arş.Gör.Ömer KEHRİBAR
Dr.Öğr.Üy. Mustafa KILLI
Samet EVCİ

Arş.Gör. Seren AYDINGÜLÜ

Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş MERDAN

Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş MERDAN

Şükriye GÜRBÜZ

Sefa Burak BAYSAL

Prof.Dr. Gülay EKİCİ

Şükriye Gürbüz

Prof.Dr. Niyazi CAN
İbrahim AVCI
Doç. Dr. Semra Güven

Prof.Dr. Niyazi CAN

Gözde ÖNER ÖZASLAN

Dr.Öğr.Üy. Mustafa KILLI

Arş.Gör.Ömer KEHRİBAR/ Samet Evci

Yazar Adı

1

S
A
L
O
N

10

9
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TAŞITLARIN İNTERNETİ

AKILLI KENTİN BİR BİLEŞENİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
İKDAM GAZETESİ’ NİN TÜRK BASIN TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
ÇEVRİMİÇİ GAZETELERDE YAYIMLANAN YOKSULLUK İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR ÜZERİNE BİR ALIMLAMA ANALİZİ
ENGLISH WOMEN'S SUFFRAGE STRUGGLE AND ITS REPRESENTATIONS IN POLITICAL ART”
DO WE REALLY NEED METHODS? A STUDY ON THE RELEVANCE OF (POST) METHODOLOGICAL APPROACH TO
HOCA AHMET YESEVİ SONRASINDA TÜRK-İSLAM DÜNYASI MEFKÛRESİNDEN GÜNÜMÜZE YANSIYAN SORUNLAR
SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA “KAMU HARCAMALARINDA ARTIŞ” YAKLAŞIMLARI VE TÜRKİYE’DE KAMU
HARCAMALARI GELİŞİM TRENDİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE KALİTE YÖNETİMİNE GEÇİŞ SORUNLARI

2

3

DİJİTAL YÖNETİŞİM E DEMOKRASİ ILİŞKİSİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

1

Eser Adı

13:30/15:00- 7 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Dr.Öğr.Üy. Enes Kavak

Dr.Öğr.Üy. Zümrüt Hatice ŞEKKELİ
İsmail BAKAN

Dr.Öğr.Üy. Zülküf AYRANGÖL

Yazar Adı
Prof.Dr.MEHMET AKİF ÖZER
Arş.Gör.İBRAHİM İRDEM
Prof.Dr.MEHMET AKİF ÖZER
Arş.Gör.İBRAHİM İRDEM
Prof.Dr. Ramazan ŞENGÜL
Arş.Gör. Hande YÜKSEL ALTINTAŞ
Arş.Gör. Aslı Köseoğlu
Arş.Gör. Aslı Köseoğlu
Dr.Öğr.Üy. Enes Kavak
Vildan İnci Kavak
Doç. Dr. Beşir MUSTAFAYEV

2

S
A
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EDİRNE VİLAYETİ’NE YAPILAN GÖÇLER (1853-1886)

KİLİS MASALLARINDA SOSYAL HAYATLA İLGİLİ TAVSİYELER

ORUÇ MÜKELLEFİYETİNİN GÜNEŞİN BATIŞIYLA OLAN İLİŞKİSİ

9

10

HAC İBADETİ UYGULAMALARININ GÜNEŞİN HAREKETLERİYLE OLAN BAĞLANTISI

8

7

3
4
5
6

2

1

Eser Adı
CELÂLUDDÎN ES-SUYÛTÎ’NİN MAKÂMELERİNDEKİ İNTÂK VE TEŞHÎS SANATLARINA DAİR BİR İNCELEMEEL-MAKÂMATU’L-MİSKİYYE, EL-VERDİYYE VE EL-YÂKÛTİYYE ÖRNEĞİ-”
YUSUF SURESİ/ KISSASI BAĞLAMINDA HZ. YUSUF İLE KARDEŞLERİ ARASINDA GEÇEN OLAYLARIN
EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ALGI ARAŞTIRMASI
"ENDÜSTRİ 4.0 YORUMU: TOPLUM 5
SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI:ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

13:30/15:00-7 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu

Doç.Dr. Hüseyin
Dr.Öğr.Üy. Muhammed ÇUÇAK
Dr.Öğr.Üy. Arif ATALAY

ARŞ.GÖR. AHMET CANER ÇATAL

Yazar Adı
YRD.DOÇ.DR. HACI ÇİÇEK
YRD.DOÇ.DR. OSMAN KAYA
YRD.DOÇ.DR. HACI ÇİÇEK
YRD.DOÇ.DR. OSMAN KAYA
Dr. Hakan PABUÇCU
Öğr.Gör. İlker İbrahim Avşar
Dr.Öğr.Üy. Fatih Çağatay BAZ
Dr.Öğr.Üy. Fatih Çağatay BAZ
Dr.Öğr.Üy. Muhammed ÇUÇAK
Dr.Öğr.Üy. Arif ATALAY
YRD.DOÇ.DR. İSA KALAYCI

3

S
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TÜRKİYE’DE ENERJİ POLİTİKALARI VE ENERJİDE POLİTİKA TRANSFERİ

1
0

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA REJİMİN HALKA BENİMSETİLMESİNDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ: CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI”

7

BİR TERÖRİSTİN HAYATI ÜZERİNDEN: NASIL DEVLET OLUNUR?

SANATIN İMGE EVRENİNDE, KAFATASI SEMBOLÜNE YÜKLENEN ANLAMLAR
KENTİN DİLİ VE MEKANA YANSIMASI
“KENTİN GÖRSEL ÇİRKİNLİĞİ KATI ATIKLAR VE BELEDİYELERCE YÖNETİLMESİ”

4
5
6

9

KÜLTÜREL MİRASIMIZ OLAN KUTNU KUMAŞI VE EBRU SANATI BULUŞMASI

3

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞTE SEÇİM İTTİFAKLARI BAĞLAMINDA ‘CUMHUR İTTİFAKI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ: SEÇİM İTTİFAKI MI
KOALİSYON MU

MAKİNE HALISININ SANATSAL DOKUNUŞLARLA RUH BULMASI

2

8

İŞ KAZALARINDAN DOĞAN HUKUKi SORUMLULUK

1

Eser Adı

13:30/15:00-7 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Asım Çoban

Yrd.Doç.Dr.Turgut İLERİ
Berat AKINCI
Muhammed ŞAHİN
Ömer Fuad Kahraman
İsmail Sarıteke
Aziz Belli
Aziz Belli
İsmail Sarıteke
Ömer Fuad Kahraman

Doç.Dr. Asım ÇOBAN

Yazar Adı
Öğr.Gör. AYŞE DÜRÜYE BAHAR
Öğr.Gör. DERYA ÇEVİK TAŞDEMİR
Öğr.Gör. Eylem EROL
Öznur ÖZDİNÇ
Tuğba TÖLEK
Öğr.Gör. Eylem EROL
Öznur ÖZDİNÇ
Tuğba TÖLEK
Dr.Öğr.Üy. Rahşan Fatma AKGÜL
DOÇ. DR. ŞAFAK KAYPAK
DOÇ. DR. ŞAFAK KAYPAK

1

S
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Eser Adı
ESNAF VE SANATKÂRLARIN FİNANSAL, VERGİSEL VE SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM
DÜZCE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK FAALİYETİNE BAŞLAMA VE ONU SÜRDÜRME
YÖNETİM TARZI ALGISI İLE İZLENİM YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR KAMU KURUMU
KANTIAN UTOPIA: A CITY CANNOT LIE
İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİNİN UYGULANMASINDA KAMU DENETÇİLİĞİNİN ROLÜ

POLITIKANIN BILIMSELLEŞME SÜRECINDE TEKNIK BILGI ILE KAMUSAL SORUMLULUK ARASINDAKI İLIŞKI”

ÜLKE MARKASININ OLUŞTURULMASINDA SPOR DİPLOMASİSİNİN KONUMU”
1991 GENEL SEÇİMLERİNDE ANAP’IN SEÇİM KAMPANYASININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE MESUT YILMAZ'IN ROLÜ

KÜRESELLEŞME VE GÖÇ KONUSUNDA YAPILMIŞ OLAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNİN ANALİZİ

TEDARİK ZİNCİRİNDE VE LOJİSTİKTE BLOK ZİNCİR (BLOCKCHAIN) TEKNOLOJİSİNİN BENİMSENMESİ

1
2
3
4
5

6

7
8

9

1
0

16:00/17:30-7 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Öznur Bozkurt

Dr.Öğr.Üy. Zümrüt Hatice ŞEKKELİ
İsmail BAKAN

Arş. Gör. Dr.,Oğuz Göksu
Arş. Gör. Dr.,Oğuz Göksu
Prof.Dr. Gülay EKİCİ
Sefa Burak BAYSAL
Şükriye GÜRBÜZ

Öğr. Gör. Süleyman ŞAHAN

Yazar Adı
Öğr.Gör. Dilek ŞENEL
DOÇ. DR. ÖZNUR BOZKURT
DOÇ. DR. ÖZNUR BOZKURT
Arş.Gör. Cihan Necmi GUNAL
Arş. Gör. Dr. Nahide Işıl

2
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JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK AHLAK FELSEFESİ

DEĞER VE DEĞER AKTARIMI: PLATON DİYALOGLARI İNCELEMESİ

İŞLETMELERDE ETKİLİ İLETİŞİMİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ ÜZERİNE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA”

ÖĞRENCİLERİN REKLAMA BAKIŞI:KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA”

ESKİ KİLİS SÖYLENCELERİ”

5

6

7

8

9

MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: KARAMAN KAMU ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

3

“GENÇLİĞİ VE HALKI AYDINLATMA BOYUTU İLE 19 MAYIS KUTLAMALARI”

15 TEMMUZ'U FARKLI OKUMAK: TÜRKİYE'DE PRETORYEN DEVLETİN SONU (MU?)”

2

4

Eser Adı
MÜGE İPLİKÇİ’NİN ÖYKÜ ANLAYIŞI

1

16:00/17:30-7 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Prof.Dr. Mustafa Paksoy

Doç.Dr. Hüseyin
DOĞRAMACIOĞLU

Abdulaziz ALNAJJAR
Prof.Dr. H. Mustafa Paksoy
Prof.Dr. Sadettin Paksoy
Prof.Dr. H. Mustafa Paksoy
Prof.Dr. Sadettin Paksoy

Dr.Öğr.Üy. Mehmet GÜNGÖR

Dr.Öğr.Üy. Mehmet GÜNGÖR/
Gonca Gönül

Yrd.Doç.Dr.Turgut İLERİ

Doç.Dr. Asım ÇOBAN

Tuba Perihan KAYA

Yazar Adı
Esra Öztürk
Hakan Candan
Tuba Perihan KAYA
Doç.Dr. Hakan Candan

3
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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE YENİLİK İLİŞKİSİ

HASTANELERDE STOK YÖNETİMİ POLİTİKALARI”

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN TAVSİYE KARARLARININ BİREYSEL HAKLARIN KORUNMASINA ETKİSİ

TÜRKİYE’DE ÇEVRENİN KORUNMASI VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ

7

8

9

1
0

İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK UYGULAMASINDA SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

6

TÜRKİYE TARAFINDAN SURİYE’NİN KUZEYBATISINDA İCRA EDİLEN “ZEYTİN DALI” HAREKÂTININ KUVVET KULLANIMI YASAĞI VE MEŞRU MÜDAFAA HAKKI
BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

4

PROF.DR. AHMET HAMDİ AYDIN
Öğr.Gör.Hüseyin ÇİFTÇİOĞLU

Doç. Dr. İbrahim Ethem TAŞ

Öğr.Gör.Dr. Erkan PERKTAŞ
Öğr.Gör. Abdulkadir ERTAŞ
Öğr.Gör.Dr. Erkan PERKTAŞ
Öğr.Gör. Abdulkadir ERTAŞ
Ahmet DUT

Dr. Sami NARTER

Dr. Sami NARTER

GÖSTERİCİ SÖZCELEMLERİN TÜRKÇEDE KULLANIMI

3

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Muhammed ŞAHİN/Berat AKINCI/Murad
DUZCU

KONU – YORUM İLİŞKİSİ AÇISINDAN ‘SON KUŞLAR’ ÖYKÜSÜNÜN ÇÖZÜMLEMESİ

2

5

Doç.Dr. Selma ELYILDIRIM

ÖRGÜSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL SİNİZM: ÖĞRETMENLERE NE İFADE EDER?”

Yazar Adı
Doç.Dr. Sevilay ŞAHİN
Dr.Öğr.Üy. Gökçe ÖZDEMĠR
Necati ÖZTÜRK
Doç.Dr. Selma ELYILDIRIM

1

Eser Adı

16:00/17:30-7 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Sevilay Şahin

1
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1
0

7

YAVŞAN YAYLASININ REKREASYON VE EKOTURİZM OLANAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

9

EMİR SULTAN CAMİSİ; TARİHSEL GELİŞİMİ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE BURSA DEPREMİ SONRASI ONARIMI

BAŞKONUŞ YAYLASININ EKOTURİZM POTANSİYELİ VE REKREAKTİF FAALİYETLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ”

8

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM
ALIŞKINLIKLARININ ANALİZİ
İŞVERENLERİN PERSONEL SEÇİMİNDE LİSANS VEYA ÖNLİSANS MEZUNLARINA BAKIŞ AÇILARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

OKULLARIN ETKİLİLİK DÜZEYLERİ İLE ÇALIŞANLARIN İŞE ANGAJE OLMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ”

5

6

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN LİSANSÜSTÜ ALIM ÖLÇÜTLERİN ARAŞTIRILMASI

Dr. İbrahim Yılmaz

Mehmet MODA
Dr. Erkan Hasan Atalmış
Yemliha Kurt
Dr.Öğr.Üy. Akif KÖSE
Ersin ATCIOĞLU
Öğr.Gör. Handan Aksüyek
Hatice Biçen Yılmaz
Öğr.Gör. Handan Aksüyek
Hatice Biçen Yılmaz
Dr.Öğr.Üy. Nadire KARADEMİR
Ersin Kaya SANDAL
Ökkeş Anıl MART
Dr.Öğr.Üy. Nadire KARADEMİR
Ersin Kaya SANDAL
Ökkeş Anıl MART

Gülay BEDİR

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN FELDER-SİLVERMAN VE REİD ÖĞRENME STİLLERİ
ENVANTERLERİNE GÖRE MUKAYESELİ ANALİZİ

4

3

2

1

Yazar Adı
Esra Önkuzu
Gülay Bedir
Gülay BEDİR
Zeynep ERMEYDAN

Eser Adı
HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİ İLE YABANCI DİLDE KELİMENİN ANLAMINI TAHMİN ETME
BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ”
İLKOKUL ve ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE NİTEL
BİR İNCELEME

18:00/19:30-7 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Dr.Öğr.Üy.Nadire Karademir

2
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9

5
6
7
8

4

3

2

1

TÜRKİYE’YE GELEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN FİNANSAL SEKTÖR TARAFINDAN VERĠLEN
YURTİÇİ KREDİLERE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ

Öğr. Grv. Beyhan KILINÇER-

Dr.Öğr.Üy. Memet Cem DANACI

Yazar Adı
Arş.Gör. Muhyettin ERDEMLİ
SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARDL SINIR YAKLAŞIMI TESTİ
Gökçen ÖZKAN
İLE İNCELENMESİ
Hüseyin ÇELİK
Arş.Gör. Muhyettin ERDEMLİ
ÇEVRESEL KUZNETS YAKLAŞIMININ TÜRKİYE VE SINIR ÜLKELERİNDE TEST EDİLMESİ: PANEL VERİ
Gökçen ÖZKAN
ANALİZİ
Hüseyin ÇELİK
Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
BITCOIN'İN YAPISI VE YASA DIŞI KULLANIMI
Gamze ŞERBETÇİ
Merve KAPLAN
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL Doç. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Gamze ŞERBETÇİ
BİR BAKIŞ
Merve KAPLAN
TÜRKİYE’DE KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE KAMU SOSYAL HİZMET YATIRIMLARININ ÖNEMİ” Dr. Öğr. Üy. Simla GÜZEL
“SOSYAL HARCAMALAR VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ: OECD ÜLKELERİ İÇERİSİNDE TÜRKĠYE’NĠN DURUMU"
Dr. Öğr. Üy. Simla GÜZEL
YOKSUL YANLISI BÜYÜME İLE KIRSAL KESİMDEN GÖÇÜN ENGELLENMESİ”
Öğr.Gör. Pınar ŞAHBAZ CANÖNDE
KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINDAKİ SORUNLARA DAİR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Öğr.Gör. Pınar ŞAHBAZ CANÖNDE

Eser Adı

18:00/19:30-7 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Mahmut Yardımcıoğlu

3
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SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

BÜYÜK TEHDİT: BUZULLAR ERİYOR!

6

9

SİYASİ ÇATIŞMALARDA İKİNCİ DÜZEY AKTÖR YAKLAŞIMI VE MORO BARIŞ SÜRECİ

5

OSMANİYE ESNAFININ SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSLARARASI ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE TARAFLARI MÜZAKEREYE ZORLAYAN KOŞULLAR

4

8

KUŞTEPE VE FİKİRTEPE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

3

FAZIL ŞEHİRİN ÖZLEMİ: AMAÇ VE ARAÇ DEĞERLER

KENTLEŞMEYİ TETİKLEYEN UNSURLARIN SUÇ İLE İLİŞKİSİ

2

7

KENTLERDE SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞINA NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN FENOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ"

1

Eser Adı

18:00/19:30-7 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Dr.Öğr.Üy.Mehmet Yazıcı

Dr.Öğr.Üy.Seval SÜZÜLMÜŞ
Dr.Öğr.Üy. Muazzez HARUNOĞULLARI
Dr.Öğr.Üy.Yadigar POLAT
Dr.Öğr.Üy.Seval SÜZÜLMÜŞ
Dr.Öğr.Üy.Yadigar POLAT
Dr.Öğr.Üy. Muazzez HARUNOĞULLARI

Dr. Öğr.Üy. Mehmet YAZICI

Dr. Ahmet ATEŞ/ Arş.Gör. Muhammet C.
ŞAHİNOĞLU
Öğr.Gör.Hüseyin AKTAŞ
Öğr.Gör. Eftal SALMAN
Öğr.Gör.Esma Nur GEÇER

Dr. Ahmet ATEŞ

ARŞ.GÖR. UĞURCAN AYİK

Yazar Adı
ÖĞR.GÖR. NURULLAH SELÇUK
YRD.DOÇ.DR. M. MURAT PAYAM
YRD.DOÇ.DR. M. MURAT PAYAM
ÖĞR.GÖR. NURULLAH SELÇUK

1
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ARKEOLOJİK SİT ALANLARININ SOSYAL VE KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA KORUNMASI: HATTUŞA ÖRNEĞİ

YOZGAT ÇAMLIK MİLLİ PARKI’NIN DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN VE VELİLERİN REHBERLİK İHTİYAÇLARI”

CEZA ADALET SİSTEMİNDE ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDiRME: UZLAşTIRMA KURUMU

7

8

9

1
0

BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN İDARİ BİRİM PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ”

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BU SORUNLARA DAİR ÇÖZÜMLER (ELAZIĞ İLİ
ÖRNEĞİ)”

4

6

XVII. YÜZYIL EDEBÎ MUHİTLERİNDEN DÜKKÂNLAR”

3

OKULÖNCESİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ DENEYİMLERİNE GÖRE AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR

ŞAİR ANNAGILIÇ MÄTÄCİ VE ŞİİRLERİ HAKKINDAKİ TÜRKMEN EFSANELERİ TURKMENİAN LEGENDS ABOUT POET ANNAGILIÇ MÄTÄCİ AND HİS POEMS

2

5

TÜKETİM ENDÜSTRİSİNİN İCAT ETTİĞİ BİR GELENEK: DÜĞÜN HİKÂYELERİ”

1

Eser Adı

10:30/12:00-8 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Dr.Öğr.Üy. Çiğdem Belgin DİKMEN

Öğr.Gör. ihsan Üstündaş/Sibel
Dinç

Prof.Dr.Mehmet GÜVEN

Öğr.Gör. Gülhan GÖK
Doç.Dr. Zekai ÖZTÜRK
Dr.Öğr.Üy. Çiğdem Belgin
DİKMEN
Arş.Gör. Dr. Olcay Türkan
YURDUGÜZEL
Arş.Gör. Dr. Olcay Türkan
YURDUGÜZEL
Dr.Öğr.Üy. Çiğdem Belgin
DİKMEN
Ersoy ÇARKIT

Dr.Öğr.Üy. Hilal KAZU

Öğr.Gör. Pınar COŞKUN

Dr.Öğr.Üy. Hilal KAZU

Yazar Adı
Arş. Gör. Müzeyyen SAĞLAM
GÜMÜŞ/ Dr.Öğr.Üy. Şerife Seher
EROL ÇALIŞKAN
Dr.Öğr.Üy. Şerife Seher EROL
ÇALIŞKAN/ Arş. Gör. Müzeyyen
SAĞLAM GÜMÜŞ
Arş. Gör. Özge ÖZBAY KARA
Öğr.Gör. Pınar COŞKUN

2
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Öğr.Gör. Eftal SALMAN

Halenur ÇELİKTÜRK
Dr.Öğr.Üy.Erkan Alsu/Öğr.Gör. Cengizhan
Karaca/Öğr.Gör. Reyhan Öztürkmen
Dr.Öğr.Üy.Erkan Alsu/Öğr.Gör. Cengizhan
Karaca/Öğr.Gör. Reyhan Öztürkmen

SAT VE GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN FİNANSAL KİRALAMA VE FAALİYET KİRALAMASI AÇISINDAN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ”

THE NEW ERA: INNOVATION AND CHANGE IN ELT METHODOLOGY

THE EFFECT OF VARIOUS COMPETITION GAMES ON INCREASING SYMPATHETIC TENDENCY OF EFL LEARNERS IN
TURKEY

STRATEJİK FİNANSAL YATIRIMLARDA TOBİN Q ORANININÖNEMİ: BIST’TE FAALİYET GÖSTEREN GIDA
ENDÜSTRİSİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
ECO ÜLKELERİNDE TOPLAM SAĞLIK HARCAMALARI İLE GSMH ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ:TODO –
YOMOMATO YAKLAŞIMI

5

6

7

1
0

9

Öğr.Gör. Serap Ateş

YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI IŞIĞINDA PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİNİN 5018 SAYILI KAMU MALİ
YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA ÖNGÖRDÜĞÜ ESASLAR VE YENİLİKLER

4

Doç.Dr. Filiz Yalçın TILFARLIOĞLU

Halenur ÇELİKTÜRK

Doç.Dr. Filiz Yalçın TILFARLIOĞLU

Prof. Dr. Fikret OTLU

Dr.Öğr.Üy. Ahmet Fethi DURMUŞ

Öğr.Gör. Serap Ateş

TÜRKiYE’DE YEREL SiYASETTE KADIN TEMSiLi AÇISINDAN BiR iNCELEME ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ”

Öğr.Gör.Esma Nur GEÇER
Arş.Gör. Murat Mat
MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE ETİĞİ ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: OSMANİYE KORKUT
Öğr.Gör. Burhan Dikmen
ATA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üy. Servet ÖNAL

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROBLEM KURMA ÇALIŞMALARININ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME
BAŞARISINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ

Öğr.Gör.Hüseyin AKTAŞ

Yazar Adı

3

2

1

Eser Adı

10:30/12:00-8 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Dr.Öğr.Üy. Ahmet Fethi Durmuş

3
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TMS/TFRS (TAM SET), KOBİ TFRS ve BOBİ FRS DÜZENLEMELERİNİN KARŞILAŞTIRILAMASI

BANKA ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

9

1
0

TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN NEDENLERİ, FİNANSMANI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”

6

DENETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA”

TÜRKİYE’DEKİ İŞSİZLİK SORUNU VE İSTİHDAM POLİTİKALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA”

5

8

BAZI OECD ÜLKELERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK YÖNELİMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA”

3

YATIRIMLARIN BİR KAYNAĞI OLARAK TASARRUFLAR İLE EKONOMİK KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK
ANALİZİ: TÜRKİYE”

İNGİTERE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN AYRILMASININ AB BÜTÇESİNE ETKİSİ

2

7

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN EKONOMİ POLİTİKASININ AVRUPALILAŞMASI”

1

Eser Adı

10:30/12:00-8 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Taner Akçcacı

Dr. Özgül YÜKSEKBİLGİLİ

Arş.Gör. Ali KESTANE

Dr.Öğr.Üy. Cuma ERCAN

Arş.Gör. Ali KESTANE

Dr.Öğr.Üy. Cuma ERCAN

Doç. Dr. Taner AKÇACI

Dr. Öğr. Üy. Mehmet Vahit EREN

Dr. Öğr. Üy. Mehmet Vahit EREN

Doç. Dr. Taner AKÇACI

Dr.Öğr.Üy. Yener ALTUN

Dr.Öğr.Üy. Şakir İŞLEYEN
Emine ALAK

Doç.Dr. Metin Aksoy
Doç.Dr. Suat Hayri Şentürk
Dr.Öğr.Üy. Şakir İŞLEYEN
Emine ALAK
Dr.Öğr.Üy. Yener ALTUN

Doç.Dr. Suat Hayri Şentürk

Doç.Dr. Metin Aksoy

Yazar Adı

1
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ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKIŞ YOLU OLARAK İNOVASYON

6

7 BİRGİVÎ MEHMED EFENDİ’NİN el-AVÂMİL ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ
8 KLASİK ARAP ŞİİRİ HAKKINDA MÜTALAALAR
9 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN BİREYLERE YÖNELİK FAYDALARI VE ZARARLARI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

BÖLGESEL KALKINMADA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

5

ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ; KPSS MUHASEBE TESTİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA

3

ÇOK ULUSLULUK FİNANSAL BAŞARISIZLIĞI ETKİLER Mİ? BIST-100 ENDEKSİNDE BİR ARAŞTIRMA

AİLE İŞLETMELERİNDE NEPOTİZM VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ

2

4

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ DENETİM ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIMA: DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ

1

Eser Adı

13:30/15:00-8 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Osman Akın

Doç.Dr. Bahar BURTAN DOĞAN
Mustafa DEMİREL
Arş. Gör. Abdullah KILINÇKAYA
Arş. Gör. Abdullah KILINÇKAYA
Sibel DİNÇ/İhsan Üstündaş

Doç.Dr. Mehmet KAYA

Doç.Dr. Osman AKIN
Ersin ERAL
Doç.Dr. Bahar BURTAN DOĞAN
Doç.Dr. Mehmet KAYA
Mustafa DEMİREL

Ersin ERAL
Doç. Dr. Osman Kürşat ONAT

Doç. Dr. Osman Kürşat ONAT

Yazar Adı
Mehmet Tunce
Prof. Dr. Abdulkadir Bilen
Mehmet Tunce
Prof. Dr. Abdulkadir Bilen
Doç.Dr. Osman AKIN

2
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TÖVBENİN ÖNEMİ VE ETKİSİ

FARABİ’NİN AKILLAR TEORİSİ VE PEYGAMBERLİK GÖRÜŞÜ”

9

1
0

KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNDE DELİKLİ TAŞ KÜLTÜ

6

KUŞEYRÎ BAĞLAMINDA DUA ANLAYIŞI

TÜRKİYE VE GELİŞMEKTE OLAN BEŞ ÜLKE (BRICS) ARASINDAKİ FİNANSAL ENTEGRASYON”

5

8

ÇAĞDAŞ KAZAN TATAR EDEBİYATINDA VATAN SAVAŞI OLAYLARINA YENİ BİR BAKIŞ ÜZERİNE”
SON YILLAR KAZAN TATAR NESRİNDE ZAMAN VE ROMANTİK KAHRAMAN İLİŞKİSİ

3
4

AFŞİN ASHÂB-I KEHF /YEDİ UYURLAR MAĞARASI

BİR KAVRAM OLARAK NESNELLİK HEGEMONYASINDAKİ ÖZNELLİK VE MEVCUT TANIMLAMALARIN YETERSİZLİĞİ
ÜZERİNE

2

7

TRAFİK SORUMLUĞU ÖZELİNDE KURAN-I KERÎM’E GÖRE İNSAN

1

Eser Adı

13:30/15:00-8 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Hamza Karaoğlan

Dr.Öğr.Üy. Kazım Yıldırım

Dr.Öğr.Üy. Mehmet Mansur Gökcan

Dr.Öğr.Üy. Mehmet Mansur Gökcan

Doç. Dr. Hamza KARAOĞLAN

Doç. Dr. Hamza KARAOĞLAN

Dr.Öğr.Üy. Serkan ŞAHİN

İpek ÇİVİ

Dr.Öğr.Üy. Necmettin ÇALIŞKAN
Prof.Dr. Ramilya YARULLİNA YILDIRIM
Prof.Dr. Ramilya YARULLİNA YILDIRIM

Dr.Öğr.Üy. Ahmet Sait SICAK

Yazar Adı
Dr.Öğr.Üy. Ahmet Sait SICAK/ Dr.Öğr.Üy.
Necmettin ÇALIŞKAN

Dr.Öğr.Üy. Mine CERANOĞLU

“İKİ FARKLI ÜLKENİN GİYSİ ÖZELLİKLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ (TÜRKİYE GİRESUN MÜZESİ’NDE BULUNAN GELENEKSEL
KADIN CEPKEN ÖZELLİKLERİNİN KORE JEOGORİ’SİNE UYARLANMASI)”

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HARCAMALARI İLE PİYASA DEĞERİ İLİŞKİSİ: BİST İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

REKABET YOĞUNLUĞU VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ”

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN GAYRİ MEŞRU BİRLİKTELİĞİN HÜRMET-İ MUSAHHARA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

ATTACHMENT TO GOD: ADAPTATION OF MUSLIM SPIRITUAL ATTACHMENT SCALE TO TURKISH

TANRI’YA BAĞLANMA BİÇİMLERİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

TÜRK EDEBİYATININ UNUTULMUŞ POLİSİYE YAZARI ÜMİT DENİZ
SALAH BEY TARİHİ”NİN EDEBİYATÇI MEKANLARI

2

3

4

5

6

7

8
9

S
A
L
O
N

3

Prof. Dr. Murat YILDIZ / Araş. Gör. Dr. Meryem
Berrin BULUT
Araş. Gör. Dr. Meryem Berrin BULUT/Prof. Dr.
Murat YILDIZ
Dr.Öğr.Üy. Nesrin Mengi
Dr.Öğr.Üy. Nesrin Mengi

Alaaddin HANÇER

Öğr.Gör.Bülent ORDU

Doç.Dr. Rahmi YÜCEL

Dr.Öğr.Üy. Mine CERANOĞLU

BALKAN ÜLKESi BULGARiSTAN’DAN GÖÇ EDEN TÜRK AĠLELERiNE AiT GELENEKSEL iÇ GÖMLEKLERiN iNCELENMESi

Yazar Adı

1

Eser Adı

13:30/15:00-8 NİSAN 2018 - OTURUM BAŞKANI : Doç.Dr. Osman Akın

Kongre fotoğraflarının tamamına ulaşmak için lütfen Facebook sayfamızı ziyaret ediniz
İKSAD KONGRE TOPLULUĞU ( https://www.facebook.com/groups/518107318534159/ )

İKSAD - İKTİSADİ KALKINMA VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

TAKDİM
Değerli bilim insanları Kuruluşundan bugüne kadar sosyal ve bilimsel etik çizgisinden
taviz vermeyen İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği yurt içinde ve yurt dışında çok
sayıda çalıştay, sempozyum ve konferanslar düzenlemekte; bir çok kalkınma ve sosyal araştırma
projelerini başarıyla yürütmektedir. Kardeş ülkemiz Kazakistan’la ortak olarak kurduğumuz Al
Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi koordinatörlüğünde bu yıl ikincisini düzenlediğimiz
“Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi” bizlerin gönlünde çok aziz bir yere sahiptir.
Büyük düşünür Al Farabi’nin adına ithaf olunan kongremize 411 değerli eserin başvurusu
yapılmış; kongre bilim kurulumuz titizlikle çalışarak 288 eseri kongremize uygun olması
sebebiyle kabul etmiştir. Kongre süresince bu çok değerli eserlerin sunumunu entellektüel bir
tartışma ortamı içerisinde yapılmıştır. Sosyal bilimlerin hemen her alanı ile güncel meselelerinin
irdelendiği kongremizin araştırmacılar ve akademisyenlere gelecekte entellektüel – kurumsal bir
tartışma platformu oluşturmasını arzu etmekteyim. Kongrenin düzenlenmesinde ve
yürütülmesinde emeği geçen İKSAD Başkanı Mustafa Latif EMEK başta olmak üzere genel
koordinatör sayın Dr. Erkan ALSU’ya, Al Farabi Platformu baş koordinatörü Dr. Mariam
OLSSON’a, düzenleme kurulu üyelerimize, davetli konuşmacılarımız sayın Prof. Dr. Gülzar
İBRAHİMOVA’ya ve Dr. Murat KARAHAN’a; değerli oturum başkanlarımıza; çok değerli
çalışmaları ile kongremize iştirak eden akademisyenlere ve bu değerli çalışmalarla bizleri
buluşturan İKSAD Bilim Kurulu Üyelerine yürekten teşekkür eder, en derin saygılarımı sunarım.
Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK
Kongre Başkanı

İKSAD - İKTİSADİ KALKINMA VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İÇİNDEKİLER
KONGRE KÜNYESİ
BİLİM KURULU
FOTOĞRAF GALERİSİ
KONGRE PROGRAMI
ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER

i
ii
iii
iv
v
vi
BİLDİRİ ÖZETLERİ

Mevlüt KARA,Mehmet YAŞAR
RESMİ VE ÖZEL ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Fatih BOZBAYINDIR,Mevlüt KARA

PICTES PROJESİ KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ

YÜRÜTÜLEN

29

1

FAALİYETLERİN

2

OKULUNDA YABANCI UYRUKLU (SURİYELİ) ÖĞRENCİ BULUNAN
YÖNETİCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN
İNCELENMESİ

3

Fatih BOZBAYINDIR

M. Salih MERCAN
MİLLİ MÜCADELE’DE RUS YARDIMI VE YARDIMININ MECLİSTEK
M. Salih MERCAN
TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE PATRİK MESLESİ VE SİYASİ GÜNDEM
Feride VURAL
SURİYELİ AİLELERDE KADININ ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
KİLİS ÖRNEĞİ
Murat KARABULUT
SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERE GÖRE GAZİANTEP’İN TÜRKİYE’DEKİ
KONUMU
Murat KARABULUT
GAZİANTEP İKLİMİ DEĞİŞİYOR MU? KÜRESEL ISINMA BAĞLAMINDA BİR
DEĞERLENDİRME
Serdar SAYGILI
ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN DÜŞ’ÜN DÜNYASINDA KÜLTÜR VE UYGARLIK
DÜALİZMİ ÜZERİNE BİR SORUŞTURMA
Serdar SAYGILI
PROTOTİPLER VE MÜKEMMELLER İDEAL ÖZNENİN İNŞASINDA FELSEFE
ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR SORGULAMA
Bedriye TUNÇSİPER, Duygu KIZILDAĞ
FARKLI KUŞAK KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ-YAŞAM DENGESİNE BAKIŞLARI
Serdar ŞAHİN
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI
Serdar ŞAHİN
KAVRAM VE KAPSAM AÇISINDAN BÜTÇE HAKKI

4
6
7
8
9
10
11
12
13
15

Yusuf ÇİFCİ, Veysel ERGÜÇ
DEMOKRASİ VE AİLE: ÖTEKİNİN BABASI İSİMLİ SİNEMA FİLMİ ÜZERİNE
BİR İNCELEME
Yusuf ÇINAR,Azize Arslan ÇINAR

16

İSLAMCILIK VE OSMANLICILIĞIN AK PARTİ DIŞ POLİTİKASINA ETKİSİ

17

Abdurrahman TEKİN,Ömer TEMEL
SAVAŞ SONRASI SURİYE’NİN SİYASİ VE ANAYASAL YÖNDEN İNŞASI
Ömer TEMEL,Abdurrahman TEKİN
ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARLARI BAĞLAMINDA
DİSİPLİN YARGILAMALARI
Ayşe ERKMEN
1987 GENEL SEÇİMLERİNDE SİYASİ PARTİLERİN DIŞ POLİTİKA
KONUSUNDAKİ VAATLERİ
Yaşar AYYILDIZ
VERGİ HUKUKUNDA İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN
Yaşar AYYILDIZ
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI FAAL MÜKELLEF SAYILARI
Emin YAŞAR
BİLGİ ÇAĞINDA BİLGİNİN BİLİMSELLİĞİ VE DOĞRULUĞU ÜZERİNE
Salih YEŞİL, Zeliha Fatma DEMİR
ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMEYE ETKİSİ ÜZERİNE BİR
ALAN ÇALIŞMASI
Ahmet ÜNAL,Ünal İMİK
SEÇİM KAMPANYALARINDA KULLANILAN MÜZİK ESERLERİNE YÖNELİK
ÇEŞİTLİ TESPİTLER
Ünal İMİK,Ahmet ÜNAL
POPÜLER TÜRK MÜZİĞİNDE PAZARLAMA
Ufuk DEMİRKAN
BİR YERDE GEÇİCİ OLARAK OTURANLARA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA
YETKİLİ MAHKEME
Ufuk DEMİRKAN
TÜRKİYE’DE YERLEŞİM YERİNİN BULUNMAMASI HÂLİNDE YETKİLİ
MAHKEME
Tuba KAPLAN
YABANCI
ÖĞRENCİLERİN
YAZILI
ANLATIM
BECERİLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Tuba KAPLAN
SEVİM AK’IN “VANİLYA KOKULU MEKTUPLAR” ADLI KİTABININ
DEĞERLER
Mehmet Zahit BİLİR
LED TEKNOLOJİLİ TEKSTİL TASARIMI
Mehmet Zahit BİLİR
TEKSTİL TASARIMINDA SENSÖRLER
Bünyamin DEMİRGİL,Yunus Emre BİROL,Mahmure EŞGÜNOĞLU
GÜVEN FAKTÖRÜNÜN FAİZ ORANLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR
ÇALIŞMA
Bünyamin DEMİRGİL,Yunus Emre BİROL,Mahmure EŞGÜNOĞLU
VERGİLERİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ: UYGULAMALI BİR
ÇALIŞMA

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Sıddık DOĞRULUK,Yalçın MUTLUAY, Seda BAYSAL
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN
İNCELENMESİ
Yalçın MUTLUAY,Sıddık DOĞRULUK,Seda BAYSAL
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Murat KARAHAN,Mehmet Ali ÇOBAN,Yaşar EDE
GAZİANTEPTE FAALİYET GÖSTEREN KURUM VE KURULUŞLARDA
FAALİYET DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Murat KARAHAN,Mehmet Ali ÇOBAN,Yaşar EDE
GAZİANTEPTE FAALİYET GÖSTEREN KURUM VE KURULUŞLARDA
FAALİYET DENETİMİ VE MUHASEBE – FİNANS DENETİMİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Hüdaverdi BİRCAN,Şükran KARACA,İbrahim YEMEZ
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ: SİVAS CUMHURİYET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Zeynep HATUNOĞLU,Fatih AKTAŞ
SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA VE MUHASEBE MESLEĞİNİN DEĞİŞEN
ROLÜ
Kayahan TÜM
BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA
STANDARDININ (BOBİ) TAM SET TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL
RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ
Kayahan TÜM
BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA
STANDARDI (BOBİ FRS) VE BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI
KAPSAMINDA RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLARIN
İNCELENMESİ
Zeynep HATUNOĞLU,Tuba ALAYBEYOĞLU
YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE HEDEF MALİYETLEME VE DEĞER
MÜHENDİSLİĞİ YÖNTEMLERİ
Tahsin BAKIRTAŞ,Hilal GÜNDOĞAN
BRIC-T ÜLKELERİNDE BÜYÜME İLE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM
İLİŞKİSİ: SAKLI PANEL EŞBÜTÜNLEŞME
Ömer UĞUR,Kadir Caner DOĞAN
PUBLIC ACCESS TO ENVIRONMENTAL INFORMATION IN THE EUROPEAN
UNION LAW
Neslihan TANCI YILDIRIM
ENTEGRE RAPORLAMADA ÇEVRE MUHASEBESİNİN ETKİSİ
Neslihan TANCI YILDIRIM
HİZMET İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ KULLANIM
DÜZEYİNİN TESPİTİ: ŞANLIURFA İLİNDE BİR ÖRNEK
Ömer UĞUR
KÜRESEL ÇEVRE DİPLOMASİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ETKİNLİĞİ
Ömer Faruk DEMİRKOL
TÜRKİYE DEKİ AKADEMİK DERGİLERDE TARIMSAL FAALİYET
MUHASEBESİ İLE İLGİLİ 2007-2017 YILLARI ARASINDA YAYINLANMIŞ
BİLİMSEL MAKALELERİN İÇERİK ANALİZİ
Ömer Faruk DEMİRKOL
FAKÜLTELERİN İŞLETME BÖLÜMLERİNDE YER ALAN MUHASEBE
DERSLERİNİN ANALİZİ
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Süleyman ERASLAN, Dr.Öğr. Üyesi Servet ÖNAL,Osman GÜRSOY
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME ÖRNEĞİ VE MUHASEBE
UYGULAMALARI
Nisa SEÇİLMİŞ,Aylin KONU
ENTELEKTÜEL SERMAYENİN KÜRESEL REKABET GÜCÜ ÜZERİNE ETKİSİ:
KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Arif Selim EREN,Mesut BİLGİNER
TEKNİK ÖZELLİKLERDEN YOLA ÇIKARAK TOPSIS YÖNTEMİ İLE D SINIFI
BENZİNLİ EN UYGUN ARACIN BELİRLENMESİ
Arif Selim EREN,Mesut BİLGİNER
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ:
1986-2014 YILLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Onur GÜLBAY
ANTİK ÇAĞDA JETON, BİLET VE BOZUK PARA OLARAK KULLANILAN
Nigar ALEV
TÜRKİYE’DE ENFLASYONUN BELİRLEYİCİLERİ: ARDL SINIR TESTİ
YAKLAŞIMI (1980-2017)
İbrahim YEMEZ,Şükran KARACA,Hüdaverdi BİRCAN
BİREYLERİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN
BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
Nigar ALEV
REEL DÖVİZ KURU İLE DIŞ TİCARET ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN
AMPİRİK BİR UYGULAMA
Necla ÖZTÜRK
SURİYE VATANDAŞLARININ HUKUKİ STATÜSÜ
Necla ÖZTÜRK
MİLLETLERARASI TEBLİGAT
Aliye AKIN,Adnan AKIN
STAJ YAPAN GASTRONOMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ
KAZANIMLARININ TESPİTİ
Aliye AKIN,Adnan AKIN
STAJ EĞİTİMİ KONUSUNDA TURİZM İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ
AÇISI
Ceren YILDIRIM
BİR RENGİN ANALOJİSİ -MOR RENGİN FİZİKÖTESİ ANLAMLARININ
KÜLTÜREL GEÇMİŞİ
Canan Gamze BAL,Mahsum TUMURBAĞA,Gökçen AVCU
ETİK DIŞI ÖRGÜTSEL İLETİŞİM TİPOLOJİSİ: KSÜ'DE BİR ALAN ÇALIŞMASI
Mustafa TALAS
TÜRKİYE’NİN KÜRESELLEŞME STRATEJİLERİ VE TAŞIDIĞI GÜÇLÜKLER
Canan Gamze BAL,Gökçen AVCU,Mahsum TUMURBAĞA
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL DEĞER YARATIMI ETKİLERİ ÜZERİNE
ISO 500’DE İLK YÜZE GİREN FİRMALARIN KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK PROJELERİ VE BAŞARI ETKENLERİ
Alper GÜRER,Gamze Ebru ÇİFTÇİ
KÜLTÜREL ZEKÂNIN BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sibel AVCI KAYMAKÇI,Murat KARABULUT
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE TARIMSAL ÜRETİM İLE İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
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Hasan KARAKÖSE
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA HİCAZ’IN ZÂHİRE VE İÂŞE İHTİYACI
Mehmet MİMAN
KARAYOLLARI ÇALIŞANLARININ YENİLİKÇİLİĞE KARŞI
Ayten AKCAN,Erman YANIK
ESKİ MEZOPOTAMYA VE ANADOLU’DA
Abdülkadir DİLBER,Fadime DİLBER
ÇOCUKLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA GIDA REKLAMLARININ
ETKİSİ: KARAMAN İLİ ALAN ARAŞTIRMASI
Müge GÖNCÜ
KORKULARIYLA YÜZLEŞENLER: OĞUZ ATAY’IN SELİM’E DÖNÜŞÜMÜ
Derya YÜCEL,Murat ÖZCAN
ROL BELİRSİZLİĞİ VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE ETİK İKLİM VE ETİK
TUTUMUN ROLÜ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR
UYGULAMA
Mehmet Emrullah DURAN
İSLAMOFOBİK ALGI YÖNETİMİNİN PSİKOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
Mustafa AKMAN
TEVBE İHMAL EDİLMEYECEK BİR İBADETTİR
Mehibe ŞAHBAZ
SELÇUKLULARDA KADININ DEVLET YÖNETİMİ VE DİPLOMASİDE YERİ:
ALTUNCAN HATUN VE TERKEN HATUN ÖREĞİ
Zeynep DEMİR YILDIZ,Yalçın YILDIZ
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARI VE
MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Zeynep DEMİR YILDIZ,Yalçın YILDIZ
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ VE
MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARININ KARİYER PLANLARINA YÖNELİK
İNCELENMESİ
Süleyman BALCI
LİSANS MEZUNU TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ
İNCELENMESİ
Hasan ÇİFTÇİ
KURUM WEB SAYFALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Hasan ÇİFTÇİ
BİR TÜKETİCİNİN HAK ARAMA VE İLETİŞİM ÇABASI OLARAK HAKEM
HEYETLERİ
Mehmet DEMİRDÖĞMEZ, Hacı Yunus TAŞ, Mahmut KÜÇÜKOĞLU
AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM (WOM) İLE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA
İLETİŞİM (EWOM) OLGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Hacı Yunus TAŞ, Mehmet DEMİRDÖĞMEZ, Mahmut KÜÇÜKOĞLU
NE İSTİHDAMDA NE EĞİTİMDE YER ALAN GENÇLER ’İN İSTİHDAM
SORUNLARINA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER
Candan YILMAZ,Nazlı KEYİFLİ
OECD ÜLKELERİNDE BÜTÇE AÇIKLARININ BELİRLİYİCİLERİ
Candan YILMAZ
ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI: TEORİK BİR
YAKLAŞIM
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İsmet BOLAT,Mehmet METİN,Çağrı ÖZTÜRK
TÜRKİYE'DEKİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL ETKİNLİĞİNİN
ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Çağrı ÖZTÜRK,Mehmet METİN,İsmet BOLAT
GAZİANTEP VE ŞANLIURFA İLLERİNİN TEMEL BANKACILIK VERİLERİNİN
VE ŞUBE SAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Mustafa Oğuz GÖK
TASARIMINDA YÜZEY ETKİSİ: RİBBLET ETKİSİ
Mustafa Oğuz GÖK
TEKSTİLDE RENK DEĞİŞTİREN TASARIMLAR
Fethi DEMİR,Mehmet Recep TAŞ
POSTMODERN BİR KURGU DENEMESİ OLARAK ELİF ŞAFAK’IN PİNHAN
ROMANI
Fethi DEMİR,Mehmet Recep TAŞ
YILMAZ KARAKOYUNLU’DAN BİR ADNAN MENDERES ROMANI: YORGUN
MAYIS KISRAKLARI
Tülin KARTAL GÜNGÖR
BİLİŞİM CASUSLUĞUNUN ALAYCI YANSIMALARI: JEAN ECHENOZ'UN
GÖL ROMANI
Tülin KARTAL GÜNGÖR
TAHAR BEN JELLOUN'UN YAPITLARINDA GÖÇ VE GÖÇE ZORLAYAN
NEDENLER
Bengü HIRLAK,Orhan BALIKÇI
AKADEMİK
KONTROL
ODAĞININ,
AKADEMİK
GÜDÜLENMENİN,
ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞÜN VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN
AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ROLÜ
Mehmet Akif ÖZER,Ibrahim İRDEMİKVAN
DIJITAL YÖNETIŞIM E DEMOKRASI ILIŞKISI ÜZERINE
DEĞERLENDIRMELER
Mehmet Akif ÖZER,Ibrahim İRDEM
TÜRK KAMU YÖNETIMINDE KALITE YÖNETIMINE GEÇIŞ SORUNLARI
Mustafa TAYTAK,Ahmet COŞKUN
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SAHİP OLDUKLARI KÜLTÜREL
DEĞERLERİN VERGİ ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR
ARAŞTIRMA
Alpaslan ALKIŞ,Fatma YENEN
İSLAM HUKUKU AÇISINDAN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR
(GDO’LAR)
Alpaslan ALKIŞ
İSLAM HUKUKUNDA KATILIM BANKACILIĞI FON TOPLAMA VE
KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ
Mehibe ŞAHBAZ
ŞARK MESELESİ
Mehmet Nuri KARDAŞ,Mehmet KARDOĞAN
2005-2017 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YABANCILARA TÜRKÇE
ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN EĞİLİMLERİNİ
BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Mehmet Nuri KARDAŞ,Mehmet KARDOĞAN
TÜRKİYE’DE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN
AKADEMİK ÇALIŞMALARA (2005-2017) İLİŞKİN BİR KAYNAKÇA DENEMESİ
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Demet ÇAKIROĞLU,Mehmet ALTINÖZ
ÖRGÜTSEL MANEVİYATA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
Neşide YILDIRIM
FARABİ HAKKINDA ANLATILAN MENKABELER
Mehmet Ali MERT
FARABİ’NİN SİYASET FELSEFESİNDE LİBERAL DEMOKRATİK
DEĞERLERİN YERİ
Veysel EREN,Murat YILDIZ,Abdullah AYDIN
1950-60 DÖNEMİ SEÇİM KAMPANYALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Veysel EREN,Murat YILDIZ,Abdullah AYDIN
1939-60 DÖNEMİ TÜRKİYE- SURİYE İLİŞKİLERİNİN İNCELEMESİ
Hasan Sezer FENER,Melis YALÇIN
MEDYAYI ALFRED SCHUTZ GÖZÜYLE OKUMAK
Berna BULĞURCU,Funda Sinem KOÇAK
OYUN TEORİSİNİN İŞLETME ALANINDAKİ UYGULAMALARI
Perihan DİNÇ ARTUT,Aysun AKIŞ
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN
BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Mustafa METE,Bilal Nadir İBİLİ
AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIK YILLARININ ARDINDAN TÜRKİYE
AZERBAYCAN EKONOMİK İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE SERMAYESİ’NİN
AZERBAYCAN’DAKİ ETKİNLİĞİ
Dr. Sami NARTER
İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK UYGULAMASINDA SORUNLAR
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Dr. Sami NARTER
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE
GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Huseynli NAZIM
THE IDEA OF FRIENDHIP, IMMORTALITY AND ETERNITY IN THE EPIC OF
GILGAMESH
İbrahimova GÜLZAR,Vagif VALIZADE
POST-SOVYET MEKANINDA GÖÇ SORUNU: ERMENİSTAN
Baki YEGEN,Ahmet GÜLER
UBER UYGULAMASININ TÜRKİYE’DE NEDEN OLDUĞU VERGİSEL
SORUNLAR
Ahmet Güler,Baki YEGEN
VERGİ HUKUKUNDA KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ
Zekai ÖZTÜRK,Gülhan GÖK
BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN İDARİ BİRİM PERSONELİNİN
ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE
ETKİSİ
Pınar ERTEN
Z KUŞAĞININ DİJİTAL TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARI
Gülşah ÖZDEMİR
PRENATAL KÂBUSLARIYLA H.R. GİGER
Gülşah ÖZDEMİR
RESİM SANATINDA BOYANIN EVRİMİ VE KULLANIM BİÇİMLERİ
Dilek ÜNLÜ
18. YÜZYILA AİT BİR MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI’NDAN HAREKETLE BALKAN
KÖYLERİNDE SOSYAL HAYAT
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Meheddin İSPİR
NEF’İN’İN DİLİ VE ÜSLUBUNDA KENDİLEŞME VE BUNUN SANATINA
YANSIMASI
Meheddin İSPİR
MESNEVİLERDE UYGULANAN TEMSİL GETİRME YÖNTEMİNİN EDEBİYAT
EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
Hüseyin KÖSE
EGEMEN KÜRESEL MEKÂN ALGISINA KARŞI “HALETİ RUHİYE
SEMTLERİ”: TEORİK BİR İRDELEME
Berna BALCI İZGİ,Ramazan YILDIZ
TÜRKİYE’DE KONUT TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Berna BALCI İZGİ,Ebubekir ALYU
GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER:
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Mustafa KILLI,Samet EVCİ,Ömer KEHRİBAR
BİR FİNANSMAN TEKNİĞİ OLARAK ULUSLARARASI TİCARETTE LEASING
İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Niyazi CAN,Gözde ÖNER ÖZASLAN
İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUL YÖNETİMİNDEKİ ETKİLİLİKLERİNE
İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ
Niyazi CAN,İbrahim AVCI
ÖĞRETMENLERİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ DEMOGRAFİK
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Semra GÜVEN,Şükriye GÜRBÜZ
LİSE 9. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABININ DEYİMLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Kurtuluş MERDAN
ORGANİK ÜRETİMDE PAZARLAMA OLANAKLARI VE GELİŞTİRME YOLLARI
Kurtuluş MERDAN
TÜKETİCİLERİN PESTİL VE KÖME SATIN ALMA TERCİHLERİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GÜMÜŞHANE İLİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
M. Mustafa KISAKÜREK,Feyzi YAŞAR,Seren AYDINGÜLÜ
FİRMALARIN KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI İLE FİNANSAL
PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİST’DE BİR UYGULAMA
Mustafa KILLI,Ömer KEHRİBAR
MALİYET YÖNETİM ARACI OLARAK TERSİNE LOJİSTİK
Samet EVCİ
ALTIN PİYASASI ETKİNLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTİ İLE
İNCELENMESİ
Gülay EKİCİ,Sefa Burak BAYSAL,Şükriye GÜRBÜZ
KÜRESELLEŞME VE YÜKSEKÖĞRETİM KONUSUNDA YAPILMIŞ OLAN
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
BİR NİTEL ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
Gülay EKİCİ,Şükriye GÜRBÜZ,Sefa Burak BAYSAL
KÜRESELLEŞME VE GÖÇ KONUSUNDA YAPILMIŞ OLAN YÜKSEK LİSANS
VE DOKTORA TEZLERİNİN ANALİZİ
Ramazan ŞENGÜL,Hande YÜKSEL ALTINTAŞ
AKILLI KENTİN BİR BİLEŞENİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN
İNCELENMESİ: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Aslı KÖSEOĞLU
İKDAM GAZETESİ’ NİN TÜRK BASIN TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
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Aslı KÖSEOĞLU
ÇEVRİMİÇİ GAZETELERDE YAYIMLANAN YOKSULLUK İÇERİKLİ
FOTOĞRAFLAR ÜZERİNE BİR ALIMLAMA ANALİZİ
Enes KAVAK
ENGLISH WOMEN'S SUFFRAGE STRUGGLE AND ITS REPRESENTATIONS
Vildan İnci Kavak
DO WE REALLY NEED METHODS? A STUDY ON THE RELEVANCE OF
(POST)METHODOLOGICAL APPROACH TO TEACHING ENGLISH?
Beşir MUSTAFAYEV
HOCA AHMET YESEVİ SONRASINDA TÜRK-İSLAM DÜNYASI
MEFKÛRESİNDEN GÜNÜMÜZE YANSIYAN SORUNLAR
Zülküf AYRANGÖL
SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA “KAMU HARCAMALARINDA ARTIŞ”
YAKLAŞIMLARI VE TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI GELİŞİM
TRENDİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İsmail BAKAN,Zümrüt Hatice ŞEKKELİ
TAŞITLARIN İNTERNETİ
Osman KAYA,Hacı ÇİÇEK
YUSUF SURESİ/ KISSASI BAĞLAMINDA HZ. YUSUF İLE KARDEŞLERİ
ARASINDA GEÇEN OLAYLARIN EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hacı ÇİÇEK,Osman KAYA
CELÂLUDDÎN ES-SUYÛTÎ’NİN MAKÂMELERİNDEKİ İNTÂK VE TEŞHÎS
SANATLARINA DAİR BİR İNCELEME
Hakan PABUÇCU,Tülay KIRÇOĞLU
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ALGI ARAŞTIRMASI
Fatih Çağatay BAZ
SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE
ÇALIŞMA
Fatih Çağatay BAZ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Arif ATALAY,Muhammed ÇUÇAK
HAC İBADETİ UYGULAMALARININ GÜNEŞİN HAREKETLERİYLE OLAN
BAĞLANTISI
İsa KALAYCI,Ahmet Caner ÇATAL
EDİRNE VİLAYETİ’NE YAPILAN GÖÇLER (1853-1886)
Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU
ESKİ KİLİS SÖYLENCELERİ
Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU
KİLİS MASALLARINDA SOSYAL HAYATLA İLGİLİ TAVSİYELER
Muhammed ÇUÇAK, Arif ATALAY
ORUÇ MÜKELLEFİYETİNİN GÜNEŞİN BATIŞIYLA OLAN İLİŞKİSİ
Ayşe DÜRÜYE BAHAR,Derya ÇEVİK TAŞDEMİR
İŞ KAZALARINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK
Öznur ÖZDİNÇ,Eylem EROL,Tuğba TÖLEK
MAKİNE HALISININ SANATSAL DOKUNUŞLARLA RUH BULMASI
Tuğba TÖLEK,Öznur ÖZDİNÇ,Eylem EROL
KÜLTÜREL MİRASIMIZ OLAN KUTNU KUMAŞI VE EBRU SANATI
BULUŞMASI
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Rahşan Fatma AKGÜL
SANATIN İMGE EVRENİNDE, KAFATASI SEMBOLÜNE YÜKLENEN
ANLAMLAR
Şafak KAYPAK
KENTİN DİLİ VE MEKANA YANSIMASI
Şafak KAYPAK
KENTIN GÖRSEL ÇIRKINLIĞI KATI ATIKLAR VE BELEDIYELERCE
YÖNETILMESI
Turgut İLERİ,Asım ÇOBAN
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA REJİMİN HALKA BENİMSETİLMESİNDE
ÖNEMLİ BİR ARAÇ: CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
Berat AKINCI,Muhammed ŞAHİN,Murad DUZCU
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞTE SEÇİM
İTTİFAKLARI BAĞLAMINDA ‘CUMHUR İTTİFAKI’NIN
DEĞERLENDİRİLMESİ: SEÇİM İTTİFAKI MI KOALİSYON MU?
Ömer Fuad KAHRAMAN,İsmail SARITEKE,Aziz BELLİ
BİR TERÖRİSTİN HAYATI ÜZERİNDEN: NASIL DEVLET OLUNUR?
Aziz BELLİ,İsmail SARITEKE,Ömer Fuad KAHRAMAN
TÜRKİYE’DE ENERJİ POLİTİKALARI VE ENERJİDE POLİTİKA TRANSFERİ
Dilek ŞENEL
ESNAF VE SANATKÂRLARIN FİNANSAL, VERGİSEL VE SOSYAL
GÜVENLİĞE İLİŞKİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Cihan Necmi GUNAL
A KANTIAN UTOPIA: A CITY CANNOT LIE
Nahide Işıl ÇETİNKAYA İSTİKBAL
İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİNİN UYGULANMASINDA KAMU DENETÇİLİĞİNİN
ROLÜ
Süleyman ŞAHAN
POLİTİKANIN BİLİMSELLEŞME SÜRECİNDE TEKNİK BİLGİ İLE KAMUSAL
SORUMLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Oğuz GÖKSU
ÜLKE MARKASININ OLUŞTURULMASINDA SPOR DİPLOMASİSİNİN
KONUMU
Oğuz GÖKSU
1991 GENEL SEÇİMLERİNDE ANAP’IN SEÇİM KAMPANYASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ VE MESUT YILMAZ’IN ROLÜ
Zümrüt Hatice ŞEKKELİ,İsmail BAKAN
TEDARİK ZİNCİRİNDE VE LOJİSTİKTE BLOK ZİNCİR (BLOCKCHAIN)
TEKNOLOJİSİNİN BENİMSENMESİ
Esra ÖZTÜRK
MÜGE İPLİKÇİ’NİN ÖYKÜ ANLAYIŞI
Hakan CANDAN,Tuba Perihan KAYA
15 TEMMUZ'U FARKLI OKUMAK: TÜRKİYE'DE PRETORYEN DEVLETİN
SONU (MU?)
Hakan CANDAN,Tuba Perihan KAYA
MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: KARAMAN
KAMU ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
Turgut İLERİ,Asım ÇOBAN
GENÇLİĞİ VE HALKI AYDINLATMA BOYUTU İLE 19 MAYIS KUTLAMALARI
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Mehmet GÜNGÖR,Gonca GÖNÜL
JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK AHLAK FELSEFESİ
Mehmet GÜNGÖR,Gonca GÖNÜL
DEĞER VE DEĞER AKTARIMI: PLATON DİYALOGLARI İNCELEMESİ
H. Mustafa PAKSOY,Abdulaziz ALNAJJAR,Sadettin PAKSOY
İŞLETMELERDE ETKİLİ İLETİŞİMİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ ÜZERİNE
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Sadettin PAKSOY,H. Mustafa PAKSOY
ÖĞRENCİLERİN REKLAMA BAKIŞI: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNDE BİR
UYGULAMA
Gökçe ÖZDEMİR,Necati ÖZTÜRK,Sevilay ŞAHİN
ÖRGÜSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL SİNİZM: ÖĞRETMENLERE NE İFADE
EDER?
Selma ELYILDIRIM
KONU – YORUM İLİŞKİSİ AÇISINDAN ‘SON KUŞLAR’ ÖYKÜSÜNÜN
ÇÖZÜMLEMESİ
Selma ELYILDIRIM
GÖSTERİCİ SÖZCELEMLERİN TÜRKÇEDE KULLANIMI
Muhammed ŞAHİN,Berat AKINCI,Murad DUZCU
TÜRKİYE TARAFINDAN SURİYE’NİN KUZEYBATISINDA İCRA EDİLEN
“ZEYTİN DALI” HAREKÂTININ KUVVET KULLANIMI YASAĞI VE MEŞRU
MÜDAFAA HAKKI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Abdulkadir ERTAŞ,Erkan PERKTAŞ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE YENİLİK İLİŞKİSİ
Abdulkadir ERTAŞ,Erkan PERKTAŞ
HASTANELERDE STOK YÖNETİMİ POLİTİKALARI
İbrahim Ethem TAŞ,Yeter ÇİÇEK,Ahmet DUT
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN TAVSİYE KARARLARININ
BİREYSEL HAKLARIN KORUNMASINA ETKİSİ
Ahmet Hamdi AYDIN,Hüseyin ÇİFTÇİOĞLU
TÜRKİYE’DE ÇEVRENİN KORUNMASI VE ÇEVRESEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ
VE ÖNEMİ
Gülay BEDİR,Zeynep ERMEYDAN
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA
ALIŞKANLIKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE NİTEL BİR
İNCELEME
Gülay BEDİR,Esra Önkuzu
HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİ İLE YABANCI
DİLDE KELİMENİN ANLAMINI TAHMİN ETME
Mehmet MODA,Gülay BEDİR
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN FELDERSİLVERMAN VE REİD ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERLERİNE GÖRE
MUKAYESELİ ANALİZİ
Yemliha KURT,Erkan Hasan ATALMIŞ
TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN LİSANSÜSTÜ ALIM ÖLÇÜTLERİN
ARAŞTIRILMASI
Akif KÖSE,Ersin ATCIOĞLU
OKULLARIN ETKİLİLİK DÜZEYLERİ İLE ÇALIŞANLARIN İŞE ANGAJE
OLMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
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Handan AKSÜYEK,Hatice Biçen YILMAZ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ
ANALİZİ
Hatice Biçen Yılmaz,Handan AKSÜYEK
İŞVERENLERİN PERSONEL SEÇİMİNDE LİSANS VEYA ÖNLİSANS
MEZUNLARINA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ersin Kaya SANDAL,Nadire KARADEMİR,Ökkeş Anıl MART
BAŞKONUŞ YAYLASININ EKOTURİZM POTANSİYELİ VE
REKREAKTİF FAALİYETLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Ersin Kaya SANDAL,Nadire KARADEMİR,Ökkeş Anıl MART
YAVŞAN YAYLASININ REKREASYON VE EKOTURİZM OLANAKLARI
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
İbrahim YILMAZ
EMİR SULTAN CAMİSİ; TARİHSEL GELİŞİMİ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE
BURSA DEPREMİ SONRASI ONARIMI
Gökçen ÖZKAN,Muhyettin ERDEMLİ,Hüseyin ÇELİK
ÇEVRESEL KUZNETS YAKLAŞIMININ TÜRKİYE VE SINIR ÜLKELERİNDE
TEST EDİLMESİ: PANEL VERİ ANALİZİ
Gökçen ÖZKAN,Hüseyin ÇELİK,Muhyettin ERDEMLİ
SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
ARDL SINIR YAKLAŞIMI TESTİ İLE İNCELENMESİ
Mahmut YARDIMCIOĞLU,Gamze ŞERBETÇİ,Merve KAPLAN
BITCOIN'İN YAPISI VE YASA DIŞI KULLANIMI
Mahmut YARDIMCIOĞLU,Ali YÖRÜK,Merve KAPLAN
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI KONUSUNDA
YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ
İlker İbrahim AVŞAR
ENDÜSTRİ 4.0 YORUMU: TOPLUM 5.0
İlker İbrahim AVŞAR
NESNELERİN İNTERNETİ UYGULAMA ALANLARI: LOJİSTİK
Simla GÜZEL
TÜRKİYE’DE KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE KAMU SOSYAL
HİZMET YATIRIMLARININ ÖNEMİ
Simla GÜZEL
SOSYAL HARCAMALAR VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ: OECD ÜLKELERİ
İÇERİSİNDE TÜRKİYE’NİN DURUMU
Pınar ŞAHBAZ CANÖNDE
YOKSUL YANLISI BÜYÜME İLE KIRSAL KESİMDEN GÖÇÜN
ENGELLENMESİ
Pınar ŞAHBAZ CANÖNDE
KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINDAKİ SORUNLARA DAİR ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Beyhan KILINÇER,Memet Cem DANACI
TÜRKİYE’YE GELEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN FİNANSAL
SEKTÖR TARAFINDAN VERİLEN YURTİÇİ KREDİLERE ETKİSİ: AMPİRİK
BİR ANALİZ
Nurullah SELÇUK,M. Murat PAYAM
KENTLERDE SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞINA NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN
FENOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
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Nurullah SELÇUK,M. Murat PAYAM
KENTLEŞMEYİ TETİKLEYEN UNSURLARIN SUÇ İLE İLİŞKİSİ
Uğurcan AYİK
KUŞTEPE VE FİKİRTEPE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN KARŞILAŞTIRMALI
ANALİZİ
Ahmet ATEŞ,Muhammet C. ŞAHİNOĞLU
SİYASİ ÇATIŞMALARDA İKİNCİ DÜZEY AKTÖR YAKLAŞIMI VE MORO BARIŞ
SÜRECİ
Hüseyin AKTAŞ,Esma Nur GEÇER,Eftal SALMAN
BÜYÜK TEHDİT: BUZULLAR ERİYOR!
Eftal SALMAN,Esma Nur GEÇER,Hüseyin AKTAŞ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROBLEM KURMA
ÇALIŞMALARININ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARISINA
VE TUTUMLARINA ETKİSİ
Mehmet YAZICI
FAZIL ŞEHİRİN ÖZLEMİ: AMAÇ VE ARAÇ DEĞERLER
Seval SÜZÜLMÜŞ,Muazzez HARUNOĞULLARI,Yadigar POLAT
OSMANİYE ESNAFININ SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Seval SÜZÜLMÜŞ,Yadigar POLAT,Muazzez HARUNOĞULLARI
SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Müzeyyen SAĞLAM GÜMÜŞ,Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN
TÜKETİM ENDÜSTRİSİNİN İCAT ETTİĞİ BİR GELENEK: DÜĞÜN
HİKÂYELERİ
Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN, Müzeyyen SAĞLAM GÜMÜŞ
ŞAİR ANNAGILIÇ MÄTÄCİ VE ŞİİRLERİ HAKKINDAKİ TÜRKMEN
EFSANELERİ
Özge ÖZBAY KARA
XVII. YÜZYIL EDEBÎ MUHİTLERİNDEN DÜKKÂNLAR
Pınar COŞKUN,Hilal KAZU
OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARINDA
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BU SORUNLARA DAİR ÇÖZÜMLER
Pınar COŞKUN,Hilal KAZU
OKUL ÖNCESİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ
DENEYİMLERİNE GÖRE AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARINDA
KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
Zekai ÖZTÜRK,Gülhan GÖK
BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN İDARİ BİRİM PERSONELİNİN
ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE
ETKİSİ
Çiğdem Belgin DİKMEN,Olcay Türkan YURDUGÜZEL
ARKEOLOJİK SİT ALANLARININ SOSYAL VE KÜLTÜREL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA KORUNMASI: HATTUŞA ÖRNEĞİ
Olcay Türkan YURDUGÜZEL,Çiğdem Belgin DİKMEN
YOZGAT ÇAMLIK MİLLİ PARKI’NIN DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Ersoy ÇARKIT,Mehmet GÜVEN
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN VE
VELİLERİN REHBERLİK İHTİYAÇLARI
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Sibel DİNÇ,İhsan ÜSTÜNTAŞ
CEZA ADALET SİSTEMİNDE ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME: UZLAŞTIRMA KURUMU
İhsan ÜSTÜNTAŞ,Sibel DİNÇ
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN BİREYLERE YÖNELİK FAYDALARI
VE ZARARLARI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Servet ÖNAL,Murat MAT,Burhan DİKMEN
MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE ETİĞİ
ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: OSMANİYE KORKUT ATA
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Serap ATEŞ
TÜRKİYE’DE YEREL SİYASETTE KADIN TEMSİLİ AÇISINDAN BİR
İNCELEME ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ
Serap ATEŞ
YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI IŞIĞINDA PERFORMANS YÖNETİMİ
SİSTEMİNİN 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL
KANUNUNDA ÖNGÖRDÜĞÜ ESASLAR VE YENİLİKLER
Filiz Yalçın TILFARLIOĞLU,Halenur ÇELİKTÜRK
THE NEW ERA: INNOVATION AND CHANGE IN ELT METHODOLOGY
Filiz Yalçın TILFARLIOĞLU,Halenur ÇELİKTÜRK
THE EFFECT OF VARIOUS COMPETITION GAMES ON INCREASING
SYMPATHETIC TENDENCY OF EFL LEARNERS IN TURKEY
Erkan ALSU,Reyhan ÖZTÜRKMEN,Cengizhan KARACA
STRATEJİK FİNANSAL YATIRIMLARDA TOBİN Q ORANININ ÖNEMİ:
BIST’TE FAALİYET GÖSTEREN GIDA ENDÜSTRİSİNDE KARŞILAŞTIRMALI
BİR ANALİZ
Erkan ALSU,Cengizhan KARACA,Reyhan ÖZTÜRKMEN
ECO ÜLKELERİNDE TOPLAM SAĞLIK HARCAMALARI İLE GSMH
ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TODO – YAMAMOTO YAKLAŞIMI
Metin AKSOY,Suat Hayri ŞENTÜRK
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN EKONOMİ POLİTİKASININ AVRUPALILAŞMASI
Metin AKSOY, Suat Hayri ŞENTÜRK
İNGİTERE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN AYRILMASININ
AB BÜTÇESİNE ETKİSİ
Yener ALTUN,Şakir İŞLEYEN,Emine ALAK
BAZI OECD ÜLKELERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN
ELEKTRİK YÖNELİMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Şakir İŞLEYEN,Yener ALTUN,Emine ALAK
TÜRKİYE’DEKİ İŞSİZLİK SORUNU VE İSTİHDAM POLİTİKALARI ÜZERİNE
AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Mehmet Vahit EREN,Taner AKÇACI
YATIRIMLARIN BİR KAYNAĞI OLARAK TASARRUFLAR İLE EKONOMİK
KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE
ÖRNEĞİ
Taner AKÇACI,Mehmet Vahit EREN
TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN NEDENLERİ, FİNANSMANI VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Cuma ERCAN,Ali KESTANE,Esra Vildan CANTAŞDEMİR
DENETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ
GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA
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Cuma ERCAN,Ali KESTANE
TMS/TFRS (TAM SET), KOBİ TFRS VE BOBİ FRS DÜZENLEMELERİNİN
KARŞILAŞTIRILAMASI
Özgül YÜKSEKBİLGİLİ
BANKA ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Abdulkadir BİLEN,Mehmet TUNCE
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ DENETİM ALGISI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIMA: DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ
Abdulkadir BİLEN,Mehmet TUNCE
AİLE İŞLETMELERİNDE NEPOTİZM VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ
Osman Kürşat ONAT,Osman AKIN,Ersin ERAL
ÇOK ULUSLULUK FİNANSAL BAŞARISIZLIĞI ETKİLER Mİ? BIST-100
ENDEKSİNDE BİR ARAŞTIRMA
Osman Kürşat ONAT,Osman AKIN,Ersin ERAL
ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN VERİ
ZARFLAMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ; KPSS MUHASEBE TESTİ
ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA
Bahar BURTAN DOĞAN,Mehmet KAYA,Mustafa DEMİREL
BÖLGESEL KALKINMADA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Mehmet KAYA,Bahar BURTAN DOĞAN,Mustafa DEMİREL
ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKIŞ YOLU OLARAK İNOVASYON
Abdullah KILINÇKAYA
BİRGİVÎ MEHMED EFENDİ’NİN EL-AVÂMİL ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ
Abdullah KILINÇKAYA
KLASİK ARAP ŞİİRİ HAKKINDA MÜTALAALAR
Ahmet Sait SICAK
BİR KAVRAM OLARAK NESNELLİK HEGEMONYASINDAKİ ÖZNELLİK VE
MEVCUT TANIMLAMALARIN YETERSİZLİĞİ ÜZERİNE
Necmettin ÇALIŞKAN,Ahmet Sait SICAK
TRAFİK SORUMLUĞU ÖZELİNDE KUR'ÂN-I KERÎM’E GÖRE İNSAN
Ramilya YARULLİNA YILDIRIM
SON YILLAR KAZAN TATAR NESRİNDE ZAMAN VE ROMANTİK KAHRAMAN
İLİŞKİSİ
Ramilya YARULLİNA YILDIRIM
ÇAĞDAŞ KAZAN TATAR EDEBİYATINDA VATAN SAVAŞI OLAYLARINA YENİ
BİR BAKIŞ ÜZERİNE
Hamza KARAOĞLAN
KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNDE DELİKLİ TAŞ KÜLTÜRÜ
Mehmet Mansur GÖKCAN
KUŞEYRÎ BAĞLAMINDA DUA ANLAYIŞI
Mehmet Mansur GÖKCAN
TÖVBENİN ÖNEMİ VE ETKİSİ
Kazım YILDIRIM
FARABİ’NİN AKILLAR TEORİSİ VE PEYGAMBERLİK GÖRÜŞÜ
Mine CERANOĞLU,Feride GÜLER
İKİ FARKLI ÜLKENİN GİYSİ ÖZELLİKLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ (TÜRKİYE
GİRESUN MÜZESİ’NDE BULUNAN GELENEKSEL KADIN CEPKEN
ÖZELLİKLERİNİN KORE JEOGORİ’SİNE UYARLANMASI)
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Mine CERANOĞLU,Feride GÜLER
BALKAN ÜLKESİ BULGARİSTAN’DAN GÖÇ EDEN TÜRK AİLELERİNE AİT
GELENEKSEL İÇ GÖMLEKLERİN İNCELENMESİ
Rahmi YÜCEL,Bülent ORDU
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HARCAMALARI İLE PİYASA DEĞERİ İLİŞKİSİ:
BİST İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Rahmi YÜCEL,Bülent ORDU
REKABET YOĞUNLUĞU VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ
Alaaddin HANÇER
İSLAM HUKUKU AÇISINDAN GAYRİ MEŞRU BİRLİKTELİĞİN HÜRMET-İ
MUSAHHARA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Murat YILDIZ,Meryem Berrin BULUT
ATTACHMENT TO GOD: ADAPTATION OF MUSLIM SPIRITUAL
ATTACHMENT SCALE TO TURKISH
Nesrin MENGİ
TÜRK EDEBİYATININ UNUTULMUŞ POLİSİYE YAZARI ÜMİT DENİZ
Nesrin MENGİ
SALAH BEY TARİHİ”NİN EDEBİYATÇI MEKANLARI
Serkan ŞAHİN
TÜRKİYE VE GELİŞMEKTE OLAN BEŞ ÜLKE (BRICS) MENKUL KIYMET
BORSASI ARASINDAKİ ENTEGRASYON
Rudaina ALKHAZAM,Özlem YAŞAR UĞURLU
THE CONTRIBUTIONS OF NGOS IN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: A CASE
STUDY ANALYSIS
Süleyman BALCI
HEMŞİRELİK MEZUNU ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKULDAKİ ÖĞRETMEN
KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Neşide YILDIRIM
EROL GÜNGÖR’ÜN DÜŞÜNCESİNDE SOSYAL HAYAT VE ROMAN
Fikret OTLU,Ahmet Fethi DURMUŞ
SAT VE GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN FİNANSAL KİRALAMA VE FAALİYET
KİRALAMASI AÇISINDAN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Meryem Berrin BULUT,Murat YILDIZ
TANRI’YA BAĞLANMA BİÇİMLERİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİLER
Arzu TUNCER
THE LEGAL ASPECTS OF CYBERCRIME AND GLOBAL REGULATIONS
Arzu TUNCER
HUMAN TRAFFICKING : INTERNATIONAL COOPERATION AND THE EU
Mustafa AKMAN
ARACILIK DÜŞÜNCESİ VEYA VESİLECİLİK
Hüseyin ERİŞ, Elif Sema ÖZDİL,M. Murat YAŞAR
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇALIŞAN SAĞLIK
PERSONELİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIĞI
Hüseyin ERİŞ, M. Murat YAŞAR ,Elif Sema ÖZDİL
RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNDEKİ İŞ YÜKÜ
ALGISININ RADYASYON RİSK ALGISINA ETKİSİ
Ahmet ATEŞ
ULUSLARARASI ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE TARAFLARI MÜZAKEREYE
ZORLAYAN KOŞULLAR
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RESMİ VE ÖZEL ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ1
Mevlüt KARA
Doktora Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi, mevlutkara85@gmail.com

Mehmet YAŞAR
Dr.Öğr.Üyesi Gaziantep Üniversitesi, mehmetyasar1@yahoo.com
Özet
Dünyada birçok alanda yaşanan gelişmeler ve değişimler sonucu örgütler arasında oluşan sert rekabette,
örgütlerin hedeflerine ulaşması ve varlıklarını devam ettirebilmesi açısından çalışanların davranışları,
performansları ve örgüte karşı olan tutumları büyük önem kazanmıştır. Ülkelerin birçok alanda kalkınması,
ilerlemesi ve gelişim sağlaması açısından çok önemli rolleri ve görevleri bulunan eğitim örgütlerinde de
çalışanların kurumlarına olan bağlılığı kurumlar açısından oldukça önemlidir. Eğitim örgütleri arasında da
yaşanan rekabette, örgütsel bağlılığın yüksek olduğu okulların hedeflerine ulaşma ve varlıklarını sürdürme
kabiliyeti daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle günümüzde kurumsal olarak verimliliğini üst düzeye çıkarmak
isteyen okulların insan kaynaklarını doğru bir şekilde yönetmesi gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayı, bu
araştırmada resmi ve özel ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılığını etkileyen
faktörlerin tespit edilmesi ve öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını artırmaya yönelik önerilerin geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu çalışmanın, okullarda öğretmenlerin örgütsel bağlılığına olumlu ve olumsuz yönde etki eden
faktörlerin belirlenmesi ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığını artırmaya yönelik öneriler ortaya koyması
açısından okul yöneticileri ve bakanlık düzeyinde insan kaynakları politikaları ile ilgilenen birim için önemli
olduğu düşünülmektedir. Araştırmanın deseni, nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Araştırmanın
çalışma grubunu, 2015 2016 eğitim öğretim yılında Gaziantep ilinin Nizip, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinin
resmi ve özel ortaöğretim okullarında görev yapmakta olan, aşırı veya aykırı durum örneklemesi yöntemi
kullanılarak seçilen 32 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında nitel araştırma
yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi
tutulmuştur. Araştırmanın sonucunda; karara katılım, duygusal destek/dayanışma, sosyal faaliyet, pozitif iletişim,
olumlu informal ilişkiler, güçlü okul kültürü, açık ve net görev tanımları gibi faktörlerin öğretmenlerin örgütsel
bağlılığını artıran faktörler olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan olumsuz öğrenci davranışları, velilerin ilgisiz
olması, kurum içi çatışmalar, yöneticilerin sık değişmesi, aşırı iş yükü, öğretmen sirkülasyonu ve öğretmenler
arasındaki gruplaşmalar gibi faktörlerin ise öğretmenlerin örgütsel bağlılığını azaltan faktörler olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerine göre; okullarda öğretmenlerin örgütsel bağlılığının geliştirilebilmesi için
sosyal etkinliklerin artırılması, öğretmenlerin ödüllendirilmesi/takdir edilmesi, velilere yönelik etkinliklerin
artırılması, pozitif iletişimin sağlanması, öğretmen ücretlerinin artırılması, karara katılımın sağlanması ve
yöneticilerin adil davranması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel bağlılık, Ortaöğretim, Öğretmen, Okul.

Bu bildiri, 1. yazarın 2. yazar danışmanlığında yürüttüğü “Resmi ve Özel Ortaöğretim Okullarında Kurumsallaşmanın İncelenmesi” başlıklı
doktora tezinden türetilmiştir.
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PICTES PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatih BOZBAYINDIR
Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi, bozbayindir@gantep.edu.tr

Mevlüt KARA
Doktora Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi mevlutkara85@gmail.com
Özet
Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi projesi Milli Eğitim Bakanlığı ile
AB Türkiye Delegasyonu arasında «Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı» anlaşması (FRIT)
çerçevesinde imzalanan sözleşme ile Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemine entegrasyonunda Milli Eğitim
Bakanlığının faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan bir projedir. Proje süresi 2 yıl ile sınırlıdır ve faaliyetler
03.10.2016 tarihi itibariyle başlamıştır. Bu çalışmada proje kapsamında yapılan faaliyetlerin analizi
amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Çalışmada 15 faaliyet alanında
doküman incelemesi yapılarak veriler toplanmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Proje kapsamında Türkçe dil eğitimi alanında 5.468 Türkçe Öğretici göreve başlamış ve 390,000 Suriyeli
öğrenci Türkçe dil eğitimi almıştır. Arapça dil eğitimi kapsamında 100 Arapça öğreticisi göreve başlamış 10.000
Suriyeli öğrenci Arapça dil eğitimi almıştır. Telafi eğitimi kapsamında Yetiştirici Sınıf Öğretimi Programı
(YSÖP) dikkate alınarak programlar hazırlanmış ve 14.000 Suriyeli öğrenciye telafi eğitim hizmeti verilmiştir.
Devlet okulları veya GEM’lerdeki çocuklara ilave (destekleme) eğitim kapsamında öğrencilerin ihtiyaçlarına
göre ders grupları oluşturulmuştur. Geçici koruma altındaki 20,000 Suriyeli öğrenci destekleme eğitimi almış ve
kendi yaşlarına uygun eğitim düzeyindeki müfredatı takip edebilecek duruma gelmiştir. Proje kapsamında taşıma
hizmeti ihtiyacı olan iller planlama çalışmalar yapılmış ve geçici koruma altındaki 40,000 Suriyeli öğrenci proje
süresi boyunca okula taşıma hizmeti almıştır. Geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklara (GKAS), okul için
tamamlayıcı ders araç ve gereçler dağıtılmış; Bu Suriyeli çocukların 390.000’i Türkçe dersi çalışma materyalinin
tamamlayıcı araç gereçlerini, 10.000’i, Arapça dersi çalışma materyalinin tamamlayıcı araç gereçlerini aldı.
GKAS öğrenciler için eğitim fırsatlarına yönelik farkındalık artırma faaliyetleri dahilinde23 pilot ilde proje
faaliyetlerinin yürütülmüş her bir kurum için görünürlük çalışmaları dahilinde levha yaptırılma çalışmaları
tamamlanmıştır. Proje kapsamında eğitim ekipmanı satın alınmış ve bu ekipmanlar en az 50 Suriyeli öğrencisi
olan yaklaşık 500 eğitim kurumuna dağıtılmıştır. Bu destek için belirlenmiş azami bütçe her bir okul için 15.000
€’dur. GKAS öğrenci ve Suriyeli öğreticilerin Türkçe dahil eğitim seviyelerinin belirlenmesine yönelik bir sınav
sisteminin geliştirilmesi dahilinde GKAS öğrencilerin ve Suriyeli öğreticilerin akademik seviyelerinin ve Türkçe
dil becerilerinin belirlenmesine yönelik sınav sistemi geliştirilmiş, 400.000 set sınav kiti hazırlanmış ve
uygulanmıştır. Ülkelerindeki olumsuz koşullardan kaçarak ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli
öğrencilerin ruhsal gelişimlerinin de desteklenmesi amacıyla rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti
verilmiştir. Bu kapsamda 491 Rehberlik Danışmanı istihdam edilmiştir. Okul ve diğer eğitim kurumlarındaki
eğitim ortamlarının temizliğinin ve güvenliğinin etkin bir şekilde görevli personel tarafından sağlanmasıyla
öğrenme süreçlerinin veriminin artırılması hedefi doğrultusunda 16 ilde 900 temizlik personeli ve 12 ilde 300
güvenlik personeli görevlendirilmiştir. Proje kapsamında Suriyeli öğrencilere Türkçe ve Arapça dil eğitimlerinde
materyal desteği sağlamak üzere faaliyetler ve toplantılar düzenlenmiş ve 390.000 Türkçe ve 10.000 Arapça
eğitim materyali revize edilip dağıtılmıştır. 15.000 öğretmenin eğitimine yönelik analiz ve ihtiyaç raporları
hazırlanıp 15.000 öğretici, Türkiye’deki Suriyeli öğrencilere eğitim vermek üzere eğitime tabi tutulmuştur. Proje
dahilinde 2.000 MEB idari personeli, Suriyeli öğrencilerle ilgili meselelerin çözümü konusunda kapasitelerini
arttırdı. Projenin değerlendirilmesi için Web tabanlı bir yazılım geliştirilmesi planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: PICTES, Suriyeli öğrenciler, Eğitim.
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OKULUNDA YABANCI UYRUKLU (SURİYELİ) ÖĞRENCİ BULUNAN
YÖNETİCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN
İNCELENMESİ
Fatih BOZBAYINDIR
Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi, bozbayindir@gantep.edu.tr
Özet
Suriye’de iç savaştan gelen ve Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların artış göstermesi bu
çocukların eğitim sorununu da beraberinde getirmiştir. Öncelikle geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların
eğitimi birçok kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülmekte idi. 2016-2017 eğitim-öğretim
yılından başlayarak koruma altındaki Suriyeli çocuklar Türk okullarında Türk vatandaşı gibi kayıt olup eğitimöğretim görmeye başlamıştır. Suriyeli öğrencilerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan eğitimlerinin Türk
okullarında devam etmesi okula ve özellikle de yöneticilere birtakım görev ve sorumlulukları beraberinde
getirmiştir. Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine uyum sağlamalarında okul yöneticilerine önemli görevler
düşmektedir. Bu süreçte okul yöneticileri görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bir takım sorunlar ile
karşılaşabilmektedir. Yapılan bu çalışmada görev yaptığı okulda Suriyeli öğrenci bulunan yöneticilerin süreçte
yaşadığı sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözümler ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel
araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Çalışma grubu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Gaziantep Nizip
ilçesinde görev yaptığı okulda Suriyeli öğrenci bulunan yöneticilerden oluşmaktadır. Araştırmada görüşme
yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veriler betimsel, içerik, frekans ve yüzde
analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde nitel veri analiz programı (ATLAS.ti 6)
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda;okul yöneticilerinin sınıfında Suriyeli öğrenciler bulunan öğretmenler ile
yaşadığı sorunlar; İletişim problemine, disiplin konularına, sınıfta uyum sorunun yaşanmasına ve sınıfta Suriyeli
öğrenci sayısının fazla olmasına yönelik şikâyetlerin fazla olması şeklindedir. Okul yöneticileri bu sorunların
çözümüne yönelik; rehberlik çalışmalarının yapılması, sınıfta bulunan Suriyeli öğrenci sayısını sınırlama ve
destekleyici Türkçe eğitim kurslarının verilmesi şeklinde önerilerde bulunmuşlardır. Okul yöneticilerinin okulda
Suriyeli öğrenci ile ilgili yaşadıkları sorunlar ise; Suriyeli öğrencilerin kimliklerinin olmaması, nakillerin
sistemli olmaması, yaş düzeyi yüksek olan öğrencilerin olması ve E-Okul sisteminde yaşanan sorunlardır. Bu
sorunlara yönelik çözüm önerileri ise; kayıt zamanının sınırlandırılması, Türk velilere bilgilendirici toplantılar
düzenleme ve destekleyici Türkçe eğitim kurslarının verilmesi şeklindedir. Okul yöneticilerin Suriyeli veliler ile
yaşadıkları sorunlar sırasıyla; iletişim problemi, eğitim-öğretime desteğin olmaması ve ilgisizliktir. Veliler ile
yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri; ailelere yönelik Türkçe eğitimi, Türk eğitim sisteminin işleyişi
hakkında bilgilendirme ve velilere yönelik seminerler düzenleme şeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Okul yöneticisi, Suriyeli öğrenciler, Okul.
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MİLLİ MÜCADELE’DE RUS YARDIMI VE YARDIMININ MECLİSTEKİ
YANSIMASI
M. Salih MERCAN
Doç. Dr., Bitlis Eren Üniversitesi, msmercan@beu.edu.tr
Özet
Milli Mücadele sırasında Türk Sovyet Münasebetleri, iki devlet arasında bugüne kadar mevcut olan
münasebetlerden en ilgi çekici safhasını teşkil eder. Daha Ankara’da 23 Nisan 1920’de Milli Hükümet
kurulmadan önce Sovyetler Türkiye ile de ilgilenmişler ve gerçekleştirmek istedikleri “Dünya Proleter”
ihtifalinde Türkiye’ye de yer ayırmışlardı. İlk olarak 18-22 Haziran 1919 tarihli Amasya’da yapılan toplantıda
Sovyet Rusya yardımı da görüşülmüştür. Toplantıya Mustafa Kemal Paşa’nın yanında XX. Kolordu Komutanı
Ali Fuat Paşa, Eski Donanma Bakanı Rauf Bey, III. Kolordu Komutanı Albay Refet Bey, Albay Arif Bey ve
Selahattin Beyler, Samsun eski valisi Hamit Bey, Mustafa Kemal Paşa2nın yaveri Kazım Bey katılmışlardır..
T.B.M.M’nin açılmasından üç gün sonra, 26 Nisan 1920 de Mustafa Kemal, Lenin’e gönderdiği bir mektupta,
Ankara ve Moskova arasında normal münasebetlerin kurulması , “askeri ve siyasi bir ittifak ile” “yabancı
emperyalizmine karşı” birlikte mücadele edilmesini istemiş ve Ankara Hükümetini, Milli Misak’a dayanan
politikasını açıklamıştır. Bunun arkasından, Sovyet Hükümeti 3 Aralık 1917 de “Rusya ve Doğu
Müslümanlığına” yayınladığı demeç T.B.M.M’nin 9 Mayıs 1920 günü oturumunda alkışlarla okunmuştur. Rusya
içindeki Müslüman halkları Bolşevik rejimini desteklemeye ve Avrupa emperyalizmine karşı ayaklanmaya davet
eden bu demeçte, Ç:arlık Rusya’sının Türkiye’yi parçalayan anlaşmaları Bolşevik Hükümetinin tanımadığı ve
özellikle İstanbul’un “Müslümanları” elinde kalması gerektiği belirtilmekteydi. Moskova’ya gönderilen Türk
delege heyeti 26 Şubat 1921 tarihinde siyasal müzakerelere başlamış, ittifak tekrar söz konusu olmuş ise de bazı
nedenlerden dolayı Sovyetler ittifaka yanaşmamışlardır. Sadece 16 Mart 1921 de Türk-Sovyet Dostluk
Antlaşması imzalamışlardır.16 Mart 1921 Antlaşması ile Sovyetler, Sevreş Antlaşmasını tanımayıp 28 Ocak
11919 tarihli Misak-ı Milli’de belirtilen sınırlar içindeki Türkiye’yi tanıyorlardı. Antlaşmanın 4. Maddesine göre
iki devlet, doğu milletlerinin milli kurtuluş hareketleri ile Rus işçisinin yeni bir sosyal düzen kurma mücadelesi
arasında ortak noktalar olduğunu kabul ve bütün milletlerin bağımsızlık, hürriyet ve arzu ettikleri hükümet
sistemini seçme hakkını tanıyordu. Nihayet, (5. Madde ile) Sovyetler, Boğazlar ve İstanbul üzerindeki Türk
egemenliğini tanıyorlar ve buna karşılık Türkiye ve Boğazlar statüsünün sadece Karadeniz’e kıyısı olan devletler
tarafından tespitini kabul ediyordu. Bu antlaşmanın yapıldığı gün Sovyet Hükümeti İngiltere ile de istediği
ticaret antlaşmasını yapmıştı. Bu sebeple Türk-Sovyet antlaşmasından sonra Sovyetlerin Milli Mücadeleye hem
askeri malzeme yardımında bulunmuşlar ve hem de para yardımı yapmışlardı. Bu yardımların Türkiye’ye
ulaştırılmasından epeyce zorluklarda çıkmıştır. Çünkü iki ülke arasındaki karayolları Gürcistan ve Ermenistan
gibi Kafkas devletlerince kapatılmıştı. Bağlaşıklar, Bakü petrollerini elde etmek, İran ve Irak yolunu kapamak ve
Anadolu akımının Sovyetlerden yardım sağlamasını önlemek için, Daşnak, Menşevik ve Musavatçılarla dayanan
Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan’la bir set kurmuşlardı. Kafkaslardaki İngiliz temsilcisi Oliver Wordrop,
Lord Curzon’a 3 Ocak! 920’de gönderdiği gizli telgrafta, bu set sayesinde Türkiye’nin Rusya’dan yardım
almasını engelleyeceklerini belirtmişti, bu nedenle deniz yolu kullanılarak yardım malzemesinin sevki gündeme
gelmişti. 1920 yılının sonbaharına gelindiğinde ise, Rusya ile ikili ilişkiler bir düzene sokulmuş ve Rusya’dan
silah, cephane ve her türlü malzemenin taşınmasına başlanmıştır. Yapılan anlaşmalara göre, bu malzemeler
Rusya’nın Tuapse ve Novrosiski limanlarından alınıp Trabzon’a getirilecek, buradan da Anadolu’ya dağıtımı
yapılacaktır. Bu anlaşma uyarınca Lazistan (Rize) milletvekili Osman Bey Tuapse’de konsolos olarak
görevlendirilir. O’nun teslim aldığı malzemenin korunması ve gönderilmesi görevi ise “Esliha (Silahlar)
Komisyonu” üyesi Güverte Binbaşı Ahmet Rasim Bey’e verilir. Novrosiski’de de bir Kıdemli Deniz Subaylığı
kurularak, buraya Güverte Önyüzbaşı Mahmut Sait (Hamlan) Bey gönderilir. Rusya’dan getirilen malzemenin
yerine ulaştırılmasında sorumluluk, Trabzon’da bulunan 3. Kafkas Tümeni’ne aittir. Tümen Komutanı Albay
Şükrü Bey’in 23 Eylül 1920 tarihli gizli emriyle, Ambarlar Müdürü Binbaşı Fahri Bey başkanlığında bir
“Tesellüm Komisyonu” kurulur. Bu komisyon, gelen silah ve cephaneyi hızla teslim alıp, gece yarısı
Değirmendere’deki ambara yerleştirecektir. Gönderme işlerini düzenlemesi için de Aydın reis gambotunun
Trabzon’da kalan II. Komutanı Önyüzbaşı Cemal görevlendirilir. Bu örgütlenme yapısına göre başlatılan ilk
taşımalar çoğunlukla sivil teknelerle yapılır. Tuapse’den Trabzon’a indirilen malzemeler burada bekletilmeksizin
daha geride bulunan Maçka’daki ambarlara taşınır. Ancak kısa süre sonra bu şekilde çok vakit kaybedildiği
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görülür. Bunun üzerine bu uygulamadan vazgeçilerek, malzemenin eldeki tüm imkânlar kullanılarak derhal
deniz yoluyla İnebolu’ya gönderilmesine karar verilir.
Ruslardan alınan yardımları Anadolu’ya sevk etmek üzere görevlendirilen Lâzistan Mebusu
Osman Beyin, Rusya'dan mubayaa edilen eşya ve harp ve sair malzeme hakkında, sevk raporlarının
incelenmesi sonucu önemli ölçüde hata ve usulsüzlük tespit edilmiştir. Bu durum Türkiye Büyük Meclisi
gündemine alınarak, malzemelere ait raporlar da meclise sunulmuş ve sonuçta Osman Bey hakkında
Meclis araştırması başlatılmıştır. Bu makalenin amacı sevk edilen malzemelerin durumu ve ilgili
milletvekili hakkındaki araştırma önergelerinin görüşülmesidir
Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Rusya, Yardım, Meclis, Mebus.
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TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE PATRİK MESLESİ VE SİYASİ GÜNDEM
( 4.2.1341/1925)
M. Salih MERCAN
Doç. Dr., Bitlis Eren Üniversitesi, msmercan@beu.edu.tr

Özet
Patrikhane Meselesi Ankara Hükümeti, Patrikhane’nin 1919-1922 yılında kendisine karşı yapılan siyasi
ajitasyonun merkezlerinden biri olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden Lozan görüşmeleri sırasında Türk
delegasyonu Patrikhane’nin Türkiye’de kalmaması için yoğun uğraş vermişti. Buna rağmen müzakereler
sonucunda Patrikhane’nin İstanbul’da kalmasına razı oldu. Ancak Patrikhane siyasetten uzak duracak ve sadece
dini işlerle meşgul olacaktı Ankara Hükümeti’nin özellikle rahatsız olduğu Patrik IV. Meletios, 10 Temmuz
1923’te İstanbul’dan ayrıldı. Görünürdeki sebep sağlığının kötü olmasıydı. Ancak bazı kaynaklar Meletios’un
hayatından endişe ettiğini ve Yunan hükümetinin de Meletios’a İstanbul’u terk etmesi için baskı yaptığını iddia
etmişlerdir.
Bu arada Türk hükümeti, Halifelikle devletin birbirinden ayrılması ve demokratik rejimin bir kurulması
nedeniyle, Osmanlı İmparatorluğu’nda Müslüman olmayan topluluklara tanınmış bulunan ayrıcalıklara son
vermişti; artık azınlıkların hayır, eğitim ve yardım kurumlarıyla devlet arasındaki ilişkiler doğrudan doğruya
yürütülmeliydi. Din adamları sınıfı ile bu sınıfın en büyük başının, gelecekte, yalnız ruhani işlerle uğraşmaları
zorunluydu. Dolayısıyla, her zaman siyasal bir organ olmuş Patrikli, yararlana geldiği siyasal ayrıcalıkların ve
kendisine organik bakımdan bağlı kurumların ortadan kalkmasından sonra, varlık nedenini yitirmişti.
Bir mübadele intihabı meselesi, İstanbul müstesna, Türkiye’deki Rusların ve Batı Trakya müstesna,
Yunanistan’daki Türklerin mübadele edilmeleri Lozan Antlaşması gereği idi. Bu işle uğraşmak ve bu hususlarda
son merci olmak üzere Türk, Yunanlı bitaraf azalardan oluşan bir mübadele komisyonu teşekkül etmişti.
Komisyon, Patrik seçilmek üzere müracaat eden Arap Oğlu Kostanti’in, durumunu tali komisyona havale
etmişti..Tali komisyonunun 16 Aralık 1924 tarihli toplantısında müteaddit kimselerden meyanında Terkos
metropolidi Arap oğlu Konstantin Efendi’nin doğum yeri ve İstanbul’daki ikamet süresi itibari ile mübadiller
içerisinde bulunduğundan ve Yunan murahhaslarının talebi üzerine büyük komisyonda gündeme getirilmesi
tarafımızdan kabul edilmişti.
Meclis bu hareketi ile mübadele antlaşmasında bir gedik açmak istediği görünmekte idi. Arap oğlu Kostantinin
mübadiller üzerine Yunan hükümetin almış olduğu tavır ve iç işlerimize mübadele için yapmış olduğu teşebbüs
meseleyi bir kat daha önemli hale getirmişti.
Türk hükümeti 30 Ekim 1925 tarihinde Kostantin’i sınır dışı etti. Bunun üzerine Karma Mübadele Komisyonun
Yunan üyesi istifa edeceğini açıkladı. Sınır dışı edilen Kostantin kişisel memorandumunu Milletler Cemiyeti
Konseyine sundu. Konsey ikili görüşmeler yoluyla konunun çözülmesini konusunda tavsiyelerde bulundu.
.Kostantin, konusunda ödün vermeyen Türk hükümeti, Karma mübadele Komisyonuna yapmış olduğu diğer
piskoposların da mübadele edilmesi isteğini 11 Nisan’da geri çekti Bunun üzerine, 22 Mayıs1925 tarihinde
Kostantin istifa etti ve 13 Temmuz’da Vasilios Yeorgladis patrik seçildi.
Anahtar Kelimeler: Patrik Meselesi, Türk-Yunan İlişkileri, Siyasi Gündem.
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SURİYELİ AİLELERDE KADININ ÇOCUĞUN EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
KİLİS ÖRNEĞİ
Feride VURAL
Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, feridevrl.fv@gmail.com.
Özet
Farklı tanımları ve farklı özellikleri olmakla birlikte sosyal kurumlardan biri olan aile toplum hayatının
şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bir yandan ekonomik hayata yön vermiş, diğer yandan sosyal ve
siyasi hayatı düzenlemiş ve kültürel mirasın nesilden nesile devamlılığını sağlamıştır. Daha da önemli olanı
nesillerin meşruiyet içerisinde doğumu ve sosyalleşmesinde başlıca unsur olmasıdır. Ailede kadın ise bu unsurun
temel öğesi olarak doğum öncesi ve sonrasında çocuğun sağlıklı gelişimi, sağlıklı büyümesi ve sosyalleşmesinde
önemli bir etkiye sahiptir. Hangi ülkede yaşarsa yaşasın hangi dili konuşursa konuşsun başta konuşulan dil (ana
dili) olmak üzere kültürel mirasın ilk ana unsurlarını kazandırmaktadır. Şüphesiz ki kadın kadar erkek de ailede
yetişmekte olan çocuğa sosyal unsurları kazandırmada hem sorumlu hem de etkilidir. Ancak geleneksel etkinin
ağır bastığı Doğu toplumlarında, özel olarak da Suriye’de figür olarak aile içerisinde çocuğun yetişmesinde
kadının erkeğe göre ön plana çıkmış olduğunu belirtmek gerekir. Kadının çocuğun üzerindeki etkisini doğal bir
durum olarak kabul edenler vardır. Özellikle de çocuğun her türlü konudaki eğitiminden annenin sorumlu
tutulduğu toplumlar için.
İş gereği Kilis ilinde Suriyeli göçmen ailelerle çalışma, özellikle sosyal yaşantıları, ailelerin özelliklerini ve aile
içerisinde kadının çocuk üzerindeki etkisini gözlemleme imkânım oldu. Bu anlamda Suriyelilerin her türlü
sosyal yaşantısı ile ilgili edindiğim tecrübeler böyle bir çalışmanın yapılmasına vesile olmuştur.
Çalışma; “Suriyeli Ailelerde Kadının Çocuğun Eğitimi Üzerindeki Etkisi: Kilis Örneği” olup Kilis ilinde
hayatını devam ettirmekte olan geçici koruma altındaki Suriyeli aileler ile yapılan çeşitli mülakatlar, gözlemler
ve anketler sonucu elde edilen bilgilerle oluşturulmuştur. Uygulamalı olan çalışmanın evreni Suriyeli ailelerde
Kadının Çocuk üzerindeki etkisidir. Örneklem ise Kilis ilinde geçici ikamet eden bir grup Suriyeli ailelerdir.
Anahtar Kelimeler: Aile, Kadın, Suriye, Çocuk, Eğitim.
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SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERE GÖRE GAZİANTEP’İN TÜRKİYE’DEKİ
KONUMU
Murat KARABULUT
Prof. Dr. ,Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mkarabulutksu@gmail.com
Özet
Dünya üzerinde, kıtalar, ülkeler ve bölgeler arasında gelişmişlik bakımından önemli eşitsizlik vardır. Kıtalar,
ülkeler veya bölgeler arasında görülen her türlü eşitsizlik bölgesel dengesizlik olarak nitelendirilmektedir.
Bölgesel dengesizlikler ekonomik ve sosyal fırsat eşitsizliğini doğurmakta ve sosyo-ekonomik gelişmişlik farkını
ortaya çıkmaktadır. Dünyada tarih boyunca var olan bölgelerarası sosyo-ekonomik gelişmişlik farkı, 18.
Yüzyılda endüstri devrimi ile artmaya başlamış ve II. Dünya Savaşı sonrası daha da hızlanmıştır. Türkiye,
tarihsel ve kültürel olarak Ortadoğu, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkelerini kendisine yakın
olarak görmektedir. Bununla birlikte bu bölgedeki ülkeler arasında sosyo-ekonomik özellikler bakımından
birçok farklılıklar vardır. Benzer şekilde ülkemizin en büyük sorunlarından birisi olan iller arası dengesizlik
sorununun en büyük nedenleri ekonomik kaynakların, fırsat eşitliğinin ve gelir dağılımının dengeli olmamasıdır.
İller arası gelişmişlik farkını azaltmak için nüfusun sosyo-ekonomik niteliklerinin ve yaşam kalitesinin
yükseltilmesi gereklidir. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanabilmesi için nüfusun demografik özellikleri ile
doğal kaynaklar, ekonomik faaliyetler, teknolojik gelişme, sosyal ve kültürel yapı arasındaki dengenin her
seviyedeki plânlama ve politika geliştirme süreçlerinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Kısaca
kalkınma ve planlama ancak yaşamsal alanların (iktisadi, politik, sosyal ve çevresel) tümünü içeren bir toplumsal
proje ile mümkündür. Bunu yapabilmek için en azından iller ölçeğinde sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu
tespit edilmelidir. Bu amaçla Gaziantep ilinin durumu incelenmiştir.
Gaziantep coğrafi olarak Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yer alması nedeniyle tarihsel, ekonomik ve kültürel
olarak bulunduğu bölgenin özelliklerini taşıdığı sanılmaktadır. Ancak konuya yakından bakıldığında bu
bölgedeki iller arasında sosyo-ekonomik özellikler bakımından birçok farklılıkların ve benzerliklerin bulunduğu
görülür. Bu benzerlik ve farklılıklar illerin birbirleri arasındaki ilişkilerle alakalı olduğu kadar ulusal politikalar
da durum üzerinde etkili olmaktadır. Bu araştırmada, Gaziantep ve Türkiye’deki diğer iller çeşitli sosyoekonomik değişkenler kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma için “Hiyerarşik Kluster (küme) Analizi”
adı verilen istatistik yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçları dendrogram, benzerlik ve farklılık matriksleri ile de
desteklenmiştir. Bu çalışmada, aynı yapıyı gösteren homojen il gruplarının belirlenmesine ve elde edilen verilere
bağlı olarak Gaziantep’in hangi il veya iller grubuna daha çok benzediğinin belirlenmesine çalışılmıştır.
Sonuçlar Gaziantep’in bazı sosyal ve kültürel özelikleri bulunduğu bölgeyi gösteriyor olsa da bir çok açıdan
Türkiyenin diğer gelişmiş illerine daha çok benzediğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyo-ekonomik özellikler, Bölgesel farklılıklar, Gaziantep, Hiyerarşik kluster analizi,
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GAZİANTEP İKLİMİ DEĞİŞİYOR MU? KÜRESEL ISINMA BAĞLAMINDA BİR
DEĞERLENDİRME
Murat KARABULUT
Prof. Dr. ,Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mkarabulutksu@gmail.com

Özet
İklim değişimi meydana getirdiği çok yönlü etkileri nedeniyle günümüzde üzerinde yoğun olarak araştırmalar
yapılan en önemli problemlerden bir tanesidir. Çok genel bir ifade ile iklim değişikliği ‘Nedeni ne olursa olsun
iklim koşullarındaki büyük ölçekli ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler’
biçiminde tanımlanabilir. Yerkürenin oluşumundan günümüze kadar geçen süreçte, dünyamızın dengesi çeşitli
nedenlerle bozulmuş ve iklimde de büyük değişmeler meydana gelmiştir. Bu değişime 19. yüzyılın ortalarından
itibaren insan etkilerinin de katkısı olduğu düşünülmektedir. Artan nüfus ve gelişen teknoloji ile beraber gün
geçtikçe daha da güçlenen bu etkiler, ekolojik dengenin gittikçe bozulmasına yol açmıştır. İnsanların sanayi,
ulaşım veya günlük kullanım amacıyla petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtları tüketmesi, karbondioksit,
metan ve ozon gibi sera etkisine sahip gazların atmosfer içindeki oranlarının artmasına neden olmuştur.
Doğu Akdeniz Havzası dolayısıyla Güney Doğu Anadolu Bölgesi sahip olduğu coğrafi konuma bağlı olarak
iklim değişikliğine karşı duyarlı bir alanda bulunmaktadır. Türkiye’nin iç ve güney bölgelerinin küresel iklim
değişikliğinden daha çok etkilenebilecek bölgeler arasında olduğu bilinmektedir. Gaziantep de Türkiye’nin
güneyinde, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin geçiş kavşağında bulunmakta olup, geçiş iklim
koşullarının hakim olduğu bir alanda yer almaktadır. Bu çalışmada, 1970- 2017 yılları arasında Gaziantep’in
yıllık, mevsimlik ve aylık, yağış ve sıcaklık verileri incelenerek değişimin boyutu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Buna bağlı olarak Mann- Kendall, sen slope, lineer trend analizleri kullanılarak yağış ve sıcaklıklarda meydana
gelen eğilimler belirlenmiştir. Sonuçlar çalışma aralığı boyunca yağışlarda genel olarak güçlü bir azalma
trendinin hakim olduğu göstermekle beraber, yalnızca bir kaç ayda istatistiksel açıdan ( % 90 güven aralığında)
anlamlı artışların olduğunu ortaya koymaktadır. Sıcaklıklarda ise kuvvetli pozitif trendlerin yanı sıra bazı aylarda
yine kuvvetli olmayan trendlerin varlığı da belirlenmiştir. Bunun yanı sıra yaz mevsiminde sıcaklıklarda
gözlenen artışlar daha belirgin durumdadır. Ancak bu trend analizi sonuçları kritik değerlerin üstünde kaldığı
için istatistiksel açıdan da anlam taşımaktadır. Özellikle tropik gün sayılarındaki artış bölgenin ne denli risk
altında olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Yağış, Sıcaklık, Mann-Kendall, Trend, Gaziantep
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ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İN DÜŞ’ÜN DÜNYASINDA KÜLTÜR VE UYGARLIK
DÜALİZMİ ÜZERİNE BİR SORUŞTURMA
Serdar SAYGILI
Dr.Öğr.Üyesi, Erciyes Üniversitesi, serdarsaygili@erciyes.edu.tr

Özet
Aliya İzzetbegoviç; ailesi, toplumu ve ülkesi için büyük mücadeleler vermiş önemli bir devlet adamıdır.
Bağımsız Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olan İzzetbegoviç, devlet adamı olmanın yanı
sıra bilgeliği ile tanınmış entelektüel bir kişiliktir. İzzetbegoviç, Sırpların Bosna-Hersek’i kapsayan Büyük
Sırbistan Devleti hayalini ütopya olarak değerlendirmiştir. Büyük Sırbistan Devleti ütopyasına karşı ‘Köle
Olmayacağız’ inancıyla yola çıkan İzzetbegoviç, savaşın tüm yıkımlarına karşın halkının umutla bağını
koparmamıştır. İzzetbegoviç’in inancı ile geleceğe umutla bakan Bosna halkı, maruz kaldığı soykırım şiddeti
başta olmak üzere tüm olumsuzluklara rağmen varoluş mücadelesinden vazgeçmemiştir. Halkıyla birlikte onurlu
bir mücadele veren İzzetbegoviç, yaşamı içerisinde insan, felsefe, sanat, din, ahlak, siyaset, eğitim, eşitlik,
adalet, özgürlük kültür ve uygarlık gibi konularda özgün fikirler meydana getirmiştir. Bu fikirler çerçevesinde
kültür ve uygarlık kavramlarını da irdeleyen İzzetbegoviç; felsefe, ahlak, eğitim, eşitlik, adalet, özgürlük, sanat
ve siyaset gibi konuları kültür kavramı içerisinde değerlendirmiştir. Bu konuları yaratılmış rasyonel bir canlı
olan insanın özgün tasavvurları olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte İzzetbegoviç, uygarlığı insanların
yaşadıkları fizik dünyaya hâkim olabilmek için geliştirdikleri bilimsel ve teknik bilgi olarak değerlendirmiştir.
Ona göre, insanlar sahip oldukları bilimsel ve teknik bilgi çerçevesinde doğal dünyaya egemen olarak
uygarlıkları meydan getirmektedir. Kültür ve uygarlık arasında ayrılmaz bir ilişki olduğunu düşünen
İzzetbegoviç, kültürün uygarlığı biçimlendiren temel bir güç olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda o, uygarlığın
hızlı bir gelişim göstermesi durumunda kültürün yozlaşarak uygarlık üzerinde etki gücünü kaybedeceğini de
vurgulamıştır. İzzetbegoviç, yaşanabilecek böyle bir sürecin hem kültürün hem de uygarlığın sonunu
getirebilecek bir yıkım oluşturacağını düşünmüştür. Ona göre, kültür ve uygarlığın karşılaşacağı böyle bir
yıkımdan kurtulmanın yegâne yolu insanların güçlü bir kültürel temel inşaa etmesinden geçmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aliya İzzetbegoviç, İnsan, Kültür, Uygarlık
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PROTOTİPLER VE MÜKEMMELLER, İDEAL ÖZNENİN İNŞASINDA FELSEFE
ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR SORGULAMA
Serdar SAYGILI
Dr.Öğr.Üyesi, Erciyes Üniversitesi, serdarsaygili@erciyes.edu.tr
Özet
İnsan, dünyaya geldiği ilk günden günümüze kadar geçen zaman süreci içerisinde yaşadığı varlık dünyasını
anlamak, açıklamak ve yorumlamak için bir araştırma faaliyetine girişmiştir. Bu araştırma faaliyetinde kendi
varlığı üzerine de sorular soran insan, kendini kendisi için bir araştırma nesnesine dönüştürmüştür. İnsan,
kendine dönük olarak ‘İnsan nedir?’, ‘İnsan neden ölümlü bir canlıdır?’, ‘İnsanın aşkın bir amacı var mıdır?’ gibi
sorular sormuştur. İnsan, kendine dönük olarak sorduğu bu sorular çerçevesinde kendi özünü ortaya çıkarmaya
ve kendi neliğini bir bütün olarak anlamaya çalışmıştır. Bu anlama faaliyetinde insanın en temel dayanak noktası
akıl olmuştur. Akıl sahibi bir canlı olarak insan, bilinen varlık alanı içerisinde yapıp etmeleri ile fark yaratmış
özel bir canlıdır. Bu özel canlı yaşadığı dünyayı ve kendini algılama, açıklama ve anlama sürecinde binlerce
yıllık bir birikiminin sonucu olarak birçok bilgi türü meydana getirmiştir. Bu bilgi türleri gündelik bilgi, teknik
bilgi, bilimsel bilgi, sanatsal bilgi, dini bilgi, okkült bilgi ve felsefi bilgi gibi kategorilere ayrılmıştır. Bu bilgi
türlerinden felsefi bilgi diğer bilgi türlerine kıyasla insan üzerinde önemli etkisi olmuştur. Zira hakikat ve hikmet
arayışı olarak da ifade edilen felsefe, insanın en etkili düşünsel etkinliklerinden birisidir. Bu düşünsel etkinliğin
en genel anlamda amacı ise insanı bireysel olarak özgünleştirmek, toplumsal olarak özgürleştirmek ve evrensel
olarak olgunlaştırmak olduğu söylenebilir. Bu amaçlarının yetişmekte olan nesillere kazandırılmasının en önemli
araçlarından birisi ise felsefe öğretimidir. Ülkemiz eğitim kurumlarındaki felsefe öğretimi öğrencinin bireysel,
toplumsal ve evrensel sorunlar üzerinde soru sorma, analiz yapma, senteze ulaşma ve değerlendirme gibi
düşünsel kazanımlara ulaştırmaktan uzaktır. Bununla birlikte, eğitim kurumlarımızdaki felsefe programının
yoğunluğu, program içerisindeki felsefe derslerinin içeriği, felsefe dersindeki tartışmaların derinliği, felsefe
konularının güncelliği, felsefe derslerinde kullanılan metotların etkinliği ve felsefe öğretmenin yeterliliği gibi
hususlarda da sorunlar olduğu görülmektedir. Bu sorunlar eğitim kurumlarımızdaki felsefe öğretiminin niteliğini
zayıflatmakta, etkisini azaltmakta ve öğrencilerin düşünsel ve davranışsal amaçlara ulaşmasını zorlaştırmaktadır.
Nitekim felsefe öğretimindeki birtakım olumsuzluklara rağmen, felsefenin özünde yer alan düşünsel ve eylemsel
kazanımlara ulaşmak insanımız/milletimiz açısından imkânsız değildir. Dolayısıyla insanın, toplumun ve
dünyanın çok hızlı değiştiği günümüz dünyasında milli ve evrensel değerleri benimsemiş, sorumluluk ve vicdan
sahibi, eylemlerinde ve söylemlerinde tutarlı, ahlaklı ve adaletli, özgür ve özgün düşünen yaratıcı bireylerin
yetiştirilmesinde felsefe eğitiminin önemi yadsınamaz bir gerçektir.
Anahtar Kelimeler: İnsan, Eleştirel Düşünce, Felsefe,
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FARKLI KUŞAK KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ-YAŞAM DENGESİNE BAKIŞLARI
Bedriye TUNÇSİPER
Prof.Dr., İzmir Demokrasi Üniversitesi, bedriye.tuncsiper@idu.edu.tr

Duygu KIZILDAĞ
Doç.Dr., İzmir Demokrasi Üniversitesi, duygu.kizildag@idu.edu.tr
Özet
Artan eğitim fırsatları ve devlet teşvikleri, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıdaki değişiklikler kadın girişimci
sayısının artmasına etki etmektedir. Kadın girişimci potansiyelini harekete geçirmek ve özellikle girişimcilik
sürecinde en önemli unsur olan finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla farklı politikalar geliştirilmektedir.
Geliştirilen politikalar kadın girişimcilerin işletmelerini kurarken karşılaştıkları sorunları azaltmakta fayda
sağlasa da kadın girişimciler faaliyetlerini yürütürken hala pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu
sorunların çoğu kez kadının cinsiyet rolünden kaynaklandığı bilinmektedir.
Kadına yüklenen cinsiyet rolü; kadın girişimcilere sadece iş hayatındaki tüm profesyonel sorumlulukları yerine
getirmeyi değil, aynı zamanda iyi bir eş ve iyi bir anne olma sorumluluğunu da yüklemektedir. Kadın
girişimciler ev hayatı ve iş hayatı arasında denge kurmak zorunda kalmakta ancak üstlendikleri çoklu roller
arasında çoğu kez çatışma yaşanmakta, iş yaşamındaki yoğunluk kadın girişimcilerin kendilerinden beklenen
sorumlulukları yerine getirmesine engel olmaktadır. İş ve iş yaşamı dışındaki farklı roller ve sorumlulukların
etkin şekilde yerine getirilmesi olarak tanımlanan “iş-yaşam dengesi”ni sağlayabilmek kadın girişimciler
açısından çözülmesi gereken önemli bir sorun haline gelmektedir. Toplumsal cinsiyet temelli rolleri içselleştiren
bazı kadın girişimciler bu sorunu hemen gidermek isterken, bazı kadın girişimciler ise yaşadıkları sorunu normal
bir süreç olarak değerlendirmektedir.
Bu çalışmada kadın girişimcilerin iş-yaşam dengesine bakışlarının farklı kuşakların temsilcisi olmaları ile ilişkisi
araştırılmaktadır. Çalışmanın örneklemini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Afyonkarahisar İl Kadın
Girişimciler Kurulu üyesi olan kadın girişimciler oluşturmaktadır. Odak grup görüşmesi yönteminin kullanıldığı
araştırma sonunda kadın girişimcilerin iş-yaşam dengesine bakışlarında kuşaklar arasında temel bir farklılık
olmadığı görülmüştür. Bunun yanında devam eden geleneksel baskılar nedeniyle kadın girişimcilerin iş-yaşam
dengesini sağlamakta sorun yaşamaya devam ettikleri ve bu sorunları gidermekte benzer araçlardan
yararlandıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kadın Girişimci, İş-Yaşam Dengesi, Kuşaklar
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KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI
Serdar ŞAHİN
Dr. Öğretim Üyesi,Abant İzzet Baysal Üniversitesi,serdarsahin@ibu.edu.tr
Özet
Devlet anlayışı insanların bir arada yaşama gerekliliklerinden kaynaklanan mecburiyetlerinden doğmuş sosyal
bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk devlet şekli jandarma (koruyucu) devlet anlayışı, ilerleyen dönemlerde
yerini teknik ve ticari hayatın gelişmesinin de etkisiyle farklı görevler üstlenmiş ve farklı amaçlarla piyasa
ekonomisine çeşitli müdahalelerde bulunan bir devlet anlayışına bırakmıştır. Söz konusu müdahaleleri devlet
regülasyon sağlayıcı kurumlar aracılığıyla yapabildiği gibi doğrudan piyasa ekonomisi aktörü olarak da
ekonomide görev alabilmektedir.
Devletin ekonomik faaliyetlerinin sınırı yüzyıllar boyu tartışılagelmiş bir sorunsaldır. Sorunun cevabı döneme
hakim sosyal, siyasi, ekonomik ya da dini bakış açıları doğrultusunda değişiklikler göstermiştir. 1900’lü yıllara
kadar kamunun ekonomi içinde var olup olmayacağı sorusu üzerine şekillenen sorunsal, 1900’lü yıllarla birlikte
payının ne kadar olması sorusu üzerine şekillenmiştir. Ülkemizde de kamu kesimi Kamu İktisadi Teşebbüsleri
(KİT) aracılığıyla bir piyasa aktörü olarak görev icra etmektedir. KİT’ler genç Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
vatandaşlarına en üstün sosyal ve ekonomik faydayı sunabilmek amacıyla 1930’lu yıllardan beri özel bir önem
verilerek kurulmuşlardır. Kuruluşlarından bu yana genel ekonomi içerisindeki önem ve ağırlıklarını olumlu ve
olumsuz yönde hissettirmişlerdir. Ekonomik veya siyasi sistemlerden bağımsız bir şekilde her ülkede az ya da
çok sayıda bulunan bu kuruluşlar devletlerin ellerinde ekonomik ve siyasi birer güç olarak görev yapmaktadırlar.
Ülkemizde kurulmaya başlandıkları 1930’lu yıllardan bu yana ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlayan
KİT’lerin işlevlerinin özel sektöre devredilmesine yönelik çalışmalar 1984 yılında başlatılmıştır.
Özelleştirme uygulamalarının değerlendirmesini yapmak için henüz yeterli bir süre geçmemekle birlikte, bugüne
kadar yapılan uygulamalarda gerçek ve tam özelleştirme çalışmaları çok nadir gerçekleşmiştir. Devletlerin
özelleştirilecek KİT’lerin sermayesinde önemli bir payı kendi elinde bulundurmaya devam etme eğilimi içinde
oldukları görülmektedir. Tam olmasa da yapılan özelleştirme deneyimlerinde, önemli sorunların ortaya çıktığı,
sonuçlarla amaçlar arasında çelişkilerin görüldüğü bilinmektedir.
Özelleştirme ile KİT hisse senetlerinin geniş kitlelere satılması amaçlanırken, özelleştirme neticesinde pay
senetleri az sayıda özel kişi ve/veya kuruluşun elinde toplanabilmektedir. Bu durum az gelişmiş ülkelerde gelir
ve servet dağılımını olumsuz yönde etkilemektedir. Özelleştirilen teşebbüslerle rekabet edebilecek başka
işletmelerin bulunmaması durumunda, devlet monopolleri yerine özel monopoller doğabilmektedir ki bu durum
da tüketici yararını zedelemektedir. Özelleştirme ile devlete ek gelir sağlamak, hazine üzerindeki finansman
yükünü azaltmak amacıyla KİT’lerin halka satılması ile sağlanan gelirlerin toplam kamu harcamalarına oranla
düşük kaldığı görülmektedir. Bu durumda, özelleştirmenin etkinliğinden söz etmek mümkün olamamakta çünkü
devlet kendine sürekli gelir getiren bir kaynaktan yoksun kalmış olmaktadır.
Özelleştirilen teşebbüsler ortakların gelirlerini artırma yolunda kar politikası izleyeceklerinden, tüketicinin
faydasını olumsuz yönde etkileyeceklerdir. Tüketiciden çok, ortaklar ön planda olacağı için özellikle monopol
olan bir kuruluş, tüketici açısından olumsuz sonuçlara yol açacak ve piyasa da arz temelli sosyal ve ekonomik
sorunlar ortaya çıkacaktır. Özelleştirme konusundaki çalışmalar sırasında çeşitli problemlerin ortaya çıkacağı
şüphesiz olmakla birlikte, bazı büyük kamu tekellerinin satımında, sermaye piyasasının yetersizliği, çalışan
personelin geleceği, özelleştirme işlemi sonucu devlet müdahalesinin boyutu gibi sorunlar da ortaya
çıkabilmektedir. Özelleştirme uygulamalarında amaçlanan optimum faydayı elde edebilmek için sorununun, bir
fayda maliyet analizi şeklinde ortaya konulması, her bir endüstri için önlemler zinciri oluşturulması ve uygun
özelleştirme modelinin kurulması gerekmektedir. Esas olarak, her alternatif özelleştirme teklifinin doğuracağı
çeşitli tepkilerin, mevcut ve potansiyel tüketiciler, vergi mükellefleri iş ve sermaye arzında bulunanlar gibi türlü
menfaat çerçeveleri açısından incelenmesinde yarar bulunmaktadır. Bu çıkar grupları arasındaki ilişkilerin
saptanmasından sonra, uygulamaya geçilebilmelidir. Dolayısıyla kamu doğru bir SWOT analizi çalışması
yapmalı güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehdit olanaklarını doğru belirlemeli ve bu doğrultuda hareket
etmelidir. Özelleştirme uygulamalarında satış bedeli önemli bir faktör olduğu için gerek ihale yapıcılar ve
gerekse kamuoyu fiyata odaklanabilmektedir. Firma varlıkları belirli bir fiyat üzerinden yeni sahiplerine pay
senedi şeklinde devredilmektedir. Oysaki; özelleştirme meselesi bir bütün olarak planlarken, söz konusu
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özelleştirmenin taraflara etkisinin bir bütün olarak ele alınması gerekir. Özelleştirmenin kamu kesimi, özel kesim
ve piyasa ekonomisine (Görünmez el) etkilerinin doğru bir şekilde ele alınması gerekir.
Dolayısıyla doğru bir özelleştirme dizaynı için; kuruluş sayısı ve bu kuruluşların varlık ve borçları, kuruluşun
amacı ve kapasitesi, kuruluşun endüstriye yeni girişi sonucu karşılaşabileceği sorunlar, kuruluşun faaliyet
gösterebileceği endüstrinin yapısı, fon kaynakları ve ticari nitelik taşımayan sorumluluklar, endüstrideki rekabet
politikası, fiyat ve karlar üzerindeki kontroller, devletin özelleşen kuruluşta hisse veya kuruluş yönetim
kurulunda oy hakkı bulunup bulunmayacağı, özelleştirme işleminin zamanlanması doğru bir şekilde belirlenmesi
gerekmektedir.
Özelleştirme uygulamalarının zorluğu ve özelleştirme işlemleri sonucu oluşacak olumsuzlukların yanı sora
özelleştirme işleminin olumlu sonuçlar ortaya çıkarması da muhtemeldir. Özelleştirilmiş işletmelerde alınan
kararlarda, hükümet karar ve tercihleri ile piyasanın tüketici etkisi altındaki disiplini rol oynayacaktır. Bunun
yanında yönetim işletmenin kara geçirilmesi konusunda motive edilecektir. Özeleştirme sonucunda işletme tekel
olma avantajını kullanma gibi bir inisiyatife sahip olacaktır. Diğer bir taraftan kuvvetle muhtemel verimli
olmayan bir üretim politikasına son verilerek, kaynak israfının önüne geçilecektir. Ancak bu durumda, iş gücü
ve arz kesiminin bir kısmında güçlükler olabilecektir. Özelleştirme sonucunda rekabet teşvik edileceğinden hem
tüketici yararını arttırmada ve hem de tekelci gücü kırmada önemli bir mekanizma olacaktır. Özelleştirmenin
temel amaçlarından birisi de kaynakların en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönlendirilmesi olduğundan,
işletmelerin bu yönde faaliyette bulunmaları engellenmemelidir. Özelleştirme sadece milli bir endüstride, o
endüstrinin pay senetlerinin satışı anlamına gelmemektedir. Bu uygulamanın altında yatan hedef piyasa
güçlerinin rolünü işlevselleştirerek endüstri etkinliğini artırmaktır. Bu konuda başarılı olabilmek için rekabeti
teşvik edecek diğer araçların da devreye sokulması gerekir. Her özelleştirme uygulaması, her bir endüstrinin
kendi özel şartlarına göre şekillendirilmiş bir proje bütününün arçaları mahiyetinde olmalıdır. KİT’ler
özelleştirilirken nitelikleri, yöneldikleri amaç ve hedefler, yüklendikleri fonksiyonlar, zamana ve ülkemizin
sosyoekonomik şartlarına göre planlanıp yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kamusal faaliyetler,Kamu iktisadi teşebbüsleri, Özelleştirme
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KAVRAM VE KAPSAM AÇISINDAN BÜTÇE HAKKI
Serdar ŞAHİN
Dr. Öğretim Üyesi,Abant İzzet Baysal Üniversitesi,serdarsahin@ibu.edu.tr
Özet
Bir ülkede devlete yüklenilen görev ve fonksiyonları belirleyen güce iktidar adı verilmektedir. İktidar
kavramının farklı birçok eş anlamı bulunmakla birlikte burada toplumsal düzeyde iş yapabilme hakkını temsil
eden “güç” kavramını yani siyasi kudreti ifade etmektedir. Bu doğrultuda iktidara sahip olan erk, ekonomik
açıdan kamusal harcama ve gelir politikalarını belirleme yetkisini de elinde bulundurmaktadır. Dolayısıyla
iktidara sahip olan erk, kamusal harcama ve gelirlerin tür ve tutarlarını belirleme ve bu doğrultuda söz konusu
işlemlerin yapılabilmesine izin ve yetki verebilme yeterliliğine sahiptir.
Devletler kamusal faaliyetlerin kapsamını günümüzde ekonomik açıdan her yıl düzenli bir şekilde hazırlanan
“Bütçe” ile belirlemektedirler. Bütçe kelimesi mali bir kavram olarak bugün ki anlamıyla ilk kez 18. yüzyılda
İngiltere’de kullanılmış bir kelimedir. Bütçe kelimesi, İngilizcede yer alan “Budget” kelimesinden dilimize
geçmiştir. Kelime köken itibariyle Latince’den eski Fransızca’ya “Bouge” ya da “Bougette” olarak geçen
“çanta”, “çekmece” anlamı taşımaktadır. Mali bir kavram olarak bütçe kelimesi farklı yazarlar tarafından farklı
şekillerde açıklanmakla birlikte yapılan tanımlar toplu bir şekilde ele alındığında bütçe; belirli bir dönemle sınırlı
olarak hazırlanan ve bu döneme girmeden önce onaylanan, gelirlerin toplanabilmesine, giderlerin
gerçekleştirilebilmesine izin ve yetki veren, denk bir şekilde hazırlanarak tahmini rakamlardan oluşan hukuki bir
belgedir.
Gelirlerin toplanabilmesine giderlerin gerçekleştirebilmesine izin ve yetki verebilme kabiliyeti gibi mutlak bir
güce sahip hukuki bir metin olan bütçe kanununu dizayn edenlerin bütçe kanunu gibi güçlü bir aracı kendi
çıkarları doğrultusunda kullanma kabiliyetine sahip oldukları göz ardı edilmez bir gerçekliktir. Söz konusu
gerçeklik böylesi bir gücün kimin tarafından kullanılacağı sorusunu ortaya çıkarmaktadır ki tam da bu noktada
“bütçe hakkı” kavramı ortaya çıkmaktadır.
Literatürde birçok yazar tarafından bütçe hakkı, bütçenin halkın tercihleri doğrultusunda hazırlanmasını ifade
etmekte ve bütçe hakkı bütçenin halk ya da halk adına karar vermeye yetkili organlar (temsilciler) tarafından
hazırlanması olarak tanımlanmakta ve bu doğrultuda bütçe hakkının gelişimi İngiltere’de 1215 tarihinde Magna
Carta’nın Kral tarafından kabulüne dayandırılmaktadır. Ancak bütçe hakkı bu tanımların ötesinde bir kavramdır.
Bir ülkede bütçe aracılığıyla kamusal harcama ve gelirlerin tür ve tutarlarını belirleme ve bu doğrultuda söz
konusu işlemlerin yapılabilmesine izin ve yetki verebilme yeterliliğine “bütçe hakkı” adı verilmektedir.
O halde bütçe hakkını parlamentonun izni olmaksızın hükümetin gelir toplayamaması ve harcama yapamaması
olarak tanımlamak doğru bir yaklaşım olmayıp bu çalışmaların halkın bütçe hakkına sahip olma süreci olarak
ifade edilmesi gereklidir. Zira egemenlik anlayışına göre devlet türlerinde bütçe hakkı monarşi ile yönetimlerde
devlet başkanına, Oligarşide belirli bir zümreye, Meşrutiyette devlet başkanı ile parlamento ortaklığına,
demokrasilerde ise halka aittir.
Anahtar Kelimeler : Bütçe Kavramı, Bütçe Hakkı Kavramı, Bütçe Hakkının Kapsamı.
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DEMOKRASİ VE AİLE: ÖTEKİNİN BABASI İSİMLİ SİNEMA FİLMİ ÜZERİNE
BİR İNCELEME
Yusuf ÇİFCİ
Dr.Öğr.Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi,y.cifci@alparslan.edu.tr

Veysel ERGÜÇ
Arş. Gör. ,Muş Alparslan Üniversitesi,v.erguc@alparslan.edu.tr

Özet
Rousseau, “Eğer tanrılardan oluşan bir toplum olsaydı; demokrasinin yaşanması ancak o zaman mümkün
olabilirdi” ifadesini kullanmaktadır. Rousseau’nun bu önermesinden hareketle bir toplumda demokrasinin
içselleştirilebilmesinin bir hayli zor olduğu iddia edilebilir. Bu bağlamda demokrasi teorisi üzerine kısa bir
okuma yapıldığında demokrasinin bir bütün olarak içselleştirilebileceği esas yerin aile olduğu ileri sürülebilir.
Bütün toplumlarda toplumun temel yapı taşı olarak aile, çocuğun demokratik bir zihniyet ile yetişebilmesi için
bir hayli önemlidir.
Aile bireyleri içinde ortaya çıkan çatışma ya da uzlaşma, çocuğun gelecekte nasıl bir politik hayat süreceğinin
temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda Yedullah Samedi’nin yönetmenliğinde çekilen “Ötekinin Babası” isimli
sinema filminden hareketle aile ve aile eğitiminin çocuktaki olumlu-olumsuz gelişmeyle doğrudan bağlantılı
olduğu ileri sürülebilir. Bu filmde beş kişilik bir ailede yaşanan olaylar, babası tarafından “sevilmeyen” Şahab’ın
gözünden anlatılmaktadır. Şahab’ın babasıyla iletişim kuramaması neticesinde; Şahab babasına (büyük abisini
göstererek) “ötekinin babası” ismini takmıştır ve babasından bahsederken ‘ötekinin babası’ olarak
bahsetmektedir. Buradan hareketle demokrasinin düşmanı olan ötekileştirmenin ailede başladığı ifade edilebilir.
Bu bildiride demokrasi ve eğitim ilişkisi merkezinde; aile ve demokratik eğitim üzerinden çocuğun demokratik
bir zihin dünyasına sahip olabilmesi meselesi, “Ötekinin Babası” isimli sinema filminden hareketle analiz
edilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda bildiri üç ana başlıktan oluşmaktadır: Birinci başlıkta; demokrasi teorisi
merkezinde eğitim meselesi incelenecektir. İkinci başlıkta, çocuğun demokratik bir zihniyete sahip olabilmesi
için aile ve ailedeki eğitimin önemi analiz edilecektir. Üçüncü ve son başlıkta ise; birinci ve ikinci başlıkta
anlatılan demokrasi, eğitim ve aile ilişkisinin önemi, “Ötekinin Babası” isimli sinema filminden verilen
örneklerle sabitlenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Demokratik Zihniyet, Eğitim, Aile, Ötekinin Babası.
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İSLAMCILIK VE OSMANLICILIĞIN AK PARTİ DIŞ POLİTİKASINA ETKİSİ
Yusuf ÇINAR
Dr.Öğr.Üyesi, Bitlis Eren Üniversitesi, ycinar86@hotmail.com>

Azize Arslan ÇINAR
Özet
AK Parti döneminde Türk dış politikasında oluşan paradigmanın geleneksel Türk dış politikasından farklı olduğu
ifade edilebilir. Tarihsel süreçte Türkiye, Ortadoğu ve İslam dünyasını laik ve cumhuriyetçi yapısına bir tehdit
olarak algılanmıştır. Ortadoğu ve İslam dünyası ile olan bağlar daima kısa dönemli ve büyük ölçüde askerî
savunmaya yönelik olarak oluşturulmuştur. AK Parti dönemiyle birlikte, 2003 yılı öncesinin Batı, ABD ve
NATO eksenli dış politika anlayışının yanı sıra Osmanlı havzası ve İslam havzasıyla olan ilişkilerini gözden
geçirmiştir. AK Parti’nin bu yaklaşımı sonucunda bazı kesimlerce dış politikanın giderek İslamcılığa ve
Ortadoğu’ya yöneldiği iddia edilmiştir. 2002 yılından itibaren izlenen dış politika çizgisi ile Batıcılığa alternatif
sunulmaktan ziyade Batıcılığın üzerine eklemlenerek daha etkin bir dış politika izleme gayretinin etkili olduğu
iddia edilebilir. AK Parti bu dönemde ne Batı ne Doğu ne de ABD’ye ölçüsüz ağırlık verilerek dış politikada
dengenin bozulmamasına önem vermiştir. Bu çalışma İslamcılık ve Osmanlıcılığı Ak Parti Dış Politikasına
etkisini ele almaktadır.
Anahtar Kavramlar: İslamcılık, Osmanlıcılık, Ak Parti, Dış Politika.
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SAVAŞ SONRASI SURİYE’NİN SİYASİ VE ANAYASAL YÖNDEN İNŞASI
Abdurrahman TEKİN
Arş. Gör., Yalova Üniversitesi, tekinabdurrahman@hotmail.com

Ömer TEMEL
Arş. Gör., Yalova Üniversitesi, omrtml@gmail.com
Özet:
Fransızlardan bağımsızlığını aldığı günden bu yana demokratik görünümlü bir monarşi yaşayan ve egemenliğin
sadece tek bir ailede hüküm sürdüğü Suriye’de halk, Arap Baharı olaylarının yarattığı etki ile modern anlamda
demokratik bir düzen kurma çabasındadır. Arap coğrafyasında 15 Mart 2011 de başlayan "Bahar", hükümetlerin
vahşice karşılık vermesiyle adeta "Kışa" dönüşmüştür. Bu durumun en ağır sonuçları Suriye’de kendini
göstermiştir. Suriye'de gösterilerin başladığı günden bu yana neredeyse 500 bin insan ölürken, 1 milyonun
üzerinde insan ise yaralanmıştır. Suriye nüfusunun yarısından fazlasına tekabül eden 11 milyon insan evlerinden,
5 milyon insan ise ülkesinden göç etmek zorunda bırakılmıştır.
Suriye’nin anayasal anlamda bir “devlet” olarak var olmasının ne kadar mümkün olduğunun görüşüldüğü Astana
görüşmeleri, muhalifler ile rejim arasında bir anayasal nitelikte belge olan "anlaşma metnini" masaya taşımıştır.
Bu görüşmeler esnasında yeni anayasa yapımı ve sivil iradenin daha etkin olması hakkında hukuki güvencelerin
getirilmesi de tartışılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa devletlerinin önceliklerinin, Suriye'nin siyasi
ve anayasal açıdan yeniden inşasından çok DAEŞ ile mücadele olması sebebiyle bu aktörler, Astana sürecinden
dışlanmışlardır. Suriye'nin savaş sonrası siyasi ve anayasal açıdan yeniden inşası süreci Rusya ve Türkiye
liderliğinde gelişim gösterecektir.
Suriye'de devam eden sağlıklı bir anayasal sürecin olmaması, ülkede ciddi bir hukuk boşluğuna sebep
olmaktadır. Bu bağlamda anayasal demokrasiyi yeniden inşa süreci, Suriye özelinde, anayasa hukukçuları için
araştırması önemli bir örnekliktir. Anayasa hukuku doktrininde kabul edilen görüş uyarınca "kurucu iktidar",
yepyeni bir anayasa yapma hakkına sahiptir ve Astana süreci de bu amaca ulaşmanın yollarını döşemede önemli
bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Astana süreci sonunda Suriye'nin, kapsayıcı yeni bir anayasa yapması
sağlanacaktır.
Bu çalışmada, Astana sürecinde alınan ve alınması muhtemel olan kararların ışığında, Suriye’de savaş sonrası
inşa edilecek olan anayasal düzen değerlendirmesi yapılacaktır. Bu bağlamda Suriye'nin toprak bütünlüğünün
korunup korunmayacağı hususu, devlet şeklinin üniter mi yoksa federatif mi olacağı, Arap, Türk, Kürt
etnisiteden oluşan yapı, Sünni, Şii ve Hıristiyanlardan oluşan dini yelpazenin durumu, sürdürülebilirlik ve
anayasallık çerçevesinde ele alınacaktır. Çoğulcu ve istikrarlı bir demokrasinin inşasının sağlanabilmesi için
yasama, yürütme ve yargı erklerinin, etnik ve dini gruplar arasında nasıl bir denge ile dizayn edileceği hususları,
Bosna Hersek ve Lübnan örnekleri de göz önünde bulundurularak izah edilecektir. Son tahlilde ele alınacak
muadil nitelikteki ülke örneklikleri ile çalışma karşılaştırmalı hukukta mevcut siyasi ve sosyolojik etkenlere
sahip ülkelerdeki uygulamaları görmek adına detaylandırılacaktır.
Anahtar Kelimler: Suriye Sivil Savaşı, Suriye Anayasası, Savaş Sonrası Anayasacılık

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences THE BOOK OF ABSTRACTS ISBN 978-605-9885-67-6

18l Sciences / May 11-

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences
April 6-8, 2018 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.com

www.iksadkongre.org

FARABI

ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARLARI BAĞLAMINDA
DİSİPLİN YARGILAMALARI
Ömer TEMEL
Arş. Gör., Yalova Üniversitesi, omrtml@gmail.com

Abdurrahman TEKİN
Arş. Gör., Yalova Üniversitesi, tekinabdurrahman@hotmail.com
Özet
Toplumsal yaşamı düzenleyen Hukuk Kuralları diğer kurallardan, yaptırım uygulaması özelliği ile ayrılmaktadır.
Bu yaptırım ise ceza olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm vatandaşların, hukuk kurallarına uyması gerekmekte
aksi takdirde bu durum vatandaşların, derece mahkemelerindeki ceza yargılamaları ile muhatap olmasıyla
sonuçlanmaktadır. Normal vatandaşlardan farklı olarak kamu görevlilerinin ise tüm hukuk kurallarına ilaveten
kamu hizmetlerini yürütürken uymakla yükümlü olduğu başka kurallar da vardır. Bu kurallara uyulmaması
halinde ise memurun, neticesi itibariyle hukuk düzeninde etkin sonuçlar doğuran disiplin hukuku bağlamında
sorumluluğu ortaya çıkacaktır.
1982 Anayasasında, 2010 yılında yapılan değişiklik ile Anayasal düzenimize dâhil olan Anayasa Mahkemesine
bireysel başvuruda bulunma hakkı, Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde (AİHS) korunan
hakların, kamu tüzel kişilerince ihlal edilmesinin değerlendirilmesini sağlamaktadır. Disiplin Yargılamaları,
konusu itibariyle ilintili olduğu pek çok hak kapsamında bugüne kadar Anayasa Mahkemesinin önüne getirilen
birçok davaya konu olmuştur. Özellikle Adil Yargılanma Hakkı kapsamında gerçekleşen incelemeler önemli bir
içtihat bilgisi oluşturmuştur.
Anayasa Mahkemesi disiplin yargılaması konusunda daha önce almış olduğu "ilke kararı" ile özellikle yaşam
hakkının fiziksel bütünlüğünün ihlaline kasten sebebiyet verilmemişse “etkili bir yargısal sistem kurma” pozitif
yükümlülüğü olarak, her fiil için mutlaka ceza davası açılmasını şart koşmamaktadır. Mağdurlara hukuk, idari ve
disiplin ile ilgili hukuk yollarının açık olması Mahkemece yeterli görülmektedir(Serpil Kerimoğlu ve diğerleri
kararı, Hüseyin Zencir Kararı). Anayasa Mahkemesi bu konudaki ilke kararını, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararları neticesinde vermiştir. AİHM’de bu konuda disiplin yargılamasının yapılmasını, etkili bir
yargısal sistem kurma olarak görmüştür(Va/Fransa [BD], 53924/00, 8/7/2004; Calvelli ve Ciglio İtalya, 32967
/96, 17/1/2002). Aynı şekilde Anayasa Mahkemesinin diğer kararlarında da disiplin cezaları ile ilgili olarak,
1982 Anayasasının 13. maddesi kapsamında temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ve özellikle ölçülülük
ilkesi kapsamında yapmış olduğu değerlendirmeler mevcuttur. Anayasa Mahkemesi konuyu, hem bir yargı
denetiminin yapılacağı “mahkeme” statüsü bağlamında ele almış hem de bir hak ihlaline neden olma boyutuyla
ele almıştır.
Çalışmamızda ki gayemiz, Anayasa Mahkemesinin bugüne kadar önüne bireysel başvuru konusu olarak gelen
disiplin yargılamalarını konu alan davalarda, "kabul edilemezlik" kararı verilenlerinin nedenlerini ortaya
koymak, "esas denetim" yapılanların ise esasa konu olan haklar bağlamında dikkat çekilen hususlarını, disiplin
hukuku mevzuatını da ele alarak değerlendirmektir. Bu haklardan en çok başvuru konusu olan adil yargılanma
hakkı ise konu bağlamında özel olarak ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Disiplin Yargılaması, Bireysel Başvuru, Adil Yargılanma Hakkı.
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1987 GENEL SEÇİMLERİNDE SİYASİ PARTİLERİN DIŞ POLİTİKA
KONUSUNDAKİ VAATLERİ
POLITICAL PARTIES' COMMITMENT TO FOREIGN POLICY IN 1987 GENERAL
ELECTIONS
Ayşe ERKMEN
Okutman Dr. Gaziantep Üniversitesi, aerkmen@gantep.edu.tr
Özet
Bu çalışmada amaç 1987 yılında seçim kampanyası yürüten siyasi partilerin programlarında veya
beyannamelerinde dış politika konusunda belirttikleri vaatlerini ortaya koymaktır. Bu seçim kampanyasına
Anavatan Partisi Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Doğru Yol Partisi, Demokratik Sol Parti, Refah Partisi ve
Milliyetçi Çalışma Partisi2nin katıldığı tesbit edilmiştir. Seçime katılan partilerin söz konusu dönemde dış
politikada yaşanan koşulları dikkate alarak dış politika vaadinde bulundukları görülmektedir. Doğru Yol Partisi
ve Demokratik Sol Parti’nin hazırladıkları programlarında I. Özal Hükümetinin dış politikadaki uygulamalarını
eleştirdikleri görülmektedir. Diğer partilerin ise böyle bir eleştiriye yer vermeyip sadece kendi vaatlerini
belirttikleri söylenebilir. Anavatan Partisi’nin ise iktidarı döneminde dış politikada yaptığı uygulamaları
anlatarak seçmeni etkilemeye çalıştığı söylenebilir. Anavatan Partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve
Demokratik Sol Parti dış politikada ekonomik alanda ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini bildirmişler ve bunun
yapılmasının ülke ekonomisinin gelişmesi için siyasi alandaki politikalar kadar önemli olduğunu
vurgulamışlardır. Ortadoğu ve Ortadoğu dışındaki İslam ülkeleri hakkında Anavatan Partisi, Demokratik Sol
Parti, Refah Partisi ve Milliyetçi Çalışma Partisi vaatlerde bulunmuştur.. Ancak Müslüman Orta Doğu ülkeleri
hakkında Anavatan Partisi, Refah Partisi ve Milliyetçi Çalışma Partisi olumlu yönde ilişkileri geliştirme
vaadinde bulunurken Demokratik Sol Parti bu ülkeleri Türkiye’nin demokratik rejimine karşı tehlike olarak
göstermiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve Milliyetçi
Çalışma Partisi Türk veya Müslüman devletler başlığı içinde yer vermeyip ayrı bir başlık altında vaatlerde
bulunmuşlardır. Diğer partilerden farklı olarak Demokratik Sol Parti’nin Ege kıta sahalığı konusuna çözüm
getirme, Irak ve Bulgaristan’da yaşayan Türklerin haklarının korunmasını sağlama yönünde vaatlerde bulunduğu
görülmektedir. Sosyal Demokrat Halkçı Parti Türkiye’nin dış ülkelerle sosyal ilişkilerini geliştiremediğini ileri
sürmekte ve sanat, kültür, spor, gençlik, meslek kuruluşları gibi ekonomik ve kültürel yaşamda işlevi bulunan
öğeler aracılığı ile Türkiye'nin dünyaya açılışını hızlandırmayı vaat etmektedir. Doğru Yol Partisi dışındaki
partilerin yurt dışında çalışan Türk işçilerinin problemlerinin çözümünü gerçekleştirmeyi vaat ettikleri
görülmektedir. II. Özal Hükümeti döneminde farklı ülkelerle farklı alanlarda anlaşmalar yapıldığı ve bu
anlaşmaların Türkiye Büyük Millet meclisinde onaylanarak yürürlüğe girdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Dış Politika, Siyasi Parti, Genel Seçim, Kanun, Anlaşma
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VERGİ HUKUKUNDA İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN
DECLARATION BY RESERVATION IN TAX LAW
Yaşar AYYILDIZ
Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, yasarayyildiz@ibu.edu.tr
Özet
Vergi Usul Kanunu (VUK)’na göre “vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi
dairesi tarafından hesaplanarak miktar itibariyle tesbiti” olarak tanımlanan tarh işleminin; olağan dışı durumlarda
uygulanan “ikmalen”, “re’sen” ve “idarece tarh”ın dışında kullanılan en temel yöntemi “Beyannameye Dayanan
Tarh” usulüdür. Bu yöntemde, vergi mükellefleri mevzuatta gösterilen usul ve yöntemlerle matrahlarını
belirleyip vergilerini hesaplayarak vergi dairesine bir beyanname ile bildirmektedir. Vergi daireleri, tarh
işlemlerini mükelleflerin verdikleri bu beyannameler üzerinden gerçekleştirmektedir. Mükelleflerin beyanlarının
doğruluğu idare tarafından denetlenmekte, aksi durumlarda cezalı tarhiyat yapılabilmektedir.
VUK, madde 378/2 “Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı
dava açamazlar” hükmü gereği mükellefler kendi beyan ettikleri matrahlara karşı dava açamayacaklardır. O
nedenle ülkemizde beyan esasına göre tarh edilen vergilere karşı dava yolu yasa koyucunun iradesi ile açıkça
kapatılmıştır. Ancak ilgili maddenin son cümlesindeki “Bu Kanunun vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur.”
şeklindeki açık hüküm nedeniyle “vergi hataları”, dava edilememe ilkesi kapsamından kısmen çıkarılmıştır. Bu
nedenle mükelleflerin, VUK, madde 116 ve devamında düzenlenen “…vergiye müteallik hesaplarda veya
vergilendirmede yapılan hatalar…” nedeniyle beyana dayanan vergilerde dava etme imkânını vergi hataları
kapsamında olmak üzere kısmen elde ettikleri söylenebilir. Ancak bu düzenleme hukuki uyuşmazlıklardan
ziyade vergi hatalarının düzeltilebilmesi için getirilen ilave bir çözümdür.
Mükelleflerin kendi beyan ettikleri matrahlara karşı dava açamayacakları kuralının asıl istisnası; doğrudan vergi
mevzuatında olmasa bile, dolaylı yollardan İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK), madde 27/4 de değinilmesi
nedeni ile vergilendirme sistemine yerleşmiş bulunan “ihtirazi kayıt” müessesesidir. Ülkemizde bu konuda yasal
bir düzenleme VUK başta olmak üzere vergi mevzuatında yer almamakla birlikte, “ihtirazi kayıt”la beyanname
verme yöntemi vergi hukukunda 37 yıl gibi uzun bir süreden beri uygulama alanı bulabilmiştir. Buna rağmen
vergi usul hukukunda, ihtirazi kaydın nasıl ileri sürüleceği konusunda detaylı bir düzenleme yoktur.
Çalışmada vergi mükellef ve sorumlularının kendi beyanlarına karşı dava açma hakları ile ilgili bu iki müessese;
uygulamada karşılaşılan sıkıntılar ve özellik arz eden durumlara değinilerek hem teorik hem de yargı kararları
örneğinde detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, vergi mevzuatında doğrudan düzenlenmediği
halde vergi hukukunda uzun yıllar uygulama alanı bulmuş “ihtirazi kayıt”la beyan yönteminin, içerisinde
bulunulan Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun yenilenme süreci vesilesiyle gündeme alınarak yasal zeminde
detaylı bir şekilde düzenlenmesi gereği ortaya konulmuş ve bu konuda öneriler paydaşların takdirlerine
sunulmuş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Beyan Usulü, Vergi Hataları, İhtirazi Kayıt.
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GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI FAAL MÜKELLEF SAYILARI
NUMBER of ACTIVE TAXPAYERS on REAL PROPERTY INCOME
Yaşar AYYILDIZ
Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, yasarayyildiz@ibu.edu.tr
Özet
Vergilemede genellik ve adalet en temel vergilendirme ilkeleri arasında yer alır. Bu nedenle vergi sistemlerinde
vergi mükelleflerinin sayılarının artırılması verginin tabana yayılması, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı
açısından önemsenen bir durumdur. 1982 Anayasası (m. 73/1) “herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî
gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” diyerek temel vergileme ilkelerini anayasal hale getirmiştir. Anayasa,
aynı maddenin ikinci fıkrasında “Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal
amacıdır.” hükmü ile de bu ilkeleri önemsediğini açıkça beyan etmiştir.
Bu nedenle, vergilerle ilgili düzenlemeler yapılırken anayasal ilkelere riayet edilmesi bir zorunluluktur. Vergiler
alınırken, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı kapsamında, mümkün olduğunca mükellef sayılarının
artırılması önemlidir. Ülkemiz vergi sisteminde bireylerin gelir, harcama ve servetleri üzerinden vergi
alınmaktadır. Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) son yıllarda vergi sistemimizde hasılat ve mükellef sayıları
bakımından önemli bir gelir unsuru haline gelmiş bulunmaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nda tanımlanan mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler
“gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmiş ve belirli koşullarda gelir vergisine tabi tutulacağı hüküm
altına alınmıştır. GMSİ’nın “mükellefleri” ise; kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları,
zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda
kiracıları olarak belirlenmiştir. GMSİ mükellefleri, iratlarını yıllık bazda Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan
etmektedirler.
GMSİ üzerinden alınan vergi gelirlerinin, toplam vergi gelirleri içerisindeki payı düşük olmasına rağmen son
yıllarda, mükellef sayısında dikkat çekici bir artış yaşanmaktadır. Çalışmanın amacı; GMSİ faal mükellef
sayısındaki yüksek artışı trendini, 2001-2018 dönemi için yıllar itibariyle göstermek, diğer vergilerdeki mükellef
sayıları ile karşılaştırma yapmak ve bu artışın arkasındaki nedenleri ortaya koymak olarak belirlenmiştir.
Çalışmada kullanılan sayısal verilerin; yıllar itibariyle ve iller bazında olmak üzere gelişim ve değişimi tablo ve
grafikler yardımıyla analiz edilmiştir.
Çalışma sonucunda, vergi türleri itibariyle 2001-2018 yılları arasında faal mükellef sayılarının gelişim ve
değişimi karşılaştırılarak son 17 yılda mükellef sayısında en yüksek artışın GMSİ’nda ortaya çıktığı tespit
edilmiştir. Bu dönemde Basit Usul ve Katma Değer Vergisi toplam mükellef sayılarında düşüş yaşanmıştır. Gelir
Vergisi mükellef sayısında % 6,5 gibi mütevazı bir artış olmuştur. Diğer taraftan GMSİ faal mükellef sayısının
% 386 gibi oldukça yüksek bir oranla 4 kata yakın arttığı gözlenmiştir. GMSİ faal mükellef sayısı 2001 yılı sonu
itibariyle 387 bin iken, 2018 yılı Ocak ayı itibariyle bir milyon 882 bine ulaşmış bulunmaktadır. Bu konudaki
başarının, gerçekleştirilen denetimler ve hazır beyan sisteminin iyi çalışması gibi çok sayıda faktöre dayandığı
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Vergilemede Adalet, Vergi Mükellefi, Gayrimenkul Sermaye İradı
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BİLGİ ÇAĞINDA BİLGİNİN BİLİMSELLİĞİ VE DOĞRULUĞU ÜZERİNE
ABOUT THE KNOWLEDGE AND RELIABILITY OF KNOWLEDGE
Emin YAŞAR
Doktora Öğrencisi, Dicle Üniversitesi, eminyasaredu@gmail.com

Özet
“İnsan, bilen varlıktır.” tanımı, insan ile bilgi arasındaki ilişkinin en net ifadesi olduğu söylenebilir. İçinde
bulunduğumuz çağın “bilgi çağı” olarak nitelendirilmesi, günümüzde “bilgi” nin önemliliğin göstergesidir. Bilgi
çağında bilgiye ulaşmaktan ziyade doğru bilgiye ulaşmak önemli hale gelmiştir. Doğruluk bilginin, bilgi konusu
ile tam uygunluk içinde bulunmasıdır. Bir bilginin doğruluğu, onun kanıtlanabilmesi ile mümkündür. Tüm
alanlarda bilgilerin büyük bir hızla arttığı, teknoloji ile herkesin her an sınırsız bilgiye ulaşabileceği bir süreçte
bilgilerin sorgulanması ve doğrulanması önem kazanmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada “Bilimsel bir
bilgi doğru olmayabilir, doğru olan bir bilgi de bilimsel olmayabilir.” önermesi bilimsel yöntem çerçevesinde
değerlendirilmiştir.
Bilimsel yöntemle elde edilip, denetlendiği halde döneminin şartları veya düşünce yapısı nedeniyle
yanlışlanamayan bilgiler bilimsel bilgi olarak kabul edilir. Bu şekilde uzun yıllar bilimsel bilgi olarak yer alıp
sonrasında yanlış konumuna giren çok fazla bilgi bulunur. Kuhn’ un bilimsel paradigma kavramı çerçevesinde,
bilimsel bilgi elde etme yöntemlerinin de kendinden sonraki dönemde yanlışlanabileceği ve terk edilerek yeni
yöntemlerin kabul edildiği sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca bilimsel kavramlar ile diğer inanç sistemleri arasında
keskin bir ayrım olduğunun kabulünün yanlış olduğu, bilim insanlarının insani özellik, inanış ve sosyal yapıdan
etkilenmeleri nedeniyle reddedilmiştir. Sosyal yapı olarak değerlendirilebilecek yapılardan biri epistik cemaat
olarak adlandırılabilir. . Epistemik cemaatin var olma ve bilgiyi üretme hakkı üretme elde etmesiyle birlikte
“bilgi” adına öne sürülen her şey epistemik otoritenin ya da monopolün onayını almak zorundadır. Epistemik
otoritenin onayını almayan hiçbir unsur “bilgi” ya da “bilimsel bilgi” statüsü kazanamaz.
Bilimsel bilgi niteliği verilmeyen veya kazanamamış bilgiler de doğru olabilir. Deneyim, kültür, inanç temelli
bilgiler ele alındığından bilimsel olmayan bu bilgilerin yadsınamayacak düzeyde olduğu söylenebilir. Bunların
dışında araştırmacılar kendilerine has yöntemlerle doğru bilgi üretebilmektedir. Bazen farklı düşünme
yöntemleri, akıl yürütme veya mantıkla dahi doğru bilgiler elde edilebilmektedir. Bu nedenle “Bilimsel bir bilgi
doğru olmayabilir ve bilimsel olmayan bir bilgi de doğru olabilir.” ifadesi yanlışlanmadığı sürece doğru ve
bilimsel bir bilgidir.
Anahtar Kelimeler: Doğru Bilgi, Bilimsel Bilgi, Epistik Cemaat, Bilgi Çağı
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ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMEYE ETKİSİ ÜZERİNE BİR
ALAN ÇALIŞMASI
Salih YEŞİL
Doç.Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, syes66@hotmail.com

Zeliha Fatma DEMİR
Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, zelihafatmademir@gmail.com
Özet
Son yıllarda, örgütlerin yönetim fonksiyonunu daha etkili şekilde gerçekleştirebilmesine ve verimliliği
arttırmaya yönelik yapılan çalışmaların çoğunluğunun örgüt çalışanlarının davranışlarını anlamaya yönelik
olduğu görülmektedir. Örgütsel adalet, örgüt çıktılarının dağıtımında, örgüt kararların alınması sürecinde ve
örgüt yöneticilerin çalışanlara karşı davranışlarında eşitlik ilkesine uyulup uyulmadığına ilişkin algılardır.
Örgütsel adalet gibi önemli bir örgütsel beklenti de örgütsel özdeşleşmedir. Örgütsel özdeşleme, çalışanın örgüte
ait olma ve örgütle kendini bir tutma algısıdır. Günümüzde teknoloji başta olmak üzere birçok alanda yaşanan
değişim ve gelişmelerin etkisiyle artık örgütler için sadece işini yapan iş görenler çalıştırmak tek başına yeterli
olmamaktadır. Kendini çalıştığı örgüt ile bir tanımlayan, örgütün amaç ve hedeflerini kendi amaç ve hedefleri
gibi benimseyen yani örgüt ile özdeşleşmiş çalışanlara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Örgütsel özdeşleşme,
çalışan ile örgüt arasında kurulan psikolojik bir köprüdür.
Bu çalışmada örgütsel adalet ve örgütsel özdeşleşme konuları ele alınmıştır. Çalışmada örgütsel adaletin örgütsel
özdeşleşme üzerine etkisi araştırılmıştır. İlgili literatürden yararlanılarak çalışmanın hipotezleri oluşturulmuştur.
Çalışma bir alan çalışmasıyla desteklenmiştir. Veriler Kahramanmaraş’ta bir holdingin idari çalışanlarından
anket yardımıyla toplanmıştır. Çalışmamıza gönüllü olarak 91 çalışan katılmıştır. Toplanan veriler frekans,
korelasyon ve regresyon yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında yapılan analizler
sonucunda örgütsel adaletin örgütsel özdeşleşmeyi pozitif anlamda etkilediği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar
teorik ve uygulama perspektiflerinden tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Özdeşleşme, Tekstil Sektörü, Tekstil İşletmeleri
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FARABI

SEÇİM KAMPANYALARINDA KULLANILAN MÜZİK ESERLERİNE YÖNELİK
ÇEŞİTLİ TESPİTLER
Ahmet ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi, crmahmet2@gmail.com

Ünal İMİK
Doç. Dr. İnönü Üniversitesi, unalimik@gmail.com
Özet
Her geçen gün değişen, gelişen ve kendini yenileyen toplumsal yapı, siyasi partileri de etkileyerek onları yeni
arayışlara yöneltmiştir. Seçmenlerin ilgisini çekerek tercih edilen olma isteğindeki siyasi partiler, modern
hayatın gereklilikleri ve teknolojiyi daha etkin bir biçimde kullanmaya mecbur bırakmıştır. Geçmişte sadece
ticari ürünler için düşünülen pazarlama stratejileri, günümüzde hemen her alanda kendine yer bulmaya
başlamıştır. Politik pazarlama da bu alanlardan biri olarak siyaset alanında etkin bir biçimde kullanılmaktadır.
Bu bağlamda; seçim kampanyaları içinde kullanılan ve her seçim döneminde, adından daha fazla söz ettiren
seçim müzikleri de oldukça önemli görülmektedir.
Araştırma betimsel bir nitelik taşımaktadır. Araştırma sürecinde, disiplinler arası bir yaklaşımla seçim
kampanyalarında kullanılan müzik eserlerine yönelik çeşitli tespitler yapılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda 1
Kasım 2015 tarihinde Türkiye’de gerçekleşen milletvekili seçimlerinde, siyasi partilerin kullandığı seçim
müzikleri çok yönlü olarak incelenmeye çalışılmıştır.
Araştırma sonuçlarından bazıları sıralanacak olursa; seçim müziklerinin, siyasi partiler bakımından halka
ulaşmak için önemli bir ifade formu olduğu, ana tema ezgilerinin bünyesinde tonal ve modal özellikler
barındırdığı, form yapısının daha çok 2 bölmeli (a-b) şarkı formunda olduğu, , ana tema ezgilerinin gelende 1-1,5
oktav ile sınırlı olduğu, kullanılan çalgı türlerinin zengin olduğu ve çoğunlukla vurmalı çalgıları bünyesinde
barındırdığı, eserlerde söz öğesinin oldukça önem taşıdığı, orijinal dillerinin Türkçe olması karşın çeşitli seçim
bölgelerine yönelik yöresel dil ve lehçelere göre düzenlenen varyasyonlarının da mevcut olduğu ilk aklımıza
gelenlerden bazıları olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Siyaset, Müzik, Seçim Kampanyası, Seçim Müzikleri, Siyasi parti
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POPÜLER TÜRK MÜZİĞİNDE PAZARLAMA
Ünal İMİK
Doç. Dr. İnönü Üniversitesi, unalimik@gmail.com

Ahmet ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi, crmahmet2@gmail.com

Özet
Duygu ve düşüncelerimizin en güzel ifade biçimlerinden biri olan müzik sanatı, günümüzde ekonomik bir pazar
olma özelliği ile de ön plana çıkmaktadır. Geleneksel müziklerin çoğunlukla çeşitli kaygılar taşımadan
üretilmesine rağmen popüler müziklerin yaşaması bir anlamda halkın beğenisi ve talebine bağlı olarak devam
etmektedir. Bu durum alana yönelik pazarlama ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Pazarlama,
birçoğumuzun zihninde ürünleri beğendirme çabası olarak canlansa da, gerçekte planlı ve programlı bir çalışma
süreci gerektirmektedir. Bu durum sektörde mevcut pazarlama faaliyetlerini de (ürün geliştirme, uygun fiyat
belirleme, fiyat stratejileri izleme, reklam, halkla ilişkiler vb.) zorunlu kılmaktadır. Araştırma sürecinde sektörün
üretim ve tüketim süreçleri kullanılan pazarlama stratejileri boyutu ile ele alınmaya çalışılmıştır. Araştırma
durum tespiti yapması bakımından betimsel bir nitelik taşımaktadır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde yazılı
ve dijital kaynak taraması, kişisel görüşmeler ve uzman görüşlerine yer verilmiştir. Ayrıca konuya yönelik 16
sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir anket de uygulanmıştır. Ankete 230 örneklem dâhil edilmiş ve bu
örneklemler random (rastgele) yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarından bazıları sıralanacak olursa:
Popüler Türk Müziği üretim ve tüketim süreçlerinde pazarlama ihtiyacının oldukça önemli görüldüğü, pazarlama
düşüncesinin ürünlerin üretim fikri ile birlikte başladığı ve ürünlerin tanıtım sürecinde de devam ettiği,
pazarlama sürecinde görsel ve işitsel medya aracı desteğinin oldukça önemli görüldüğü, ürünleri besteleyen ya
da seslendiren bireylerin popüler olmasının da pazarlama sürecine olumlu yönde etki edebildiği ilk aklımıza
gelenlerden bazıları olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Popüler, Türk Müziği, Pazarlama, Medya.
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BİR YERDE GEÇİCİ OLARAK OTURANLARA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA
YETKİLİ MAHKEME
Ufuk DEMİRKAN
Arş. Gör. ,Yalova Üniversitesi, ufukdmrkn@hotmail.com
Özet
Yetkili mahkemeyi tayin eden genel kuralın (HMK m. 6) yerleşim yeri ölçütü üzerine oturulmuş olması ve fakat
yerleşim yerinin tespitindeki zorlukların yanı sıra, bazı durumlarda davacıyı, davasının (mutlaka) davalının
yerleşim yerinde açmaya zorlamak, hayatın geçeklerine ters düşebileceği için kanunun koyucu, davacı ile davalı
arasındaki menfaat dengesini sağlayabilmek için, bazı davalar bakımından, davalının (yerleşim yerinde değil)
geçici olarak oturduğu (bulunduğu, kaldığı) yer mahkemesinde de açılabilmesini kabul etmek durumunda
kalmıştır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda, HUMK’un 20 nci maddesinde yer alan yetki kuralında gösterilen;
misallerden bir kısmı (amele, çırak ve hizmetçi) çıkartılmış, düşünce aynen muhafaza edilmiştir. Bu yetki
kuralına, yerleşim yeri ile yakın ilişkili olduğu için, yerleşim yerine ilişkin yetki kurallarından hemen sonra yer
verilmiştir. Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak olan davalarda yetkili mahkeme HMK’nun 8 inci
maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. İlgili maddeye göre: “ Memur, işçi, öğrenci, asker gibi, bir yerde geçici
olarak oturanlara karşı açılacak alacak veya taşınır mal davaları için, orada bulunmaları uzunca bir süre devam
edebilecekse, bulundukları yer mahkemesi de yetkilidir.” Mesela, yerleşim yeri Ankara olan, İstanbul’a eğitimi
için gelmiş birisinin bu şehirde uzun süre kalma ihtimali bulunmaktadır. İstanbul’da uzun süre kalacak olmasına
rağmen, yerleşim yeri kural olarak Ankara olmaya devam edecektir. Öğrenim süresince kalacağı İstanbul’da ev
kiralayan öğrenci ile ev sahibi arasında çıkan uyuşmazlıklarda genel yetki kuralını mutlak suretle uygulanması
ev sahibini Ankara’da dava açmak mecburiyetinde bırakacaktır. Ankara’da dava açma mecburiyeti ev sahibi için
adaletli bir çözüm olmayacağı aşikârdır. Bundan dolayı kanun koyucu ev sahibine, geçici olarak bulunulan
yerde, yani İstanbul’da dava açabilme hakkı tanıyarak, ev sahibi açısından adil bir yol izlemiştir.
Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna
konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz (TMK m. 22). TMK’nun bu hükmü sürekli kalma
niyetinin olmadığı, yani yerleşim yerinin sübjektif unsuru olan süreklilik unsurunun mevcut olmadığı hâllerde
yerleşim yerinden söz edilemeyeceğini belirtmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yetki, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Yerleşim Yeri, Dava, Türk Medeni Kanunu
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TÜRKİYE’DE YERLEŞİM YERİNİN BULUNMAMASI HÂLİNDE YETKİLİ
MAHKEME
Ufuk DEMİRKAN
Arş. Gör. ,Yalova Üniversitesi, ufukdmrkn@hotmail.com
Özet
Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayanlar hakkında genel yetkili mahkeme, HMK’nun 9 uncu maddesinde
düzenlenmiş bulunmaktadır. İlgili maddeye göre: “Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayanlar hakkında genel
yetkili mahkeme, davalının Türkiye’deki mutad meskeninin bulunduğu yer mahkemesidir. Ancak, diğer özel
yetki hâlleri saklı kalmak üzere, malvarlığı haklarına ilişkin dava, uyuşmazlık konusu malvarlığı unsurunun
bulunduğu yerde de açılabilir.” Mutad mesken, kişinin gerçek hayat ilişkilerini devam ettirdiği, kişinin fiilen
oturduğu veya oturmak isteği ve iradesinde olduğu yer olarak ifade edilmektedir. Mutad mesken ifadesi
belirsizliğe yol açabileceğinden doktrinde bazı yazarlarca eleştirilmektedir. Yerleşim yerinin aksine, mutad
mesken hukuki bir ifade değildir ve dolayısıyla uygulamada ancak belirli maddi delillere göre tespit
edilebilmektedir. Alacak davalarında, dava konusu alacak Türkiye’de doğmamış (davalının kendi memleketinde
doğmuş) olsa bile, bu alacak için davalının Türkiye’de oturduğu yer mahkemesinde dava açılabilir. Türkiye’de
yerleşim yeri olmayan davalı, Türkiye’de de oturmuyorsa (sakin değilse), dava konusu mal da Türkiye’de
değilse, (o kişinin Türkiye’de başka mal, alacak ve teminatları bulunsa dahi) o kişiye karşı HMK’nun 9 uncu
maddesine göre Türkiye’de dava açılamaz. Bu durumda bulunan Türk vatandaşları ve yabancılara karşı açılacak
davalarda milletlerarası usûl hukukuna göre tespit edilecektir. Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayan Türk
vatandaşlarının, kişi hâllerine yani şahısvarlığına ilişkin davaları, yabancı ülke mahkemelerinde açılmadığı veya
açılamadığı takdirde Türkiye'de yer itibariyle yetkili mahkemede, bulunmaması hâlinde ilgilinin sâkin olduğu
yer, Türkiye'de sâkin değilse Türkiye'deki son yerleşim yeri mahkemesinde, o da bulunmadığı takdirde Ankara,
İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde görülür (MÖHUK m. 41). MÖHUK’nun 41 inci maddesinde yer
alan hüküm doktrindeki genel görüş uyarınca kesin yetkili değildir. Boşanma, ayrılık davası (TMK m. 161 vd.),
babalık davası (TMK m. 301) ve evlenmenin butlanı (TMK m. 145 vd.) davası şahısvarlığına ilişkin davalara
misal olarak verilebilir. Türkiye'de yerleşim yeri bulunmayan yabancı hakkında vesayet, kayyımlık, kısıtlılık,
gaiplik ve ölmüş sayılma kararları ilgilinin Türkiye'de sâkin olduğu yer, sâkin değilse mallarının bulunduğu yer
mahkemesince verilir (MÖHUK m.42).
Anahtar Kelimeler: Yetki, Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Yerleşim Yeri,
Mutad Mesken, Mahkeme
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YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Tuba KAPLAN
Okutman, Gaziantep Üniversitesi. tubakaplan@gantep.edu.tr.
Özet
Araştırmada, Gaziantep Üniversitesi TÖMER’de Türkçe öğrenen ve farklı uyruklara mensup yabancı
öğrencilerin yazılı anlatımlarında yaptıkları hataları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır.
Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. “Tarama modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da
nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme,
etkileme çabası gösterilmez” (Karasar, 2009: 77). Öğrencilere seviyelerine uygun 3 tane yazma konusu verilmiş
ve içinden bir tanesini seçerek bir ders saatinde tamamlamaları istenmiştir. Araştırmaya öğrenciler, gönüllülük
esasına dayalı olarak katılmış ve öğrencilerin yazıları araştırmacı tarafından toplanarak incelenmiştir.
Araştırmada B2 seviyesindeki 43 öğrencinin yazılı anlatımları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre
öğrencilerin en fazla yazım, noktalama ve ses bilimsel hatalar yaptıkları; çoğunun dikkatsizlikte kaynaklandığı
görülmüştür. Kompozisyonun başında oldukça özenli ve dikkatli şekilde yazan öğrencinin yazının sonuna doğru
hem yazısının bozulduğu, hem de noktalamada dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar yaptıkları tespit edilmiştir.
Diğer bir bulgu ise öğrencilerin yaptıkları hataların cinsiyet ve eğitim durumlarına göre farklılaşmadığı bilgisine
ulaşılmıştır. Aynı sınıfta kız ve erkek öğrencilerin sayısı eşit olmamakla birlikte sayı olarak benzer şekilde hata
yaptıkları tespit edilmiştir. Ayrıca eğitim durumları da (lisans, yüksek lisans, doktora gibi) farklı olmasına
rağmen hataların sıklık durumu eğitim değişkenine göre farklılaşmamıştır.
Araştırma bulgularına göre öğrencilerin B2 seviyesinde olmalarına rağmen sesleri tam olarak ayırt edemedikleri;
bunlarla ilgili sıkıntıyı yalnızca yazma becerisinde yaşamadıkları; okuma ve konuşma becerilerinde doğru
kullanmadıkları gözlemlenmiştir. Buradan yola çıkarak öğrencilere sesleri temel düzeyde doğru olarak
öğrenebilmeleri adına alfabe çalışmalarına ağırlık verilmesi önerilebilir. Telaffuzla birlikte seslerin yazımına da
dikkat edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca yazma çalışmalarını sıradanlıktan çıkararak ve
farklılaştırılarak öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde tasarlanması önerilebilir. Ayrıca öğretmenlere öğrencilere
her çalışma sonrasında dönüt vermek gibi büyük görev düştüğü söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: yazma, hata, yabancı öğrenci, TÖMER, yazılı anlatım.
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SEVİM AK’IN “VANİLYA KOKULU MEKTUPLAR” ADLI KİTABININ
DEĞERLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tuba KAPLAN
Okutman, Gaziantep Üniversitesi. tubakaplan@gantep.edu.tr.
Özet
Çocuklar tarafından hem sevilen hem de çocuğun merak ve keşfetme isteğini harekete geçiren çocuk romanları;
çocukta empati kurmayı, yaşadığı dünyayı tanımayı, ele aldığı konularla temel değerlerin kazandırılmasında
önemli bir araçtır.
Bu çalışmanın amacı, Sevim Ak’ın Vanilya Kokulu Mektuplar adlı kitabında yer alan değerleri tespit etmek ve
değerlerin kullanım sıklığını belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama
amacıyla doküman analizi tekniğinden faydalanılmıştır. Değerler, Schwartz Değerler ölçeğine göre
sınıflandırılarak kullanım sıklığı belirlenmiştir. Schwart Değerler Ölçeği'ne göre incelenen Sevim Ak tarafından
yazılan Vanilya Kokulu Mektuplar romanının analizi sonucunda romanda güç, güvenlik, hazcılık, başarı,
geleneksellik, yardımseverlik, uyma, uyarılma, özyönelim değerlerine yer verildiği; bunun yanında evrensellik,
değerine yer verilmediği tespit edilmiştir. Yardımseverlik değerinin yoğun bir şekilde işlendiği saptanmıştır. Bu
değerin sıkça kullanılması roman okuyucularını yardımsever olmaktan vazgeçmemeleri hususunda
cesaretlendirmektedir.
Yardımseverlik değerinin ardından geleneksellik değerinin en fazla işlenen ikinci değer olduğu belirlenmiştir. Bu
değerin alt başlıklarından olan bana düşen hayatı kabullenmek alt değerinin fazlaca kullanıldığı belirlenmiştir.
Bu alt değerle okuyuculara hayatlarından memnun olmaları ve karamsar olmamaları gerektiği alt mesajı
verilmiştir. Çünkü ilköğretim çağındaki çocuklar zaman zaman ümitsizliğe düşebilmektedir. Bu bakımdan da
roman örtülü bir şekilde okuyuculara halinden memnun olmaları gerektiği mesajını örtülü bir şekilde vermiştir.
Uyum, güvenlik ve hazcılık değerlerine kitapta eşit olarak yer verilmiştir. Uyum değerinin alt başlıklarında yer
alan itaatli olmak, ana-babaya ve yaşlılara değer vermek, kibar olmak ve kendini denetleyebilmek değerlerinin
tamamına yer veriliği tespit edilmiştir. Güvenlik değerinin alt değerlerinden olan temiz olmak değerine çokça yer
verildiği saptanmıştır. Kitapta temiz olmak için kılık kıyafetin önemine, ütülü olması ve güzel kokması
gerektiğine kadar her şeye detaylı bir şekilde yer verilerek temizlik kavramının altında olması gerekenler
detaylıca açıklamıştır. Hazcılık değeri altında ise okuyuculara yaşamdan zevk almaları ve cesur olmaları
gerektiği mesajları verilmiştir.
Romanda başarı ve öz denetim değerlerine eşit bir şekilde yer verildiği belirlenmiştir. Toplamda üçer tane değere
yer verilmiştir ve bu değerlerle okuyuculara hırslı ve başarılı olmaları gerektiği aktarılmıştır. Öz denetim
değerinde ise okuyuculara yaratıcı olmaları ve kendi amaçlarını seçebilmeleri alt değerleri aktarılmıştır.
Kitapta güç ve uyarılma değerlerine birer tane yer verilmiştir. Güç değerinde zengin olmak alt değerine;
uyarılmada ise cesur olmak alt değerine yer verilmiştir. Evrensellik değerine ise hiç yer verilmediği tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Değerler Eğitimi, Schwartz Değerler Ölçeği, Değer, çocuk romanı.
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LED TEKNOLOJİLİ TEKSTİL TASARIMI
Mehmet Zahit BİLİR
Dr.Öğr.Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mzahitbilir@hotmail.com
Özet
1850 yılında elektronik korse ile başlayan elektronik tekstil uygulamaları 1955 yılında Edward Thorpe ve Claude
Shannon’un çalışmalarıyla ilk giyilebilir bilgisayar olarak ortaya çıkmış ve daha sonraki yıllarda ise
teknolojideki hızlı ilerlemelerle çok daha profesyonel ve kullanıcı dostu elektronik tekstil tasarımları yapılmaya
başlanmıştır. Elektronik tekstil tasarımları içerisinde sensörlü tasarımlardan özel işlemcili tasarımlara, güneş
enerjili sistemlerden farklı elektronik materyallerin içerisinde olduğu birçok tasarım yapılabilmektedir. Yapılan
bu tasarımlardan biriside LED’li elektronik tekstil tasarımlarıdır. LED teknolojisi renkli ve ışıl ışıl
özelliklerinden dolayı özellikle modacıların dikkatini çekmiş ve albenisi yüksek birçok farklı tasarımlar
oluşturulmuştur. LED tekstil tasarımları ile görselliğin yanı sıra diğer elektronik tekstil tasarımlarında bilgi
gösterimi amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Tekstil tasarımında kullanılan LED’ler kimi zaman büyük kimi
zaman dijital kimi zamanda mikro ölçülerde olabilmektedir. Tasarımda kullanılan LED sistemi her ne olursa
olsun LED sistemleri istenilen amaç doğrultusunda kolaylıkla tekstil ürünlerinde kullanılabilmektedir.
Bu çalışmada elektronik tekstil tasarımları içerisinde yer alan LED’li elektronik tekstil tasarımları hakkında
bilgiler verilmiş ve görsellerle bu tasarımlar paylaşılmıştır. Çalışma sonucunda katma değeri yüksek ve albenisi
olan bu tür tekstil tasarımlarının tekstil sektöründen kişilere ve akademisyenlere paylaşımının yapılması ve bu
tür ürünlerin üretiminin arttırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: LED, Elektronik Tekstil, Akıllı Tekstil, e-tekstil
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TEKSTİL TASARIMINDA SENSÖRLER
Mehmet Zahit BİLİR
Dr.Öğr.Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mzahitbilir@hotmail.com
Özet
Tekstil tasarımında konvansiyonel üretim, metot ve malzemelerinin dışında bu ürünlere fonksiyonellik
özelliklerini sağlama amacıyla çeşitli malzemeler kullanılabilmektedir. Kullanılan bu malzemeler çoğunlukla
teknik tekstil tasarımları veya akıllı tekstil tasarımları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu malzemeler kullanılarak
günümüzde hızla ilerleyen teknolojinin yardımıyla kullanıcının konforunu bozmadan, yıkabilen ve tekrar tekrar
kullanılabilen fonksiyonel özelliklere sahip ürünler yapılabilmektedir. Bu tür ürünler kimi zaman tekstil esaslı
malzemelerle bazen kimyasallarla bazen de elektronik materyallerle yapılmaktadır. Bu özel ürünlerin
oluşturulmasında kullanılan ana parçalardan birisi de elektronik materyallerle yapılan sensörlerdir. Sensörler
amacına göre bulunduğu ortamdan veri toplayıp ölçebilen ve bulduğu sonucun değerlendirilmesi için kullanıma
sunabilen araçlar olarak tanımlayabiliriz. Günümüzde tekstil tasarımlarında sensörlerin kullanımı oldukça
artmıştır. Özellikle sensör teknolojisinde son yıllarda meydana gelen büyük gelişmelerle eğilip bükülebilen
sensörlerde yapılmaya başlamıştır. Sensörler itfaiyeci kıyafetlerinde gaz sensörü olarak, işçi kıyafetlerinde
sıcaklık sensörü olarak, klavyelerde dokunma sensörü olarak vb. birçok tasarım örneği olarak karşımıza
çıkabilmektedir.
Bu çalışmada tekstil tasarımında kullanımı giderek artan sensörler hakkında bilgi verilecek ve tekstilde
kullanılan sensörlerin özellikleri uygulamada yapılmış tasarım örnekleriyle gösterilecektir. Çalışma sonucunda
katma değeri yüksek ürün gruplarından birisi olan sensörlü tekstil tasarımları hakkında tekstil işverenlerinin ve
akademisyenlerinin daha çok bilgi sahibi olması ve bu tür ürünlerin üretimlerinin arttırılıp ülke ekonomisine
katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sensör, Akıllı Tekstil, e-tekstil, Elektronik Tekstil,
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FARABI

GÜVEN FAKTÖRÜNÜN FAİZ ORANLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR
ÇALIŞMA
Bünyamin DEMİRGİL
Öğr.Gör.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, bdemirgil@cumhuriyet.edu.tr

Yunus Emre BİROL
Dr.Öğr.Üyesi. Cumhuriyet Üniversitesi, yebirol@cumhuriyet.edu.tr

Mahmure EŞGÜNOĞLU
Arş.Gör., Cumhuriyet Üniversitesi, mesgunoglu@cumhuriyet.edu.tr

Özet
Bir ekonomik sistemin sağlıklı işleyebilmesinde reel faktörler gibi reel olmayan faktörlerde önemlidir. Reel
olmayan faktörlerin başında ise güven, sadakat, doğru söyleme vb. değerler gelmektedir. Güven; birey, toplum
ve devlet arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir zemine oturmasını, işlem maliyetlerinin düşmesini, sermayenin ve
nitelikli emeğin etkin kullanılmasını sağlamakla ekonomik gelişmenin temelini oluşturmaktadır. Güvenin
toplumda meydana getirdiği ekonomik etki, belirsizliklerin azalması, işletme ölçeklerinin büyümesi, endüstriyel
yapıdaki esneklik ve dış şoklara karşı toplumsal dayanıklılığın artması şeklinde görülmektedir. Ekonomik
gelişmenin temelini oluşturan güven faktörü ekonomide istikrar sağlayarak belirsizlikleri azaltmaktadır.
Belirsizliğin azalması ise faiz oranlarını düşme yönünde etkilemektedir.
Bu çalışmada güven faktörünün faiz oranları üzerindeki etkisi araştırılmaktır. Bu kapsamda çalışmada, tüketici
faiz oranı ile tüketici güven endeksi arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı Türkiye’nin 2004:12-2017:12
dönemi aylık verileri kullanılarak ARDL sınır testi yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda seriler
arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. Buna göre tüketici güven endeksindeki %1’lik bir artış faiz oranını
%0,10 oranında azaltmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Faiz, Güven , Sınır Testi.
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VERGİLERİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ: UYGULAMALI BİR
ÇALIŞMA
Bünyamin DEMİRGİL
Öğr.Gör.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, bdemirgil@cumhuriyet.edu.tr

Yunus Emre BİROL
Dr.Öğr.Üyesi. Cumhuriyet Üniversitesi, yebirol@cumhuriyet.edu.tr

Mahmure EŞGÜNOĞLU
Arş.Gör., Cumhuriyet Üniversitesi, mesgunoglu@cumhuriyet.edu.tr
Özet
Bir ülkede toplumsal barış ve huzurun tesisi, büyük ölçüde gelirin adil bir şekilde dağılımına bağlıdır. Ancak
gelir dağılımının kendiliğinden adil olarak gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle devlet, sosyal
devlet anlayışı gereği olarak gelir dağılımı adaletsizliğini önlemek için gelir dağılımına müdahale etmektedir. Bir
ülkede gelir dağılımı üzerinde etkili olan çok sayıda faktör bulunmaktadır. Vergiler de bu faktörler içerisinde yer
almaktadır. Vergiler yapılan kamu harcamalarının finansmanının yanında devletin sosyal hayata müdahale
aracıdır. Devlet vergi politikası ile gelir dağılımı üzerinde etkiler meydana getirmektedir.
Bu çalışmadaki amaç vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda çalışmada, gini
katsayısı ile dolaylı ve dolaysız vergiler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı Türkiye’nin 1980-2014
dönemi yıllık verileri kullanılarak ARDL sınır testi yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda seriler
arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. Türkiye’de incelenen dönem içinde dolaysız vergiler gini
katsayısını negatif yönde ve istatistiki olarak anlamlı düzeyde etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Vergi, Gelir Dağılımı, Sınır Testi
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN
İNCELENMESİ
Sıddık DOĞRULUK
Öğr. Gör. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, sdogruluk@ksu.edu.tr

Yalçın MUTLUAY
Arş. Gör. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mutluay@ksu.edu.tr

Seda BAYSAL
Arş. Gör. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, sbaysal@ksu.edu.tr
Özet
İletişim, insanların sosyal toplumlar olarak yaşamasındaki en temel unsurlar arasında yer almaktadır. İnsanların
birbirleri ile anlaşabilmesinin temelini iletişim oluşturmaktadır. Bireylerin iletişim kurmak için kullandığı çeşitli
iletişim araçları ve türleri mevcuttur. Günümüzde bireylerin etkili iletişim kurma noktasında bazı problemlerle
karşılaştıkları göze çarpmaktadır. Özellikle üniversite öğrencilerinin aldıkları eğitimin bir gereği olarak iletişim
becerilerinin gelişmiş ve yüksek düzey düzeyde olması beklenmektedir. Bu yüzden öğrencilerin iletişim
becerilerin araştırılması varsa eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu
kapsamda araştırmanın temel amacı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerilerinin incelenmesi olarak
belirlenmiştir. Araştırma; genel tarama modellerinden betimsel tarama modeline göre desenlenmiştir.
Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Göksun Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 1621 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu evrenden
basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilmiş bilgisayar programcılığı, harita kadastro, tapu kadastro, ilk-acil
yardım ve çocuk gelişimi bölümlerinde öğrenim gören 248 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak
araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Korkut-Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen
iletişim becerileri ölçeği kullanılmıştır. İletişim becerileri ölçeği 5’li likert tipinde, 25 madde ve 4 faktörden
oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha içtutarlılık katsayısı ölçeğin geneli için 0,88, iletişim ilkeleri ve temel
beceriler faktörü için 0,79, kendini ifade etme faktörü için 0,72, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim faktörü
için 0,64 ve iletişim kurmaya isteklilik faktörü için 0,71 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma için ise Cronbach’s
Alpha içtutarlılık katsayısı ölçeğin geneli için 0,85, iletişim ilkeleri ve temel beceriler faktörü için 0,73, kendini
ifade etme faktörü için 0,54, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim faktörü için 0,71 ve iletişim kurmaya
isteklilik faktörü için 0,62 olarak hesaplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ise t-testi ve tek yönlü varyans
(ANOVA) analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin iletişim becerileri ile cinsiyet ve yıllık internet kullanım süresi,
değişkenleri arasında anlamlı farklılaşma tespit edilmesine rağmen bölüm, ikamet yeri, aile aylık gelir düzeyi,
aile ikamet yeri, genel not ortalaması, sosyal medya hesap sayısı, internet kullanım amacı, günlük internet
kullanım süresi ve yıllık akıllı telefon kullanım süresi değişkenleri arasında anlamlı farklılaşmaya
rastlanmamıştır. Araştırma sonucunda ise öğrencilerin iletişim becerilerinin orta üstü düzeyde olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İletişim Becerisi, Etkili İletişim, Meslek Yüksekokulu
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FARABI

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Yalçın MUTLUAY
Arş. Gör. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mutluay@ksu.edu.tr

Sıddık DOĞRULUK
Öğr. Gör. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, sdogruluk@ksu.edu.tr

Seda BAYSAL
Arş. Gör. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, sbaysal@ksu.edu.tr
Özet
Bu çalışmanın amacı; meslek yüksekokulu öğrencilerinin Temel Bilgi Teknolojileri dersine yönelik görüşlerinin
belirlenmesidir. Bu kapsamda, meslek yüksekokulu öğrencilerinin Temel Bilgi Teknolojileri dersine karşı sahip
oldukları duyguların nedenleri belirlenecek ve onlardan dersin işleyişine yönelik çeşitli önerilerde bulunmaları
sağlanacaktır. Bu araştırmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin temel bilgi teknolojileri dersine yönelik
görüşlerinin incelenmesi amacıyla betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bu
doğrultuda, meslek yüksekokulu öğrencilerinin temel bilgi teknolojileri dersine yönelik kendilerini nasıl
hissettiklerini Emoji kullanarak ifade etmeleri istenmiştir. Araştırmada örnekleme yöntemlerinden amaçlı
örneklem kullanılmıştır. Bu çerçevede çalışmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim öğretim yılında,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 38 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında meslek yüksekokulu öğrencilerinin temel bilgi teknolojileri dersine karşı
hissettikleri duyguları belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak
belirlenmiştir. Bu form kapsamında öğrencilere 3 adet açık uçlu soru sorulmuş ve öğrencilerin temel bilgi
teknolojileri dersine yönelik duygularını anlamak için Emojilerden (yüz ifadeleri) yararlanılmıştır. Bu çalışmada
elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen verilerin
çözümlenmesi sonucunda; meslek yüksekokulu öğrencilerinin temel bilgi teknolojileri dersini almadan önceki
duygularını ifade ederken en fazla mütevazi emojiyi tercih ederken; sadece birer öğrenci panik, zorla gülen ve
rahat emojilerini tercih etmiştir. Öğrencilerinin Temel Bilgi Teknolojileri dersini almadan önceki düşüncelerine
neden olan etmenlerin olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Olumlu düşüncelere sahip öğrenciler bu görüşlerinin
daha çok teknolojiye olan ilgilerinden kaynaklandığını belirtmiştir. Meslek yüksek okulu öğrencilerinin Temel
Bilgi Teknolojileri dersinde hissettiklerine dair emojiler incelendiğinde en fazla mütevazi emojiyi tercih ettikleri
görülmektedir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojileri dersini aldıktan sonra hissettikleri
emojiler incelendiğinde en fazla mütevazi emojiyi tercih ettikleri görülmektedir. Sadece birer öğrenci şaşkın ve
korkmuş stresli, panik ve durgun emojileri tercih etmiştir. Sonuç olarak, meslek yüksekokulu öğrencilerinin
temel bilgi teknolojileri dersine ilişkin genel olarak olumlu düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Temel Bilgi Teknolojileri, Emoji, Meslek Yüksekokulu
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GAZİANTEPTE FAALİYET GÖSTEREN KURUM VE KURULUŞLARDA
FAALİYET DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Murat KARAHAN
Dr.Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi, karahan@gantep.edu.tr

Mehmet Ali ÇOBAN
Öğr.Gör., Gaziantep Üniversitesi, coban@gantep.edu.tr

Yaşar EDE
Öğr.Gör., Gaziantep Üniversitesi, yasarede@gantep.edu.tr
Özet
Bu çalışma Gaziantep’te faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda faaliyet denetiminin etkin olarak kullanılıp
kullanılmadığını belirlemek, bu kurum ve kuruluşta çalışanların faaliyet denetiminin etkin kullanıp
kullanılmayacağı üzerine görüşlerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda Gaziantep Organize Sanayi
Bölgelerinde araştırmaya katılmaya istekli olan kurum ve kuruluş çalışanlarına faaliyet denetimi üzerine sorular
içeren anket formu uygulanmıştır. Ankete katılan kurum ve kuruluşlar daha önce faaliyet denetimine tabi tutulup
tutulmamasına göre tasnif edilmiş ve çalışanların bakış açılarını belirlemek amacıyla faaliyet denetimine tabi
tutulan kurum ve kuruluşlara farklı, faaliyet denetimine tabii tutulmayan kurum ve kuruşlara farklı sorular içeren
anketler uygulanmıştır, ancak her iki gurubunda cevaplayabileceği düzeydeki sorulara her iki anket türünde de
ortak olarak yer verilmiştir. Yapılan anketlerden elde edilen bulgular SPSS v 24.0 paket programı ile analiz
edilmiştir.Çalışma sonucunda ankete katılan kurum ve kuruluşların büyük çoğunluğunun daha önce hiç faaliyet
denetimine tabi tutulmadığı, bu kurum ve kuruluşlarda etkili bir performans değerlendirmesinin yapılmadığı
görülmüştür. Aynı Organize Sanayi Bölgelerinde daha önce yapılan muhasebe denetimi ile ilgili yapılan anketle
karşılaştırma yapıldığında ise bu kurum ve kuruluşlarda muhasebe denetiminin uygulanma oranının faaliyet
denetimi uygulanma oranından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılan çalışanların cinsiyet ve yaş
istatistikleri toplanarak bu çalışanların faaliyet denetimine bakış açıları cinsiyet ve yaş değişimine göre analiz
edilmiştir. Diğer taraftan hem faaliyet denetimine tabi tutulan kurum ve kuruluş çalışanlarının hem de faaliyet
denetimine tabi tutulmayan kurum ve kuruluş çalışanlarının genel olarak faaliyet denetimine tabi tutulmaya
olumlu baktıkları, bu denetimin etkin uygulanması durumunda hem çalışanlar açısından hem de çalıştıkları
kurum ve kuruluşlar açısından olumlu sonuçlar doğuracağını düşündükleri tespit edilmiştir. Son olarak
Gaziantep’te faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarında faaliyet denetiminin etkin bir şekilde uygulanması ve
bilinçlendirme çalışmasının yapılması için gerek bölgede bulunan üniversitelere gerek ise meslek kuruluşlarına
büyük görev düştüğü üzerinde durulmuş, verilecek eğitim ve konferanslarla faaliyet denetiminin uygulanma
oranlarının arttırılabileceği belirtilmiştir, böylece faaliyet denetiminin hak ettiği değeri sahip olmasının
sağlanabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Faaliyet Denetimi, Gaziantep, İstatistik
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GAZİANTEPTE FAALİYET GÖSTEREN KURUM VE KURULUŞLARDA
FAALİYET DENETİMİ VE MUHASEBE - FİNANS DENETİMİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Murat KARAHAN
Dr.Öğr.Üyesi, Gaziantep Üniversitesi, karahan@gantep.edu.tr

Mehmet Ali ÇOBAN
Öğr.Gör., Gaziantep Üniversitesi, coban@gantep.edu.tr

Yaşar EDE
Öğr.Gör., Gaziantep Üniversitesi, yasarede@gantep.edu.tr
Özet
Bu çalışmada Gaziantep’te faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda faaliyet denetiminin etkin olarak kullanılıp
kullanılmadığını belirlemek amacıyla yapılan anket çalışması ile yine Gaziantep’te faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşların muhasebe ve finans birimi çalışanlarının iç denetim ve bağımsız dış denetime bakış açılarını
belirlemek amacıyla yapılan anket çalışması karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda Gaziantep’te faaliyet gösteren bu
kurum ve kuruluşlarda muhasebe denetimi ve finansal denetimin uygulanma oranları ile faaliyet denetiminin
uygulanma oranları karşılaştırılmış her iki denetim türünün uygulanma oranlarının düşük olmasıyla birlikte
faaliyet denetiminin uygulanma oranının muhasebe denetimi ve finansal denetime göre nispeten daha düşük
olduğu görülmüştür. Bu kurum ve kuruluşlarda çalışanların faaliyet denetiminin yapılmasının gerekliliği üzerine
bakış açıları ile muhasebe - finans denetiminin yapılmasının gerekliliği üzerine bakış açıları arasında anlamlı bir
fark bulunmamakla birlikte her iki denetim türünü de çalışanlar yapılmasını gerekli bulmuş ve bu denetim
türlerinin yapılmasını genel olarak olumlu karşılamışlardır. Aynı zamanda Gaziantep’teki kurum ve kuruluşların
kültürel yapısı göz önüne alındığında finansal denetim - muhasebe denetimi ile faaliyet denetiminin kabul görme
oranları arasında karşılaştırma yapıldığında muhasebe - finans denetiminin faaliyet denetimine göre daha fazla
kabul gördüğü tespit edilmiştir, ancak katılımcılar yine de ne muhasebe-finans denetiminin ne de faaliyet
denetiminin uygulanmasının kabul görme oranının bölgenin kültürel yapısı göz önüne alındığında hak ettiği
değeri görmediğini düşünmektedir. Ankete katılan çalışanların cinsiyet ve yaş istatistikleri toplandığı için
çalışanların faaliyet denetimine ve muhasebe – finans denetimine bakış açıları cinsiyet ve yaş değişimine göre de
karşılaştırmalı analiz edilmiştir. Genel olarak her iki anket değerlendirildiğinde ise Gaziantep’te denetim
faaliyetlerinin önemini anlatmak adına geç kalındığı, bu durumun ise bu kurum ve kuruluşların verimli
çalışmasını tehlikeye attığı açıktır. Bu çalışmanın farklı şehir ve bölgede yapılması planlanan çalışmalara
öncülük etmesi amaçlanmaktadır, böylece faaliyet denetimi ve muhasebe – finans denetimine karşı farklı
bölgelerin bakış açılarını karşılaştırmalı olarak değerlendirme olanağı ortaya çıkacaktır. Bunun sonucunda ise
bölgesel eksikliklere göre denetim faaliyetlerini geliştirmek amacıyla farklı çalışmalar için gerekli olan
istatistiksel bilgiler toplanmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Faaliyet Denetimi, Muhasebe Denetimi, Finansal Denetim, Gaziantep
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ: SİVAS CUMHURİYET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Hüdaverdi BİRCAN
Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas (hbircan@gmail.com)

Şükran KARACA
Dr. Öğr.Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas (sukrankaraca@gmail.com)

İbrahim YEMEZ
Arş. Gör., Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas (ibrahimyemez@cumhuriyet.edu.tr)
Özet
Meslek yüksekokulu, üst düzeyde uygulayıcı eleman yetiştiren yükseköğretim kurumlarıdır. İki yıl süreli eğitim
verilmektedir. Meslek Yüksek Okulları yeterli bilgi ve beceriye sahip ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin
rekabet göçünü arttıracak ara kademe insan gücü yetiştirmektedir. Meslek yüksekokullarında öncelikli olarak
çeşitli mesleklere yönelik olarak nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yükseköğretim sürecinde
girdilerin kalitesi çıktıların kalitesini direkt etkilemektedir. Yükseköğretim sürecinin girdileri; akademik/idari
personel, öğretim materyalleri, akademik prosedürler, yönetim prosedürleri, nitelikler, akademik bilgi, eğitim ve
ekipman olarak sıralanmaktadır. Çıktıları ise; diploma, eğitim, akademik bilgi, enformasyon ve nitelikler
şeklinde ifade edilmektedir.(Edwarsd, 1991.19). Bir hizmetin hizmet alan tarafından tatmin edici bir şekilde
yerine getirilmesi algısı, memnuniyet olarak tanımlanmaktadır. (Oliver, 1999: 34).Eğitimdeki memnuniyetin
önemi eğitim seviyesini yükseltmektedir. Günümüzün rekabetçi eğitim ortamında öğrenci memnuniyetinin
öneminin farkına varan yüksek öğretim kurumları, misyon bildirgelerinde, amaçlarında, tanıtım etkinliklerinde
öğrencilerin memnuniyet düzeyine verdikleri önemin altını çizmektedirler. (Elliott ve Shin, 2002).
Bu bağlamda bu araştırma meslek yüksekokulu öğrencilerinin memnuniyetine etki eden faktörlerin tespit
edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırmanın evrenini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
bünyesindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise
Cumhuriyet meslek yüksekokulunda okuyan ve kolayda örnekleme metodu ile seçilen 465 öğrenci
oluşturmaktadır. Veriler 1 ay da toplanmıştır. Araştırma maliyet ve zaman kısıtlarından dolayı sadece Sivas il
merkezindeki Cumhuriyet meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Yöntem:
Araştırmada öğrencilerin memnuniyet düzeylerini ölçen beşli Likert tipi 39 ifade ve katılımcıların okuduğu
program, öğretim türü, cinsiyet ve yaşlarını ölçen 4 ifade olmak üzere toplam 43 ifadeden oluşan bir ölçek
kullanılmıştır. Katılımcıların tamamı kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmaya toplam (N=465)
birey katılım gerçekleştirmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 23 ve AMOS 23 istatistik programları ile
analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Ölçeğin tamamının Cronbach Alpha kat sayısı olarak 0.927
değeri elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde Frekans Analizi, İç Tutarlılık Analizi, Faktör
Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanarak araştırma genişletilmiştir.
Araştırmaya katılanların %51,8’i kadın, %48,2’si ise erkeklerden oluşurken, %64,7’si normal öğretim; %35,3’ü
ikinci öğretim öğrencilerinden oluşmaktadır. Yine araştırmaya katılanların yaş aralığına bakıldığında %44’ü 20
yaş altındayken, %56’i ise 21 yaş ve üzerindedir. Son olarak araştırmaya katılan öğrencilerin program dağılımına
bakıldığında; %10,5’i Muhasebe, %11’i Menkul Kıymetler ve SPK, %11 Maliye, %11,8’i Radyo TV, %10,5’i
Bankacılık ve Sigortacılık, %12,3’ü Dış ticaret, %11,2’si İnsan Kaynakları, %11,2’si İşletme Yönetimi ve
%10,5’i ise Pazarlama bölümü öğrencilerinde oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan örneklemin yeterliliği için
KMO testi uygulanmış ve test sonuçlarına göre 0,871 bulunmuş ve örneklemin yeterli olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca Bartlett küresellik testi sonucu olarak da β=5294.885; p<0,001 olarak hesaplanmış ve ölçeğe
ilişkin elde edilen verilerin Açıklayıcı Faktör Analizine uygun olduğuna karar verilmiştir. Sonuç: Çalışmada
verilere ilk olarak Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. AFA sonucunda faktör yük değeri 0,45 ve
altında olan ve binişik olan ifadeler ölçekten çıkarılmıştır. Geriye 27 maddeden oluşan ve toplam varyansın
63.789’nu açıklayan 7 faktörlü bir model elde edilmiştir. Faktörler sırasıyla, “Yönetim”, “Hizmetler”, “İletişim
Becerileri”, “Öğretim Elemanları”, “Kaynaklar”, “Dersler” ve “Fiziksel Olanaklar” şeklide adlandırılmıştır.
İkinci aşamada 7 faktörlü modele AMOS programı aracılığıyla Birincil Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
uygulanmıştır. DFA sonuçlarına göre uyum indeksleri şöyle bulunmuştur; χ2/df =2,621 < 3; 0,85 < GFI =
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0,890; 0,90 < IFI = 0,901; 0,95 < CFI = 0,900; RMSEA=0,059< 0,08 uyum değerlerine göre model verilere iyi
derecede uyum göstermektedir. Başka bir deyişle ölçekteki 7 faktörün yapı geçerliliğine sahip olduğu ve meslek
yüksekokulu öğrencilerinin memnuniyet düzeylerini ölçmek için kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Son
olarak bu yedi faktör tek tek İç Tutarlılık analizine tabi tutulmuş ve faktörler için Cronbach α katsayıları şöyle
bulunmuştur: “Yönetim” için 0,817, “Hizmetler” için 0,779, “İletişim Becerileri” için 0,748, “Öğretim
Elemanları” için 0,793, “Kaynaklar” için 0,789, “Dersler” için 0,734 ve “Fiziksel Olanaklar” için ise 0,715.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Memnuniyet, Doğrulayıcı Faktör Analizi

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences THE BOOK OF ABSTRACTS ISBN 978-605-9885-67-6

40l Sciences / May 11-

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences
April 6-8, 2018 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.com

www.iksadkongre.org

FARABI

SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA VE MUHASEBE MESLEĞİNİN DEĞİŞEN
ROLÜ
Zeynep HATUNOĞLU
Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, zhatunoglu@hotmail.com.tr
Fatih AKTAŞ
Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,fatihakts0408@gmail.com
Özet
Küreselleşme ile birlikte ekonomik sınırlar ortadan kalkmış ve dünya tek bir pazara dönüşmüştür. Bilgi
teknolojisindeki gelişme ile birlikte tüketiciler ihtiyaç duydukları ürünü dünyanın herhangi bir yerindeki bir
firmadan satın alma olanağına sahip olmuşlardır. Böylece tüketiciler satın almayı düşündükleri ürün ve satıcı
firma hakkında merak ettikleri tüm bilgilere tek tuşla ulaşır duruma gelmişlerdir. Tüketimin hızla arttığı
dünyamızda kaynaklar hızla tükenmektedir. Yaşadığımız dünyanın kaynaklarının verimli kullanılması bilincinin
tüketicilerde artması ile birlikte işletmeler özellikle son yıllarda ekonomik olayların yanı sıra çevresel ve sosyal
olaylarla da ilgilenmeye başlamışlardır. Dolayısıyla ekonomik değerlerin yanında sosyal ve çevresel konular da
işletmelerin sorumluluğu haline gelmiştir.
Rekabetçi iş ortamında işletmeler ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin iş stratejileri ile entegre edilmesinin
önemini anlamışlardır. Ancak bu şekilde kurumsal sürdürülebilirliklerini sağlayacaklardır. Kurumsal
sürdürülebilirlik, işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirirken sebep oldukları sosyal ve çevresel konular ile
ekonomik konular arasında denge kurmasıdır. İşletmeler bir yandan karlılık ve verimliliklerini artırmaya
çalışırken diğer yandan doğal kaynakların korunmasına ve sosyal sorumluluk alanlarını da dikkate almalıdırlar.
Kurumsal sürdürülebilirlik yeni iş çevresindeki risk ve fırsatların işletmeler tarafından anlaşılarak, ona göre
ürünlerin, hizmetlerin ve iş süreçlerinin yeniden düzenlenmesi ile mümkün olacaktır. İşletmelerin gerek
kamuoyu baskısı ve yasal düzenlemeler gerekse rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlamak amacı ile
sürdürülebilirlik kavramı üzerinde durmaya başlamasıyla hem ekonomik hem sosyal hem de çevresel faaliyet
sonuçlarının paydaşları ile paylaşma gereksinimi ortaya çıkmıştır.
Bu paylaşım raporlama ile gerçekleşebilecektir. Genel olarak raporlama denildiğinde finansal raporlama akla
gelmekteyken; günümüzde insanlarda ve işletmelerde artan çevre bilinci ile birlikte raporlama unsurlarına
sosyal, çevresel ve ekonomik bilgiler de eklenmektedir. Sürdürülebilir raporlama, işletmelerin yapmış olduğu
faaliyetler (ekonomik, çevresel ve sosyal faaliyetler) sonucunda ortaya çıkan bir takım bilgilerin raporlanmasıdır.
Sürdürülebilir raporlama sosyal raporlama olarak da tanımlanmaktadır.
İşletmelerde raporlar muhasebe
elemanları tarafından hazırlanmaktadır. Değişen iş çevresi ve artan çevre bilinci muhasebe meslek mensuplarına
yeni sorumluluklar yüklemiştir. Bu çalışmada sürdürülebilir raporlama konusunda bilgi verilecek ve
muhasebecinin bu yeni ortamda değişen rolü anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Raporlama, Sürdürülebilir Raporlama, Muhasebe, Muhasebe Mesleği
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BÜYÜK ve ORTA BOY İŞLETMELER için FİNANSAL RAPORLAMA
STANDARDININ (BOBİ) TAM SET TÜRKİYE MUHASEBE ve FİNANSAL
RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ
Kayahan TÜM
Doç.Dr. , Mustafa Kemal Üniversitesi, kayahantum@mku.edu.tr
Özet:
Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tabi olup,
Tam Set Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standardı (TMS/TFRS) uygulamayan işletmelerin tabi
olacağı finansal raporlama çerçevesidir. Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından hazırlanan BOBİ FRS, 29
Temmuz 2017’de Resmi Gazete de yayınlanmış ve 1 Ocak 2018 hesap döneminden başlayarak uygulanmaya
başlanmıştır. KGK verilerine göre 2016 yılında Türkiye’de 6.250 işletme bağımsız denetim sözleşmesi
imzalanmıştır. Söz konusu 6250 işletmenin, sadece 1550’si Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş (KAYİK)
niteliğinde olup, TMS/TFRS uygulayan şirketlerdir. Bir başka ifadeyle bu şirketler Sermaye Piyasası Kanuna
tabi olup, payları borsada işlem gören şirketlerdir. Geri kalan 4.700 işletme ise 01.01.2018 hesap döneminin
başından başlayarak BOBİ FRS uygulamaya başlamıştır. Bağımsız denetim kapsamının ileri yıllarda
genişlemesiyle birlikte BOBİ FRS’nin kapsamı da tartışmasız genişleyecektir. Bu çerçevede çalışmanın temel
amacı, BOBİ FRS’nin, Tam set TMS/TFRS ile karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle BOBİ
FRS hakkında genel değerlendirmelerde bulunulduktan sonra her iki düzenleme arasındaki farklılıklar uygulama
örnekleri ile ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Büyük ve Orta Boy İşletmeler, BOBİ FRS, Finansal Raporlama Standardı, Bağımsız
Denetim.
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FARABI

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA
STANDARDI (BOBİ FRS) VE BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI
KAPSAMINDA RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLARIN
İNCELENMESİ
Kayahan TÜM
Doç.Dr. , Mustafa Kemal Üniversitesi, kayahantum@mku.edu.tr
Özet:
Bilindiği gibi, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız
denetime tabi olup, Tam Set Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standardı (TMS/TFRS) uygulamayan
işletmelerin tabi olacağı finansal raporlama çerçevesidir. Toplam 27 bölümden oluşan BOBİ FRS’nin dördüncü
bölümünde Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar tanımlanmış ve bu olaylara ilişkin muhasebe ilkeleri
düzenlenmiştir. Raporlama döneminden sonraki olaylar, raporlama tarihi ile işletmenin yönetim kurulunun,
işletmenin finansal tablolarının yayınlanması için onay verdiği tarih arasında meydana gelenleri kapsamaktadır.
Bilindiği gibi işletmelerde finansal tabloların hazırlanması ile onaylanması ve yayımlanması farklı tarihlerde
gerçekleşmektedir. Bu süre zarfında işletme ile ilgili olaylar devam etmekte olup, bu olayların etkileri finansal
tablo kullanıcılarının işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkındaki kararlarını etkileyecek nitelikte
olabilmektedir. Dolayısıyla raporlama tarihi ile finansal tabloların yayınlanması için onay tarihi arasında geçen
olayların bağımsız denetçiler tarafından özel olarak incelemesi ve duruma göre denetim raporunu revize etmesi
gerekebilir. Bu bağlamda çalışmanın temel hedefi gerek BOBİ FRS açısından, gerekse de Bağımsız Denetim
Standartları (BDS 560) çerçevesinde Raporlama Döneminde Sonraki Olayları incelemektir. Bu kapsamda
öncelikle konu tartışılmış ve konula ilgili örnekler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Büyük ve Orta Boy İşletmeler, BOBİ FRS, Finansal Raporlama Standardı, Bağımsız
Denetim.
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FARABI

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE HEDEF MALİYETLEME ve DEĞER
MÜHENDİSLİĞİ YÖNTEMLERİ
Zeynep HATUNOĞLU
Prof. Dr. ,Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, zhatunoglu@hotmail.com.tr
Tuba ALAYBEYOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, tuba-alayby-2@hotmail.com.tr
Özet
Globalleşen ekonomi ile birlikte şirketler arasındaki rekabet artmıştır. Artan rekabet şirketlerin ürün geliştirme
konusundaki düşüncelerini ve süreçlerini de etkilemiştir. İşletmelerin faaliyet göstermekte oldukları sektörlere
bakılmaksızın her işletmenin yeni ürünlerin tasarlanması ve geliştirilmesine önem vermesinin temelinde
müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanarak onların memnuniyet düzeylerinin arttırılmaya çalışılması
yatmaktadır. Ürünlerin geliştirilmesi ve tasarlanması aşamasında hedef maliyetleme karşımıza çıkmaktadır.
Hedef maliyetleme sistemi, yeni ürünler hakkında ortaya konulan fikirlerin, mamulün üretimine başlanılmadan
önce ürünün geliştirme ve tasarımı aşamasındayken, üretim sürecinde gerçekleşecek olan maliyetlerin analize
tabi tutulmasını ifade etmektedir. Bu sistem yardımıyla gerçekleştirilen analizlerin sonucunda, üretimine
başlanılmadan önce ürün henüz tasarım aşamasındayken ürünlerin uygun maliyette, istenilen kalite ve özellikte
meydana getirilmesi sağlanmaktadır. Müşterilerin istek, beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ve
geliştirilen bu ürünlerden memnuniyetleri, işletmenin pazarda rakiplerine karşı olan rekabet gücünü arttıracaktır.
Hedef maliyetleme sürecinde maliyetlerin düşürülebilmesi için kullanılan tekniklerin başında değer mühendisliği
gelmektedir. Değer mühendisliği hedef maliyetleme sürecinin başarıya ulaşmasında en büyük destekçisidir. Bu
teknik, uygulamanın yapıldığı ürün ve hizmetlerin maliyetlerinde önemli ölçüde düşüş sağlayan kayda değer
potansiyel bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Tasarım sürecinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan değer
mühendisliği, müşterilerin beklediği özellikteki ürünlerin tasarlanmasına katkı sağlayan ve bu işlemlerin
yapılmasında katlanılan maliyetlerin düşürülmesine katkıda bulunan bir tekniktir. Değer mühendisliği yaklaşımı,
fonksiyon, maliyet ve değer arasında üç yönlü bir ilişkinin var olduğu temeline dayanmaktadır. Bu yaklaşımda
gerçekleştirilen işlevlerin ortaya çıkartmış olduğu maliyetlere odaklanılmaktadır. Maliyetlerin yanı sıra
fonksiyonlarda azaltılmaya gidildiğinde değerde önemli derecede bir artışın olmadığı söylenebilir. Değerin
arttırılabilmesi için fonksiyonu koruyarak maliyetin düşürülmesi sağlanmalıdır. Değer mühendisliğinin amacı,
fonksiyona katkı sağlamayan maliyetlerin yani “gereksiz maliyetlerin” ortadan kaldırılmasıdır. Bu çalışmada,
yeni ürün geliştirme sürecinde hedef maliyetleme sisteminin kullanılmasının işletmeler açısından öneminin
anlatılması amaçlanmış ve hedef maliyetleme sisteminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde değer
mühendisliğinin katkısı açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ürün, Ürün Geliştirme, Hedef Maliyetleme Sistemi, Değer Mühendisliği

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences THE BOOK OF ABSTRACTS ISBN 978-605-9885-67-6

44l Sciences / May 11-

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences
April 6-8, 2018 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.com

www.iksadkongre.org

FARABI

BRIC-T ÜLKELERİNDE BÜYÜME İLE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM
İLİŞKİSİ: SAKLI PANEL EŞBÜTÜNLEŞME
Tahsin BAKIRTAŞ
Prof.Dr., Sakarya Üniversitesi,bakirtas@sakarya.edu.tr,

Hilal GÜNDOĞAN
Arş.Gör., Sakarya Üniversitesi, İktisat Bölümü, hgundogan@sakarya.edu.tr,
Özet
Doğrudan yabancı yatırımların gelişmekte olan ülkeler için teknoloji ve sermaye aktarımının bir yol olduğu
düşünülür. Bu nedenle doğrudan yabancı yatırımların gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini modernleştirmede
ve ekonomik kalkınmalarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Doğrudan yabancı yatırımların bu
avantajları teorik olarak kabul edilse de doğrudan yabancı yatırımların yayılmacı etkileri üzerine ampirik
sonuçlar azdır. Bu çalışmada da 1992-2013 yıllarında BRIC-T ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar ile
ekonomik büyüme arasındaki ilişki saklı panel eşbütünleşme analiziyle incelenmiştir. Analiz sonucunda
doğrudan yabancı yatırımlarla büyüme arasında saklı eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Daha
sonra pozitif ve negatif şokları ayırt eden Hatemi-J asimetrik nedensellik testi uygulanmış, saklı eşbütünleşme
test sonuçları desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: BRIC-T Ülkeleri, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Saklı Panel Eşbütünleşme

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences THE BOOK OF ABSTRACTS ISBN 978-605-9885-67-6

45l Sciences / May 11-

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences
April 6-8, 2018 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.com

www.iksadkongre.org

FARABI

PUBLIC ACCESS TO ENVIRONMENTAL INFORMATION IN THE EUROPEAN
UNION LAW
Ömer UĞUR
Asst. Prof., Gumushane University, omerugur@gumushane.edu.tr

Kadir Caner DOĞAN
Asst. Prof., Gumushane University, kadircanerdogan@gumushane.edu.tr
Abstract
Individuals affected by development approvals, pollution licenses, land use plans, environmental taxes and other
regulatory processes taken by governments have increasingly demanded great consultation and more transparent
and accountable decisions. This request came to a core principle of enviromental protection with the access to
information, public participation in decision-making and access to justice constitute in the 10th principle of the
Rio Declaration from 1992. After this development, this principles became the foundation of the United Nation
Economic Commission for Europe’s Convention on Access to Information, Public Participating in decisionmaking and access to justice in environmental matters, adopted in June 1998 in Aarhus. The main purpose of the
convention is to engage the civil society in the environmental policy-making process in order to not only ensure
the legitimacy and effective operation of a democratic government, but also safeguarding human rights and
protecting the environment. The European Union (EU) signed the Aarhus Convention in 1998, and through a
Council decision on 17 February 2005 the Convention was concluded. It is stated in the preamble of this decision
that the objectives of the Aarhus Convention are consistent with the objectives of the Community’s
environmental policy, listed in Article 174 of the Treaty, (now article 191 in the Treaty of the functioning of the
European Union). Thus, the Convention is considered to be the main legally binding instrument protecting the
public’s environmental rights in EU. In this context, this study is seek to examine the ‘public participation’ in
environmental governance in the EU from a procedural perspective, in terms of: (1) public access to
environmental information; and (2) public access or participation in environmental decision-making processes.
In doing so, it will be demonstrate wheteher or not the Aarhus Convention which brings a new dimension to
public participation in environmental decision in the EU help o close the democratic defecit and can it be
considered a condition for the democratic legitimacy of decisions in the EU.
Keywords: The European Union, Environmental Information, The Aarhus, Public Participation
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ENTEGRE RAPORLAMADA ÇEVRE MUHASEBESİNİN ETKİSİ
Neslihan TANCI YILDIRIM
Öğr. Gör., Harran Üniversitesi, neslihantanci@harran.edu.tr
Özet
Günümüzde birçok alanda olduğu gibi muhasebe alanında da bir takım geleneksel uygulamaların yerini yeni
yöntemler ve teknikler almaktadır. Temel finansal tablolar olarak adlandırılan Bilanço ve Gelir Tablosu ile
işletmeler, işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarına işletmelerin finansal bilgilerini aktarmakta ve işletme
ile ilgili kesimlerde bu bilgilerden yola çıkarak işletme ile ilgili kararlar almaktadırlar. Finansal raporlarda çoğu
zaman şirket varlıklarının büyük bir kısmı olan “maddi varlıklar” görünmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile
emeğe dayalı üretimin azalması entellektüel sermayenin şirketler için hayati önem taşıması sonucunda “maddi
varlıklar”dan “gayri maddi varlıklar”a doğru bir geçiş olmaktadır. Bu nedenle geleneksel finansal raporlar
şirketlerin gerçek değerini yansıtmada yetersiz kalmaktadır.
Entegre rapor; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim bilgilerini açıklayan, yatırımcılar tarafından anlaşılır,
karşılaştırılabilir ve açık bilgi üretebilme amacına hizmet eden bir raporlama türüdür. Birçok ülkede kısa
zamanda yaygınlaşan entegre raporlama kuruluşlar tarafından kullanılan bir format haline gelmiştir. Entegre
raporlama şirketlerin bir yandan finansal performansı bir yandan da sürdürülebilirlik performansı yansıttığından
bazı ülkeler entegre raporlamayı zorunlu kılarken bazı ülkeler de bu raporlama türünün kullanılması için bir
takım düzenlemeler getirmiştir.
İşletmeler sosyal sorumluluk gereği sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmada çevreyi korumak için çaba sarf
etmektedirler. Çevresel bilincin artmasıyla beraber çevresel maliyetler ve çevre muhasebesi konularında önemli
gelişmeler ortaya çıkmıştır. Çevre muhasebesi, çevre ile ilgili harcamaların belgelenmesi, raporlanması ve
denetlenmesi konularını içeren bir dal olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca işletmeler çevresel sürdürülebilirliği
sağlamada çevreye verilen zararları minimum düzeye indirerek doğal kaynakların gelecek nesiller için
korunmasını sağlayan kararlar almaktadır. İşletme amaçlarına dayalı olarak tanımlanan çevresel maliyetleri
nelerin oluşturduğunu ve nasıl raporlanması gerektiği önem arz etmektedir. Çevresel maliyetler, karar alma
sürecinin etkinliğini artırdığı için bu maliyetlerin ölçülmesi ve finansal tablolarda raporlanması gerekmektedir.
Entegre raporlama, hissedarlar ve diğer paydaşlar arasındaki iletişimi daha etkili bir şekilde kurarak günümüz
rekabet koşullarında sürdürülebilir başarıya ulaşma imkânı elde ettiğinden güncel bir konu olmaktadır. Bu
nedenle çalışmadaki amaç entegre raporlamanın önemi üzerinde durmak ve entegre raporlamada çevre
muhasebesinin etkisini açıklamaktır.
Anahtar Kelimeler: Raporlama, Muhasebe, Çevre Muhasebesi
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HİZMET İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ KULLANIM DÜZEYİNİN
TESPİTİ: ŞANLIURFA İLİNDE BİR ÖRNEK
Neslihan TANCI YILDIRIM
Öğr. Gör., Harran Üniversitesi, neslihantanci@harran.edu.tr
Özet
Hizmet, belirli ihtiyaçları gidermek amacıyla elle tutulması mümkün olmayan, stoklanamayan, belirli bir fiyattan
satışa sunulan, belli bir standarda sahip olamayan insanlara fayda sağlayan faaliyetler olarak tanımlanabilir. Bu
bağlamda, hizmet işletmelerinin başında lokantalar, oteller, banka, sigorta şirketleri, hukuk büroları, sağlık
hizmetlerini yürüten işletmeler vb. gelmektedir. Hizmetler ölçülemediği, stoklanamadığı, incelenemediği, yaşam
süresi olmadığı ve talebe göre sunulduğundan hizmet işletmeleri mal üreten işletmelere göre farklılıklar
göstermektedir. Hizmet işletmelerinde girdi-çıktı işlemleri, stok sayımları ve buna bağlı olarak stok kayıpları
üretim işletmeleri kadar yoğunlukta olmasa da yine de kendi içerisinde işletmeden işletmeye göre değişen bir
öneme sahiptir. Hizmet işletmeleri de müşterilerine sundukları ürün veya hizmetlerin fayda maliyet analizine
yapmak ve oluşacak duruma göre tedbir almak zorundadırlar. Bu zorunluluk muhasebenin on iki temel
kavramlarından biri olan süreklilik kavramı gereği işletmenin uzun yıllar karlı ve verimli bir şekilde sektörde yer
alma isteğinden kaynaklanmaktadır.
Bir hizmeti yerine getiren veya hizmet üretimi ile uğraşan işletmelerin bir mal ya da hizmet maliyetini sağlıklı ve
doğru bir şekilde hesaplamaları maliyetlerin kontrolünde ve denetiminde önemli olmakla birlikte aynı zamanda
kaynakların dağılımında da etkin bir rol oynamaktadır. Hizmet işletmelerinde yapısal özelliklerine göre çok
çeşitli maliyet merkezleri oluştuğundan ve bu durum maliyetlerin tam olarak hesaplanmasını zorlaştırdığından
hizmet işletmelerinde birim maliyetlerinin hesaplanması son derece önemli olmaktadır. Maliyet hesaplamalarının
yetersizliği, kaynakların etkin kullanılmamasına ve maliyet kontrolünün kaybedilerek hizmet işletmelerinde
yükün artmasına neden olmaktadır.
Çalışmada amaç günümüzde hizmet işletmelerinin ekonomik gelişme süreci içinde giderek artan bir önem
kazandığından Şanlıurfa İlindeki hizmet işletmelerinde maliyet unsurları ve maliyetleri incelenerek, maliyet
muhasebesi kullanım düzeyinin tespit edilmesi ve buna yönelik sonuçların sunulmasıdır. Bu amaçla Şanlıurfa
İlindeki hizmet işletmelerine anket yapılmış ve veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Hizmet
işletmelerinde maliyet muhasebesi kullanım düzeyine ilişkin sorularla demografik faktörler arasında anlamlı bir
ilişki olup olmadığına bakılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Maliyet, muhasebe, hizmet işletmeleri.
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KÜRESEL ÇEVRE DİPLOMASİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ETKİNLİĞİ
Ömer UĞUR
Dr.Öğr.Üyesi., Gumushane University, omerugur@gumushane.edu.tr
Özet
Çevre sorunları artık yerel düzeyde algılanan basit bir kirlenme sorunun ötesine geçerek, bütün ülkeleri doğrudan
ilgilendiren bir konu haline dönüşmüştür. Konunun küresel bir boyut kazanmasına bağlı olarak, uluslararası
sistemin temel aktörü olan devletlerin ve devletdışı aktörlerin ne zaman, nerede ve nasıl bir işbirliği yapacakları
sorusu, uluslararası ilişkiler teorileri ile çevre arasındaki ilişkinin kurulmasına olanak sağlamıştır. Elbette bu
ilişkinin kurulmasında çevre sorunlarının sınır aşan etkileri ve küresel niteliğine karşılık, devletlerin tek taraflı
eylemleri yoluyla bu sorunlara etkili şekilde cevap verememesi önemli bir rol oynamıştır. Dolayısıyla çevre
sorunlarının çözümü konusunda uluslararası düzeyde kurumsallaşmış ve işbirliği yoluyla cevap vermeyi
amaçlayan uluslararası çevre yönetişiminin inşası mümkün hale gelmiştir. İlk olarak 1972 Stockholm
Konferansıyla başlayan bu süreçle, çevre sorunlarının çözümüne yönelik anlaşmalarının sayısından ciddi artışlar
yaşanmış ve daha fazla sayıda devlet ve devlet dışı aktör küresel çevre diplomasinin içinde yer almaya
başlamıştır. Bu aktörlerden birisi olan Avrupa Birliği (AB), çevresel sorunlara karşı küresel mücadelede öncü bir
rol oynama isteğini ortaya koymuştur. Nitekim başlangıçta yanlızca ekonomik bütünleşme yoluyla ilerleme
kaydeden AB’nin, özellikle Avrupa Tek Senedinden sonra gerek Avrupa, gerekse uluslararası düzeyde çevresel
konulara öncelik verdiği görülmüştür. Buna rağmen, ekonomik bir Birlik olarak kurulan AB’nin neden çevresel
konuları öncelikli hale getirdiği birçok açıdan tartışılmaktadır. Bu bağlamda, tartışmalaradan biri, çevresel
konuların AB’nin kurucu unsurları arasında gösterilen normatif değerlerden birine dönüşmesi ve insanlık için
vazgeçilmez ya da yadsınılmayacak konulardan birine dönüşmesi olarak gösterilmektedir. Diğer yandan ise
AB’nin çevresel konularını normatif bir değer olarak değil, aksine çıkarlarına hizmet eden bir konu olarak
görmesinin çevre diplomasisindeki etkinliği açıklama getireceği belirtilmektedir. Bu tartışmalar ışığında bu
çalışmada ilk olarak uluslararası düzeydeki küresel çevre yönetişiminin inşası ele alınarak, farklı düzeydeki aktör
arasındaki diplomasinin işleyişi gösterilecektir. Bu yapıldıktan sonra, AB’nin küresel çevre diplomasisinindeki
etkinliği ortaya koyan faktörlerin neler olduğu belirtilecek ve küresel çevre politikalarındaki aktörlüğünü sadece
normatif değerler üzerine değil, aynı zamanda çıkar odaklı olmak üzere inşa ettiği ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Çevre, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler
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TÜRKİYE DEKİ AKADEMİK DERGİLERDE TARIMSAL FAALİYET
MUHASEBESİ İLE İLGİLİ 2007-2017 YILLARI ARASINDA YAYINLANMIŞ
BİLİMSEL MAKALELERİN İÇERİK ANALİZİ
Ömer Faruk DEMİRKOL
Dr. Öğretim Üyesi, Harran Üniversitesi, ofdemirkol@harran.edu.tr
Özet
Ülkemiz verimli toprakları, birbirinden farklı özelliklere sahip coğrafi bölgeleri, iklimi, ulaşım kolaylıkları ve
demografik özellikleri ile bir tarım ülkesidir. Geçmişten günümüze olan süreçte gittikçe modern bir yapıya
bürünen tarımsal faaliyetler karşısında tarımsal faaliyet muhasebesi de gelişim göstermiştir. Tarım işletmelerinin
küçük boy işletmelerden oluştuğu veya büyük fakat verimsiz bir şekilde kullanıldığı dönemlerde sadece vergisel
amaçlı olarak kullanılan tarımsal faaliyet muhasebesi, işletmelerin büyüyüp gelişmesi ile birlikte vergisel
boyuttan çıkıp kayıt, kontrol, maliyet, yönetim ve denetim unsurlarını da içine alacak şekilde genişlemiştir.
Tarımsal faaliyetlerin çeşitliliği, üretim yapısı, ürün yelpazesi gibi unsurlar karşısında tarımsal faaliyet
muhasebesi de vergi ve kayıt boyutundan çıkıp maliyet ve yönetim boyutunu da kapsamış, Türkiye Muhasebe
Standartlarının oluşturulması ile birlikte tarım sektörü ile ilgili bir standart ihtiyacı da doğmuştur.
Tarımsal faaliyetlerde seracılık, organik tarım gibi alanlarda üretime başlanması, üretimin mevsimsel ve coğrafik
koşullardan arındırılıp modern bir ortamda yapılması nedeniyle tarımsal faaliyetlerin görünümü bir anlamda
sanayi sektörüne benzemiş, çok uluslu şirketlerin de bu alanlarda yatırım yapması ile birlikte tarımsal faaliyetler
muhasebesi standardı ile ilgili taslak çalışmalara başlanmıştır. Taslak plandan sonra 41 no’lu Tarımsal
Faaliyetler Standardı (TMS 41) yürürlüğe girmiştir. TMS 41 ile birlikte Tekdüzen Hesap Planında da bir takım
değişiklikler yapılmıştır. Tekdüzen Hesap Planında muhasebe ve tarım muhasebesi alanındaki gelişmeler ve
tarımsal faaliyet muhasebesindeki yeniliklere göre zaman zaman güncellemeler yapılmaktadır.
Çalışmamızın amacı TMS 41 ile ilgili makaleleri tasnif etmektir. Bu nedenle ülkemizdeki akademik dergilerde
2007-2017 yılları arasında TMS 41 ile ilgili yayınlanan makaleler incelenerek, tasnifi yapılacaktır. Bu tasnifte
TMS 41 ile ilgili makalenin hangi dergide yayınladığı, derginin hangi indekslerde tarandığı, hangi yılda kim
veya kimler tarafından yazıldığı, yazarın veya yazarların hangi üniversiteye bağlı oldukları, , makalenin teorik
mi yoksa uygulamalı mı olduğu, tarımsal faaliyet muhasebenin hangi alanı ile ilgili olduğu gibi hususlarda
sınıflandırmaya tabi tutulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Türkiye Muhasebe Standartları, TMS 41, Tarımsal Faaliyetler Muhasebesi.
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FAKÜLTELERİN İŞLETME BÖLÜMLERİNDE YER ALAN
MUHASEBE DERSLERİNİN ANALİZİ
Ömer Faruk DEMİRKOL
Dr. Öğretim Üyesi, Harran Üniversitesi, ofdemirkol@harran.edu.tr
Özet
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi Lisans düzeyinde eğitim
veren fakültelerde genel olarak İktisat Bölümünde ekonomi ağırlıklı dersler, Maliye Bölümünde vergi ağırlıklı
derler, Kamu Yönetimi Bölümünde hukuk ağırlıklı dersler okutulurken, bu bölümlerinin içinde muhasebe
derslerinin en yoğun olarak okutulduğu bölüm İşletme Bölümüdür. İşletme Bölümü öğrencileri lisans eğitimleri
boyunca işletmenin fonksiyonlarından biri olan muhasebenin yanı sıra diğer fonksiyonlarından üretim,
araştırma- geliştirme, pazarlama, yönetim ve finansman ile ilgili dersleri de görmektedirler.
Muhasebe dersleri Genel Muhasebe, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Maliyet Muhasebesi, Yönetim
Muhasebesi, Muhasebe Denetimi gibi temel muhasebe dersleri ve Tarım Muhasebesi, Bankacılık Muhasebesi,
İnşaat Muhasebesi, Sigorta Muhasebesi gibi ihtisas muhasebesi dersleri şeklinde sınıflandırılabilineceği gibi
müfredattaki durumuna göre zorunlu dersler ve seçmeli dersler gibi farklı açılardan da sınıflandırılabilinir.
Türkiye’deki vakıf ve devlet üniversitelerinin farklı fakültelerinin İşletme Bölümlerinde birbirinden farklı
muhasebe dersleri okutulmaktadır. Farklı üniversitelerdeki ders müfredatlarında içerik olarak birbirinden farklı
derslerin yanı sıra içerik olarak birbirinin aynı fakat isim olarak birbirinden farklı birçok ders bulunmaktadır. Her
bir üniversitenin farklı isimlerle müfredatında yer verdiği benzer içerikli dersler özellikle öğrenci değişim
programları, yatay geçiş gibi üniversiteler arası geçişlerde ve yaz okullarında sorunlar oluşturabilmektedir.
Derslere ait Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) nin birbirinden farklı olması da benzer sorunları beraberinde
getirmektedir.
Seçmeli ve zorunlu derslerinin statüsü genellikle ders programlarının durumuna, öğretim elemanı sayısına vb.
hususlara göre farklılıklar gösterebilmektedir. Muhasebe derslerini veren öğretim elemanlarının sayıca az olduğu
bölümlerde seçmeli ders sayısı da genellikle az olmakta veya öğrencilerinin seçim şansı olmadığı için zorunlu
seçmeli dersler şeklinde verilmektedir. Fakültelerin üçüncü ve dördüncü sınıflarında muhasebe alanında seçmeli
ders sayısında artış görülmektedir.
Çalışmamızda Ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi lisans düzeyinde eğitim veren İşletme bölümlerinin ders programlarına
ulaşılarak muhasebe derslerinin durumu analiz edilecektir. Analiz sonucunda devlet ve vakıf üniversitelerinde
muhasebe derslerinin isimleri ve sayısı, seçmeli ve zorunlu ders isimleri ve sayıları, AKTS durumları,
öğrencilerin dersleri tercih etme ve derslerin açılma durumu, derslerin öğrencilerin hedefleri ve farklı sektörlerin
ihtiyaçlarına cevap vermesi gibi karşılaştırmalar ve analizler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Derleri, Ders İçerikleri.
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VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME ÖRNEĞİ VE MUHASEBE
UYGULAMALARI
Süleyman ERASLAN
Öğr.Gör. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Dr.Öğr. Üyesi Servet ÖNAL
Öğr.Gör. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Osman GÜRSOY
ÖZET
Bilindiği üzere globalleşen dünyada sermaye sınır tanımamakta, gerek ulusal gerekse uluslararası işletmeler bir
takım avantajlardan faydalanmak amacı ile işletme birleşmeleri gerçekleştirilmektedirler. 2000 yıllarında
başlayan ülkemizdeki banka krizlerinden dolayı sorunlu krediler artmış ve birçok banka TMSF tarafından el
konulmak zorunda kalınmıştır. Bu sorunlu krediler bankaların imajlarını ve piyasa değerini olumsuz şekilde
etkilemiştir. Bankaların piyasa değerini yükseltebilmesi ve bu sorunlu kredilerden kurtulması için 2002 yılında
Varlık Yönetim Şirketleri kurulmuş ve bu şirketler 2005 yılından bu yana BDDK tarafından denetlenmektedir.
Bu şirketlerin amaçları bankaların ve finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarının devir alınması, devir
alınan aktiflerin yönetilip geliştirilerek azami değer artışının sağlanması, alacakların teminat oluşturan varlıkların
(gayrimenkul, hisse senedi vs.) uzmanları vasıtası ile değerlendirilmesi gibi özel amaçları vardır. İşletme
birleşmeleri 6102 Sayılı yeni TTK’nun 155 md.’nin 1. fıkrasının a ve b benlerinde, devralan sermaye şirketi
devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren bütün paylarına veya bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun
yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren
tüm paylarına, sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırılmış düzene göre birleşebilirler hâlinde birleşme
kolaylaştırılmış usulde gerçekleşebilir demektedir. Çalışmamızın esas konusu olan VYŞ’lerde birleşme konusu
ele alınmış ve Türkiye’deki iki VYŞ’nin birleşme işlemine ve muhasebe uygulamalarına yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: İşletme Birleşmeleri, Varlık Yönetim Şirketi, TMSF, BDDK
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ENTELEKTÜEL SERMAYENİN KÜRESEL REKABET GÜCÜ ÜZERİNE ETKİSİ:
KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Nisa SEÇİLMİŞ
Dr. Öğr.Üyesi, Gaziantep Üniversitesi, nsecilmis@gantep.edu.tr

Aylin KONU
Dr. Öğr.Üyesi, Gaziantep Üniversitesi, akoc@gantep.edu.tr
Özet
Yeni ekonomiye geçişle birlikte, geleneksel ekonomik yaklaşımda başarı unsuru olarak görülen doğal kaynaklar
ve finansal sermaye yerini bilgi, inovasyon ve entelektüel sermayeye bırakmıştır. Küreselleşmenin beslediği bu
yapısal değişim sürecinde, uluslararası ticaretin gelişmesi ve pazarların dünyaya açılması ülke ekonomilerini
yoğun bir rekabet ortamına sürüklemiştir. Bu süreçte entelektüel sermayelerini güçlendirebilen ve yenilikçilik
faaliyetlerine adapte edilebilen ekonomiler rekabet gücü elde etme konusunda daha avantajlı konuma
gelmişlerdir.
Literatürde genel kabul gören yaklaşıma göre entelektüel sermaye insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri
sermayesi olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır. Ekonomik organizasyonların bilgi varlıklarını temsil eden
entelektüel sermaye, rekabet ortamını şekillendirmekte ve doğrudan etkileyebilmektedir. Şöyle ki, entelektüel
sermayenin temeli bilgi ve beceri donanımına sahip olan insandır ve bir ekonomide nitelikli insan sermayesi
arttıkça ve bu insanların bilgi, beceri, birikim ve yeteneklerinden faydalanıldıkça rekabet gücü yüksek ekonomik
değerler yaratılabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı günümüz ekonomilerinde önemli rol oynayan entelektüel sermayenin, küresel rekabet gücü
üzerindeki etkisini seçili ülkeler bazında karşılaştırmalı olarak incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, Küresel Rekabet Gücü, İnovasyon, Küreselleşme
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TEKNİK ÖZELLİKLERDEN YOLA ÇIKARAK TOPSIS YÖNTEMİ İLE D SINIFI
BENZİNLİ EN UYGUN ARACIN BELİRLENMESİ
Arif Selim EREN
Dr.Öğr.Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, arifselimeren@hotmail.com

Mesut BİLGİNER
Öğr. Gör., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mbilginer@hotmail.com
Özet
Üretim yönetiminde ortaya çıkan gelişmeler tarihsel açıdan incelendiğinde otomotiv sektöründeki
uygulamalardan yola çıkarak pek çok teorik gelişmenin uygulamada yer bulduğu görülmektedir. Böylece
otomobiller insanların günlük hayatlarında vazgeçilmez bir hal almaktadır. Bu kapsamda yeni teknolojilerin
tanıtımı ve yayılımı için otomobiller uygun bir ortam sağlamaktadır.
Bu çalışma Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKVT)’nden olan TOPSIS ile en uygun D sınıfı otomobilin
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle bir yazın taraması gerçekleştirilmiştir.
Literatürün taranmasında vasıta seçiminde kullanılan yöntemlerle birlikte konu ile ilgili çalışmaların kapsamları
da ele alınmıştır. Araştırmanın bir sonraki aşamasında TOPSIS yönteminin aşamaları gerçekleştirilerek en uygun
otomobilin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir.
Mevcut çalışma ile araç kıyaslama ile ilgili yazında geçen ELECTRE, PROMETHEE, AHP ve ANP
yöntemlerinin yanında TOPSIS yönteminin de tercih edilebileceği gösterilmiştir. Ayrıca gelecekte konu ile ilgili
araştırma yapacakların bu yöntemleri kıyaslamalı olarak çalışmalarının yazına daha önemli katkılar sağlayacağı
yönünde önerilerde de bulunulmuştur. Sonuç olarak ÇKKVT’nin hayatın her alanında kullanılabileceği de ortaya
konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: TOPSIS, D Sınıfı Otomobil, Kıyaslama
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SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ:
1986-2014 YILLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Arif Selim EREN
Dr.Öğr.Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, arifselimeren@hotmail.com

Mesut BİLGİNER
Öğr. Gör., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mbilginer@hotmail.com
Özet
Küreselleşen dünya ekonomisinde ülkelerin imalat sanayisinin başarısı ülkenin her alanda daha iyi bir
performans göstermesini sağlamaktadır. 1980 yılları ile başlayan sanayileşme hamlesi sayesinde ülkemiz jeostratejik avantajını da kullanarak ekonomik büyüme hususunda çok önemli bir mesafe kaydetmiştir. Teoride
sıkça rastlanan bu bulgunun sayısal değerlerle ifade edilebilmesi için bu çalışma gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmanın amacı sanayi üretim endeksi (1986-2014) ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) arasında bir
nedensellik ilişkisinin olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Bu kapsamda yapılan yazın taramasında bu tür
çalışmaların olduğu görülmekle birlikte güncel veriler üzerinden gerçekleştirilmiş bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Yazındaki açığın bu çalışma ile kapatılması hedeflenmektedir.
Çalışma kapsamında TÜİK verilerinden faydalanılmıştır. Seriler ilk olarak ADF birim kök testi ile incelenerek
kaçıncı farkta durağan hale getirilebildikleri yönünde değerlendirilmiştir. Daha sonra durağanlığı sağlamak
serilerin birinci farkı alınarak yeni seriler elde edilmiştir. Elde edilen yeni serilerin arasında eşbütünleşmenin
olup olmadığının kontrol edilebilmesi için Johensen Eşbütünleşme Testi gerçekleştirilmiştir. Son olarak da bu
seriler arasında nedenselliğin test edilebilmesi için Granger Nedensellik Testi yapılmıştır.
Sonuç olarak elde edilen bulgular değerlendirildiğinde serilerin birinci farkta durağan hale gelebildikleri,
durağan hale getirilen seriler arasında eşbütünleşme olduğu ve sanayi üretim endeksinin ekonomik büyümenin
belirleyicisi olduğu ancak ekonomik büyümenin sanayi üretim endeksinin belirleyicisi olmadığı yönünde
bulgular elde edilmiştir. Bu bulguların akademisyen ve uygulayıcıların kullanabilecekleri tavsiyelere
dönüştürülmesi ile yazına katkı sağlayabilecek bir çalışmanın gerek yöntem gerekse bulgular bakımından
gerçekleştirilmiş olması ümit edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Sanayi Üretim Endeksi
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ANTİK ÇAĞDA JETON, BİLET VE BOZUK PARA OLARAK KULLANILAN
KURŞUN TESSERALAR
Onur GÜLBAY
Öğr. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, onur.gulbay@deu.edu.tr

Özet
Klasik Arkeoloji bilimi içerisinde az bilinen bir konu olarak ortaya çıkan “kurşun tesseralar” üzerine dünya
literatüründe çok sınırlı düzeyde araştırma ve yayın bulunmaktadır. Bu nedenle sikkeye benzeyen fakat işlevleri
sikkeden biraz farklı olan “kurşun tesseralar” arkeologların ve nümizmatların ilgisini çekmektedir. Özellikle
sikkeye çok benzemeleri nedeniyle uzun zaman sikke, mühür, ya da ağırlık olarak kullanılmış oldukları
düşünülmüştür. Fakat kurşun tesseralar günümüzde sikkenin ya da paranın üstlenmediği bir görev olan jeton ya
da bilet olarak da kullanılmış objelerdi. Form olarak sikkeye benzeyen bu objelerin sikkeden en önemli farkı tek
taraflarının darp edilmiş olmaları ve metalinin kurşun olmasıdır. Fakat bu objeler sikkelerin aksine sınırlı sayıda
kentte ve nadir oranlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Roma dönemi
kentlerinde örneğin Atina, Roma, Efes gibi başkentlik yapmış kentlerde görülmektedir. Her antik kentte
tesseraya rastlamak mümkün değildir.
Bu objeler hakkında şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgiler sayesinde en erken örneklerin Helenistik dönemle
beraber ortaya çıktığı bilinmektedir. Fakat yoğun olarak kullanımlarının ise Roma dönemiyle başladığı geç Antik
çağ başı ile de işlevlerini yitirerek tedavülden kalktıkları anlaşılmaktadır. Özellikle erken örneklerin kullanım
amaç ve işlevleri kesin bilinmemektedir. Fakat Roma döneminde kullanılmaya başlayan örneklerin
imparatorlukta daha yaygın olarak görüldüğü, bununla beraber işlevlerin de ne olduğu anlaşılmaktadır. Roma
döneminde tesseralar ilk olarak halka dağıtılan hububat miktarını ölçmek amacıyla kullanılmaktaydı. Özel
günlerde Seneca ve Plinius’un da belirttiği gibi imparatorluk tarafından küçük birer hediye olarak halka dağıtılır
ve halkın bu marka işlevli tesseralarla ofislerden hububat alması sağlanırdı. Daha sonra bunların miktarındaki
artışla da beraber farklı işlevlerle özelikle de jeton, bilet ve bozuk para olarak halk arasında kullanılmaya
başlandıkları bilinmektedir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar sayesinde bu objelerin sikkenin üstlenmediği bir
görevle Roma döneminde günümüzdekine benzer bir işlevle oyunlara ya da açılışlara girmek için jeton ya da
bilet olarak, bazen de bozuk para işleviyle kullanıldıkları anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tessera, Kurşun, Sikke, Jeton, Bilet, Roma dönemi
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TÜRKİYE’DE ENFLASYONUN BELİRLEYİCİLERİ: ARDL SINIR TESTİ
YAKLAŞIMI (1980-2017)
DETERMİNANTS of INFLATION in TURKEY: ARDL BOUNDS TESTİNG
APPROACH (1980-2017)
Nigar ALEV
Arş. Gör., Gaziantep Üniversitesi, nigaralev@gantep.edu.tr
Özet
Enflasyonun genel kabul görmüş tatmin edici bir tanımı yoktur. Ancak literatüre bakıldığında enflasyonun
fiyatlar genel düzeyinde hızlı ve sürekli artışlar gözlemlendiğinde ortaya çıkan bir olgu olduğu söylenilebilir.
Ekonomilerde ortaya çıkan hızlı ve sürekli fiyat artışları birçok nedenden kaynaklanabilir. Enflasyon,
enflasyonun oluşumuna yol açan nedenler itibariyle, talep çekişinin ve maliyet baskısının yarattığı yani maliyetin
ittiği enflasyon olarak ikiye ayrılmaktadır. Toplam talep artışının neden olduğu talebin çektiği enflasyonun
arkasında, kamu harcamalarındaki artışlar ve Merkez Bankasının para arzını arttırması sonucu toplam talep
düzeyinde meydana gelen artışlar vardır. Buna karşılık maliyet artışının neden olduğu maliyetin ittiği enflasyon
ise üretim sürecinde üretim faktörü fiyatlarındaki artış sonucu maliyetlerinin artmasıyla ortaya çıkmaktadır.
İktisadi ekoller açısından enflasyon olgusuna bakıldığında; Monetarist iktisat görüşünü savunanlara göre
enflasyona parasal olgular neden olurken, Arz Yanlı İktisat görüşünü savunanlara göre ise enflasyona yüksek
vergi oranları, faiz oranları, artan kamu harcamaları vb. maliyet arttırıcı unsurlar neden olmaktadır. Bu
çalışmanın amacı, enflasyon üzerinde faiz oranı, para arzı ve bütçe kısıdı değişkenlerinin etkisini belirlemektir.
Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada, Türkiye’de enflasyon oranı ile enflasyon oranı üzerinde etkili olduğu
düşünülen değişkenler arasındaki ilişki 1980-2017 yılları arasındaki yıllık veriler kullanılarak incelenmiştir.
Analizlerden daha sağlıklı sonuçlar alabilmek adına serilere ADF ve PP birim kök testleri uygulanmıştır.
Enflasyon değişkeni (sabitsiz) düzey değerde [I(0)]; faiz ve bütçe kısıdı değişkeni birinci dereceden farkları
alındığında [I(1)], para arzı değişkeni ise ikinci dereceden farkı alındığında [I(2)] durağan hale geldikleri için
serilere ARDL Sınır Testi uygulanmıştır. Sınır testi yaklaşımı değişkenlere ait veri setlerinin hangi dereceden
bütünleşik olup olmadıklarına bakılmaksızın değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesine olanak
sağlamaktadır. ARDL-Bounds yaklaşımı, modelde yer alan bağımlı ve bağımsız değişkenlerin gecikmeli
değerlerinin bağımsız değişken olarak kullanıldığı standart EKK regresyon yöntemidir. Yapılan analizlerden
elde edilen sonuçlar, faiz ve enflasyon oranı arasında gerek kısa dönemde ve gerekse uzun dönemde anlamlı ve
pozitif bir ilişkinin var olduğunu göstermektedir. Ayrıca bütçe kısıdı ile enflasyon oranı arasında uzun dönemde
anlamsız ve pozitif bir ilişki tespit edilirken, kısa dönemde anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Para arzı
ve enflasyon oranı arasında ise kısa ve uzun dönemde negatif ve anlamsız bir ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Faiz, Enflasyon, Para Arzı, Bütçe Kısıdı, ARDL Sınır Testi
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BİREYLERİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN
BELİRLENMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
İbrahim YEMEZ
Arş. Gör., Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, ibrahimyemez@cumhuriyet.edu.tr

Şükran KARACA
Dr.Öğr.Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, sukrankaraca@gmail.com

Hüdaverdi BİRCAN
Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, hbircan@gmail.com
Özet
Tüketim insanların yaşamlarını sürdürebilmek için yerine getirdikleri ihtiyaç giderici eylem olarak ifade
edilebilir. Tüketim ile bireyler fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını sağlıklı bir şekilde
idame ettirirler. Tüketim tarzı ise bireylerin bu tüketim eylemlerini nasıl yerine getirdikleriyle ilgili başka bir
kavramdır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla bireylerin tüketim alışkanlıklarında etkili olduğu tespit edilmiş
birçok faktör bulunmuştur. Dolayısıyla tüketim kavramı içsel ve dışsal birçok faktörden etkilenen bir olgudur.
Amaç: Bu bağlamda bu çalışma Sivas ili şehir merkezinde yaşayan bireylerin tüketim alışkanlıklarında etkili
olan faktörlerin neler oldukları tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu çalışmanın
evrenini Sivas ili şehir merkezinde yaşayan tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Sivas şehir
merkezinde yaşayan ve kolayda örnekleme metoduyla belirlenen 388 kişi oluşturmaktadır. Veriler yüz yüze
anket metoduyla toplanmıştır. Veriler bir ay süre zarfında araştırmacılar tarafından bizzat toplanmıştır.
Sınırlıklar: Araştırma maliyet ve zaman kısıtlarından dolayı sadece Sivas il şehir merkezinde yaşayan tüketiciler
ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada bireylerin tüketim alışkanlıklarında etkili olan faktörleri belirlemek
için 2 tanesi “Evet-Bazen-Hayır” şeklinde, 7 tanesi de çoktan seçmeli olmak üzere toplam 9 ifade vardır. Ayrıca
bireylerin demografik özelliklerini ölçen toplam 8 adet ifade de ankette yer almaktadır. Araştırmada elde edilen
verilere SPSS 23 paket programı aracılığıyla Frekans Analiz uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan
bireylerin %43.8’ i kadın, %56.2’si erkeklerden oluşurken, %57.5’u evli, %47.9’u üniversite mezunu, %77.1’i
Sivaslı, %27.8’nin aylık geliri 1600 TL’den daha az, %53.9’u 34 yaş ve altında, %48.2’si çocuğu olmayan ve
son olarak %22.2’si memur, %18.6’sı özel sektör çalışanı olan kişilerden oluşmaktadır. Tüketim alışkanlıklarını
ölçen “Kıyafet alırken ürünün hangi ülkede yapıldığını öğrenmek için etiketine bakar mısınız?” sorusuna
katılımcıların %64.4’ü “evet veya en azından bazen” cevabı verirken, %35.4’ü ise “hayır” cevabını vermiştir.
“Ürünün hangi ülkede yapıldığını öğrenmek için "En azından bazen etikete bakarım” dediyseniz, belirli
ülkelerde yapılmış kıyafetleri almaktan kaçınır mısınız? Öyleyse, hangi ülkelerinkini almaktan
kaçınırsınız?” sorusuna katılımcıların %58.8’i Çin, %12.1’i Tayland, %18.3’ü ABD, %11.3’ü Güney Kore,
%7.7’si Vietnam, %11.1’i Hindistan, %10,6’si Ortadoğu, %14.7’si Afrika, %3.9’u Türkiye, %9.8’i Endonezya
ve %4.1’i Avrupa mallarını almaktan kaçınacaklarını ifade etmişlerdir. “Satın alma kararlarınızda hangi
faktörlerin etkisi vardır?” sorusuna katılımcılar sırasıyla en çok şu cevapları vermişlerdir %83.8’i “Ürünün
kullanışlı ve işlevsel olması”, %36.6’sı “Ürünün kendi ülkemde yapılmış olması”, %72.4’ü “Ürünün indirimde
olması”, %42.3’ü “Ürünün marka olması” cevaplarıdır. “Bir çift ayakkabıya en çok ne kadar ödersiniz?”
sorusuna katılımcıların %21.7’si 100 TL ve altı derken, %76.5’u 101 TL ve üzeri ödeyebileceğini ifade etmiştir.
“Son 12 ay içerisinde internet üzerinden kıyafet veya aksesuar alışverişi yaptınız mı?” sorusuna
katılımcıların %56.6’sı evet derken, %43.4’ü ise hayır cevabını vermiştir. “Son 12 ay içerisinde internetten
kıyafet veya aksesuar alışverişi yapmadıysanız bunun ana nedeni nedir?” sorusuna katılımcılar sırasıyla en
çok şu cevapları vermişlerdir; %29.6’sı “İnternetten alırsam üzerimde deneyemiyorum”, % 25 “Güvenlik
nedeniyle internetten kredi kartıyla alışveriş yapmıyorum”, %16.5’u “Mağazada alışveriş yapmak kadar zevkli
değil”. “İnternetten daha çok hangi tür ürünleri satın alırsınız?” katılımcıların %53.9’u kıyafet, %26.3’ü
kişisel bakım ürünleri, %32.7’si elektronik araçlar, %21.6’sı ev eşyası, %38.4’ü kitap, dergi ve %18.8’i oto
ekipmanları cevabını vermişlerdir. “İnternetten alışveriş yaparken daha çok hangi bağlantı aracını
kullanırsınız?” sorusuna katılımcıların %26’sı masaüstü bilgisayar, %24.7’si dizüstü bilgisayar, %39.9’u akıllı
telefon ve %9.3’ü de tablet bilgisayar kullandığını ifade etmiştir. “İnternetten alışveriş yaparken daha çok
hangi ödeme türünü kullanırsınız?” sorusuna katılımcıların %55.9’u kredi kartı, %8.8’i sanal kart, %1.3’ü
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BKM Express, %9.8’i bankamatik kartı, %21.9’u kapıda ödeme ve %1.8’i de hesaba havale cevabını
vermişlerdir. Sonuç: Katılımcıların tüketim alışkanlıklarını ölçen sorulara verdikleri cevaplara bakıldığında
büyük çoğunluğunun ürün alırken menşei olan ülkesine önem verdiği, bazı ülkelerin mallarını almaktan
kaçınırken kendi ülkesinin malını almaktan kaçınmadığını dolayısıyla önceliği kendi ülkesinin malına verdiğini,
satın alma kararlarını en çok ürün kendisinden kaynaklanan etkenlerin belirlediğini, ürünü alırken fiyatının asıl
gösterge olmadığını, büyük çoğunluğunun yıl içinde sürekli olarak internetten alışveriş yaptığını görebiliyoruz.
Ayrıca yine internetten alışveriş esnasında birçok kategorideki ürünleri satın alabildiğini, internetten alışveriş
esnasında geçmişe oranla daha çok akıllı telefon kullandığını ve ödeme yöntemi olarak yine en çok kredi kartını
kullandığını görebiliyoruz. Sonuç olarak gelişen teknolojiyle bireylerin internetten alışveriş yaparken kullandığı
bağlantı araçlarının değişmesi ve eskisine oranla daha çok sanal kart kullanılması tüketim tarzının değiştiğini ve
teknolojik gelişmelerden etkilendiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimler: Tüketim, Tüketim Alışkanlıkları, İnternetten Alışveriş, Frekans Analizi
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REEL DÖVİZ KURU İLE DIŞ TİCARET ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN
AMPİRİK BİR UYGULAMA
Nigar ALEV
Arş. Gör., Gaziantep Üniversitesi, nigaralev@gantep.edu.tr
Özet
Ülkeler arasında yaşanan ekonomik ve sosyal etkileşimin artmasıyla beraber küreselleşme olgusu meydana
gelmiştir. Küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak ülkeler arasında karşılıklı ekonomik bağımlılık artmıştır.
Kapalı ekonomiler yerini açık ekonomilere bırakmış ve ticarete taraf olan ülkeler sadece kendi yerli paraları ile
değil karşı ülkenin para birimleri ile de işlem yapmaya başlamışlardır. Döviz kurları ülkelerarası ticaretin temel
belirleyicilerindendir. Reel kurda meydana gelecek artışlar yerli mal ve hizmetleri yabancılar için ucuz hale
getirerek ihracatın artmasına yardımcı olurken, ülkeye yabancı para girişi olur. Reel kurda meydana gelen
düşüşler ise yabancı malların yerli mallara kıyasla ucuz hale gelmesine neden olarak ithalatın artmasına yol açar
ve böylece ülkeden dışarıya para akışı olur. Bu bağlamda çalışmanın amacı, döviz kurundaki değişmeler ile dış
ticaret unsurları olan ithalat, ihracat, ihracatın ithalatı karşılama oranı ve dış ticaret dengesi arasındaki ilişkiyi
incelemektir. Bunun için öncelikle 2003:1-2016:12 dönemi için elde edilen serilerin logaritması alınarak seriler
mevsimsel etkilerden arındırılmıştır. ADF birim kök analiz yöntemiyle serilerin durağanlığı analiz edilip, birinci
farkları alınan seriler durağan hale getirilmiştir. Daha sonra VAR modeli kurulmuş ve değişkenler arasındaki
eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; değişkenler arasında
eşbütünleşme ve reel kurdan dış ticaret dengesine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Serilerin
uzun dönemde birlikte hareket ederek dengeye gelebildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bağımlı değişken olarak
alınan dış ticaret dengesi ve bağımsız değişken olarak alınan ihracat, ithalat, reel kur ve ihracatın ithalatı
karşılama oranı arasındaki ilişkinin yönü Engle-Granger nedensellik analizi yöntemi ile incelenmiş ve şu
sonuçlara ulaşılmıştır:

İhracat ve reel kur değişkenleri dış ticaret dengesinin nedenidir.

İhracat, reel kur ve ihracatın ithalatı karşılama oranı ithalatın nedeni iken dış ticaret dengesi ithalatın
nedeni değildir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ihracatın nedeni iken ithalat, reel kur ve dış ticaret dengesi ihracatın
nedeni değildir.

İhracat, ihracatın ithalatı karşılama oranının (ko’nun) bir nedeni iken, ithalat, reel kur ve dış ticaret
dengesi ihracatın ithalatı karşılama oranının nedeni değildir.

İhracat, ithalat, dış ticaret dengesi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı reel kurun bir nedeni değildir.
Anahtar Kelimeler: İhracat, İthalat, Dış Ticaret, Döviz Kuru
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SURİYE VATANDAŞLARININ HUKUKİ STATÜSÜ
Necla ÖZTÜRK
Doç. Dr. , Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ozturknecla@akdeniz.edu.tr
Özet
Türkiye coğrafi konumu itibariyle hem transfer ülke hem sığınma ülkesi olarak yabancıların ilgi gösterdiği
ülkelerden biridir. Bu bağlamda örneğin 1980’li yılların sonlarında Bulgaristan’dan, 1990’lı yılların başında eski
Yugoslavya ve Irak’tan çok sayıda kişi ülkemize sığınmıştır. Bunun yanı sıra, 2010 yılından itibaren Suriye’de
ortaya çıkan iç karışıklıklar nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan halkın büyük bir bölümü de Türkiye’ye
sığınmak zorunda kalmıştır. Türkiye başlangıçta uyguladığı açık kapı politikası ile Suriye vatandaşlarını kabul
etmiş ve onları misafir olarak adlandırmıştır. Ancak uluslararası hukukta yer almayan bu kavram tartışmalara
neden olmuş ve uygulamada genellikle Suriye vatandaşları için mülteci, sığınmacı, göçmen gibi kavramlar
kullanılmıştır. Oysa uluslararası hukukta tüm bu terimler farklı anlam ve kapsamı haizdir. Bu nedenle,
Türkiye’ye gelen Suriye vatandaşlarının hukukî statüsünün tespit edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacı
karşılamak ve uluslararası koruma meselesini düzenlemek üzere 4 Nisan 2013 tarihinde kabul edilen ve
hükümlerinin büyük bir bölümü 4 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu (YUKK) kabul edilmiştir.
YUKK’da uluslararası koruma kavramı üst kavram olarak kullanılmış ve bu kavramın kapsamına mülteci, şartlı
mülteci ve ikincil koruma statüsü dahil edilmiştir. Her ne kadar YUKK’da geçici koruma statüsü uluslararası
koruma başlığı altında ele alınmamışsa da Türk Yabancılar Hukuku Doktrininde geçici koruma statüsünün de
uluslararası koruma kapsamında kabul edilmesi gerektiği savunulmaktadır.
Bu bildirinin amacı YUKK’ta kabul edilen uluslararası koruma türlerini –mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma,
geçici koruma- incelemek, bunlar arasındaki farkları belirlemek ve böylelikle Suriye vatandaşlarının hukukî
statüsünü, uygulama ve teoride sahip oldukları hak ve yükümlülükleri tespit etmektir.
Anahtar Kelimler: Suriye, Vatandaşlık, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
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MİLLETLERARASI TEBLİGAT
Necla ÖZTÜRK
Doç. Dr. , Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ozturknecla@akdeniz.edu.tr
Özet
Tebligat, hukukî bir işlemin ilgilinin bilgisine sunulması için yetkili makam aracılığıyla yasa ve yönetmeliğe
uygun şekilde- yazı veya ilânla yapılan bildirim işlemidir. Esas itibariyle Türk hukukunda tebligat 7201 sayılı
Tebligat Kanununda düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra tebligatın usulü bakımından işlemin ülke içinde veya
yabancı bir ülkede yapılması bakımından ayrım yapılması gerekmektedir. Zira ülke dışına yapılacak tebligatta
konuya ilişkin kanun hükümlerinin yanı sıra tebligatın daha kolay ve hızlı şekilde yapılması amacıyla ikili ve
çok taraflı milletlerarası sözleşme hükümleri de dikkate alınmalıdır. Örneğin, yabancı ülkede bulunana Türk
vatandaşlarına ya da yabancılara yapılacak tebligat bakımından Türkiye’nin taraf olduğu adlî yardım
sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu sözleşmelerden bazıları 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşme ve 1965
tarihli Hukukî ve Ticari Konularda Adlî ve Gayrî Adlî Belgelerin Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesidir.
Bu bildirinin amacı; Türkiye’den yabancı bir ülkeye tebligat yapılırken izlenecek usulü 7201 sayılı Tebligat
Kanunu, 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşme ve 1965 tarihli Hukuki ve Ticari Konularda Adlî ve Gayrî
Adlî Belgelerin Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesi çerçevesinde ele almaktır.
Anahtar Kelimler: Tebligat, Tebligat Kanunu, Türk Hukuku
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STAJ YAPAN GASTRONOMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ
KAZANIMLARININ TESPİTİ
ALİYE AKIN
Dr.Öğr.Üyesi, Gaziantep Üniversitesi, aliyeakin@gantep.edu.tr.

Adnan AKIN
Öğr.Gör., Gaziantep Üniversitesi, aakin@gantep.edu.tr

Özet
Bu çalışma gastronomi eğitimi alan öğrencilerin staj süresince ve staj sonrasındaki kazanımlarını ortaya koymak
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle dünyada ve Türkiye’deki turizm eğitiminin genel yapılarına
değinilmiştir. Ayrıca Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi bölümü staj yapan
öğrencilerden toplam 70’ine yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanmış ve veriler toplanmıştır. Elde edilen
verilere çeşitli istatistiki analizler uygulanarak çalışmadan çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda,
staj eğitimi ile öğrencilerin mesleki becerilerini arttırdıkları ve teorik eğitim ile staj eğitiminin birbirini
tamamlayıcı nitelikte olduğu saptanmıştır. Ayrıca, örneklem grubundaki öğrencilere verilen staj eğitimi süresinin
yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Eğitim, Turizm, Gastronomi Turizmi, Staj
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STAJ EĞİTİMİ KONUSUNDA TURİZM İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ
AÇISI
ALİYE AKIN
Dr.Öğr.Üyesi, Gaziantep Üniversitesi, aliyeakin@gantep.edu.tr.

Adnan AKIN
Öğr.Gör., Gaziantep Üniversitesi, aakin@gantep.edu.tr
Özet
Bu araştırma staj eğitimi konusunda turizm işletme yöneticilerinin bakış açısını ortaya koymak amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Bu amaç kapsamında yarı yapılandırılmış soru formlarından faydalanılarak, Gaziantep’te
bulunan turizm işletme yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve çeşitli veriler elde edilmiştir. Elde edilen
verilere betimsel analiz uygulanarak çalışma sonuçlandırılmıştır. Araştırma sonucunda genel itibariyle turizm
işletme yöneticileri Gaziantep şehrinin turizm alanında gelişebilmesi için staj eğitiminin önemli bir unsur
olduğunu belirtmiş ancak şehrin Suriye sınırında olması sebebiyle gelen turist sayılarının azaldığını bu sebepten
maliyetlerinin giderek yükseldiğini ve karlılıklarının düştüğünü ifade etmektedirler. Buradan hareketle,
stajyerlerin turizm alanında becerilerinin gelişmesinde katkı sağlamak istediklerini ancak söz konusu
olumsuzlukların işletmeye artı bir maliyet yüklediğini düşünmektedirler.
Anahtar kelimeler: Turizm, Staj, Turizm işletmeleri
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BİR RENGİN ANALOJİSİ -MOR RENGİN FİZİKÖTESİ ANLAMLARININ
KÜLTÜREL GEÇMİŞİ
Ceren YILDIRIM
Öğr. Gör. Dr. Gaziantep Üniversitesi, cildirim@gantep.edu.tr
Özet
Renk simgeciliğinin en eski ve bir geleneğe dönüşmüş kodlarında ana üçlü –kırmızı, beyaz, siyah ve ardından
mavi ve sarının yanı sıra üzerinde en çok durulmuş bir diğer renk de purpura -mordur. Bu çalışmanın amacı mor
renginin Itten’in deyimi ile “yapısalcı” constructive –simgeci kullanımında en eski köklerinden günümüze
değişmeden gelen mânâsını tarihi bir çizgide; mora atfedilen ilahi anlamların nereden ve neden kaynaklandığına
dair bilgileri bütünlüklü bir tabloda ortaya koymaktır. Çalışmada Portal’in ortaya koyduğu şekilde renk
simgeciliğindeki ‘çift kutupluluk’ üzerinden mor rengine atfedilen birbirine zıt anlamlar kapsama alınmış, ancak
milletlere ait değişkenlikler amacın dışında, dikkat dağıtacağından kapsam dışında bırakılmıştır. Ayrıca rengin
farklı tonlarının psiko-fizyolojik etkileri, renk simgeciliğindeki anlam saptamalarını destekleyen bir kanıt olarak
sunulabilmiştir. Çalışma, mitoloji ve ilahiyat bilgileri temelinden ilerlediği için modernizm sonrası toplumsal
kodların tümü ele alınmamış, arketipal göstergeler ile sınırlı tutulmuştur. Yöntem olarak zaman değişkeni
çerçevesinde etnografik analiz yöntemi uygulanmıştır.
Renk simgecilik geçmişi, tıpkı sanatsal bilgide olduğu gibi, insanlığa dair bilgi içerir. Bu nedenle renk simgecilik
tarihini anlamak kendimizi ve insanlığı bir potada kavuşturan evrensel dili anlamak demektir. Morun şöhretini
Roma ve Bizans Dönemlerinde boyar maddesinin murex kabuklusundan zor yollarla elde edilmesinin bir sonucu
olarak en pahalı pigment oluşuna bağlı görerek yetinmek bizi anlam boyutuna yaklaştırmaya yetmeyecektir.
Antik dünyada gökkuşağının son rengi olması ile fizik âlemden metafizik âleme geçiş kapısı olarak düşünülmüş
olduğu ve bu nedenle de mitolojilere konu olduğu bilgisi bizi gerçeğe daha çok yaklaştırır. Aynı mitoloji
Tekvin’de yeniden ortaya çıkar. Menşei yedi renk ile yedi taşı, yedi gezegeni, bedenin yedi enerji merkezini
özdeşleştiren Babil simyacılığına, Eski Mısır’a ve oradan da Kadim Hint Medeniyetine geri gider. Modern
Çağda Vincent van Gogh’un tablosunda ortaya çıkan İris motifi ve rengi, aynı mitolojinin çağdaş bir yorumu
olarak değerlendirilmeyi hak eder. Morun feminist manifestoda önemli yerini alışı dahi aynı mitolojik köklerden
çıkıp gelir ve bize ortak bilinç dışı arketiplerinin yok olamayacağı bilgisini bir kez daha duyurur.
Anahtar Kelimeler: Mor, Simge, Psikoloji, Mitoloji, Metafizik
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ETİK DIŞI ÖRGÜTSEL İLETİŞİM TİPOLOJİSİ: KSÜ'DE BİR ALAN ÇALIŞMASI
Canan Gamze BAL
Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, canan_gamze@hotmail.com

Mahsum TUMURBAĞA
Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mahsumtumurbaga@hotmail.com

Gökçen AVCU
Doktora Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, avcugokcen@gmail.com
Özet
Örgütlerde her geçen gün iletişimin önemi artmaktadır. Ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışan insanlardan
meydana gelen örgütlerde iletişim hayati bir öneme sahiptir. İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı
tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. İletişim, kişiler arası,
kişiler ile grup arası olmak üzere pek çok şekilde ortaya çıkarken aynı zamanda örgütlerin yaşamlarını
sürdürmesinde de çok önemlidir. Örgüt yönetiminde koordinasyon unsuru olan iletişim, örgüt içi ve örgüt dışı
faaliyetlerin planlanmasından uygulamasına kadar her alanda çok önemli rol oynar. Örgütlerin faaliyetlerinde
koordinasyonun önemi ne derece büyük ise bu koordinasyonun sağlanmasında iletişimin de önemi o derece
büyüktür.
Örgütler arası rekabetin hızla arttığı günümüz iş dünyasında, rekabette örgütlerin üstünlüğünün dayandığı
temeller de değişim göstermektedir. Örgütler rekabette başarının sadece araştırma‐geliştirme, modern pazarlama,
teknoloji gibi faktörlerle sağlanamayacağının farkına varmışlardır. Başarının temelinin ‘önce insan’ felsefesine
dayandığının önemini görmeye başlamışlardır. “Önce insan” felsefesinin önem kazanmasıyla birlikte örgütsel
iletişim konusu da ortaya çıkmıştır. Örgütsel iletişim, herhangi bir örgüt veya şirket içerisinde, o örgütün
çalışanlarının birbirleriyle ve diğer örgüt elemanlarıyla kurduğu etkileşime denir. İletişimin yoğun olduğu
örgütlerde, bilgilerin
karşı tarafa iletilmesi için çeşitli iletişim sistemleri oluşturulmuştur. Bu sistemler,
birbirlerine iletişim kanalları ile bağlanan karar merkezleri biçimindedir. Bu merkezlerde alınan kararlar,
uygulanmak üzere faaliyetin yerine getirildiği icra merkezlerine iletilir.
İletişim ile etik kavramları birbirini tamamlayan, biri olmadan diğerinin olmayacağı iki kavramdır. İletişim
süreci, iletilerin bir kaynaktan alıcılara, tutum ve davranış değişikliği yaratmak üzere aktarılması şeklinde
tanımlandığında, aktarılan mesajın 'etik' kavramını da beraberinde getirdiği görülmektedir. Verilen mesajın
doğru olması, doğru mesaja doğru geribildirim gelmesi ve iletişim sürecinin bu doğru başlangıç ekseninde
sürdürülmesi beklenir.
İletişim etiği, ortakça sahip olunanla kişiye ait olanı ayırmaktır. Böyle bir iletişim, kişiler arasındaki iyi iletişime
işaret etmektedir. İletişim etiği, değerler manzumesine saygı göstererek bir bilgiyi bir başkasına aktarma, onunla
diyalog kurmadır. Bir bilgi aktarımının etik olabilmesi, kişinin, bedeni ve ruhi yönden değerlere saygı
göstermesiyle mümkündür. Açıktır ki, iletişimin etik olup olmadığına kişi kendisi karar verecektir.
Etik olgusu, çeşitli iletişim türlerinde farklı önemdedir. Kişilerarası iletişimde etik konusu, iletişimde bulunan iki
tarafı ilgilendirir ve etkiler. Ancak, iletişimin giderek sayısal çokluğu da içeren daha önce de görüldüğü üzere
farklı türleri de vardır; gruplararası iletişim, kitlesel iletişim, kültürlerarası iletişim, örgütsel iletişim. Bu açıdan
örgütlerde etik dışı mesajların verilmesi; bir diğer deyişle, doğru mesajın verilmemesi, örgütte bütün faaliyetleri
etkileyecek ve sonuç olarak olumsuz etkisi de geniş olacaktır. Çalışmada Redding tarafından ortaya atılan etik
olmayan örgütsel iletişim tipolojisi; mecburi, yıkıcı davranışlar, aldatıcı uygulamalar, gizli yapılan uygulamalar,
sessizlik ve istismar etme olmak üzere 6 genel kategori ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada KSÜ
İşletme bölümünde yüksek lisans yapan 100 öğrenciye anket uygulanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı
katılımcıların Redding tarafından ortaya atılan etik olmayan örgütsel iletişim tipolojisine ilişkin fikirlerini
çalıştıkları kurumlar açısından değerlendirmeleridir. Sonuç olarak %60,86 oranı ile en fazla maruz kalınan
tipolojinin mecburi olduğu bilgisine ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel İletişim, Psikoloji, Etik
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TÜRKİYE’NİN KÜRESELLEŞME STRATEJİLERİ VE TAŞIDIĞI GÜÇLÜKLER
Mustafa TALAS
Prof. Dr. ,Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,E-posta: mtalas44@gmail.com

Özet
Türkiye, adına Şeytan Üçgeni de denilen Balkanlar-Kafkasya-Ortadoğu’nun tam ortasında yerleşmiş bir ülkedir.
Bir başka yaklaşım biçimiyle (Emre Kongar’a ait), Türkiye, dünyayı kuzey-güney ve doğu-batı yönlü kesen X ve
Y eksenlerinin kesiştiği sıfır noktasında bulunmaktadır. Bu coğrafi koordinat özelliği, Türkiye’nin hem çok
önemli ve değerli olmasını temin ediyor, hem de güvenliğini sağlamanın maliyetini çok arttıran bir hal alıyor. Bu
coğrafya kervan ticareti önemini yitirmeden önce bu ticaretin kalbi niteliğinde iken de, günümüzdeki enerji
iletim trafiğini sağlayan petrol ve gaz borularının kesişme noktası iken de hep güç kaynağı vesilesi olmuştur. İşte
bütün bu güç odağı olma özelliği coğrafyanın etkileyici bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır. Türkiye, eğer,
küresel bir aktör olarak sahnelerde rol alacaksa, geleceğini bu coğrafyanın sahip olduğu öneme göre tesis etmek
zorundadır. Sahip olunan coğrafyanın etkileyici yapısı, Türkiye’nin güçlü aktör olma rolünü üstlenmesini
zorunlu kılmaktadır. İşte, bu nokta da, Türkiye’nin pozisyon almasını güçleştirecek riskler içermektedir.
Menfaatler çatışmasının tam ortasında yer alması, Türkiye’nin rolünü oynamasını güçleştiren yapıda oluyor.
Bütün “büyük güçlerin ortak at oynatma arenası” olarak algılaması olgusu, Türkiye’yi zora sokan riskleri de
beraberinde getirmektedir. Öyle ki, bazı durumlarda denge politikası bu farklı büyük güçleri idare etmeyi
gerektiriyorken, bazı durumlardaysa bu büyük güçlerin kavgasının yol açtığı toz duman, Türkiye’nin yolunu
kapatmaktadır. Çoğu zaman da, Türkiye’nin avataj kazandığını gören büyük güçler, hemen kendi aralarındaki
çatışmaları bırakıp, birleşip Türkiye’ye karşı politika geliştirmektedir. Türk siyasi tarihi bunlarla ilgili sayısız
örnekleri içinde barındıran bir yapıya sahiptir. Bütün bu güçlükler, Türkiye’nin küreselleşmesinin önünde engel
olarak var olan gerçeklikleridir. Bir anlamda, Türkiye’nin bu gerçeklerle barışık olmayan politikalarla başarılı
olma şansı bulunmamaktadır. Türkiye için başarı, ancak ve ancak, büyük güçlerle baş edebilecek derinlikte ve
ustalıkta politikalar yürütülmesiyle mümkün olabilecektir. Bunun temelini de konjonktürel gelişmeleri göz ardı
etmeden milli çıkarlara göre vaziyet alış oluşturacaktır.
Anahtar Sözcükler: Küreselleşme, Şeytan Üçgeni, Dış Politika, Türk Dış Politikası
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SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL DEĞER YARATIMI ETKİLERİ ÜZERİNE
ISO 500’DE İLK YÜZE GİREN FİRMALARIN KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK PROJELERİ VE BAŞARI ETKENLERİ
Canan Gamze BAL
Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, cgbal@ksu.edu.tr

Gökçen AVCU
Doktora Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, avcugokcen@gmail.com

Mahsum TUMURBAĞA
Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mahsumtumurbaga@hotmail.com
Özet
Dünyadaki ekonomik, toplumsal, sosyal ve çevresel sorunların artması ve bu sorunlarla mücadele etmede
gösterilen çabaların yetersiz kalması nedeni ile toplumda değer yaratmanın bir aracı olan sosyal girişimciliğin ve
kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin önemi artmaktadır. Yapılan birçok çalışma Kurumsal Sosyal
Sorumluluk kavramının gelişmiş ülke ekonomilerinin çoğunda önemli bir yerinin olduğunu göstermektedir. Bir
yandan toplumsal refah gelişmesine katkı sağlarken kurumların toplumdaki varlıklarını sürdürebilmelerine olan
etkisi ile hem topluma hem de kuruma değer katan kavramın ülkemizde de önemi giderek artmaktadır. Kurumsal
Sosyal Sorumluluk kavramsal olarak ilk kez H. Bowen’in 1953’te yayımlanan “İşadamlarının Sosyal
Sorumlulukları” (Social Responsibilities of the Businessmen) adlı kitabında yer almıştır. Bowen eserinde;
işadamlarının, toplumun değer ve amaçlarıyla örtüşen sosyal sorumluluk faaliyetleriyle ilgilenmelerini
savunmuştur. Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı, dünyada sürdürülebilir kalkınma kavramının yükselmesi ile
eş zamanlı olarak önem ve popülerlik kazanmıştır. İş dünyası, sürdürülebilir kalkınmanın artık sadece kamu
sektörü ve sivil toplum kuruluşlarının ilgi alanı olmadığının ve kendilerinin de finansal sürdürülebilirliklerine ek
olarak, kaynakların sürdürülebilirliği ve insani kalkınma için etkili rol almak üzere hızla harekete geçmeleri
gerektiğinin farkına varmıştır. Dünya Bankası Raporu’na göre Kurumsal Sosyal Sorumluluk; işletmelerin
faaliyetlerini sürdürebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmesi olarak ifade edilmektedir. Bunun
anlamı; işletmelerin faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin dikkate alınıp zararlı sonuçların en
aza indirgenmesi, faydalı sonuçların en yüksek seviyeye getirilmesidir. Sosyal Girişimcilik literatürü
incelendiğinde kavramı tanımlamakta temel alınan bazı unsurlardan yararlanıldığı görülmektedir: sosyal misyon,
sosyal değer, sosyal girişimcinin kişilik özellikleri, sosyal değişim, sosyal sorun, sosyal ekonomi, sosyal
inovasyon. Sosyal Girişimcilik çok eskilere dayansa da kavram olarak kullanımı yeni sayılmaktadır. 1980 yılında
Bill Drayton tarafından kurulan dünya çapındaki girişimcilik ağı ASHOKA’nın kurulması ile duyulmaya
başlanmıştır. 2006 yılında da Muhammed Yunus’un Bangladeş’teki Grameen Bank Projesi’nin Nobel Barış
Ödülü’ne uygun görülmesi ile dünyada merak uyandırmaya başlamıştır. Dünyada ve Türkiye’de örnekleri
giderek artmakta olan sosyal girişimcilik son yıllarda toplumsal sorunların çözümünde bir araç olarak
görülmektedir. Bu bakımdan toplumsal sorunları tek tek ele almaktansa temelden, sürekli bir değişim yaratarak
ve değişimi yaygınlaştırarak uzun vadede sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu sebeple sosyal
girişimcilik değişimin ve kalkınmanın bir aracı olarak görülmektedir. Sosyal Girişimcilik; ticari girişimciliğin
risk alma, yenilikçi olma ve kar elde etme gibi özellikleri ile bütünleşmiş olup temel hedefi ise sosyal misyon ile
yola çıkıp sosyal bir değer yaratmaktır.
Toplumda değer yaratmanın bir aracı olan sosyal girişimciliğin ve sosyal değer yaratımı etkilerinin üzerine
kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin başarı etkenleri konusuna farkındalık oluşturularak yapılacak olan diğer
çalışmalara katkı sağlamak araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Literatür taraması ve içerik analizi yöntemi ile
ISO 500’de ilk yüze giren firmaların kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin incelenmesi ile 72 firmanın 78
kurumsal sosyal sorumluluk projesi olduğu tespit edilerek başarı etkenleri ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Girişimcilik, Sosyal Değer Yaratımı, Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal
Sorumluluk.
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KÜLTÜREL ZEKÂNIN BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Alper GÜRER
Öğr. Gör. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, alpergurer@gmail.com

Gamze Ebru ÇİFTÇİ
Dr.Öğr.Üyesi,Hitit Üniversitesi, gamzeebruciftci@hotmail.com
Özet
Örgütler toplumsal çevre içerisinde faaliyet gösteren içinde bulundukları toplumun kültürel yapısından etkilenen
ve bu yapıyı etkileyen mekanizmalardır. Gerek örgüt hedeflerinin belirlenmesinde gerekse hedeflere
ulaşılmasında ulusal kültür ve alt kültürler önemli bir değişken konumundadır. Bununla beraber 20. yüzyılın son
çeyreğinde yaşanan önemli siyasal değişimlerin ve bilgi iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmelerin neticesinde
ortaya çıkan küreselleşmede; bireysel, toplumsal ve ekonomik etkileri ile dünya üzerinde mesafeleri daraltırken
örgütler açısından bir takım fırsat ve sorunları da beraberinde getirmiştir. Küreselleşme ile beraber ortaya çıkan
yeni dünya düzeni bir taraftan örgütlerin dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren diğer örgütlerle etkileşim
halinde olmasını, ortak iş yapabilmesini kolaylaştırırken diğer taraftan da küresel örgütlerde görev yapan farklı
kültürlerden çalışanları ve bu örgütlerden hizmet alan müşterileri ortaya çıkarmıştır. Küreselleşmeyle birlikte iş
dünyasında, kişilerin farklı kültürlere karşı duyarlı olması, uygun bir şekilde etkileşim kurabilmesi ve
karşılaşılan yeni kültürleri analiz edebilmeleri bir gereklilik halini almıştır. Bu bağlamda günümüzün piyasa
şartlarında ulusal ve uluslararası düzeyde, farklı kültürel sistemleri anlama ve kültürel farklılıklara uygun
davranışlar sergileme yönündeki kültürel becerilere sahip olunmasının örgütler için önemli bir rekabet avantajı
yaratacağı açıktır. Küreselleşme ile birlikte hız kazanan ve küresel piyasalar üzerinden önemini artıran
olgulardan bir diğeri de girişimciliktir. Küreselleşme, girişimcilik faaliyetlerinin içeriğini genişleterek gerek
örgütsel gerekse bireysel boyutta farklı kültürleri anlama ve bu doğrultuda strateji geliştirme becerilerini ön
plana çıkarmaktadır. Girişimcilik özelliklerini geliştirebilen bireylerin/toplumların, sosyal ve ekonomik anlamda
önemli kazanımlar elde ettikleri görülmektedir. Bu kapsamda çalışma, kültürel farklılıklar içerisinde faaliyet
göstermek durumunda olan girişimcilerin bu farklı kültürleri anlayabilme ve bu kültürlere uygun davranış
kalıplarını geliştirebilme becerilerini ifade eden kültürel zekalarının bireysel girişimcilik yönelimleri ile olan
ilişkisini ortaya koyabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu bağlamda kültürel zeka ve bireysel girişimcilik
yönelimini ölçen alanda geçerli ve güvenilir iki ölçekten ve demografik sorulardan oluşturulan bir anket form
hazırlanarak 421 üniversite öğrencisine uygulama yapılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda, bireysel
girişimcilik yönelimi alt boyutları risk alma, yenilikçilik ve proaktifliğin, kültürel zeka alt boyutları olan üst
biliş, biliş, motivasyon ve davranış boyutlarından etkilendiği, bu etkinin ise pozitif yönde olduğu ve istatistiksel
olarak anlamlılık içerdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kültürel zekâ, bireysel girişimcilik yönelimi, üniversite öğrencileri.
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE TARIMSAL ÜRETİM İLE İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sibel AVCI KAYMAKÇI
Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, kaymakcisibel1@gmail.com

Murat KARABULUT
Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mkarabulutksu@gmail.com
Özet
İklim değişikliği tüm dünyada hissedilen ve insanoğlunun karşı karşıya kaldığı küresel problemlerden biridir.
İklimde meydana gelen değişimler doğal alanları etkilediği gibi insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya
çıkan tarım alanlarının da bu değişimlerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesine neden olmaktadır. Orta
kuşakta yer alan ülkeler dünyada uzun ve kısa süreli iklim değişikliklerine hassas olan ülkeler olarak kabul edilir.
Türkiye de konumu itibariyle bu hassas ülkelerden biri olarak değerlendirilir. Yüzölçümünün 7,5 milyon ha’nın
3,2 milyon ha’lık kısmı tarımsal faaliyetlere elverişli durumda olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde iklim
değişikliği ile tarımsal faaliyetler arasındaki ilişkilerin incelenmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen iklim değişiminin çeşitli varyasyonlar
kullanılarak bölge tarımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. İki aşamadan oluşan çalışmanın 1.bölümünde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 1970-2017 yılları arasında alınan aylık ortalama sıcaklık, aylık toplam yağış,
maksimum ve minimum sıcaklık gibi tarımsal faaliyetler üzerinde etkili olan iklim verileri alınmıştır. Alınan bu
iklim verilerine Lineer trend analizi ve Menn Kendall trend analizi gibi istatistiki metotlar uygulanarak iklim
varyasyonlarında meydana gelen değişimler ortaya konulmuştur. 2. bölümde ise iklim değişikliğinin buğday,
arpa ve mısır ürünlerinin tarımsal üretim ve verim değerleri üzerindeki etkisi Korelasyon Analizi ile
belirlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumundan alınan bu tarımsal üretim değerleri 1981-2017 yıllarını
kapsamaktadır.
Sonuç olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yıllık ortalama sıcaklıklarda artan yönde, yağışlarda ise azalan
yönde değişimlerin olduğu tespit edilmiştir. Sıcaklık ve yağış verilerinde meydana gelen değişimler iklim
varyasyonlarında bir değişim olduğunu ortaya koymaktadır ayrıca tarım faaliyetlerinin üretimi ve verimi
üzerinde önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Çünkü bir bölgede tarımı etkileyen en önemli iklim elemanları
yağış ve sıcaklıktır. Bu sebeple doğal yağışlarla elde edilemeyen suyun sulama yoluyla karşılanması
gerekmektedir. Aksi taktirde düşen suyun miktarındaki azalmalarla birlikte toprak verimliliği ve ürün çeşidi
değişmektedir. Bir çok tarım medeniyetinin kurulduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tarımsal faaliyetlerin
önemi büyüktür bu bağlamda elde ettiğimiz sonuçlar bölgede yapılacak olan çalışmalara önemli bir argüman
sağlayabilme kapasitesine sahiptir.
Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Tarımsal Üretim, Güneydoğu Anadolu Bölgesi
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA HİCAZ’IN ZÂHİRE VE İÂŞE İHTİYACI
Hasan KARAKÖSE
Dr.Öğr.Üyesi, Ahi Evran Üniversitesi, hkarakose@ahievran.edu.tr
Özet
Osmanlı Devleti yirminci yüzyılın başlarında ve Birinci Dünya Savaşı’na girmeden iki büyük savaş yaşadı ve
her ikisinde de toprak kaybetti. Bunlar 1911-1912 yıllarında yapılan Trablusgarb Savaşı ve Edirne hariç
Balkanların kaybedildiği Balkan Savaşları (1912-1913)’dır. Bu sıralarda Osmanlı Devleti’nin toprakları olan
Arabistan Yarımadası pek de güvenli sayılmazdı. Çünkü Araplar kendi içlerinde değişik fikirler taşıyorlardı.
Şöyle ki; 1)Arap hilâfetini kurma düşüncesinde olanlar, 2) Arap bölgelerinde özel ıslahatların yapılması
isteklileri, 3) Osmanlı topraklarını içine alan ıslahatların yapılması talebinde bulunanlar, 4) Osmanlı’dan
ayrılıp, bağımsız bir Arap devleti kurmaya çalışanlar vardı. Ayrıca çağın büyük güçleri olan Fransa, İngiltere,
Rusya ve Almanya’nın Orda Doğu’da kendi emelleri olduğu gibi Osmanlı Devleti’nin de Arabistan’ın iç
kısımları, doğusu (bugünkü Körfez Ülkeleri) ve Yemen ile siyâsî kaygılara ve problemlere sahipti.
Böyle bir ortamda Osmanlı Devleti Ağustos 1914 tarihinde Birinci Dünya Savaşı’na girmek durumunda kaldı.
Çeşitli cephelerde başlayan bu savaşın en önemli eksiklerinden birisi askerin iâşesini sağlamak için yaşanan
zorluklardır. Arabistan’ın Körfez ülkeleri tarafları ve Yemen, iâşede kendilerine yeter durumda idi. Fakat
eskiden beri Hicaz bölgesinin her zaman iâşe ve zahiresi dışarıdan sağlanırdı.
Dört sene devam eden Birinci Dünya Savaşı boyunca hem asker hem de ahâli zahire ve iâşe hususunda çok
büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Bu sıkıntıları iki noktada ele alabiliriz. Birincisi Hicaz bölgesine zahire
sevkiyatının yapılacağı Halep (Suriye) , Kerek, Havran gibi yerlerdi. Hem hükûmetin hem de Dördüncü Ordu
Komutanlığı’nın almış olduğu kararlarla başka bölgelerden Hicaz’a zahire sevkiyâtı nerede ise imkansızdı. Fakat
Dördüncü Ordu Komutanlığı’nın önceliği ise ordunun zahire ve iâşe ihtiyacını sağlamaktı.
Yaşanan sıkıntıların ikincisi ise Hicaz’a zahire ve iaşenin ne ile ve nasıl ulaştırılacağıdır. Taşıt bulmak oldukça
zor olduğu gibi vagon (tren) bulmak ve göndermek de bir o kadar zordur. Şerif Hüseyin Haziran 1916’da isyana
başladıktan sonra tüm Dördüncü Ordu bölgesinde iaşe sıkıntısı baş gösterince Kudüs, Şam gibi yerlerde vali ve
mutasarrıflar iaşe teminini tüccarlara bırakmışlardı. Hicaz bölgesinde ise tüm bunların sağlanması doğrudan vali
ve ordu komutanlarının sorumluluğu arasında bulunmaktaydı. Bunun için buralarda bulunan yöneticiler özellikle
buğday, un vb. iaşelerin satın alınması için görevlendirmeler yapar diğer taraftan da tüccarlarda veya Dördüncü
Ordu Komutanlığı’nın elinde bulunan çeşitli gıdaların Hicaz’a nakli için girişimlerde bulunurlardı. Fakat savaş
boyunca tüm girişimlere rağmen bu ihtiyaçlar tam olarak sağlanamamış ve
askerin gıda ihtiyacı
karşılanamamıştır. Bunun için de zaman zaman firarların, hastalıkların ve ölümlerin önüne geçilememiştir.
Konunun araştırılmasında başta DH-SYS, DH/İ.UM, DH.İD, MV, gibi Osmanlı Arşiv vesikaları, konu ile ilgili
yazılmış kitaplar, hatıratlar ve makalelerden kaynak faydalanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Hicaz, erzak, iaşe, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti
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KARAYOLLARI ÇALIŞANLARININ YENİLİKÇİLİĞE KARŞI
TUTUMLARINA CİNSİYET VE TECRÜBENİN ETKİSİ: 5. BÖLGE ÖRNEĞİ
Mehmet MİMAN
Dr.Öğr.Üyesi, Harran Üniversitesi,mmiman@harran.edu.tr

Özet
Günümüzde yenilikçilik yeni bir ürünün geliştirilmesi veya mevcut üründe niteliksel değişikliğin yapılması;
mevcut bir endüstri alanına yeni bir yöntemin getirilmesi; yeni bir pazar açılması, hammadde ve diğer girdileri
sağlamada yeni yollar/tedarik kaynaklarının geliştirilmesi ve endüstriyel organizasyonda değişiklikler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Sınırlı kaynaklara sahip dünyamızda kaynakların en verimli şekilde kullanılması, toplum
refahı ve zenginliği için yenilikçiliğin önemi gittikçe artmakta, çalışanların yenilikçi yaklaşımlar içerisinde
bulunması beklenmektedir.
2018 verilerine göre Türkiye’de toplam kara yolları uzunluğu 67,119 km olup, gerek insan gerek yük taşımada
ve ulaşımda en önemli role sahiptir. Günlük ve ekonomik yaşamda etkisi giderek artan bu yolların yapımı ve
bakımında da diğer alanlarda olduğu gibi yenilikçilik önem araz etmektedir. Bu kapsamda Adana, Gaziantep,
Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye illerinin tamamı ile Malatya, Kayseri ve Adıyaman illerinin
bir kısmını kapsayan Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü çalışanlarının yenilikçiliğe karşı tutumları ile bu tutumlara
cinsiyet ve işte çalışma süresi (tecrübe) nin etkisi araştırılmıştır.
Yapılan analizler 0.10 hata düzeyinde çalışma şartlarının yenilikçiliğe uygun bulma ile iş tecrübesi arasında
anlamlı ilişkinin olduğunu göstermektedir. Genel olarak işte çalışma süresi az olanlar bulundukları ortamı
yenilikçilik açısından daha az engel olarak görmektedir. Bu duruma onların motivasyon/kariyer beklentileri iş
doyumu gibi unsurların etkili olup olmadığının araştırılması bu öncü çalışmanın ortaya çıkardığı gelecek
muhtemel çalışmalar olarak belirmektedir
Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, Kara yolları çalışanları, Cinsiyet, Tecrübe, 5. Bölge Müdürlüğü
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ESKİ MEZOPOTAMYA VE ANADOLU’DA
MUTİLASYON (SAKATLAMA) KANUNLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ayten AKCAN
Öğr.Gör., Hitit Üniversitesi, ayten.akcan7@gmail.com

Erman YANIK
Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, ermanyanik@hotmail.com
Özet
Söz konusu çalışma ile birlikte Eski Mezopotamya ve Anadolu hukukuna bir ceza aracı olarak yansıyan
mutilasyon (sakatlama) eylemlerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda Sümer, Babil,
Orta Asur ve Hitit kanun maddeleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Başta hırsızlık olmak üzere çok farklı
nedenlerle suçluların mutilasyon işlemi ile cezalandırıldıkları görülmektedir. Yaygın bir sakatlama şekli olan
ampütasyona da (uzvun kesilmesi) sıklıkla başvurulmuştur. El, dil, göz, kulak, göğüs, burun gibi pek çok organın
kesilmesiyle birlikte yerde sürükleme, sopa atma, dövme, saç yolma, yüzü parçalama, başa kızgın yağ ya da zift
dökme gibi eylemlerle insanların özellikle dış görüşünde ciddi bozukluklar meydana getirilmiştir.
Bireyi toplum içinde teşhir ederek, işlenen suçun görünür kılınması bu tür kanunların düzenlenmesindeki temel
amaç olmalıdır. Genel çerçevede bakıldığı zaman insanlar beden imajındaki kayıp ile birlikte işlev ve duyu kaybı
da yaşamışlardır. Ayrıca günümüzde vücut bütünlüğü bozulan bireylerin travma ve yas tepkisi verdikleri; eksik
ya da değişim geçirmiş bedenlerine uzun bir süre adapte olamadıkları bilinmektedir. Antik dönem insanlarının da
benzer duygular ile mücadele ettikleri söylenebilir. Ancak bu tür eylemlere maruz kalan kişilerin yaşadıkları
olumsuz hisler hakkında günümüze yansıyan herhangi bir yazılı kaynak bulunmamaktadır.
Mutilasyon, genel bir ifadeyle bedensel yaralanma ve uzuvların kesilmesi (ampütasyon) de dâhil olmak üzere
doğrudan insan vücuduna verilen “fiziksel” zararı kapsamaktadır. Sakatlama ve yaralama ile ilgili pek çok terimi
içinde barındırması sebebiyle mutilasyon kelimesinin metin içinde kullanılması tercih edilmiştir.
Ampütasyon olarak bilinen uygulama ile herhangi bir uzuv vücuttan tamamen ayırılarak insanın fiziksel
görünüşünde kalıcı bir değişiklik yaratılmaktadır. İlk ampütasyon uygulamasının prehistorik dönemlere uzanan
bir geçmişinin olduğu bilinmektedir. Neolitik dönemde parmak ampütasyonu işleminin yapıldığına dair
işaretlere İspanya ve Fransa’da bulunan mağara duvarlarındaki el izlerinde rastlanır.
Erken dönemlerde pek çok insan, bir hayat kurtarmak için bile olsa ampütasyon uygulaması yapmaktan
kaçınmıştır. Çünkü bu işlem, hem bu dünyada hem de diğer âlemde bir insanı vücut bütünlüğünden mahrum
bırakmak demektir. Ayrıca pek çok insan, sağlıklı ancak eksik bir uzuv ile yaşamaktansa, hastalıklı fakat tam bir
uzuvla ölmeyi tercih etmiştir. Mutilasyon, antik çağlardan beri meşru bir ceza aracı olarak kabul edilmiştir. En
yaygın görülen mutilasyon şekli, suçlunun uzuvlarının ampütasyonudur. Vücudun çeşitli yerlerine zarar vererek
suçlunun cezalandırılması yöntemine özellikle Eski Yakın Doğu coğrafyasında yaşamış olan toplulukların
kanunlarında sıklıkla rastlanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mezopotamya, Hitit, Mutilasyon, Ampütasyon, Kanun, Ceza
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ÇOCUKLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA GIDA REKLAMLARININ
ETKİSİ: KARAMAN İLİ ALAN ARAŞTIRMASI
Abdülkadir DİLBER
Dr. Gıda Mühendisi, beyoglu_4269@hotmail.com

Fadime DİLBER
Dr.Öğr.Üyesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Özet
Günümüzde teknolojide yaşanan hızlı gelişme hayatımızı fazlasıyla etkilemektedir. Bu gelişmelerden fazlasıyla
nasibini alan kitle iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçları hayatımızı yönlendirmekte, bilgilendirmekte,
haberdar etmekte ve tutum oluşturmaktadır. Bu mecranın etkin bir şekilde hedef kitlelerini oluşturmaktadır. Son
yıllarda çocuklara yönelik reklamların sayısı, yöntemi ve stratejisi her geçen gün artmaktadır. Kitle iletişim
araçlarından alınan yoğun mesaja maruz kalan, özellikle çocuklar fazlasıyla etkilenmektedir. Reklamın her yaş
kesimine karşı ikna strateji özelliği, yaratıcılığı ve gözetim altına alma özelliği sayesinde, reklamlar işletmeler
açısından karlı bir olgu haline dönüştürmektedir diyebiliriz.
Günümüzde kitle iletişim aracının her ortamda bulunduğu gerçeğinin yanında, her evde bir birden fazla bulunan
televizyonun ve birçok yayın kanallarını etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Çocukların, kitle iletişim araçlarından
özellikle televizyonnun yoğun mesaj aktarımının da etkisiyle, reklamlara maruz kalma ve etkilenme oranları
daha da artmaktadır. İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak yayınlanan reklam sayısı da
fazlalaşmaktadır. Gıda reklamlarında daha belirgin olarak reklamların öne çıktığını görmekteyiz. Gıda
reklamlarının çocukları fazlasıyla etkilediği gerçeği öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, son yıllarda özellikle gelişmiş
ülkelerde yapılan araştırmalarda, çocukların bu araçları kullanma sıklığı ve süresi ile orantılı olarak çocukların,
obezite, hareketsizlik, sosyal ortamdan soyutlanma, eğitimlerinde başarısızlık ve aile içi iletişimsizlik gibi
sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkündür.
Çalışmamızda çocukların beslenme alışkanlıklarına gıda reklamlarının ne derece etkili olduğunu: ailelere;
çocuklarının kitle iletişim araçlarını kullanma sıklığı, reklam amaçlarını nasıl gördükleri, hangi gıda reklamlarını
daha çok tercih ettiklerini, reklamların hangi özelliğini etkili buldukları ve reklamların etkililiğini artıran
unsurları rastlantısal yöntemle seçilen çocuk sahibi ailelere anket uygulaması yapılarak, istatistiksel sonuçlarla
ortaya koymaya çalışılacaktır. Karaman İlinin merkez nüfus oranı 190.366’ olup seçilecek örneklem sayısı 385
olarak belirlenmiş ve 5 ile 15 yaş arası çocuk sahibi ailelere anket uygulaması ile yüz yüze görüşülecektir.
Bu çalışmada gıda reklamlarının çocuklarda yarattığı etkilere, gıda tüketim alışkanlıklarını ve ailelerin bu
etkilere karşı tutumlarına yardımcı olmak ve geleceğimiz olan çocuklarımızın öncelikle sağlıklı olmaları için
ailelerin çocuklara karşı tutumlarına yönlendirmede ve kitle iletişim araçlarının aile içindeki konumu, kontrolü
açısından proaktif çözümler sunmak adına önem arz etmektedir.
Anahtar Kelime: Gıda reklamları, Beslenme, Kitle iletişim araçları, Aile, Tutum
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KORKULARIYLA YÜZLEŞENLER: OĞUZ ATAY’IN SELİM’E DÖNÜŞÜMÜ
Müge GÖNCÜ
Dr. , Balıkesir Üniversitesi, mge_pehlivan@hotmail.com
Özet
Hayatta bir şeylere tutunmadan, bağlanmadan yaşamını sürdüremeyen insanoğlunun bu ihtiyacı içindeki boşluğu
doldurmak adınadır. Boşlukta hissetme, yalnızlık duygusu bireyi maddi- manevi birçok şeye bağımlı hale getirir.
Bu noktada aslında bağımlılığı yaratan asıl duygu “korku”dur. Kaynağı belli olan korkulardan çok sebebi
bilinmeyen korkular birey için daha zorlayıcıdır. Dışarıdan hissedilen bir tehlike uyaranı olmadığında korkunun
sebebi hiçken her şey olabilir. Bu korku türünü yaşayan insanlarda kaygı düzeyi her zaman yüksektir. Sürekli bir
huzursuzluk hissiyle yaşamak zorundadırlar. Huzursuzluk hissinin en çok görüldüğü kesim ise aydınlardır.
Çünkü aydın; düşünce huzursuzluğu yaşayan, kendisiyle ve düzenle sürekli hesaplaşma içinde olan, bireytoplum zıtlığını en çok yaşayan kişidir. Son dönem edebiyatımızda üzerinde en çok durulan ve aydın tanımına en
güzel yakışan isimlerden biri de Oğuz Atay’dır. Realist çizgiden çıkıp bireyin iç dünyasını ele alması, varlığının
amacını sorgulaması, bilinçaltının karanlık odalarında gezinmesi yazarı çağdaşlarından farklı bir konuma
yerleştirmiştir. Bireyin varlığını anlamlandırma süreci modernizm etkisiyle başlamış ve bu beklenmedik süreç
birey de korku yaratmıştır. Modernizm denilen sancılı süreçte moda olması için dayatılan kültürün dayattığı
korkularla bireyin sorgulama aşaması daha da derinleşir. Kabuğuna çekilen birey kendi küçük hayatına
sığınmayı tercih eder ve yalnızlığına gömülür. Bireyin varlığını sorgulama sürecinde edindiği korkunun son
dönem roman ve hikâyelerinin asıl konusunu oluşturduğu da bir gerçektir. Atay’ın eserleri okunduğunda hemen
hepsinde kendi yaşamından izler olduğunu görmek mümkündür. Bu nedenle Tutunamayanlar romanında
entelelektüel bilinçteki kahraman olan Selim’in korkularının yazar kaynaklı olup olmadığını anlayabilmek adına
Atay’ın biyografisini de incelemek yerinde olacaktır.
Çalışmamızda öncelikle korku kavramını Oğuz Atay’ın biyografisinden yola çıkarak Tutunamayanlar romanının
kahramanı Selim ile hayatlarının kesişen noktaları açısından değerlendirdik. Oğuz Atay’ın kendi yaşamında
duyduğu korkuları roman kişisi Selim’e de yaşattığını, Selim’in yaratıcısı Atay gibi düzenle ilgili problemlerinin
olduğunu söyleyebiliriz. Temele korku kavramını alarak yazarın duygularını, düşüncelerini, yaşadıklarını
kurmaca düzleme nasıl aktardığını, kısaca Oğuz’un Selim’e dönüşümünü ele alacağız. Yazarın ve kahramanının
korkularının dönemsel olup olmadığı, toplumsal bir hastalıktan mı yoksa bireysel bir marazdan mı kaynaklandığı
çalışmamızın esasını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Korku, Biyografi, Kurmaca, Tutunamayanlar, Selim.
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ROL BELİRSİZLİĞİ VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE ETİK İKLİM VE ETİK TUTUMUN ROLÜ:
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Derya YÜCEL
Öğr.Gör., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, deryayucel@ibu.edu.tr

Murat ÖZCAN
Dr. Öğr. Üyesi ,Abant İzzet Baysal Üniversitesi, mozcan@ibu.edu.tr
ÖZET
İş hayatında son yıllarda yaşanan gelişmeler nedeni ile mesleki etiğin tüm alanlarda tartışıldığı günümüz
dünyasında muhasebe mesleği açısından da konu çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle konuyu farklı bir
bakış açısı ile ele alan bu çalışma kapsamında elde edilen bulgular etiğin muhasebe mesleğinde de meslek
mensuplarının iş tatmini ve çalışma yaşamları açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu çalışmada mali tabloların hazırlanması ve mali işlemlerin gerçekleştirilmesinde sorumluluk sahibi olan
muhasebe meslek mensubu olarak çalışan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)’lerin çalıştıkları iş
ortamına ilişkin etik iklim algıları, işlerine ilişkin rol belirsizliği algıları, etik tutumları arasındaki ilişkiler ve
bunların iş tatminlerine olan etkileri oluşturulan model çerçevesinde ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Bu amaçla, yapılan literatür araştırması sonucunda, araştırmada kullanılması planlanan modeldeki değişkenler
arasındaki ilişkileri ölçmek için etik iklim, etik tutum ve rol belirsizlikleri ile iş tatmini ölçekleri birlikte
kullanılarak bir anket oluşturulmuştur. Bağımlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan meslek
mensuplarından toplanan veriler yardımı ile yapılan analizlerde SPSS paket programından yararlanılmıştır.
Geliştirilen modelin değişkenlerine dayalı olarak oluşturulmuş ve elden ulaştırılmış anket yardımıyla 224
muhasebe meslek mensubundan toplanan verinin analizi sonucunda a)etik iklimin muhasebe meslek
mensuplarının etik tutumları üzerinde istatistiki olarak anlamlı ve pozitif etkisinin, b) algılanan rol belirsizliği
üzerinde hem etik iklim hem de etik tutumun istatistiki olarak anlamlı ve negatif etkisinin; c) muhasebe meslek
mensuplarının iş tatmini üzerinde etik iklimin istatistiki olarak anlamlı ve pozitif, rol belirsizliğinin ise negatif
etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu durum muhasebe meslek mensuplarının çalıştıkları iş yerine ilişkin etik iklim düzeyi algılarındaki artışın etik
davranışlar sergileme eğilimlerini arttırdığını söylemek mümkündür. Ayrıca etik iklim ve etik tutum arasındaki
bu ilişkinin muhasebe meslek mensuplarının işine ilişkin algıladığı rol belirsizliği üzerinde de etkili olduğunu
göstermektedir. Bulgulara göre muhasebe meslek mensuplarının algıladıkları rol belirsizliklerini hem çalıştıkları
ortamdaki etik iklim düzeyinin hem de etik tutumlarının yüksek olması ile azaltabileceği söylenebilir. Aynı
zamanda etik iklim düzeyinin artması muhasebe meslek mensuplarının işlerinden duyacağı tatmini arttırırken, iş
ortamında ortaya çıkan rol belirsizliğinin ise bu tatmini azaltacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Etik iklim, Etik tutum, Rol belirsizliği, İş tatmini, Muhasebe meslek mensupları
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İSLAMOFOBİK ALGI YÖNETİMİNİN PSİKOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
Mehmet Emrullah DURAN
Arş. Gör., Selçuk Üniversitesi, emrullahduran@selcuk.edu.tr
Özet
Dini, siyasi, ekonomik ve toplumsal nedenleri olan İslamofobi 11 Eylül olaylarından sonra büyük bir yaygınlık
kazanmıştır. Zamanla antisemitizmin yerini alan İslamofobi Müslümanlara yönelik dışlanma, önyargı, şiddet ve
nefrete neden olmaktadır. Bu bağlam da İslamofobinin insanlar üzerinde etki bırakacak şekilde sunulmasının en
büyük sebebi algı yönetiminin profesyonelce uygulanmasıdır. Algı yönetiminin dayandığı temel varsayım
insanların gerçeklerden çok algılarına inanmalarıdır. Burada unutulmaması gereken gerçekliğin göz ardı edilmesi
değil, medya ve grup dinamikleri gibi dışsal yapay faktörlerin gerçekliği farklı bir şekilde algılamamıza yol
açmalarıdır. Örneğin; 11 Eylül saldırılarından sonra Kuranı Kerim ABD de müthiş bir satış rekoru kırdı. O güne
kadar İslamiyet ve Müslümanlıkla ilgilenmemiş olan birçok insan saldırının sebebini, gerçekleştirilme amacını
bulmak için Kuranı Kerime başvurdu. Algı yönetimi başarıyla gerçekleştirilmiş ve olayı gerçekleştiren failleri
araştırmak yerine faillerin mensubu oldukları din ile olay bağdaştırılıp açıklanmaya çalışılmıştır. Halbuki aynı
kişi veya kişiler Timothy McVeign’in Oklahoma City’de ki resmi binayı neden bombaladığını anlamak için Yeni
veya Eski Ahit’e bakma ihtiyacı hissetmediler.
İslam dinin de ve peygamberin de mevcut olan özellik veya davranışlar algı yönetimi marifetiyle bireylerin
psikolojik olarak olayları yorumlamasına olan etkisinin en güzel örneklerinden biri “Müslümanların
Masumiyeti” adlı filmdir. Film de İslamofobik propaganda kapsamında iki nokta üzerinde ısrarla durulmuştur.
Bunlar Hz. Muhammedîn şehvetine olan düşkünlüğü sebebi ile birden fazla kadınla evlenmiş olması ve İslamın
cihat anlayışı çarpıtılarak dinin şiddeti, savaşı yücelten, hakimiyetini kılıç üzerine tesis etmiş ve etmeye devam
eden bir din olarak gösterilmesidir. Böylece dinde mevcut olan inanç ve davranışlar yumuşak güç ile ifade edilen
algı yönetimi ile çarptırılarak bireylerin psikolojilerinde Hristiyanlığın sevgi dini İslam’ın şiddet ve nefret dini
olarak yorumlanmasına yol açmaktadır. İsviçre’de ki minare yasağı, Danimarka’da ki karikatür çirkinliği ve
Almanya’da ki sünnet yasağı bu bağlamda değerlendirilebilir.
Unutulmaması gereken bir hakikat vardır; dünün bugünü, bugünün de yarını belirleyecek olması. Dünün yanlış
ve hatalarını geleceğe taşımamak adına ve de en önemlisi bir arada yaşayan veya yaşamak zorunda olan
Avrupalılar ile Müslümanların karşılıklı olarak adımlar atması elzemdir.
Anahtar Kelimeler: İslamofobik Propaganda, Yumuşak Güç, Şiddet
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TEVBE İHMAL EDİLMEYECEK BİR İBADETTİR
Mustafa AKMAN
Dr.Öğr.Üyesi, Kırklareli Üniversitesi,makman64@gmail.com
Özet
Günah işleyerek dinî hayattan uzaklaşan veya kendine yabancılaşan insanın yeniden dinî hayata dönüşüdür
tevbe. Başka bir ifadeyle dinde yerilmiş şeyleri terk edip övgüye lâyık olanlara yönelme biçiminde tanımlanan
tevbe, Allah (c) ile mümin arasındaki dostluğun devamını sağlayan bir vasıta durumundadır.
Buna göre tevbe, şer’î manada ma'siyetten, ma'siyet olduğunu kabul ederek süreye bağlamadan nedâmet
duymaktır. Elbette ma'siyetten duyulan bu pişmanlık, tekrar yapma kudretinde olmasına rağmen bir daha
tekrarlamamak üzere kararlılıkla ve mutlaka dinî gerekçeye binaen derhal ve bütün yanlış ve eksik işlerden
vazgeçmek şeklinde olmalıdır. İşte böylesi bir tevbe, ruhun Allah’a yöneliş ve yücelişini hedefleyen duaya
benzemektedir. Nitekim Kur’an’da ve hadis metinlerinde yer alan tevbe ifadelerinin çoğu dua ve niyaz
üslûbundadır. İslâm’a göre tevbe, başlı başına bir ibadet ve önemli bir zikirdir. Tevbe ibadettir, çünkü Allah’ın
emridir. Bu anlamda tevbe ibadeti aynı zamanda bir özeleştiridir. O, kişinin güdülerine galip gelmesi ve ayrıldığı
ya da olması gereken sırat-ı müstakime geri dönmesidir.
Değilse insan, tevbe ettim/ ediyorum demekle Allah'ın rızasını sağlamış olamaz. Çünkü içe dönük bir itiraf olan
tevbe; esasen kalbin istikametini fiilen doğrultma iradesi ve ilâhî talimatlarla ıslah ettiği vicdanını mutmain
kılma güdüsünün mahsulüdür. Bu nedenle hakkıyla yapılmış her tevbe, aynı zamanda vicdanın sesini dinlemek
demektir.
Tevbe yalnızca Allah’a yapılır. Farklı kültürlerden etkilenilerek sonradan geliştirilen kişiler arası tevbe alıp
vermelerin hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. Çünkü bu, Allah'a tevbe değil aksine haksız yere bir kul nezdinde
“günah çıkarmak” demektir. Dahası, İslâm'da ruhban sınıfı ve kurumu yoktur temel ilkesinin tümüyle tersyüz
edilmesidir. Keza kişinin kendisini Allah'tan başkasına adaması ve Allah'a olması gereken itirafını, Allah dışında
birine yöneltmesi demektir. Hâlbuki Allah ile insan arasında hiçbir aracı kurum ve kişi olamaz. Çünkü bilindiği
gibi kesinlikle hiç kimse Rabb ile kulu arasına girip tevbe alma yetkisi kullanamaz. Tevbe Allah’a yapılır.
Burada tek otorite, Allah’tır ve ancak O (c), tevbeyi kabul veya reddeder. Bu sebeple herkes günahlarını yalnızca
Allah’a açmalı ve sadece Allah’tan affedilmeyi dilemelidir. Değil mi ki Allah: Kullarım sana benden sorarlarsa
(bilsinler ki) ben onlara yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin duasını kabul ederim, demektedir. Şu halde sırf
O’na (c) yönelmeli ve tevhidi zedelemesi mümkün biçimlerle istikamet zedelememelidir.
Buradan hareketle Kur’anî bir kavram olan tevbe, sûfî dünyaya hasredilip oraya mahsus bilinmemeli veya sûfî
dünyanın bu ve benzeri kavram ve pratiklere tekel koymasına mahal vermemeli aksine her müminin ortak bir
ameliyesi olarak bunlar, takva bağlamında yaşantıda olabildiği kadar işlevselleştirilmelidir. Nihayet insan, kişisel
tevbesiyle yetinmemeli; aynı zamanda başkalarının ıslahı adına toplumsal bir tevbe ile ictimaî bir özeleştiri
ahlâkı sağlamayı da hedeflemelidir. Bilinmelidir ki ancak bu süreç gerçekleşirse tevbe kâmil olacaktır. Filvaki
sadece böylesi bir tevbe, nebevî terbiyeye bir hicrettir ve bu dünyayı ancak bu terbiyeden geçmiş insanlar
yeniden inşa edebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tevbe, İbadet, Islah.
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SELÇUKLULARDA KADININ DEVLET YÖNETİMİ VE DİPLOMASİDE YERİ:
ALTUNCAN HATUN VE TERKEN HATUN ÖREĞİ
Mehibe ŞAHBAZ
Öğr.Gör.Dr., Çukurova Üniversitesi,msavas@cu.edu.tr
Özet
Türkler değişik coğrafyalarda yüzyıllar boyunca farklı boylar tarafından farklı devletler kurmuşlardır. Dünyanın
en kadim milletlerindendir. Ancak bu devletler çeşitli sebeplerden dolayı bulundukları yerlerden göç etmek
zorunda kalırken, çoğu zamanda hâkim oldukları sahaları korumak için savaşmak mecburiyetinde kalmışlardır.
Kadınlar bu savaşların ve hareketliğin bir parçası olmuştur. Eski Türklerde hükümdarların uzun süren seferlere
baş hatun olan hanımlarından birini yanına alarak sefere götürdükleri bilinmektedir. Baş Hatun unvanıyla anılan
bu kadınların gerektiğinde devletin siyasi ve askeri işlerinin yerine getirilmesinde büyük görevler üstlenmesinin
yanı sıra savaş meydanında savaştıkları da bilinmektedir. İslam öncesi Türk toplumlarında kadın, erkeğin yapmış
olduğu her türlü faaliyette birlikte hareket etmekteydi. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle kadınların kimi
zaman komutanlık, kimi zamanda hâkimlik yaptığı görülmektedir. Bazı dönemlerde de bizzat devlet başkanı
olduğu bilinmektedir. Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşundan itibaren kadın devlet yönetiminde saygın bir rol
üstlenmiştir. Bu gelenek şüphesiz İslamiyet öncesi Türk toplum hayatının ve yönetim anlayışının bir yansıması
idi. Selçuklular döneminde hatun unvanıyla anılan kadınların savaşlarda ordu komutanlığı, valilik gibi
yöneticilik görevlerini yapmalarının yanı sıra bu hatunların iki devlet arasında siyasi manadaki birçok problemin
giderilmesi için aracılık yaptıklarını görmekteyiz. Selçuklu Hatunlarının hükümdar olan kocaları üzerinde
oldukça etkin bir nüfusa sahip oldukları görülmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki sultanın hanımlarının bazıları da
sarayda oturmayıp başka şehirlerde ikamet etmelerine bakılmaksızın, bu hanımlara küçük çapta da olsa idari ve
askeri teşkilatları, kendi hazineleri ve bu hazineyi yöneten özel vezir ve diğer görevliler tahsis edilmiştir. Ayrıca
bu kadınlar eşleriyle birlikte seferlere katılırlar, at biner ve kılıç kuşanırlardı. Çalışmamızda Büyük Selçuklu
Devletinde hükümdarlarla birlikte savaşa katılmış olan kadın sultanlardan Tuğrul Beyin eşi Altuncan Hatunun,
Tuğrul Bey üzerinde geniş bir nüfuza sahip olması ve devlet siyasetinde doğrudan etki etmesi ile Melik şahın eşi
Türkan Hatunun Selçuklu Devleti üzerindeki siyasi rolü üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Ayrıca her iki sultan
eşinin siyasi rollerinden ziyade hükümdar eşlerinin yanında bizzat savaşa gittikleri ve kendilerine ait ordularıyla
eşlerinin yardımına giderek o dönemin siyaseti üzerinde ne derece etkili oldukları üzerinde durulmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkler, Selçuklu, Hatun, Savaş, Siyasi.
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARI ve
MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Zeynep DEMİR YILDIZ
Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi, zeynep_cik_demir@hotmail.com

Yalçın YILDIZ
Arş. Gör. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi,flutist85@hotmail.com
Özet
Öğretmenliğe hazırlanan bireylerin kendilerini mesleki açıdan yeterli görme durumları günümüzde en çok
tartışılan konular arasında yer almakta olup bu durumu ifade etmek için “öz yeterlik inancı” veya “öz yeterlik
algısı” terimlerinin kullanımı yaygınlık kazanmıştır. (Özdemir, 2008). Yine, genel olarak bakılacak olursa
“tutum” kavramı davranış bilimlerinin temel kavramları arasında yer almaktadır ve kısaca kişinin herhangi bir
durumla karşılaştığında sergilemesi beklenilen davranış şeklidir (İnceoğlu, 2011: 16).
Öğretmen adaylarının öz yeterlik inancı ve mesleğe yönelik tutumları onların akademik ve mesleki hayatları
açısından önem arz etmektedir. Öğretmenliğe adım atacak bireylerin kendilerini bilişsel ve sosyal açılardan
algılayış biçimleri meslek hayatları süresince etkin eğitim hizmeti vermeleri açısından ve aynı zamanda bu
süreçte karşı karşıya kaldıkları zorluklar ile mücadele edebilmeleri bakımından da son derece önemlidir. Bu
bağlamda müzik öğretmeni adaylarının sahip olacakları öz yeterlik inancı ve mesleğe yönelik tutumları mesleki
hayatlarını doğrudan etkileyebilecektir. Bu bilgiler ekseninde çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının öz yeterlik
inanç düzeyleri ve mesleğe yönelik tutum puanlarının tespiti, aralarındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmanın verileri 2015-2016
eğitim-öğretim yılı güze döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi Müzik Öğretmenliği programında öğrenim
gören toplam 165 öğretmen adayından toplanmıştır. Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarını belirlemek için
müzik öğretmeni adayı öz yeterlik ölçeği (Kurtuldu, 2009), mesleğe yönelik tutumlarını belirlemek için ise
müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutum ölçeği (Tufan ve Güdek, 2008) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin
analizinde nicel yaklaşım benimsenmiş olup analiz işleminde SPSS 17,0 yazılımı kullanılmıştır.
Öz yeterlik inançları ile ilgili veriler incelendiğinde; müzik öğretmeni adaylarının öz yeterlik inançlarının yüksek
bir düzeyi yansıttığı, ölçeğin tüm alt boyutlarının da bu sonucu desteklediği görülmüştür. Mesleğe yönelik tutum
ile ilgili veriler incelendiğinde, müzik öğretmeni adaylarının tutumlarının olumlu yönde olduğu, tutum ölçeğinin
alt boyutlarının da bu sonucu desteklediği görülmüştür. Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve mesleğe
yönelik tutumları arasındaki ilişki incelendiğinde öz yeterlik inançları ile mesleğe yönelik tutum arasında yüksek
düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öz yeterlik, tutum, müzik eğitimi
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MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ
VE MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARININ KARİYER PLANLARINA YÖNELİK
İNCELENMESİ
Zeynep DEMİR YILDIZ
Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi, zeynep_cik_demir@hotmail.com

Yalçın YILDIZ
Arş. Gör. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi,flutist85@hotmail.com
Özet
Günümüzde nitelikli öğretmenlere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Öğretmen adaylarının mesleklerine
yönelik öz yeterlik inancı ve mesleğe yönelik tutumları onların nitelikli olarak yetişmesindeki en önemli
faktörlerden biri olarak görülmektedir. Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik kariyer planlarının bu iki önemli
değişken açısından incelenmesi onların hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunan faktörlerin ortaya koyulması
açısından önemli görülmektedir. Bu bağlamda çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının öz yeterlik inançları ve
mesleğe yönelik tutumları ile öğretmen adaylarının kariyer planları arasında yer alan “müzik öğretmeni olup
olmama isteği” ve “akademisyen olup olmama isteği” değişkenleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı
incelenmiştir.
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmanın verileri 20152016 eğitim-öğretim yılı güze döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi Müzik Öğretmenliği programında
öğrenim gören toplam 165 müzik öğretmeni adayından toplanmıştır. Öğretmen adaylarının öz yeterlik
inançlarını belirlemek için müzik öğretmeni adayı öz yeterlik ölçeği (Kurtuldu, 2009), mesleğe yönelik
tutumlarını belirlemek için ise müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutum ölçeği (Tufan ve Güdek, 2008)
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde nicel yaklaşım benimsenmiş olup analiz işleminde SPSS 17,0
yazılımı kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde, verilerin çarpıklık basıklık katsayıları göz
önünde bulundurularak parametrik testlerden biri olan t-testi kullanılmıştır.
Öz yeterlik inançları çalışmanın bağımsız değişkenleri açısından incelendiğinde; öz yeterlik inanç puanlarının,
müzik öğretmeni olmak isteyenlerin lehine ve akademisyen olmak isteyenlerin lehine anlamlı bir şekilde arttığı
belirlenmiştir. Yine, mesleğe yönelik tutum çalışmanın bağımsız değişkenleri açısından incelendiğinde; tutum
puanının, müzik öğretmeni olup olmak isteyenlerin lehine ve akademisyen olmak isteyenlerin lehine anlamlı bir
şekilde arttığı tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, mesleğe yönelik öz yeterlik inancı yüksek olan
ve mesleğe yönelik tutumları olumlu yönde olan müzik öğretmeni adaylarının bu durumu kariyer planlamalarına
yansıtmış olduklarını göstermektedir. Kısaca yüksek öz yeterlik inançları ve olumlu tutumların, öğretmen
adaylarının hedeflerine ulaşmasında katkısı olduğu söylenebilir. Bu anlamda, öğretmen adaylarının ileriye dönük
görüş alanlarının genişletilmesi ve hedeflerinin üst düzeyde kalabilmesi için mesleğe yönelik öz yeterlik inanç
düzeylerinin yükseltilmesinin ve mesleğe yönelik tutumlarının olumlu yöne çevrilmesinin bir gereklilik olduğu
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Öz yeterlik, tutum, müzik eğitimi
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LİSANS MEZUNU TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ
İNCELENMESİ
Süleyman BALCI
Dr.Öğr.Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi, meb.suleyman@gmail.com
Özet
Bu çalışmanın amacı, lisans mezunu ve pedagojik formasyon eğitimine devam eden Tarih öğretmeni adaylarının
ölçme ve değerlendirme kavramı ile ilgili metaforik algılarını incelemektir. Bu çalışma, 2016 -2017 öğretim
yılında üniversitede lisans eğitimini tamamladıktan sonra öğretmen olmak için pedagojik formasyon eğitimine
devam eden tarih öğretmeni adayları ile yapılmıştır. Bu çalışmada uygulama yapılan bireyleri belirlemek üzere
amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır ve toplanan veriler, nitel araştırma yöntemi kullanılarak
değerlendirilmiştir. Bu yöntem ile ilgili olarak katılımcılara açık uçlu bir soru sorulmuş ve yazılı olarak cevapları
alınmıştır. Daha sonra yazılı yanıtların analizi için yanıtların içeriği ile ilgili kodlama yapılmış ve temalar
oluşturulmuştur. Daha sonra her temanın frekans değeri hesaplanmıştır. Son olarak, katılımcıların metaforik
algıları ile ilgili yorumlar yapılmıştır. Sonuç olarak lisans mezunu tarih öğretmeni adaylarının ölçme ve
değerlendirme kavramı ile ilgili çeşitli gruplarda değişik metaforlar ürettikleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metaforik Algı, Tarih Öğretmeni Adayı, Ölçme ve Değerlendirme
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KURUM WEB SAYFALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
HASAN ÇİFTÇİ
Doktor Öğretim Üyesi, Harran Üniversitesi , hasanciftci@harran. edu.tr
Özet
Üretilen ürün ya da hizmetlerin alıcılara ulaşması ve alıcı bulması önemlidir. Tüketicilerin neye ihtiyaç
duyduklarını bilmek bu yönde üretimler yapmak en doğru adımlardan biridir. Fakat burada temel sorun hizmet
veya ürün üretmekten ziyade gerçekleştirilecek arz-talep döngüsü içerisinde yeni müşterilerin nerden nasıl
bulunacağı, onlarla nasıl ilişki kurulacağı ve ilişkinin devam ettirileceğidir. Yani müşterilere yönelik güven
inşası hangi yöntemlerle yapılmalı, onlar ikna edilmelidir. Halkla ilişkiler ve onun uygulama alanları bu konuda
kurum ve kuruluşların büyük destekçisi iken;. Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj bağlamında gerçekleştirilecek
faaliyetler de bu ikna çabasında üreticilerin en büyük destekçisidir. Kurumların kişi üzerindeki en büyük
etkilerinden birini internet web sayfaları ile gerçekleştirmektedir. Tüketiciler web sayfası sayesinde bir kurum
veya kuruluş ile alakalı bilgilerin (kurum kimliği, vizyon, misyon) tamamını edinebilmektedir. Web sayfaları
kurumların kendini en doğru, resmi şekilde ifade ettikleri kurum içi ve kurum dışına yönelik tanıtım
araçlarındandır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak küçülen dünyamızda artık tüketiciler sadece bulunduğumuz
mahalleden, şehirden, ülkeden değil; dünyanın bir diğer ucunda olabilmektedir. Bu sebeple web sayfaları
kurumlar için satılabilirliliğin araçlarından biri haline gelmektedir. Tüketiciler kurumların web sayfasına ulaşıp
kurum ile alakalı en doğru bilgiyi en hızlı şekilde edinmek istediklerinde ulaşılacak herhangi bir web sayfasının
olmaması hedef kitle zihninde olumsuz algılamalara yol açabilmektedir. Buna bağlı olarak tüketici
gerçekleşecek satın alma işleminden vazgeçebilir. Kurumlarla ilişkinin temelinde kurumlara güven duyma
duygusu, arzusu yatmaktadır. Kurumlar hedef tüketicilerine ulaşmayı arzu ediyorlar ise sürekli teknolojik
değişim ve dönüşümleri takip etmeli gelenekçi yapılarını terk etmeli, müşteri isteklerini önemsemelidirler. Buna
bağlı olarak kurumların web sayfası edinmesi, web sayfalarına çabucak ulaşılması, sayfanın en kısa sürede
açılması, sayfada kurumun faaliyetlerinin yazılması, iletişim numaralarının verilmesi, satın alma durumlarında
yasal şartların açıklanması hem kurumlar için bir avantaj ve olumlu imaj sağlayacaktır. Aynı zamanda bu
bilgilerin hepsine bir arada kolayca ulaşabilen tüketiciler harekete geçmede zaman avantajı elde edecektir. Bu
koşullara bağlı olarak web sayfalarının oluşturulmasındaki en büyük avantaj tüketicilerin bilinçlendirilmesi, hak
kayıplarının önüne geçilmesi ve aldatılmasına engel olmaktır. Çünkü tüketiciler olumlu veya olumsuz
deneyimledikleri durumları mutlaka eşine dostuna, çevresine aktarmaktadırlar. Bu nedenle web sayfaları
kurumlar, işletmeler için kendilerini müşterilerine arada bir başkası olmadan anlatacakları platformlardır.
Anahtar kelimeler: Tüketici Hakları, Tüketici, İnternet, Web Sayfası, İletişim, Halkla İlişkiler
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BİR TÜKETİCİNİN HAK ARAMA VE İLETİŞİM ÇABASI OLARAK HAKEM
HEYETLERİ
HASAN ÇİFTÇİ
Doktor Öğretim Üyesi, Harran Üniversitesi , hasanciftci@harran. edu.tr
Özet
Son yüzyılda baş döndürücü şekilde üretim teknolojisinin gelişmesi, ürünlerin öncekilere nazaran daha da
çeşitlenmesi, servis ağının çoğalması, iletişim kanallarının fazlalaşması insanların yaşamı üzerinde farklılıklara
neden olmaktadır. Her yeni gün pazara giren yeni markalar tüketicilerin taleplerini karşılama veya yeni talepler
oluşturma çabası içinde onlarla farklı kitle iletişim mecraları üzerinden iletişim kurma ve onları sundukları
ürünleri satın almaları konusunda etkilemeye çalışmaktadır. Olabildiğince hızlı yaşanan bu durumlar karşısında
nasıl bir sergileyeceğine karar veremeyen tüketici bazen kendisinden beklenmeyen, kendisinin de anlam
veremediği satın alma davranışını gerçekleştirebilir. Kişiler alışveriş faaliyetini gerçekleştirdikleri ve bazen
memnun kalmadıkları firmaların ürün ve hizmetleri konusunda cayma hakkını kullanmak istemektedirler. Fakat
kurumsal firmalar tüketicilerin memnuniyeti esas alarak onların arzuları doğrultusunda bir tutum sergilerler.
Fakat bu her zaman böyle olmayabilir. Tüketici ve hizmeti sunanlar, ürünleri üretenler arasında belli nedenlerden
ötürü iletişim sorunları yaşanabilmektedir. Yapılan yanlış, ihtiyaç dışı veya bunlar dışında işletmelerin sattığı
ayıplı, hatalı üretimleri sonucunda mağdur edilen/olan tüketicinin korunması mecburiyet kazanmıştır. Türkiye’de
genellikle tüketicilerin korunmasına yönelik faaliyetler devlet eli ile devletin kurumları tarafından yerine
getirilmektedir. Son zamanlarda tüketicilerin geleneksel ve yeni teknolojileri kullanma oranlarına bağlı olarak
bilinçlendikleri gözlemlenmiş ve iletişim kurma ve örgütlenme çabaları içerisine girmişlerdir. Bu sebeple
kişilerin kurumlarla olan iletişimsizlik durumu konusunda ve vatandaşların yaşadıkları diğer birtakım sorunlarla
ilgili iletişim kurması ve hak talep edebilmeleri için il ve ilçelerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde
hakem heyetleri oluşturulmuştur. Hakem heyetleri görevlileri bir bakıma kişilerin problemlerini dinleyen onlara
tüketici hakları kanunu konusunda bilgi vererek bir halkla ilişkiler ve iletişim çabasını sürdürmektedir.
Tüketicilerin bilinç düzeyi iletişim kurması, hak talep etmesi için en büyük avantajlardan biridir. Bu avantaj
tüketicini satıcı karşısında pazardaki zayıflığını tersine çevirecektir. Doğru iletişim kanalları zaman ve stresi en
aza indirmek için gereklidir. Çünkü artık klasik yöntemler geçerliliğini yitirmiş durumdadır.
Anahtar kelimeler: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İletişim, Tüketici, Tüketici Hakem Heyeti,
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AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM (WOM) İLE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA
İLETİŞİM (EWOM) OLGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet DEMİRDÖĞMEZ
Öğr. Gör. , Harran Üniversitesi, mdemirdogmez@gmail.com

Hacı Yunus TAŞ
Doç. Dr. ,Yalova Üniversitesi, tasyunus@hotmail.com

Mahmut KÜÇÜKOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi, Harran Üniversitesi, mkucukoglu@harran.edu.tr
Özet
İnsanlar, satın almak istedikleri ürünlerle ilgili eş, dost, arkadaş, tanıdık veya akrabalarından aldıkları kişisel
bilgileri, reklam ya da tanıtım gibi kişisel olmayan kaynaklardan alınan bilgilerden çok daha güvenilir
bulmaktadırlar. Hayatımıza henüz internetin girmediği dönemlerde iletişim “geleneksel ağızdan ağıza iletişim”
şeklinde gerçekleşirdi. Bu şekliyle, Word Of Mouth (WOM),yani ağızdan ağıza iletişim, “tüketicilerin ürün ya
da hizmetlerle ilgili satın alma tutum ve davranışlarının değişmesinde etkin rol oynayan bilgileri aynı zamanda
ürünlere ait objektif bilgileri birbirleri ile paylaştıkları kişisel gayri resmi iletişim alış verişi” şeklinde
tanımlanabilir.
Günümüzde iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sayesinde ağızdan ağıza iletişim de sanal dünya ya yani
internet ortamına taşınmıştır.İnternet, hayatımızın tüm alanlarını etkilediği gibi, ağızdan ağıza iletişimi de sanal
ortama taşımak suretiyle etkilemiştir.
Buna göre, E-Word Of Mouth(E-WOM),elektronik ağızdan ağıza iletişim ise “tüketicilerin herhangi bir ürün,
hizmet, marka veya işletme hakkındaki görüşlerinin, fikirlerinin ve tecrübelerinin, sosyal ağlar, web siteleri, vb.
gibi internet ortamlarında paylaşılması” biçiminde tanımlanabilir.
Bu çalışmamızda, geleneksel Word Of Mouth (WOM),yani ağızdan ağıza iletişim ile E-Word Of Mouth(EWOM),elektronik ağızdan ağıza iletişimin karşılaştırması yapılarak, her iki faaliyetinde kullanıldığı alanlar ile
avantaj ve dezavantajları ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ağızdan ağıza iletişim, elektronik ağızdan ağıza iletişim, WOM, E-WOM, internet,
pazarlama, e-ticaret.
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NE İSTİHDAMDA NE EĞİTİMDE YER ALAN GENÇLER ’İN İSTİHDAM
SORUNLARINA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER
Hacı Yunus TAŞ
Doç. Dr.,Yalova Üniversitesi, tasyunus@hotmail.com

Mehmet DEMİRDÖĞMEZ
Öğr. Gör. , Harran Üniversitesi, mdemirdogmez@gmail.com

Mahmut KÜÇÜKOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi, Harran Üniversitesi, mkucukoglu@harran.edu.tr

Özet
Dünya’da ve Türkiye’ de çalışma çağındaki her yaş grubundan insanlar işsizlikten bir şekilde olumsuz
etkilenmektedir. Ancak gelişmiş bazı ülkeler ile Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde gençler eğitimden
istihdama geçerken işsizlikten etkilendikleri gibi kültürel, ekonomik ve psikolojik zorluklarla
karşılaşmaktadırlar. Bu tür zorlukların bir kısmının etkisi zamanla azalırken bir kısmı ise kronik bir şekilde
devam etmektedir. Gençlerin iş bulması ve aynı zamanda kadınların uzun, sürekli ve kalıcı işlerde çalışmaları
konularında gönümüzde de büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.
Bu çalışmamızda ne istihdamda ne eğitimde yer alan gençleri tanımlarken, kişilerin eğitimleri de dikkate alınmış
olup, NEET (Not in Education, Employment and Training) oranı yaş aralığı 15-24 olarak belirlenmiştir. İşsizler
(aktif iş arayanlar), ailesine bakanlar, hastalar, sanatsal faaliyetlerle ilgilenenler, ümitsiz olanlar, mülteciler,
seyahat edenler ve engelliler) NEET oranını oluşturmaktadır. Ayrıca düzenlenecek istihdam politikaları ile
gençlerin ve kadınların iş gücü piyasasına katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması, ülkemizdeki NEET
oranını değiştirebilecek etkenler ve NEET oranının azalması için gerekli olabilecek çözüm önerilerine yer
verilmiştir. Ülkemizde gençlerimizin işe başlamada karşılaştığı sorunlar ve yeni mezun olacak ve olanların
tecrübe kazanmalarını sağlayacak programlarla ilgili görüş ve öneriler bulunmaktadır. İstihdam sağlamakla
görevli kamu kurumları, özel istihdam büroları ve işyerlerinin NEET oranının düşmesi ile ilgili yaptıkları
çalışmalar ve konu ile ilgili düzenlenmiş olan teşvik programları gözden geçirilmiş olup, bu konulara destek
sağlamak için neler yapılabileceği konusunda önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Genç İşsizliği, Eğitim, Aktif İstihdam, NEET.
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OECD ÜLKELERİNDE BÜTÇE AÇIKLARININ BELİRLİYİCİLERİ
Candan YILMAZ
Arş. Gör., Gümüşhane Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, candanyilmaz@hotmail.com

Nazlı KEYİFLİ
Arş. Gör., Gümüşhane Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, n.keyifli@hotmail.com
Özet
Bütçe açıkları başlangıçta sadece makroekonomik bir olgu olarak görülse de 1980’lerde politik iktisadın ortaya
çıkmasıyla beraber politik faktörlerinde bütçe açıkları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle, ekonomik
ve politik faktörlerin bütçe açıkları üzerindeki etkisi pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada da politik
ve ekonomik faktörlerin bütçe açığı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bütçe açıklarını açıklamak adına, kamusal
harcamaların savurganlığı, kamusal regülasyonların yükü, politik istikrar, kamu harcamalarında verimlilik gibi
politik faktörler, kişi başına düşen milli gelir, enflasyon gibi ekonomik faktörler kullanılmıştır. Ayrıca modele
kontrol değişkeni olarak nüfus artış hızı dahil edilmiştir. Bu amaçla 34 OECD üyesi ülkenin 2007-2016
dönemine ait yıllık verileri kullanılarak panel veri analizi yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, politik
faktörlerin bütçe açıklarını azalttığı, ekonomik faktörlerin ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığı yönündedir.
Kontrol değişkeni olan nüfus artış hızının ise bütçe açıkları üzerinde önemli bir etkisinin olduğu görülmüştür. Bu
bağlamda, literatürde yer alan çalışmalar da daha iyi kurumsal düzenlemelere sahip ülkelerde sosyo-politik
değişkenlerin bütçe açıkları üzerindeki etkilerinin daha güçlü olduğunu desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Bütçe Açığı, Ekonomik ve Politik Faktörler, Panel Veri
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ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI: TEORİK BİR
YAKLAŞIM
Candan YILMAZ
Arş. Gör., Gümüşhane Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, candanyilmaz@hotmail.com

Özet
Bu çalışma kamu kesimi tarafından sunulan acil sağlık hizmetlerinin fiyatlandırılmasını teorik bir yaklaşımla
incelemeyi amaçlamaktadır. Kamunun sağlık alanındaki rolü ve sağlık harcamalarındaki artışın nasıl kontrol
altına alınacağı tartışılırken, kamu kesimi tarafından sunulan ve tüketiminde rekabet olan acil sağlık
hizmetlerinin bedelsiz olarak sunumu söz konusu hizmetin aşırı kullanımına neden olmaktadır. Bu durumda acil
sağlık hizmetlerinin –belli koşullarda- fiyatlandırılması söz konusu hizmete gerçekten ihtiyacı olanlar ile hizmeti
aşırı kullananlar arasında fark yaratacaktır. Yapılacak olan fiyatlandırma ile acil sağlık hizmetini aşırı kullanan
bireyler düşük de olsa fiyat ödemek istemeyecek ve bu alandan ayrılacaktır. Böylece acil servislerde oluşan
yoğunluk azalacak, acil sağlık hizmetleri istenilen kalitede ve daha az maliyetle sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Ekonomisi, Sağlık Harcamaları, Fiyatlandırma
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TÜRKİYE'DEKİ KATILIM BANKALARININ FİNANSAL ETKİNLİĞİNİN
ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
İsmet BOLAT
Öğr.Gör. Kahramamanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 46ibolat@gmail.com

Mehmet METİN
Öğr.Gör. Kahramamanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi mehmetin01@hotmail.com

Çağrı ÖZTÜRK
Öğr.Gör. Kahramamanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi cagriozturk@ksu.edu.tr
Özet
Dünyada’ki İslami Finans uygulamalarının bankacılık alanındaki karşılığı, İslami Bankacılık ya da Faizsiz
Bankacılık olarak kendini literatürde göstermektedir. Özellikle 1980’ li yıllardan sonra hızla gelişen bankacılık
sektöründe ‘’faiz’’ kavramını sistem dışında tutarak gelişen yeni bir bankacılık akımı kendini göstermeye
başlamıştır. Bu bankacılık türüne diğer ülkelerde ‘İslami Bankacılık’ adı verilirken, bu banka türünün
Türkiye’deki adı Katılım Bankacılığı olmuştur. Katılım Bankaları reel ekonomiyi finanse eden bankacılık
sektöründe faaliyet gösteren bankalardır. Temel amacı, İslami usullere uygun finansal argümanlar geliştirmek
olan bu bankalar, faiz hassasiyeti nedeniyle yastık altında saklanan atıl fonların ekonomiye kazandırılması
konusunda önemli bir rol üstlenmiştir. Yatırım sahipleri tasarruflarını, reel sektörde ticari usullere dayalı, karzarar ortaklığı şeklinde çalıştıran bu banka fikrine sıcak bakmış ve böylece faiz geliri dışında yeni bir helal
kazanç sağlaması nedeniyle Katılım Bankaları tercih sebebi olmuştur.
Türkiye, 1980’ li yıllarda Katılım Bankacılığı faaliyetleriyle tanışmıştır. Ancak başta yaşanan birkaç başarısız
denemeden sonra, Katılım Bankası kurma süreçleri sırayla; 1984’te Albaraka Türk ile başladı, 1985’te Faysal
Finans, 1989’da bir başka Körfez menşeli kuruluş olan Kuveyt Türk, sermayesine Vakıflar Genel
Müdürlüğü'nün de ortak olmasıyla sektörde yerlerini aldı. 1996’da Asya Finans sektöre giriş yaptı. Faysal Finans
ise sonradan Family Finans’a dönüştü. Family Finans 1991’de sektöre giren Anadolu Finans ile 2005’te birleşti
ve günümüzdeki Türkiye Finans oldu. Mayıs 2015 tarihinde Ziraat Katılım sektöre katıldı. Şubat 2016’da Vakıf
Katılım faaliyete geçerken, Temmuz 2016’da BDDK tarafından Bank Asya’nın faaliyet izni kaldırılmıştır.
Halihazırda Türkiye’de beş Katılım Bankası faaliyet göstermektedir.
Bu çalışmada öncelikle Türkiye’ de halen aktif olarak çalışan 5 Katılım bankasının
(Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım
Bankası ve Vakıf Katılım Bankası) finansal verileri incelenerek karşılaştırılacak ve VZA(Veri Zarflama Analizi)
Yöntemiyle de etkinlik araştırması yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Katılım Bankacılığı, İslami Bankacılık, Veri Zarflama Analizi
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GAZİANTEP VE ŞANLIURFA İLLERİNİN TEMEL BANKACILIK VERİLERİNİN
VE ŞUBE SAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
RESEARCH ON THE COMPARISON OF BASIC BANKING DATA AND THE
BRANCH COUNTRIES OF GAZIANTEP AND SANLIURFA
Çağrı ÖZTÜRK
Öğr.Gör. Kahramamanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi cagriozturk@ksu.edu.tr

Mehmet METİN
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Özet
Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa ve Gaziantep illerinin bankacılık şube ve teknik verilerinin karşılaştırılmasıdır.
Bu amaç doğrultusunda doküman taraması yapılmıştır. Elde edilen veriler iki şehir için karşılaştırmalı olarak
analiz edilmiştir. Türkiye’de bankalar bazında Türkiye Bankalar Birliği 2018 yılı verilerine göre toplam şube
sayısı 10.440 adettir. Bu rakamın % 1.7’ sini (182) Gaziantep ve % 0.8’ ini (92) Şanlıurfa oluşturmaktadır. 2017
TÜİK verilerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ekonomik anlamdaki gelişmiş iki şehrinden biri olan
Şanlıurfa 1.985.753 nüfusa sahip iken Gaziantep ise 2.005.515 nüfusa sahiptir. 2017 TÜİK 4.Dönem dış ticaret
hacimlerine bakıldığında Gaziantep ili 6.607.631.028$ ihracat yaparken Şanlıurfa ilinin 2017 ihracat rakamı
153.795.672$dır. 2017 TÜİK 4.Dönem dış ticaret hacimlerine bakıldığında Gaziantep ili 5.237.747.847$ ithalat
yaparken Şanlıurfa ilinin 2017 ithalat rakamı 157.572.854$ dır. Nüfus yapısı benzer olmasına rağmen Gaziantep
ilinde bankaların her bir şubesine düşen müşteri sayısı 11.117 kişi olurken Şanlıurfa’da bankaların her bir
şubesine düşen müşteri sayısı 21.125 kişiden oluşmaktadır.. Gaziantep ilinde kişi başına düşen nakdi kredi
miktarı 25.477 ₺’dir. Şanlıurfa ilinde ise bu rakam 5.863 ₺’dir. Bireysel bankacılık açısından Gaziantep ilinde
toplam 8.297.092.000 ₺ kredi kullandırılmıştır ancak Şanlıurfa ilinde kullandırılan bireysel kredi tutarı
3.856.294.000 ₺’dir. Ticari ve Kobi kredileri incelendiğinde ise karşımıza çıkan tablo da Gaziantep ve Şanlıurfa
illerinin kullandıkları bu bazda ki kredi tutarları sırasıyla 39.891.980.000 ₺ ve 6.064.534.000 ₺ olarak
gerçekleşmiştir. Bu açıdan bakıldığında Gaziantep ili bankacılık sektörü bireysel, ticari ve kobi müşteri
potansiyeli olarak daha gelişmiştir. Ayrıca, Gaziantep ilinin şube sayısının ve kredibilitesinin fazla olmasının
temel sebepleri üretim ve ticaretin fazla gelişmiş olması buna göre de çalışan kesimin fazla olmasından
kaynaklandığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Şanlıurfa, Bankacılık verileri, Ticaret, Üretim, Kobi.
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TASARIMINDA YÜZEY ETKİSİ: RİBBLET ETKİSİ
SURFACE EFFECT IN DESIGN: RIBBLET EFFECT
Mustafa Oğuz GÖK
Dr.Öğr.Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, gokmustafaoguz@gmail.com
Özet
Tekstil, geçmişte sadece örtünme amacıyla ortaya çıkan bir terim olarak kullanılırken günümüzde bu işlevinin
yanında farklı fonksiyonel özellikleri de göstermektedir. Tekstilden beklenen ihtiyaçların arttığı ve artacağı da
kaçınılmaz bir gerçektir. Bu işlevleri gösterirken tasarımsal olarak da büyük değişimler yaşamıştır. Tasarım
deyince akla ilk gelen kelimelerden birisi doğa’dır. İnsanlar, doğadan ilham alarak çok farklı tasarımlar
gerçekleştirmişlerdir. Doğadan esinlenerek problemlere çözüm getirmişlerdir. Bu tanım biyomimetik olarak
isimlendirilmektedir ve 1950'ler’de Amerikalı biyofizikçi Otto Schmitt tarafından ortaya atılmıştır. Doğadan
esinlenme aslında çok eski zamanlardan bu yana bilinen bir gerçektir. Örneğin Çinliler 3000 yıl öncesinden
yapay ipek üretmeye çalışmışlardır. Bu ve benzeri birçok kanıt günümüzde vardır. Biyomimetik konusunda da
farklı tekstil tasarım örneklerine rastlanmaktadır. Bu tasarımlardan bir tanesi de köpekbalıklarının derisinden
ilham alarak sürtünme kuvvetini azaltmak için tasarlanan mayolardır. Köpekbalıkları yırtıcı olmaları ve hızları
ile bilinirler. Hızlarının en önemli nedeni ise derilerinin yapısından kaynaklanmaktadır. Yapılan araştırmalar
sonucunda köpekbalıklarının derilerinin üzerinde dikey şeritler bulunduğu tespit edilmiştir. Deride pullarda U
biçiminde kanallar bulunmaktadır. Bu yapı suyu spiral veya girdap şeklinde balığın vücuduna yapıştırmaktadır.
Bunun sonucu olarak da suyun yüzmeye karşı direnci azalmaktadır. Bu etki ribblet etkisi olarak
isimlendirilmektedir. Bu etki tekstil ürünlerinde özellikle de mayolarda kullanılmıştır. Saniyelerin hatta
saliselerin bile önemli olduğu su sporlarında mayoların sürtünme direnci azaltılmaya çalışılmıştır. 93 Sidney
Olimpiyatlarında Avustralyalı Ian Thorpe gibi altın madalyalı tüm yüzücüler köpek balığı derisinin özelliğini
taşıyan mayolar giymişlerdir. O günden bu güne sporcular da sürtünme direnci en düşük olan mayoları tercih
etmektedirler. Bu mayolar geniş yüzeye sahiptirler ve vücuda sıkı şekilde sarılırlar. Mayolar dikey reçine üzerine
köpek balığı derisi özelliklerini taşıyan bir dokumadan oluşmaktadır. Tasarlanan mayoların sürtünme direncini
% 8’e kadar azalttığı tespit edilmiştir. Mayo üretimi konusunda en ciddi çalışmaları Speedo, Nike ve Adidas gibi
markalar gerçekleştirmektedir. Bu mayolarda farklı malzemeler ve teknolojiler de kullanılmaktadır. Bu
çalışmada köpekbalığının yüzeyi, yapılan çalışmalar, tasarımlar ve güncel gelişmeler hakkında bilgiler
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, Biyomimetik, Tekstil yüzeyi, Ribblet etkisi.
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TEKSTİLDE RENK DEĞİŞTİREN TASARIMLAR
THE DESIGNS THAT CHANGE COLOR IN TEXTILE
Mustafa Oğuz GÖK
Dr.Öğr.Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, gokmustafaoguz@gmail.com
Özet
Doğa ve tabiatta yaşayan canlılar insanlar için her zaman ilham kaynağı olmuşlardır. Bazen doğada bulunan bir
nesne, bazen bir canlı, bazen yaşanan bir olay insanların bu doğal durumları ilham almasına olanak sağlamıştır.
Tekstilde renk değişimi konusunda ise doğada bu olayı doğal olarak ve ustalıkla gerçekleştiren bukalemunlar
örnek alınmış ve esinlenilmiştir. Bukalemunların en bilinen özelliği bulundukları ortamın rengini alabilmeleri ve
kendini kamufle edebilmeleridir. Derisinin altında bulunan kırmız ve sarı renk taşıyıcılarını, mavi ve beyaz
yansıtıcı tabakayı ve rengini koyulaştıran “kramotofor” hücrelerini kullanarak bu olayı gerçekleştirmektedir.
Deri altında bulunan renk hücrelerinin boyutunu büyüterek ve yerini değiştirerek bu işlemi gerçekleştirmektedir.
Bu işlemin tekstilde gerçekleştirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Bu ise elektronik tekstillerin kullanılmasıyla
şu an için gerçekleştirilebilmektedir. Elektronik tekstiller, içerisine elektronik elemanların ve/veya devrelerin
giysiye entegre edilmesiyle ortaya çıkan tekstil ürünleridir. Yerleştirilen elemana göre farklı işlevlere sahiptirler.
Aynı anda birden fazla fonksiyonu yerine getirebilmektedirler. Tekstil yüzeyine farklı biçimlerde entegre
edilmektedirler. Bazen yüzey üzerine baskı yöntemi, bazen dokuma yapılarak, bazen nakış yöntemi, bazen de
elektronik devrelerin yüzeye bağlanması ile gerçekleştirilmektedir. Elektronik tekstillerin kullanımı da günden
güne artmaktadır. Son yıllarda ihtiyaçlarda göz önüne alınarak özellikle tıp alanında büyük ilerlemeler
göstermiştir. Bununla birlikte moda ve tasarım alanlarında da örneklerine sıklıkla rastlanılmaktadır. Renk
değiştiren elbise, ayakkabı ve çanta ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yeni bir teknoloji kullanılarak özel
silikon malzemenin elektron yüklenmesi ile renk dönüşümü sağlanabilmektedir. Yerleştirilen bir cihaz
vasıtasıyla istenilen rengin kodu gönderilerek renk değişimi yapılmakta veya desen değişimi
gerçekleştirilmektedir. Bu tür tekstiller özel malzemeler ve ekipmanlar gerektirdiğinden şu an için oldukça
pahalıdırlar. Bir diğer çalışma da karanlıkta kendi ışığını yayan kumaşlar üzerinedir. Bu kumaşta küçük, esnek
optik lifler kumaş içerisine dokunmuştur. Giysi içerisindeki bir enerji kaynağından gelen enerji ile renklendirme
sağlanmaktadır. Bu çalışmada tekstilde renk değişiminin ana prensibi, tasarlanan elbiseler, çantalar, tekstil
ürünleri vb. bilgiler verilecektir. Yeni renklendirme teknolojilerden bahsedilecektir. Moda ve tasarım alanında
kullanımı ile ilgili bilgiler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Moda, Elektronik tekstiller, Tasarım, Renk değişimi

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences THE BOOK OF ABSTRACTS ISBN 978-605-9885-67-6

92l Sciences / May 11-

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences
April 6-8, 2018 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.com

www.iksadkongre.org

FARABI

POSTMODERN BİR KURGU DENEMESİ OLARAK ELİF ŞAFAK’IN PİNHAN
ROMANI
Fethi DEMİR
Dr.Öğr.Üyesi,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, mfethi_demir@yahoo.com

Mehmet Recep TAŞ
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Özet
Kurgu, olay esasına bağlı eserlerin ana ögesidir. Çünkü roman başta olmak üzere olay esasına bağlı edebi türler,
sürekli bir gelişim yaşamalarına hatta bazen olayların yerini durumlar, betimlemeler ve tahliller almasına rağmen
belirli bir anlatı sırasına ihtiyaç duyar. Öyle ki bir romanda olaylar ne kadar azalırsa azalsın sonuçta kurmacaya
dayanan bir düzlem olduğu aşikârdır. Olay ise kurguyu oluşturan parçalardan her birine denir. Bir eserde
anlatılan her olay, kurgunun bir parçası olmayabilir. Önemli olan bir olayın kurgu içerisinde bir değer taşıması
ve olay örgüsüne bağlanmasıdır. Edebi eserlerin temelini bu unsur oluşturur. Romanın anlatı düzenin odağında
yer alan kurgu, özellikle klasik romanda oldukça önemli ve merkezi bir konuma sahiptir. Modern romanla
birlikte olayların yerini durumların alması, yabancılaşmış bireyin iç dünyasında cereyan edenlerin kopuk,
anakronik, irrasyonel ve muğlak biçimde anlatılması kurgunun anlatı düzenindeki yerini geri plan iter. Hatta
kurgu bir anlatı öğesi olma vasfını önemli ölçüde yitirir. Postmodern romanla birlikte kurgu, tekrar anlatının
önemli bir unsuru haline gelir. Üstkurmacaya, oyunsuluğa, metinerarasılığa dayanan postmoderen romanda
kurgu da çokkatmanlı, eklektik, oyunsu ve karnavalesk bir hüviyet kazanır. Çoğulcu, çokkatmanlı bir karaktere
sahip olan postmodern roman; okurun beklentilerine, birikimine ve ihtiyaçlarına göre farklı anlamlar içeren
kurguya sahiptir. Bu anlamda Elif Şafak’ın ilk romanı olan Pinhan, düalist, çokkatmanlı ve çoğulcu yapısıyla
Türk edebiyatında postmodern kurgunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Elif Şafak; hoşgörü, farklılığa saygı,
yolculuk ve arayış gibi temaları öne çıkarır. Hem Doğu hem de Batı dünyasının birikimlerini birbirlerini
bastıran, yok sayan, ötekileştiren bir bakış açısıyla değil; ebru gibi iç içe geçmiş birbirini yansıtan ve
zenginleştiren bir perspektifle ele alır. Öte yandan Türkiye’deki modern edebiyat kanonunun uzun yıllar tali
planda bıraktığı tasavvuf, gelenek, Mevlevilik gibi kadim temalarla zenginleştirilmiş bir kurgusal düzlem
oluşturur. Neticede tasavvuf, tekke ve Mevlevilik çerçevesinde gelişen ve merkezinde cinsel kimlik sorunları
bulunan ama daha genel bir ifadeyle tabiatın ve insanın her noktasında var olagelen “iki başlılık” kavramını
irdeleyen roman, okura farklı anlam katmanları sunar.
Anahtar Sözcükler: Kurgu, Postmodern Roman, Pinhan, Elif Şafak
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YILMAZ KARAKOYUNLU’DAN BİR ADNAN MENDERES ROMANI: YORGUN
MAYIS KISRAKLARI
Fethi DEMİR
Dr.Öğr.Üyesi,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, mfethi_demir@yahoo.com

Mehmet Recep TAŞ
Dr.Öğr.Üyesi,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, mehrectas@hotmail.com
Özet
Toplumların hafızasında gergin ve çatışmalı bir karakter taşıyan politik olayların, savaşların, darbelerin,
devrimlerin, reformların, ideolojik çatışmaların ve en önemlisi de bu süreçlerin merkezinde yer alan kişilerin
edebiyata yansıtılması hep sancılıdır. Bir taraftan ilgi uyandıran, kitlelerinin ilgisini çeken bu tür anlatılar, öte
taraftan kamuoyunun zihninde kodladığı durumlarla örtüşmeyince, eleştirilir, sansürlenir hatta yazarı
kovuşturmalara, uğrar, yargılanır ve hapsedilir. Benzer durum, Türk edebiyatı için de geçerlidir. Nitekim son iki
asrı medeniyet krizleriyle, rejim değişikleriyle, darbelerle, etnik, dini, mezhepsel ve ideolojik çatışmalarla
geçmiş bir toplumun edebiyatında bu tür olayların işlenmesi kaçınılmaz olur. Politik olayların ve kişilerin
edebiyata ve romana yansıması özellikle 1990’lı yıllarla birlikte önemli bir eğilim haline gelir. Toplumsal
bellekte travmaya dönüşen olaylarla, durumlarla, kişilerle empati kurmak ve böylece olayların insani boyutunu
gözler önüne sermek çabası edebiyatçıların epey ilgisini çeker. Moda tabiriyle “geçmişle yüzleşme”,
kapitalizmin yaşadığı krizle birlikte konu sıkıntısı çeken, belirli basmakalıp izlekleri tekrar edip duran roman ve
sanat dünyası için bir çıkış olur. Bu bağlamda Türkiye’nin yakın siyasi tarihindeki travmalı süreçleri; liberal,
özgürlükçü, insanî bir duyarlılıkla işleyen, acılardan kin ve nefret değil bir vicdan sağlamaya çalışan yazarlardan
biri de Yılmaz Karakoyunlu’dur. Karakoyunlu; son yüzyılda yaşanan Ermeni Tehciri, Varlık Vergisi, 6-7 Eylül
Olayları, 27 Mayıs Darbesi ile Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamı gibi travmalı meseleleri işleyen
romanlar yazar. Özellikle Adnan Menderes’in hayatını odağına alan Yorgun Mayıs Kısrakları, bir döneminin
panoramasını sunmasının yanı sıra Türk edebiyatının iki kült şairi Yahya Kemal ve Nazım Hikmet’i de kurguya
eklemlemesi nedeniyle dikkat çekici bir romandır. Romanda Osmanlı’nın son dönemlerinden çok partili yaşama
geçişe ve Adnan Menderes’in idam edilişine kadar Türk siyasetinde, edebiyatında, kültürel yaşantısında
meydana gelen değişimler anlatılır. Bir “anı-roman” olarak nitelenen romanda; politik çekişmelerin, ideolojik
çatışmaların örttüğü bireysel insanlık durumlarının bir betimlemesi yapılır. Edebiyatın amacının kin ve nefret
üretmek değil; bir vicdan ve empati yaratmak olduğu tezinin işlendiği romanda, Adnan Menderes başta olmak
üzere Yahya Kemal, Nazım Hikmet ve dönemin diğer tarihî şahsiyetlerinin kamuoyundaki genel tanınırlıklarının
ötesinde birer insan olduklarının altı çizilmeye çalışılır. Topluma mal olmuş bu şahısların acılarıyla,
sevinçleriyle, korkularıyla, aşklarıyla, zaaflarıyla, günlük yaşam içerisindeki porteleri samimi ve doğal bir
üslupla betimlenir. Böylece edebiyatın ve sanatın travmaları onarıcı, empatiye dayalı, vicdanî üslubuyla kotarılan
bir anlatı ortaya çıkar.
Anahtar Kelimeler: Anı-Roman, Yılmaz Karakoyunlu, Tarihî Empati, Yorgun Mayıs Kısrakları, Adnan
Menderes.
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BİLİŞİM CASUSLUĞUNUN ALAYCI YANSIMALARI: JEAN ECHENOZ'UN GÖL
ROMANI
Tülin KARTAL GÜNGÖR
Öğr.Gör. Dr. Gazi Üniversitesi, tulingungor@gazi.edu.tr
Özet
Çok eski çağlardan beri var olan casusluğun edebiyata yansıması, savaşların şekil değiştirip bilgi savaşı halini
alması ile doğru orantılı olarak gelişmiş, günümüzde ise teknolojinin büyük bir hızla ilerlemesiyle yerini büyük
ölçüde bilişim casusluğuna bırakmıştır. Jean Echenoz'un 1989 yılında yayımladığı ve casusluk romanı izlenimi
veren Göl (Lac) adlı romanı, aralarında Avrupa Büyük Edebiyat Ödülü’nün de olduğu birçok ödüle layık
görülür. Devletlerarası casusluk kavgalarının ve soğuk savaş özeliklerinin alaycı anlatımla aktarıldığı yapıtta,
bilişim casusluğu iki taraflı oynanan çapraz bir oyununa dönüşür. Çeşitli takiplerin ve gizli şifrelemelerin konu
edildiği romanda okurdan birçok entrika ve ikiyüzlülük sonunda ne düşünmesi ve hissetmesi gerektiği beklenir.
Devingen bir keşif sürecini andıran Göl, okuru kurgunun eğlenceli dünyasının içine çekerken, herhangi bir
karakterin, olayın ya da olgunun beklenmedik bir biçimde bir anda belirip bir anda kaybolduğu görülür. Nasıl ve
nedenin pek öneminin olmadığı anlatıda, asıl olan eylemler, yeniden ortaya çıkmalar ve garip rastlantılardır.
Romanda genellikle durum ironisi yapan yazar, casusluk romanlarını mizahi yıkıma uğratarak bu türle ilgili
bilinen gerçekliği ters yüz eder. Echenoz'un Göl 'de anlatıyı, kurguyu ya da anlamı tasarlayıp sunmaktan çok,
roman türüne özgü klişeleri boşa çıkarmayı amaçladığı söylenebilir. İnsanın ve varoluşunun evrenle
uyumsuzluğunu, çelişkilerini ifade eden yazar, kaybedilen toplumsal değerleri, soğuk savaşların yarattığı düş
kırıklıklarını, hiçlik duygusunu, yalnızlaşmayı ve yabancılaşmayı alaycı bir anlatımla gözler önüne serer. Göl
romanını detaylı bir şekilde irdelediğimiz bu çalışmada, yazarın, casus ve polisiye romanlarının klişelerini nasıl
ters yüz ettiği, kendisine ve topluma yabancılaşmış insanın düştüğü trajik durumu nasıl romanının merkezine
alarak gerçekliği sorguladığı incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Jean Echenoz, Göl, casus, ironi
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TAHAR BEN JELLOUN'UN YAPITLARINDA GÖÇ VE GÖÇE ZORLAYAN
NEDENLER
Tülin KARTAL GÜNGÖR
Öğr.Gör. Dr. Gazi Üniversitesi, tulingungor@gazi.edu.tr
Özet
İnsanlık tarihi kadar eski olan göç kavramı, sosyoloji, felsefe, sanat gibi bir çok disiplini etkilediği gibi edebiyatı
da yakından etkilemiş hatta göçmen edebiyatı adı verilen bir alanın doğmasına neden olmuştur. Edebiyatta en
çok işlenen izleklerden olan göç izleği, insan yaşamına olan etkisi bakımından oldukça geniş bir alana sahiptir ve
ayrılık, hasret, hüzün, vatan özlemi gibi insani duyguların hüzünlü yansımalarıyla da yakından ilişkilidir.
Yapıtlarında genellikle göç, mültecilik, yurtsuzluk, sürgün, kimlik sorunu gibi konulara ağırlık veren çağdaş
Fransız yazınının önemli temsilcilerinden Fas asıllı Tahar Ben Jelloun, insanları göçe zorlayan nedenlere,
göçmen sorunlarına ve göç sonrası yaşanan kimlik bunalımlarına dikkat çeker. Etnik, ulusal, dinsel ve cinsel tüm
kimliklerinden sıyrılarak evrensel insan haklarını aramaya koyulan insanların zorlu yaşam mücadelelerini
anlattığı romanlarıyla, kimi zaman sorun olarak görülmeyen konuları ve kabulleri sorunsallaştırır. Yazarın çift
yönlü aidiyetsizlikler ve yersiz yurtsuzluklar içeren romanları, insanca yaşama arzusu uğruna verilen
mücadeleler ve ödenen bedelleri konu edinir. Kültürel farklılıkların özünü koruduğu, çok katmanlı bir yapıya
sahip olan bu yapıtlar günümüz toplumunun karmaşık ve çoksesli dünyasını yansıtır. Doğu ve Batı edebiyatının
önemli yazarlarına göndermeler yapan ve edebiyatla politikayı iç içe işleyen yazar, evrensel dünya görüşüne
sahip politik bir kimliğin temsilcisi olarak nitelenir. Küreselleşen dünyada göç ve göçmen olgusuna dikkat
çekerek inceleyeceğimiz çalışmada, Tahar Ben Jelloun'un göç ve göçmen sorununu nasıl ele aldığı ve insanları
göçe zorlayan unsurları yapıtlarına nasıl yansıttığı irdelenecektir. Söz konusu çalışma, çağımızda hala
güncelliğini koruyan göç sorunsalına değinmesi ve göçle birlikte yaşanan dramları gözler önüne sermesi
açısından önemlidir.
Anahtar kelimeler: Tahar ben Jelloun, göç, göçmen
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AKADEMİK KONTROL ODAĞININ, AKADEMİK GÜDÜLENMENİN,
ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞÜN VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN AKADEMİK
ERTELEME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ROLÜ
Bengü HIRLAK
Dr. Öğr. Üy., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, benguhirlak@hotmail.com.tr

Orhan BALIKÇI
Arş. Gör., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, orhanbalikci@hotmail.com
Özet
Öğrencilerin akademik içsel ve dışsal kontrol odakları yani akademik alandaki görevlerini ve sorumluluklarını
kendi çalışmalarından, becerilerinden veya kendi kontrolü dışındaki sebeplerden dolayı yerine getirdiğine
yönelik inançları, akademik güdülenme ve kendi hayatlarını kontrol edebilmeleriyle ilgili becerilerini kapsayan
öğrenilmiş güçlülük düzeyleri, çevrelerinde algıladıkları sosyal destek, akademik erteleme düzeylerini
etkileyebilmektedir. Yapılan bu araştırmayla, İİBF öğrencilerinin akademik kontrol odaklarının, güdülenme ve
öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin, sosyal destek algılarının akademik erteleme davranışları üzerinde bir etkisinin
olup olmadığını ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 20172018 eğitim öğretim yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 295 İİBF öğrencisinin katılımıyla bir anket çalışması
yapılmıştır. Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda, öğrencilerin akademik erteleme davranışlarını, akademik dışsal kontrol odaklarının
olumlu yönde, bilgiyi kullanma ve algıladıkları aile desteği düzeylerinin ise olumsuz yönde etkilediği tespit
edilmiştir. Öğrencilerin akademik erteleme davranışları ile içsel akademik kontrol odakları, algıladıkları aile
destekleri, bilgiyi kullanma, keşif ve öğrenilmiş güçlülük düzeyleri arasında negatif, dışsal akademik kontrol
odaklarıyla arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin araştırma
değişkenlerine ilişkin görüşlerinin bazı sosyo-demografik özelliklerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Akademik Kontrol Odağı, Akademik Güdülenme, Öğrenilmiş Güçlülük, Algılanan Sosyal
Destek, Akademik Erteleme, Üniversite Öğrencileri
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DIJITAL YÖNETIŞIM E DEMOKRASI ILIŞKISI ÜZERINE
DEĞERLENDIRMELER
Mehmet Akif ÖZER
Prof. Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiü, akifozer@yahoo.com.

Ibrahim İRDEM
Arş. Gör.,Gazi Üniversitesi, ibrahimirdem33@gmail.com.
Özet
Literatürde genel olarak yönetişim; bir ülkenin ekonomik faaliyetlerini ve diğer ekonomilerle olan ilişkilerini
etkileyen süreçleri içeren, eşitlik, yoksulluk ve yaşam kalitesi üzerinde etkileri bulunan iktisadi yönetişim,
politika oluşturmadaki karar süreçlerini ortaya koyan siyasi yönetişim ve politika uygulama sistemini içeren idari
yönetişim şeklinde üçe ayrılmaktadır. Bunların yanında yaygın yönetişim türleri küresel, kamu ve iyi yönetişim
olarak da belirtilebilir. Günümüzde bunlara çalışmamızın esasını oluşturan dijital yönetişim de eklenmiştir.
Çalışmada dijital yönetişim söz konusu bu sınıflandırmalar kapsamında incelenecek ve son yıllarda oldukça
popüler hala gelen E Demokrasi ile ilişkisi analiz edilecekçir. Günümüzde hızlı gelişen dijital teknoljiler son
zamanlarda toplumun her alanında etkili olmaya başlamıştır. Özellikle yönetişim çıktılarında olumlu değerler
oluşturabilmek için dünya genelinde ulusal ve bölgesel yönetimler dijital teknolojilere başvurmaya
başlamışlardır. Bu süreçte kamu kaynaklarının dijital alt yapı ve geniş bant sistemlerine dayalı dijital
teknolojilerle tedarik edilmesi öngörülmektedir. Bu ortamda vatandaş tanımlaması da dijital vatandaşa
evrilmektedir. Dijital vatandaşların oluşturduğu bu ortamları da dijital yönetişim yönetmektedir. Bu süreç ise
doğrudan enformasyon ve iletişim teknolojileri kullanarak şeffaflığın, hesap verme sorumluluğunun ve bilgiye
ulaşmanın geliştirilmesi yoluyla demokratik süreçlerde yurttaş katılımının kolaylaştırılması anlamına gelen E
Demokrasi’yi etkilemektedir. Çalışma bu ana tema etrafından yoğunlaşacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi İletişim Teknolojileri, Dijital Yönetişim, E-Demokrasi, Katılım, Etkinlik.
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TÜRK KAMU YÖNETIMINDE KALITE YÖNETIMINE GEÇIŞ SORUNLARI
Mehmet Akif ÖZER
Prof. Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiü, akifozer@yahoo.com.

Ibrahim İRDEM
Arş. Gör.,Gazi Üniversitesi, ibrahimirdem33@gmail.com.
Özet
Kalite yönetimi anlayışı, geleneksel yönetim anlayışından farklı olarak; bağımsız kâr merkezlerine dayalı
büyüme, anında kontrol ile önlemeye dayalı kalite, sıfır hatayı hedefleyen üretim, sıfır fire veya yeniden
işlemeye dayalı üretim, müşteri tatminine dayalı öncelikler, müşteri ile işbirliğine dayalı satın alma, esnek
örgütlenme, olası sorunları önceden düşünüp önleyen yönetim, sistem geliştirme, onurlu çalışma ve bunun
ödüllendirilmesine dayalı güdülenme, en alt kademede çalışanların dahi kurmay gibi ürün geliştirme sürecine
katılımı, sürekli gelişme, sürekli bakım gerektirmeyen plânlama, insan gücünün sürekli geliştirilmesi, yetenek
yönetimi, kişiye göre ücret politikası ve faaliyetlere dayalı maliyet muhasebesi gibi daha da artırılabilecek
ilkelere dayanmaktadır. Böylesine önemli özellikleri olan bir anlayışın kamu yönetiminde uygulanması
kaçınılmazdır. Ancak uygulamada öngörülmeyen birçok sorunla karşılaşılmakta bu durum da kamu
kuruluşlarının kalite yönetimi uygulamalarına geçmelerini engellemektedir. Bu çalışmada özellikle Türk Kamu
Yönetiminde kalite yönetimine geçiş çabaları incelenecek, ve uzun kabul edilebilecek bir süreçte hala neden
kalite yönetimine geçilemediği sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kalite Yönetimi, Türk Kamu Yönetimi, Hizmet, Ürün, Sorunlar.
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MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SAHİP OLDUKLARI KÜLTÜREL
DEĞERLERİN VERGİ ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Mustafa TAYTAK
Dr.Öğr.Üyesi, Uşak Üniversitesi, mustafa.taytak@usak.edu.tr

Ahmet COŞKUN
Dr.Öğr,Üyesi Uşak Üniversitesi, ahmet.coskun@usak.edu.tr
Özet
Bireyler içinde bulundukları toplumun kültürel değerlerinden etkilenerek toplumsal olaylara ve vakıalara karşı
çeşitli tepki ve davranışlar gösterirler. Bunun temel sebeplerinden birisi de bireylerin toplumsal olayları farklı
şekillerde algılamalarıdır. Bu bağlamda farklı kültürel değerlere sahip bireylerin sosyal olayları farklı şekillerde
algılamaları beklenir. Vergi de sosyal bir olgu olarak değerlendirildiğinde bireylerin vergiye karşı gösterdikleri
tutum ve davranışları şekillendiren unsurların başında vergi algısının geldiğini söyleyebiliriz.
Vergi algısı, vergi bilincinin oluşması ve vergiye karşı gösterilecek tutum ve davranışların doğru ve istenilen bir
şekilde şekillenmesi açısından önemli bir müessesedir. Bu çerçevede vergi muhataplarının vergiyi doğru
algılamaları vergiye gönüllü uyumun tesis edilmesi noktasından önemli bir aşama olarak değerlendirilebilir. Bu
durum aynı zamanda devletin en önemli gelir kalemi olan vergi gelirlerinin tahsilat oranlarının artmasına ve
vergi gayreti düzeyinin vergi kapasitesi düzeyine yakınlaştırılmasına da hizmet edecektir. Bu bağlamda vergi
algısının, vergi olgusu üzerinde önemli bir yere sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Şüphesiz vergi
algısını etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler içerisinde ekonomik faktörler, sosyo - kültürel faktörler,
demografik faktörler, siyasi faktörler vb. yer almaktadır. Bu faktörlerden sosyo - kültürel faktörler içerisinde yer
alan bireysel kültürel değerlerin vergi algısı üzerindeki etkisi çalışmanın temel noktası olacaktır. Bu bağlamda
kanımızca vergi algısını etkileyen unsurların başında bireysel kültürel değerler gelmektedir. Dolayısıyla
bireylerin vergiye karşı sergiledikleri algı, tutum ve davranışların toplumsal etkileşim içerisinde şekillenen
bireysel kültürel değerlerle ilişkili olduğu söylenebilir. Bu çalışmada Hofstede’nin oluşturduğu kültürel
ölçütlerden hareket edilerek vergi muhatapları içerisinde yer alan muhasebe meslek mensuplarının bireysel
kültürel değerleri ile vergi algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla çalışmanın ana kütlesini Uşak il
merkezinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensupları oluşturmaktadır. Yaptığımız anket çalışmasıyla elde
ettiğimiz veriler SPSS ve yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Buna göre bireysel kültürel değerlerin
boyutlarından olan Belirsizlikten Kaçınma, Erkillik, Bireycilik / Kolektivist ve Güç Uzaklığı boyutlarının vergi
algısı üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler göstermektedir ki Bireycilik /
Kolektivist özelliğe sahip bireylerin vergi algılarının daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hofstede, Kültür ve Vergi Kültürü, Vergi Algısı, Vergi Uyumu
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İSLAM HUKUKU AÇISINDAN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR
(GDO’LAR)
Alpaslan ALKIŞ
Dr.Öğr.Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, alpaslanalkis@gmail.com

Fatma YENEN
fatmayenen28@hotmail.com
Özet
Günümüzde artan dünya nüfusu ve bu doğrultuda artan gıda ihtiyacını karşılamak, daha kısa sürede, daha az
alandan daha çok verim almak, meydana gelen teknolojik gelişmeler ışığında yiyeceklerin raf ömrünü uzatmak,
gıdaların tat, görünüm veya yapısal özelliklerinin istenilen düzeye getirmek amacıyla ortaya çıkan “Genetiği
Değiştirilmiş Organizmalar’lar (GDO’lar)” bazı gıdaların önemli bir parçası haline gelmiştir.
GDO’ların yarar ve zararları ile ilgili yeterli sayıda deneysel bulgu bulunmamakla beraber çevre ve gelecek
nesiller üzerinde olası etkilerinin ve risklerin en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
GDO’lar sağlıktan tarıma, endüstriden deniz ürünlerine kadar birçok alanda kullanılmakla beraber tamamen
güvenilirdir ya da güvenilmezdir diye bir genelleme yapmak zordur.
Günümüzde dünya nüfusunun artması ve nüfusun çoğunluğunun şehirlerde yaşaması ile birlikte artan gıda
ihtiyacının karşılanması amacıyla hazır gıda sektörü her geçen gün daha da büyümektedir. Gıda sektöründe
kaçınılmaz olarak yer alan GDO’ ların haram veya helalliği ciddi tartışmalara sebep olmaktadır.
Hakkında ayetlerde veya hadislerde herhangi bir hüküm belirtilmeyen ancak günümüzde insan beslenmesine
kaçınılmaz olarak girmiş Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar (Transgenik Gıdalar) çalışmamızda İslam hukuku
bağlamında, transgenik gıdaların istihale veya istihlak ile ilişkisi, sağlıklı olup olmadıkları, helallik durumu,
gıdanın genetiğini değiştirmenin gıdanın fıtratına müdahale olup olmadığı veya ne gibi fayda ve zararlarının
olabileceği, sosyo ekonomik boyutu da dikkate alınarak açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO), İstihale, İstihlak, Fıtrat, İslam
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İSLAM HUKUKUNDA KATILIM BANKACILIĞI FON TOPLAMA VE
KULLANDIRMA YÖNTEMLERİ
Alpaslan ALKIŞ
Dr.Öğr.Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, alpaslanalkis@gmail.com
Özet
İslamî finans alanında fon arzedenlerle fon talep edenler arasındaki aracılık işlemleri çoğunlukla katılım
bankaları tarafından yapılmaktadır. Bu bankaların temelde iki görevi yerine getirirler. Birincisi, yatırımcının
tasarruflarını toplamak, ikincisi ise, tasarrufları yatırıma yönlendirmektir. Katılım bankalarının bu işlemleri
İslamî prensiplere uygun şekilde yerine getirmeleri esastır. Katılım bankaları gerçek veya tüzel kişiliklerin
tasarruflarının çalınma riskine karşı güvenlik amaçlı veya birikimlerden gelir sağlama veya ticari işlemleri
kolaylaştırma adına fon toplama fonksiyonunu gerçekleştirmektedir. Fon toplama işlemleri ise, vadesiz veya cari
hesap işlemleri ile tasarruf veya katılım hesapları ve ticari hesap işlemleri olarak üç farklı yöntemle yerine
getirilmektedir. Katılım hesaplarında çoğunlukla “mudaraba” adı verilen ortaklık türü uygulanmaktadır. Katılım
bankacılığında fon toplama yöntemleri ise yaygın olarak ortaklık, kiralama ve satış esaslı olarak üç ana başlık
altında sınıflandırılmaktadır. Ortaklık esaslı fon toplama yöntemleri genellikle “mudaraba ve “muşaraka” adı
verilen ortaklık şekliyle, satış esaslı yöntem “murabaha, istisna, selem ve i’yne” adı verilen işlemlerle, kiralama
ise “icare” işlemiyle yürütülmektedir. Bu bilgiler ışığında çalışmada katılım bankacılığının fon toplama ve fon
kullandırmada kullandığı tüm yöntemler ayrı ayrı ele alınarak sürecin nasıl yürütüldüğüne ilişkin hususlar
açıklanacaktır. Böylece ülkemizde son zamanlarda ivme kazanan katılım bankacılığı işlemleri diğer klasik
bankalarla karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler:Banka, Mudaraba,Murabaha, Ortaklık
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ŞARK MESELESİ
Mehibe ŞAHBAZ
Dr., Çukurova Üniversitesi, ,msavas@cu.edu.tr.

Özet
Şark Meselesini tarihi seyir içerisinde değerlendirirken içinde bulunulan döneme göre tanımlamaya çalışırsak,
Ehli İslâm ile Gayri Müslimlerin kavgasıdır. Mesele-i dinîyedir. Osmanlı-Rus mücadelesidir. Şark Meselesi,
düşünülemeyecek kadar eski zamanlardan beri Avrupa ile Asya’nın çarpışmasıdır. Çünkü Şark Meselesi beşeri
olmaktan ziyade tabiî bir mahiyet taşır. Hıristiyan Avrupa milletlerinin Müslüman Şark milletlerini ekonomik ve
siyasî nüfuz ve hükmü altına almak maksadından meydana gelen tarihî meselelerinin hepsidir. Avrupa
devletlerinin Osmanlı İmparatorluğunu çeşitli sebepler yaratarak parçalamak, zapt etmek arzusundan ve Osmanlı
idaresi altında bulunan milletlerden bazılarının istiklâllerini tem’in etmek istemelerinden meydana gelen tarihî
olaylardır. Türkiye’nin paylaşılmasıdır. Düvel-i Muazzama’nın Osmanlı Devletine karşı bazen ayrı ayrı, bazen
da birleşerek yürüttüğü veya takip ettiği dış politikanın veya diplomasinin adıdır. Avrupalı güçlerin Osmanlı
topraklarını, dolayısıyla Orta Doğu bölgesini etkileme ve bu topraklarda nüfuz kazanması anlamına gelmektedir.
Hıristiyan âleminin dört temsilcisi (İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya) ile İslâm âleminin tek temsilcisi Osmanlı
İmparatorluğu arasındaki münasebetlerin tümü Şark Meselesi başlığı ile ifade edilebilir. Başka bir tanımla, Şark
Meselesi, Türk (Osmanlı)-Avrupa çatışmasının, çelişkisinin ve ilişkilerinin XIX. yüzyıldaki adıdır. Hıristiyanİslâm çekişmesinden ziyade Müslüman Türkler ile Hıristiyan Avrupalı büyük güçler arasındaki ilişkiler şeklinde
değerlendirilmesi daha doğru olur. Şark Meselesi, Hilâl’e karşı Salip’in zaferini sağlamaktır. Dört Asırdan fazla
Tuna’dan Basra körfezine kadar hâkim olan Osmanlı Devletini yıkmaktır. Şark Meselesi; Türklerin Avrupa’daki
ilerleyişlerini durdurma, Osmanlı İmparatorluğundaki Hıristiyanları kurtarma, Osmanlı İmparatorluğundan her
türlü imtiyazı koparma, Osmanlı İmparatorluğunu parçalama, paylaşma ve böylece Türkleri Avrupa ve
Anadolu’dan atma politikaları ve bu politikaların uygulamasıdır. Şark Meselesi bizce, İslâm’ın çekilmiş kılıcı
Türkleri tarih sahnesinden silmektir. Kısacası şark Meselesi; hakkın batıla, Hilâl’in Haç’a, Asya’nın Avrupa’ya,
İslâm’ın Hıristiyan’a, mananın maddeye karşı mücadelesidir. Çalışmamızda Şark meselesinin ne zaman bir
mesele olarak ortaya çıktığını, meseleye neden Şark Meselesi adını verildiğini ve Batılı devletlerin bu terimi ne
zamandan beri kullandığını vurgulamaktır. Ayrıca Şark Meselesini tarih seyir içerisinde değerlendirirken, bu
meselenin dini, askeri ve ekonomik safhaları ele alınarak bu meselenin değişik isimler altında günümüze kadar
getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Şark Meselesi, Türkler, Hıristiyan, İslam, Ekonomi.
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2005-2017 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YABANCILARA TÜRKÇE
ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN EĞİLİMLERİNİ
BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Mehmet Nuri KARDAŞ
Dr.Öğr.Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, mnkardas@hotmail.com

Mehmet KARDOĞAN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, arpet65@gmail.com
Özet
Muharrem Ergin’e göre dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları
olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli
antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimaî bir müessesedir. Dil, en yalın biçimde insanlar arasında iletişimi
sağlayan bir araç olarak tanımlanmaktadır. Doğan Aksan’a göre, bir toplumu ulus yapan bağların en güçlüsü
dildir. Bireyleri ulusuna, yurduna, geçmişine sıkı sıkıya bağlar; kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen dil; bireyi
geçmişle gelecek arasındaki zincirin bir halkası durumuna getirir. Yetişmekte olan yerli veya misafir nesillerin,
yaşadıkları toplumla kaynaşmaları, yapıcı birer fert olmaları, çevreleriyle sağlıklı bir iletişim kurabilmeleriyle
mümkün olabilmektedir. Sağlıklı bir iletişim kurabilmenin yolu da etkili bir ortak dil eğitim-öğretiminden
geçmektedir. Dilin iletişimdeki büyük işlevi, beraberinde ona verilen önemi de getirmektedir. Her dilde olduğu
gibi Türkçenin ana dil ve yabancı dil olarak öğretimi de oldukça büyük önem arz etmektedir. Türk milleti için
bu, önemli bir ülküdür aynı zamanda. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusu bilhassa son birkaç yılda
alan araştırmacıları ve uygulayıcılar tarafından hassasiyetle ele alınmaktadır. Bu nedenle yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi üzerine yapılan araştırma sayısı ve niteliği her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada da yabancı
dil olarak Türkçe öğretimi alanında yapılan araştırmaların eğilimleri incelenecek, elde edilecek sonuçlardan
hareketle alan araştırmalarına yapacakları çalışmalar için önerilerde bulunulacaktır.
Çalışmanın amacı, “Yabancılara Türkçe Öğretimi” alanı ile ilgili 2005-2017 yılları yayımlanan akademik
çalışmaların eğilimlerini belirlemektir. Çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

Yabancılara Türkçe Öğretimi alanı üzerine yapılan çalışmaların türlere göre dağılımları nasıldır?

Yabancılara Türkçe Öğretimi alanı üzerine yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı nasıldır?

Yabancılara Türkçe Öğretimi alanı üzerine yapılan çalışmaların yapıldıkları yönteme göre dağılımları
nasıldır?

Yabancılara Türkçe Öğretimi alanı üzerine yapılan çalışmaların konularına göre dağılımları nasıldır?

Yabancılara Türkçe Öğretimi alanı üzerine yapılan çalışmaların yapıldığı çalışma gruplarının özellikleri
nasıldır?
Araştırma verileri; Google, Google Akademik, ULAKBIM, YÖK Tez Merkezi veri tabanlarında tam metnine
ulaşılabilen akademik çalışmalar (makale, yüksek lisans tezi, doktora tezi)’la sınırlandırılmıştır.
Araştırma verilerinin analizinde “içerik analizi” yöntemi kullanılmış ve veriler basit istatistik teknikleri ile
betimlenmiştir. Çalışmanın bulgular bölümünde, ulaşılan sonuçlar tablo ve grafiklerle sunulmuş ve
yorumlanmıştır. Sonuç bölümünde de sonuçlar özetlenmiş, tartışılmış ve alan araştırmacılarına önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Makale, Tez, Eğilim.
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TÜRKİYE’DE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN
AKADEMİK ÇALIŞMALARA (2005-2017) İLİŞKİN BİR KAYNAKÇA DENEMESİ
Mehmet Nuri KARDAŞ
Dr.Öğr.Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, mnkardas@hotmail.com

Mehmet KARDOĞAN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, arpet65@gmail.com
Özet
Ülkemizde yaşayan başka ülke vatandaşlarına, Türkçe okuduğunu ve dinlediğini anlama, doğru ve güzel yazma,
doğru ve etkili konuşma eğitimi verilmektedir. Bu eğitim genellikle üniversitelerin TÖMER (Türkçe Öğretim
Merkezi) birimleri tarafından yürütülmektedir.
Ülkemizde yaşayan misafirlerin yeterli bir Türkçe eğitimi alabilmeleri için alanda hazırlanan akademik
araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmaların bir bölümü alan araştırmacılarına bir bölümü alan
uygulayıcılarına, bir bölümü ise Türkçe öğrenenlere hitap etmektedir. Bilhassa konuyla ilgili araştırmalar
yapmakta olan alan araştırmacılarına ve Türkçe öğreticilerine, yapılmış akademik çalışmaları tanıtmak üzere
yapılmış eserlere alan yazında tesadüf edilmektedir. Bu tür eserler, ilgililere araştırma, eğitim-öğretim
çalışmalarında fikir ve yol göstermesi açısından oldukça değerlidir. Bu çalışma da alana bu yönde katkı sunmak
üzere hazırlanmıştır.
Araştırmanın amacı Türkiye’de 2005-2017 yılları arasında “Yabancılara Türkçe Öğretimi” alanında yayımlanan
akademik çalışmaların; yazarlarını, isimlerini, türlerini (kitap, makale, tez, bildiri ), yayınevlerini, basım
yıllarını, basım sayılarını tespit etmek ve alan araştırmacılarının dikkatine sunmaktır. Araştırmada;

Alanda hazırlanan kitapların künyeleri nedir?

Alanda hazırlanan makalelerin künyeleri nelerdir?

Alanda hazırlanan bildirilerin künyeleri nelerdir?

Alanda hazırlanan yüksek lisans tezlerinin künyeleri nelerdir?

Alanda hazırlanan doktora tezlerinin künyeleri nelerdir? Sorularına cevap aranacaktır.
Araştırma verileri; Google, Google Akademik, ULAKBIM, YÖK Tez Merkezi ve yayınevleri (Anı, Nobel,
Pegem Akademi, İdefix, Kitapyurdu vb.)
veri tabanlarından ulaşılabilen akademik çalışmalarla
sınırlandırılmıştır.
Araştırma, nitel araştırma metodolojisine uygun olarak hazırlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma
tekniklerinden “doküman taraması/doküman incelemesi” yapılmış, ulaşılan verilerin analizinde “betimsel analiz”
tekniği kullanılmıştır.
Çalışmanın bulgular bölümünde, ulaşılan sonuçlar türlerine göre sınıflandırılmış ve ayrı başlıklar halinde
sunulmuştur. Sonuç bölümünde de sonuçlar özetlenmiş ve alan araştırmacılarına önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Kaynakça, Kitap, Makale, Tez, Bildiri

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences THE BOOK OF ABSTRACTS ISBN 978-605-9885-67-6

105l Sciences / May 11-

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences
April 6-8, 2018 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.com

www.iksadkongre.org

FARABI

ÖRGÜTSEL MANEVİYATA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION FOR ORGANİZATIONAL SPRITUALITY
Demet ÇAKIROĞLU
Öğr. Gör. Dr., Hacettepe Üniversitesi, demet.cakiroglu@hacettepe.edu.tr

Mehmet ALTINÖZ
Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, maltinoz@hacettepe.edu.tr
Özet
İnsanların değişen istek ve ihtiyaçlarıyla uyumlu bir şekilde işgörenlerin de örgütten beklentilerinde değişimler
yaşanmaktadır. Gerek işgören gerekse örgüt açısından karşılıklı beklentilerin karşılanması sonucunda örgütsel
başarı elde edilebilmektedir. Her bir işgörenin kendisine ait içsel motivasyona ihtiyacı olduğunu kabul eden
örgütler, çalışanlarına manevi bir örgüt sunmaktadırlar. Örgütsel rekabet avantajı da sağlayan manevi örgütler,
manevi çalışana da kişisel gelişim imkânı sağlamaktadır. İnsanlar, kendilerine iyi davranıldığında ve önemli
olduklarını hissettiklerinde, daha iyi bir performans göstermekte, işyerlerinin ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde
daha iyi bir konuma gelebilmesi için daha fazla çaba sarf etmektedirler. Manevi algıyı besleyen bu tür bir iş
ortamı oluşturulmasının ardından, kuruluşun faaliyet gösterdiği toplum da gelişmeye başlayacaktır. Bu çerçevede
örgütsel maneviyat, işgörenlerin tüm benlikleriyle kuruluşlarına hizmet etmelerine olanak sağlarken, bireylerin
kendilik algılarını güçlendirmekte ve topluluk olma hissini pekiştirmektedir.
Maneviyat denildiğinde akla öncelikle din ve dindarlıkla ilgili bir kavram gelmektedir; ancak pek çok bilim
insanı örgütsel maneviyatın din olgusundan ayrı bilimsel bir içeriği olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu çalışmada,
örgütsel maneviyatla ilgili literatürde öne çıkan ve kabul gören tanım ve görüşlere; maneviyat ve örgüsel
maneviyat ile ilgili kavram ve tanımlamalara, örgütsel maneviyatın amaçlarına, manevi örgüt ve manevi çalışana
yönelik bilgilere yer verilmektedir. Bu kapsamda hazırlanan çalışmanın teorik içeriğinin, uygulayıcılara ve alan
çalışmalarına katkı sağlayacağı umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Maneviyat, Örgütsel Maneviyat, Manevi Örgütler, Manevi Çalışan
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FARABİ HAKKINDA ANLATILAN MENKABELER
Neşide YILDIRIM
Dr.Öğr.Üyesi, Sakarya Üniversitesi, nyildirim@sakarya.edu.tr
Özet
Tarihte ünlü kişilerin adı ve şahsiyeti etrafında örülen menkabeler (menkıbe) ağı Farabi için de söz konusudur.
Farabi hakkında yazı yazan klasik kaynaklar mesela İbn el Kifti (H. 646/M.1248-49) “İhbar el Ulema bi Ahbar el
Hukema” (Filozofların Biyografilerini, Bilginlerin Haber Vermesi) adlı eserinde hayatını anlatırken menkabelere
yer vermiştir. Hakkında anlatılan pek çok rivayet vardır. Fakat bu çalışmada onunla ilgili anlatılan rivayet veya
menkıbelerden birkaçından söz edilecektir. Bunların en önemlilerinden birisi Samanoğulları hükümdarı
Seyfudevle ile olan ilişkisini anlatan menkabe, diğeri de Zahiruddin el Beyhaki (ö.1169) tarafından yazılan ve
meşhur vezir İsmail bin Abbad (= Sahib İsmail, ö. 995) ile olan ilişkisini belirten menkabedir. Menkabeye göre
meşhur vezir İsmail bin Abbad, Farabi’ye gıyaben çok hayran olur ve onu Rey’e davet eder. Farabi önce bu
daveti reddeder, fakat bir müddet sonra Türk kıyafeti ile Rey’e gelir. O sırada Farabi’nin hayranı olan Sahib
İsmail “Kim ki beni Farabi’ye kavuşturursa ona pek çok ikram edeceğim” diye vaat de bulunur. Farabi bunu
fırsat bilerek Sahib İsmail, danışmanı (yardımcısı=avukatı)’yla içki aleminde bulunduğu bir sırada, aniden
huzuruna girer. Sahib’in meclisi içki meclisi idi. Sahib İsmail ve içki meclisi Farabi’nin gelişinden hoşlanmazlar.
Çünkü Farabi “kısa boylu, seyrek sakallı, pejmürde kıyafetli bir dervişti”. Hepsi de onunla alay etmeye başlarlar.
Farabi bütün bu alay etmelere göğüs gererek asla sesini çıkarmaz. Sonra da müzik çalarak önce güldürür, sonra
ağlatır ve sonra da onları uyutarak oradan ayrılır. Bu menkabe ile Seyfudevlenin huzuruna geldiği menkabe
arasında ciddi benzerlikler vardır. Dolayısıyla her iki olayın gerçekleşip gerçekleşmediği tartışılabileceği gibi,
tek bir olayın sanki farklı mekanlarda ve farklı kişilerle gerçekleşmiş olduğu şekliyle de yorumlanabilir. Fakat
kanaatimce yer, zaman ve şahıs itibarıyla farklı olması, farklı olma ihtimalini güçlü kılmaktadır. Burada üzerinde
durulması gereken esas nokta bu olayın tek veya farklı şekilde gerçekleşmesinden ziyade abartılı da olsa
Farabi’nin sahip olduğu özellik ve yeteneklerinin belirtilmesidir. İki rivayet birleştirilirse şöyle bir sonuca
varılabilir: birincisi Farabi’nin sağlığında şöhret sahibi olduğu, ikincisi çok sayıda dil bildiği, üçüncüsü de müzik
konusunda pratik çalışma yaptığı, hatta terapi uyguladığı.
Anahtar Kelimeler: Farabi, Menkabe, Devlet Adamı.
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FARABİ’NİN SİYASET FELSEFESİNDE LİBERAL DEMOKRATİK DEĞERLERİN
YERİ
Mehmet Ali MERT
Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Malimert@hacettepe.edu.tr
Özet
Antik Yunandan günümüze demokrasi kadar sorgulanan herhangi bir yönetim biçimi yoktur. İslam dünyası da
demokrasiye tereddütle yaklaşmış, diğer yönetim biçimlerinde olmadığı kadar İslam ve demokrasi arasındaki
ilişkiyi sorgulamıştır. İslam ve demokrasi arasındaki ilişkinin günümüz İslam-demokrasi tartışmalarından çok
daha önce derinlikli olarak ele alındığı genelde göz ardı edile gelmiştir. Gerek klasik dönemde, gerekse çağdaş
dünyada siyaset üzerine yapılan çalışmalarda referans noktası olmuş ilk önemli filozof olan Farabi’nin siyaset
felsefesinde demokratik yönetim ciddi bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Farabi, geliştirdiği siyaset
felsefesinde mutluluğa ulaşmayı temel almış ve bunun tek yolunun da siyaset olduğunu öngörmüştür. Mutluluğa
ulaşmanın aracı olarak gördüğü siyasal sistemi "Erdemli devlet" olarak tanımlarken diğer sistemleri gerçek
mutluluğa ulaştırmada eksik bulmuştur. Farabi’nin siyaset felsefesinde demokratik yönetim, bilgisiz yönetim
biçimleri arasında erdemli şehre en çok benzeyen ve ona dönüşmeye en müsait olandır. Ancak, demokrasi
mükemmel ve ideal değerlerin alanı olduğu gibi, diğer bilgisiz topluluklarda dahi görülmeyecek erdemsizliklerin
alanı da olabilir. Bu özelliği itibariyle Farabi demokrasiyi erdemli yönetim biçimi olarak kabul
etmez. Dolayısıyla, erdemli devletin dışında kalan demokratik sistemi tenkit ederek onu insanoğlunun erdem
sahibi olmasına engel yönetim biçimleri kategorisine yerleştirir. Bu çalışma ilk olarakFarabi’nin erdemli devlete
ulaşabilmek için öngördüğü temel nitelikleri, erdemli devletin karakterinin nasıl olması gerektiği ve erdemli
devletin varlık sebebi olan yöneticinin karakter özellikleri ile ilgili görüşlerini değerlendirmeye tabi tutacaktır.
Ardından, demokratik yönetimin hangi açılardan Farabi’nin “erdemli devleti” arasına girmede sorun teşkil ettiği
tahlil edilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda Farabi’nin siyasal yapıya ilişkin görüşü ile demokratik şehrin
teşekkül ettiği siyasal yapı arasındaki ihtilaflar ele alınacaktır. Ayrıca, Farabi’nin siyaset düşüncesinde liberal
düşünce ile paralellik arz eden unsurlar da değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede Farabi’nin insan
doğasına ilişkin görüşü, özgürlük yaklaşımı, akla ve birey-toplum ilişkisine yaklaşımı farklı liberal düşünürlerin
değerlendirmeleri üzerinden analize tabi tutulacaktır. Bu değerlendirmelerden hareketle Farabi’nin genel olarak
özgürlük, birey, akıl gibi liberal değerlere yaklaşımı klasik liberallerden farklı bir bakış açısına sahipken
kapsayıcı liberallerle paralellik gösterdiği neticesine ulaşılmıştır. Günümüz İslem-demokrasi ilişkisi bağlamında
süregiden tartışmalara katkı sunması bakımından Farabi’nin demokratik değerlere yönelik analizlerinin
değerlendirmeye tabi tutulması bir katkı olarak görülebilir.
Anahtar Kelimeler: Liberal Demokrasi, İslam, Akıl, Birey, Özgürlük.
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1950-60 DÖNEMİ SEÇİM KAMPANYALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Veysel EREN
Prof. Dr. Mustafa Kemal Üniversitesi, veyseleren@hotmail.com,

Murat YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi, Aksaray Üniversitesi, Myildiz2002@hotmail.com.

Abdullah AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi , Mustafa Kemal Üniversitesi, Abdullahaydin01@hotmail.com.
Özet
Sosyal bilimler ile ilgili tüm kavramlar üzerinde mutabık kalınan tek bir tanımı yoktur. Aynı şekilde demokrasi
kavramının belli bir tanımının olmadığı aşikardır. Ancak demokrasi ile ilgili çalışma yapan düşünürler
demokrasi ile ilgili bazı kriterler ortaya koymuşlardır. Bu çerçevede bir ülkedeki rejiminin demokratik olması
için gerekli olan şartların başında yarışmacı ve belli aralıklarla yapılan seçimler gelmektedir.
Türkiye'de demokratikleşme dönemi cumhuriyet öncesinde başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten
itibaren ise demokratik temelli bir rejim inşa etme gayreti içerisine girmiştir. Ancak geçmişten gelen çok büyük
gelenek bu süreci zorlaştırmıştır. Zira toplumun her kesiminin içselleştirmediği demokrasi uygulamada sorunlara
neden olmuştur. Bu durumun en büyük yansımasını açık oy gizli sayım süreci diyebileceğimiz 1923-50
döneminde görmekteyiz. Konumuzun merkezi olan 1950-60 döneminde ise yarışmacı seçimler yapılmaya
başlamıştır. Fakat başta demokrasinin içselleştirilememesi ve ele alacağımız benzeri birçok sorunun olması
demokrasinin hayat bulması noktasında birçok sorunu beraberinde getirmiştir.
Çalışmamızda 1950-60 döneminde yapılan seçim çalışmalarının ne gibi şartlarda yapıldığı, seçim
kampanyalarının nasıl olduğu ve ne gibi araçların kullanıldığı üzerinde durulacaktır. Bunu yaparken o
dönemdeki gazeteler ve dergiler incelenerek partilerin yapmış olduğu propaganda araç, gereç ve dökümanları
değerlendirilecektir. Sonuç olarak dönemdeki demokrasinin durumu hakkında çıkarımlar yapılmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Seçimler, Seçim Kampanyaları, 1950-60 dönemi,
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1939-60 DÖNEMİ TÜRKİYE- SURİYE İLİŞKİLERİNİN İNCELEMESİ
Veysel EREN
Prof. Dr. Mustafa Kemal Üniversitesi, veyseleren@hotmail.com,

Murat YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi, Aksaray Üniversitesi, Myildiz2002@hotmail.com.

Abdullah AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi , Mustafa Kemal Üniversitesi, Abdullahaydin01@hotmail.com.
Özet
Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurulması ile tarih sahnesini çıkmış bir devlet değildir. Devlet geleneği
bağlamında bakıldığında sadece Anadolu merkezli olarak bin yılı aşkın bir gelenek ve geçmişi vardır. Bu
geleneğin son halkası olan Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ile ortaya çıkan boşluk özellikle anavatan
vazifesindeki Anadolu coğrafyası ve Rumeli'nin bir kısmında kurulan genç cumhuriyetle bir nebze son
bulmuştur.
Yeni bir düzen kurma gayreti ile birlikte doğal hinterlandı olan coğrafyalarla alakalı çalışma yapma birlikte
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların merkezinde ise Hatay bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu
konudaki gayretleri büyük sonuç verse de ömrü bu yeni cumhuriyet toprağını görmeyi yetmemiştir. 1939 yılında
Fransa'nın sömürüsünde bulunan Suriye devletinin bir parçası olan Hatay ilk olarak bağımsız devlet olmuş
akabinde ise Türkiye'ye katılmıştır.
1920 yılında Fransız mandasına geçen Suriye 1946 yılına gelindiğinde bağımsızlığını kazanmıştır. Ancak bu
dönemden sonra ülke içeresinde ciddi kargaşalar olmuş ve 1963 yılına kadar devam etmiş, bu dönemden sonra
Baas Rejimi başlamıştır. Türkiye'de ise 1938-50 döneminde İsmet İnönü öncülüğünde Cumhuriyet Halk Partisi
iktidar olmuş bu tarihten sonra yapılan seçimler demokratik şartlarda yapılmış ve on yıl sürecek Demokrat Parti
iktidarı başlamıştır.
Çalışmamızda 1939 yılında Hatay'ın Türkiye'ye katılmasından itibaren başlayan süreç ile Türkiye için 1960 yılı
27 Mayıs darbesi sürecine kadarki Türkiye-Suriye ilişkileri ele alınacaktır. Bunu yaparken gazete ve dergilerden
akademik çalışmalardan ve başta Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı arşivlerinden yararlanacaktır. Sonuç olarak
günümüzdeki çok büyük insani krizlere neden olan Suriye sorununa 1939-60 dönemi ilişkileri üzerinden bir
bakış geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Suriye, Hatay, Demokrat Parti, Hatay.
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MEDYAYI ALFRED SCHUTZ GÖZÜYLE OKUMAK
Hasan Sezer FENER
Yüksek Lisans Öğrencisi, Uşak Üniversitesi, h.sezerfener@gmail.com

Melis YALÇIN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi, meelisyalcin@gmail.com
Özet
Bu çalışma, fenomenolojiyi felsefeden çıkarıp sosyolojiyle ilişkilendiren neoklasik sosyolog Alfred Schutz’un
“toplumsal dünyanın fenomenolojisi” ile sosyal gerçekliğin inşasında başat rol oynayan medyayı kesiştirmeyi ve
medyayı Schutz’un ortaya koyduğu kavramlar dolayımında, medya bağlamındaki eleştirel paradigma ekseninde
açıklamayı amaçlamaktadır. Schutz’a göre gündelik yaşam her daim yeniden inşa edilir. Öznelerarası iletişim
aracılığıyla bilgi stokları oluşur ve alışılageldik sorunlar bu bilgi stokları sayesinde çözülür.
Gelişen teknolojiyle birlikte de öznelerarası iletişim, zaman-mekan birliğine gerek duymaksızın gerçekleşen bir
etkileşim halini almıştır. Bireyleri zaman-mekan birliği gerekmeksizin etkileşim haline sokma görevini ise
medya üstlenmiştir. Medya, dünyadaki olaylar hakkında her daim yeni anlamlar üretebilme potansiyeline
sahiptir ve bunu bu potansiyelini egemen sınıf tahakkümü altında, egemen sınıfın ideolojisine uygun bir biçimde,
egemen sınıfa ait söylemleri dolaşıma sokarak kullanır. Bu süreç, sosyal gerçekliğin yeniden inşa edilmesini
beraberinde getirir. Eleştirel paradigma içerisinde medyanın bu potansiyelini kimi düşünürler ekonomik
bağlamda açıklarken, kimi düşünürler de bu durumu ideolojik tutumlar ve kültür faktörü dolayımında bir anlayış
getirmiştir. Ekonomik belirlenimcilikten uzak, eleştirel geleneğe bağlı olan bu anlayış, kültürel çalışmalar adı
altında değerlendirilebilir.
Teknolojinin gündelik hayata bu denli sirayet ettiği yirmi birinci yüzyılda, toplum hayatı kitle iletişim
araçlarından bağımsız düşünülemez varsayımından hareket edilen bu çalışmanın sosyoloji ve iletişim
disiplinlerini içermesi, çalışmaya disiplinlerarası bir nitelik kazandırmakta, fenomenoloji ile medyanın Schutz
bağlamında ilişkilendirilmesiyle literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çalışmada, Schutz fenomenolojisi
içerisindeki tipleştirme ve tarif kavramsallaştırmalarıyla medyanın okuyucu/izleyici/tüketici bilinci üzerindeki
etkisi açıklanmakta, dolaylı olarak deneyimlenebilen toplumsal gerçeklik bağlamında medyanın rolü literatürsel
düzeyde teorik yaklaşım ile ortaya konmaktadır. Schutz’un sözünü ettiği dolaylı olarak deneyimlenebilen
toplumsal gerçeklik alanı ile kültürel çalışmalar geleneğinin medyayı yorumlayış biçimi arasında ilişki
kurulmakta, Schutz’un mitwelt kavramı, Gramsci’nin bahsettiği rızanın üretim süreci ile ortak paydada
buluşturularak dolaylı olarak deneyimlenebilen toplumsal gerçeklik alanında egemen sınıfın ideolojisi ve
söylemlerinin öneminden söz edilmekte, medya, Schutz’un kavramlarıyla okunmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fenomenoloji, Alfred Schutz, Medya, İletişim
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OYUN TEORİSİNİN İŞLETME ALANINDAKİ UYGULAMALARI
Berna BULĞURCU
Dr.Öğr.Üyesi, Çukurova Üniversitesi, bkiran@cu.edu.tr

Funda Sinem KOÇAK
Arş.Gör., Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, fskocak@adanabtu.edu.tr
Özet
Oyun teorisi, kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda iki veya daha fazla sayıdaki karar alıcının karar alma
süreçleri ile ilgilenen zihinsel bir etkinlik olarak yöneylem araştırması teknikleri arasındaki yerini almaktadır.
Matematik biliminin bir dalı olarak da kabul edilen oyun teorisi, ayrıca karar alıcıların karar alınırken rasyonel
bir tutumda olduklarını varsaymakta ve aralarındaki stratejik etkileşimler ile ortaya çıkan sonuçları modelleyerek
uygulamalar gerçekleştirmektedir. Pek çok farklı alanda oyun teorisine ait uygulamalara rastlamak mümkündür.
Bunlardan bazıları işletme, iktisat, sosyoloji, psikoloji, politika, hukuk gibi sosyal bilimler alanında
gerçekleştirilirken, bazıları ise fen bilimlerine ait alanlarda gerçekleştirilmektedir.
Bu çalışmada ise, sosyal bilimler alanı için geliştirilmiş ilk matematiksel araç olma özelliği nedeniyle araştırma
konusu olarak tercih edilen oyun teorisinin işletme alanındaki uygulamalarına değinilmiştir. Birincil kaynaklar
kullanılarak bir araya getirilen makalelerin işletme problemleri ile ilgili olması detaylı bir şekilde ele alınması
için ön şart olmuştur. Böylelikle, çalışmada işletmeciliğin temelini oluşturan yönetim, pazarlama, finans,
muhasebe ve üretim gibi alanlara ait farklılaşan oyun teorisi uygulamaları ve uygulama sonuçları net bir şekilde
ortaya konulabilmiştir.
Tüm bunlara ilaveten, oyun teorisinin doğuş evresi, kavramsal model ve varsayımları, üzerinde önemle durulan
denge kavramı gibi dikkat çeken bazı kavramlar, incelenen çalışmaların daha net anlaşılabilmesi için çalışmanın
ilk bölümünde kısaca bahsedilmiş ve sonrasında taraflar arasında etkileşimin olduğu karar durumları için oyuncu
olarak adlandırılan tarafların kazanç elde etme yarışı içinde oldukları paylaşım süreçleri derlenen makalelerle
gözler önüne serilmiştir.
Oyun teorisi gibi güçlü bir teorinin işletme alanındaki uygulamalarına yönelik böyle bir çalışma
gerçekleştirilmesinin temel amacı ise rekabet ortamında kendileri için en yüksek getiriyi sağlarken aynı zamanda
rakiplerine karşı farklı bir strateji geliştirmek isteyen işletmelere örnekler sunmaktır. Ayrıca oyun teorisinin
farklı işletme problemlerine yönelik en iyi stratejinin bulunmasına nasıl yardımcı olduğunun ortaya konulması da
çalışmanın bir başka önemli hedefidir.
Anahtar Kelimeler: Oyun Teorisi, İşletme, Rekabet
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FARABI

SINIF
ÖĞRETMENLERİNİN
ÜSTBİLİŞSEL
FARKINDALIK
DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Perihan DİNÇ ARTUT
Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi, prhnrt@gmail.com

Aysun AKIŞ
Dr. Öğr., Milli Eğitim Bakanlığı, aysnakis85@gmail.com
Özet
Üstbiliş, kişinin bilişsel faaliyetleri hakkındaki bilgi ve farkındalıkları ile bilişsel faaliyetlerine yönelik
düzenlemeleri içeren üst düzey bir düşünme sürecidir. Üstbilişsel beceriye sahip olan bireyler planlama, bilgiyi
yönetme, izleme, hataları ayıklama ve değerlendirme konusunda başarılı olabilmektedir. Hızlı bir bilgi artışının
olduğu günümüzde, bireyin bu bilgiler içerisinden anlamlı olanları seçmesi, organize etmesi, kendi
yeterliliklerini tanıması ve eksiklikleri ile kendi düşünsel süreçlerinin farkında olması gerekmektedir. Bu durum
kendi öğrenmelerini kontrol eden, üstbilişsel düşünme becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi eğitimin önemli
bir amacı haline getirmiştir. Bu amaç doğrultusunda üstbilişsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik
hazırlanan eğitim ortamları ve bu ortamların önemli bir bileşeni olan öğretmenlere odaklanmak önem
kazanmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin üstbilişsel farkındalık düzeylerinin bazı
demografik özelliklere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Sınıf öğretmenlerinin üstbilişsel farkındalıkları cinsiyet,
kıdem, okutulan sınıf seviyesi, mezun olunan okul, aylık okudukları kitap sayısı değişkenlere göre incelenmiştir.
Araştırmanın örneklemini 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Gaziantep ilindeki 5 farklı ilkokulda görev
yapmakta olan 132 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma genel tarama modelinde yapılmıştır. Veri toplama
aracı olarak Tosun ve Irmak (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Üstbiliş Ölçeği-30” ve araştırmacı
tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizi
SPSS-22 paket programı ile yapılmıştır. Öğretmenlerin üstbilişsel farkındalıkları cinsiyet değişkenine göre
incelendiğinde T testi ile kıdem, okutulan sınıf seviyesi, mezun olunan okul ve aylık okunan kitap sayısı
değişkenlerine göre incelendiğinde Anova testi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularında sınıf öğretmenlerinin
üstbilişsel farkındalık düzeylerinin öğretmenlerin cinsiyet, kıdem, okutulan sınıf seviyesi, mezun olunan okul,
aylık okudukları kitap sayısı değişkenlerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırmanın diğer bir bulgusu da
öğretmenlerin büyük çoğunluğunun üstbilişi daha önce duymadığını ve üstbiliş ile ilgili bir hizmet içi eğitime
katılmaya istekli olduğunu belirtmesi olmuştur. Araştırma bulguları doğrultusunda üstbilişsel farkındalığın
öğretiminde önemli olan öğretmenlerin üstbilişsel farkındalıklarının artırılması gerektiği ortaya çıkmıştır.
Üstbilişi daha önce duymadığını ve üstbiliş ile ilgili bir hizmet içi eğitime katılmaya istekli olduğunu belirten
öğretmenlerin çoğunlukta olması da böyle bir eğitime olan ihtiyacı göstermektedir
Anahtar Kelimeler: Üstbiliş, Üstbilişsel farkındalık, Sınıf öğretmenleri
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AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIK YILLARININ ARDINDAN TÜRKİYE
AZERBAYCAN EKONOMİK İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE SERMAYESİ’NİN
AZERBAYCAN’DAKİ ETKİNLİĞİ
Mustafa METE
Doç.Dr., Gaziantep Üniversitesi, mete@gantep.edu.tr

Bilal Nadir İBİLİ
Yüksek Lisans Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi, ibili2758@hotmail.com
Özet
Azerbaycan Kafkasya bölgesinden Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. Azerbaycan ve Türkiye ekonomileri
yapı ve coğrafi devamlılık itibariyle birbirlerini tamamlar niteliktedir. Azerbaycan’ın bağımsızlığının ardından
bağımsız ülke olarak ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. İki ülke arasındaki ilişkiler 20. yüzyıl boyunca gerek
ortak kültürel miras gerekse ‘bir millet olma’ anlayışı hakim olmuşken, 21. yüzyılın başlarında bu anlayışlara ek
olarak ticari ilişkileri küreselleşmenin ve her iki ülkenin dış ticaret paylarını artırma amacıyla daha da gelişerek
‘stratejik ortaklık’ boyutuna yükselmiştir. Azerbaycan ile Türkiye arasında diğer alanlardaki ilişkilerin yanı sıra
ekonomik ilişkileri 1992’den bu yana sürekli genişlemiştir. İki ülke ekonomisini etkileyen bazı projeler vardır ve
bu projeler ilişkileri olumlu yönden etkilemektedir. Bu projelerden bazıları Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı
projesi, Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı,
SOCAR’ın PETKİM’i Satın Alması ve Star Rafineri Yatırımı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi ve iki
ülke arasındaki müteahhitlik ilişkilerinden oluşmaktadır. Azerbaycan birçok avantajları ile Türk İşadamları
tarafından yatırım ve ticari faaliyetler yönüyle cazibesi artan bir ülke olmuştur. Türk firmalarının
Azerbaycan’daki yatırımları yaklaşık 9 milyar dolardır. 2005-2016 döneminde Türk firmaları tarafından
Azerbaycan’a yapılan doğrudan yatırım tutarı yaklaşık 5,5 milyar dolardır. Ülkede 25 bini aşkın kişiye iş imkanı
sunan 2600’den fazla Türk sermayeli şirket bulunmaktadır. Türkiye Sermayeli firmaların Azerbaycan
ekonomisinin sektörel dağılımında önemli bir yere sahiptir. Azerbaycan'daki Türk yatırımları ülkedeki petrol dışı
yabancı yatırımlar içinde ilk sırada yer almaktadır. Petrol dışı sektörlerde yapılan yatırımlar içerisinde
Türkiye’nin payı %40 civarındadır. Değişik alanlarda faaliyet gösteren Türk firmalarının büyük bir kısmı ticaret
veya küçük ve orta ölçekli yatırım yapmaktadır. Bu firmaların faaliyet alanları; petrol, telekomünikasyon,
bankacılık ve sigortacılık, gıda malları imalatı, eğitim, basın-yayın, tekstil ve konfeksiyon, taşımacılık, otomotiv,
orman ürünleri,demir-çelik, demir dışı metaller, inşaat malzemeleri ve müteahhitlik hizmetleri gibi
sektörlerdedir. Bu makalede Azerbaycan’ın bağımsızlığının ardından Türkiye Azerbaycan ekonomik ilişkileri ve
Türkiye sermayesinin Azerbaycan’daki etkinliği teorik bir çerçevede veriler üzerinde bir değerlendirmede
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, Ekonomik İlişkiler, Proje, Türkiye Sermayesi
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İŞ HUKUKUNDA
ZORUNLU ARABULUCULUK UYGULAMASINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Dr. Sami NARTER
Dr., Antalya Bilim Üniversitesi, snarter@hotmail.com
Özet
25 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7036 sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu ile mevzuatımızda
önemli değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanununda yapılan değişikliklerdir. Bu kanunda değişiklik yapılmadan önce hukuk uyuşmazlıklarında
arabulucuya başvurma isteğe bağlı iken değişiklikten sonra işçi işveren arasındaki uyuşmazlıkların büyük
çoğunluğunda (iş kazası ve meslek hastalığından doğan tazminat davaları ve hizmet tespiti davaları hariç)
arabulucuya başvurmak dava şartı (zorunlu) haline getirilmiştir. Yaklaşık üç aylık uygulama sonucunda alınan
olumlu sonuçların yanında mevzuatta ve uygulamada bazı eksik ve hataların olduğu ortaya çıkmıştır. İşe iade
davalarında işçinin dava açması için kendisine tanınan hak düşürücü süre feshin kendisine bildiriminden itibaren
bir aydır. İşe iade için arabulucuya başvurmadan önce dava açılması halinde dava usulden reddedilecektir.
Arabuluculuk sürecinde geçecek dört (3+1) hafta sonrasında anlaşma olmaması halinde işçinin dava açması için
gerekli bir aylık süre geçmiş olacaktır. Bu durumda işçi işe iade davası açma hakkını tamamen kaybedecektir.
Yine, arabuluculuk sürecinde alacak kalemlerinin bazıları üzerinde anlaşma sağlanıp diğer bazı kalemlerde
anlaşma sağlanamaz ise bu anlaşma sağlanamayan kalemler üzerinde tarafın dava hakkı devam edecek midir?
Bu konuda da mevzuatta bir açıklık bulunmamasından kaynaklanan tereddüt bazı anlaşmazlıkların sona
erdirilmesinin önüne geçmektedir. Ayrıca, uygulamada işçi alacağı için arabulucuya başvuru avukat vasıtasıyla
yapılmasına rağmen arabulucular avukatı değil işçiyi arayarak görüşmeye davet etmektedirler. İşçi böyle bir
durumda avukatının konuyla ilgilenip ilgilenmediği konusunda tereddüde düşebilmekte ve görüşmeye yalnız
gidebilmektedir. Yine, arabuluculuk görüşmeleri sırasında avukatı olmayan işçiye, davanın 3-4 yıl süreceği,
işverenin o zamana kadar iflas edebileceği veya parayı ödeyemeyecek duruma düşebileceği konularında üstü
kapalı tehditler yapılmakta ve işçi alacak hakkının çok altında anlaşmaya zorlanmaktadır. Elinde bilgi, belge
olmayan işçi haklarının ne olduğunu, ne kadar alacağı olduğunu bile bilmeden arabuluculuk görüşmesine
girmektedir. Bu konuda uygulamada şöyle bir örneğe rastlanmıştır. 176000 TL alacağı olan bir işçi arabuluculuk
öncesi 3500 TL ödenmesine razı olmasına rağmen işveren tarafından bu miktar bile ödenmemiştir. İşçi bu kadar
alacağı olduğunu ve bunu ispatlayabileceğini avukatı vasıtasıyla bilirkişiye hesap yaptırarak öğrenebilmiştir.
Uygulamada işçi alacağı hesaplamaları bilirkişiler tarafından yapılmaktadır. Bu tür durumlara sık rastlanmasına
rağmen iş hukukunun ortaya çıkış sebepleri ve yine evrensel bir ilke olan işçi koruma ilkesi gözardı edilerek işçi
avukatsız görüşmeye yönlendirilmek istenmektedir. Devlet, 5 yıldan fazla cezası olan suç işlemiş kişiye (cinayet
işleyene, uyuşturucu satıcısına, tecavüzcüye) ücretsiz avukat tahsis ederken işçinin hakkını almasında da
yardımcı olmalıdır. Yukarıda bahsi geçen ve ayrıntıları açıklanacak nedenlerle işçi tarafı için arabuluculuk
görüşmelerinde avukat ile temsil zorunluluğu getirilmelidir. Yapılan bu çalışma ile mevzuat ve uygulamadaki
zorunlu arabuluculuğun mevcut durumu yanında bazı özel uygulamalardaki aksaklıklar ele alınmaktadır.
Çalışma sonucunda arabuluculuk uygulamasında kısmen düzelme sağlayabileceği düşünülen mevzuat
düzenlemeleri ve uygulamaya yönelik öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Arabuluculuk, Dava şartı olarak Arabuluculuk, İşe iade davasında arabuluculuk ve hak
düşürücü süre.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE
GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Dr. Sami NARTER
Dr., Antalya Bilim Üniversitesi, snarter@hotmail.com
Özet
İş kazaları ve meslek hastalıkları iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliği nedeniyle ortaya çıkmakta olup
çok büyük çoğunluğu (% 95-98) önlenebilir niteliktedir. iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yeterli düzeyde
alınması için toplumun tüm katmanlarına iş güvenliği kültürünün yerleşmiş olması gerekir. Toplumumuzda iş
güvenliği kültürünün yerleşebilmesi için en önemli etkenlerden birisi ise eğitimdir. Bu alandaki eğitim ise
özellikle işverenler, çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri başta olmak üzere tüm toplumun eğitimini
kapsamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri olarak adlandırılan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve
diğer sağlık personeli eğitimleri oldukça önemlidir. Bunlardan özellikle iş güvenliği uzmanlarının bu sertifika
için başvuru yaparken sahip oldukları eğitim düzeyi uygulamada sıkıntı yaratmaktadır. İş Güvenliği Uzmanları
Yönetmeliği bu konuda 6331 sayılı Kanun hükmünü daraltan bir nitelik taşımaktadır. Kanunda iş güvenliği
uzmanı olabilecekler için iş sağlığı ve güvenliği programı mezunu olmak gerekli iken yönetmelik üniversitelerin
lisans veya ön lisans programı mezunlarını kapsama almıştır. Daha önce sadece iki yıllık meslek yüksek okulları
iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını kapsayarak Kanun hükmüne aykırılık oluşturmuş iken son yapılan
değişiklikten (2015) sonra da lisans veya ön lisans programı mezunlarını kapsayıp yüksek lisans ve doktora
programı mezunlarını kapsam dışında bırakmıştır. Yönetmelikle Kanun hükmü sınırlanamayacağı gibi
Kanundakinden fazlası da verilemez. Yönetmelik yüksek lisans ve doktora iş sağlığı ve güvenliği programı
mezunlarını evleviyetle kabul etmesi gerekirken bunun tam tersini yapmaktadır. İdari denetim yapmış emekli
müfettişlere sadece lisans mezunu olmalarına rağmen iş güvenliği uzmanı olma hakkına verilmişken hem lisans
mezunu olup hem de iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış kişilerin bu hakka
sahip olmaması büyük bir haksızlık olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca iş güvenliği uzmanlarının mezun oldukları
teknik bölümle hiç ilgisi olmayan bölümlerde de uzman olarak görevlendirilmeleri ve bu alanlarda çalışanlara
eğitim vermeleri konularında da uygulamada sıkıntılar bulunmaktadır. Çünkü, kendi mezuniyet alanlarıyla ilgisiz
konularda eğitim vermek zorunda kalmaktadırlar. Bu durumda verilen eğitimin kalitesi ve seviyesi düşük
kalmakta ve çok hayati önem taşıyan bilgiler çalışanlara ulaştırılamamaktadır. Yapılan bu çalışma ile mevzuat ve
uygulamadaki iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin genel durumu yanında bazı özel uygulamalarındaki aksaklıklar
ele alınmaktadır. Çalışma sonucunda İş güvenliği uzmanı olabilmek için gerekli eğitim programına başvuruda
Kanun ve yönetmelik arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi açısından ve yine iş güvenliği uzmanlarının
uzmanlık alanlarının kategorileştirilmesine yönelik öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, İş güvenliği kültürü, İş güvenliği
uzmanlığı
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THE IDEA OF FRIENDHIP, IMMORTALITY AND ETERNITY IN THE EPIC OF
GILGAMESH
Huseynli NAZIM
Prof.Dr., Baku Eurasian University, huseynli-n.1956@rambler.ru
Özet
The Epic of Gilgamesh is a fundamental literary-artistic and philosophical work that has played an important
role in the development of Sumerian public opinions. The article analyzes the idea of friendship, immortality and
eternity in the Epic of Gilgamesh. Friendship of Gilgamesh with Enkidu is described on the basis of the
combination of the contradictions resulted by the conflicting of pure nature with the developed civilization. The
combination of contradiction and their friendship form the source and course of improvement like a spiral. Such
conflict is a systematic description of combination and struggle of deficiencies, qualitative and quantitative
changes and dialectic in the course of development of the society. Improvement dynamics of the stories in the
epic is given on the basis of the contradiction and combination of biological and social features in the relations
between Enkidu who is unaware of the urban civilization and Gilgamesh who plays an important role in the
formation of civilization. Until such friendship, Enkidu has led a life like an unsocialized biological being or a
wild animal, whereas Gilgames, on the contrary, lived as a socialized biological being. Having built friendly
relations with Enkidu, he launched a new life and started struggling for the freedom of the lands and prosperous
life of the people and protection of his nation against enemies. The article features this story as a factor that
enhances its importance and provides its eternity. The existing paralel points are compared and similar points are
analyzed in the friendship of Gilgames and Enkidu. It is concluded that, both figures aim at going back to past
days of their lives, and much later realize that their dreams will not come true. Space diversity and time
determination prove that it is impossible for them to go back to the initial starting point of their life, which leads
to formation of conflict between similarities and differences. Such conflicts determine the improvement direction
of stories in the epic. Unlike Enkidu, Gilgamesh is in the search of immortality and realizes that a human being
can lead an immortal life not physically or biologically, but with his good deeds, so the idea of physicalbiological immortality makes no sense for him. The article describes that Ziusudra reached an immortal life with
its actions. Gilgamesh also points out at the importance of turning into a useful human being from individuality,
and simply understands that, existence of immortal life biologically is nonsence. A human being can reach
immortality only when he socializes and becomes useful for society. Having analyzed the friendly relations
between Gilgamesh and Enkidu, it is concluded that, both have had different points in their outlooks.
Key words: Gilgamesh, space, friendship, immortality and eternity
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POST-SOVYET MEKANINDA GÖÇ SORUNU: ERMENİSTAN
İbrahimova GÜLZAR
Prof.Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Vagif VALIZADE
Karabük Üniversitesi, yüksek lisans ögrencisi
Özet
Modern dünyada göç süreçleri birçok bölge ve sosyal tabakaları kapsayarak küresel ölçek almıştır. Bazı
uzmanlar “modern çağ göç dönemi” diyorlar. Günümüzde göç, küresel ve bölgesel düzeylerde politik süreçlerde
önemli bir faktör haline gelmiştir.Makale, Ermenistan Cumhuriyeti'nde göç üzerine çeşitli faktörlerin etkisini
incelemektedir. Gösterilir ki, göç süreci Ermenilerde özge topraklarda yerleşim sorunları ile birlikte gitmiştir.
Ermenilerin Azerbaycan topraklarında çözülme sürecinin 1441'de Kilikya'dan (tarihi Azınlık Bölgesi)
Azerbaycan'ın Garagoyunlu eyaleti topraklarına nakledilmesinden sonra başladığı belirtilmektedir. Rus
İmparatorluğu'nun Güney Kafkasya'dan Büyük Körfez'e kadar geniş toprakları ele geçirme planının bir parçası
olarak, Ermeniler XVII. Yüzyıldan beri “beşinci güç” olmuştur. Rusya çarları ve generalleri bu niyetin
gerçekleşmesinde Azerbaycan nüfusunu hangi yolla olursa olsun yaşadığı yerlerden göç düşürülmesi ve
Ermenilerin bu topraklarda yerleşimine var güçlerini sarf etmişler. II Yekaterina hükümetinin Güney Kafkasya,
özellikle Azerbaycan hanlıklarını istila etmek politikasından yararlanan Ermeniler Azerbaycan arazisinde
"Ermeni devleti» oluşturulmasına girişimleri başarısız alınsa da, sonuç itibarı ile Erivan'ın Ermenistan'a siyasi
merkez olarak taviz gidilmesi meselesinin Ermenilerin lehine çözmek olunmasıyla 1918 yılında onlar buna nail
olmuşlar ve nüfusun dini-etnik mensubiyyetine göre toplu şekilde imha ederek ülkenin ermenileşdirilmesi fikri
hayata tasarlanmıştır. Taşnaksutyun döneminde Ermenistan'daki Azeri Türklerin sayısı% 23'e düştü. Ermeni
kaynakları da teyit ediyor ki, şimdiki Ermenistan arazisinde 1918-1920 yıllarında Taşnak iktidarı döneminde 565
bin Müslüman öldürülmüş, yaralanmış ve kovulmuş, sonuçta Kafkasya'da Sovyet iktidarının kurulduğu dönemde
10 bine yakın Azeri kalmıştır. XVIII yüzyıldan başlayarak Osmanlı ve İran topraklarında Ermenilerin
Azerbaycan topraklarına köşürülməsi politikası Sovyetler döneminde de devam etmiştir. Stalin-Molotov
stratejisinin temelini oluşturan SSCB'nin sınırlarını genişletmek ve bu alanlarda yurtdışında yaşayan Ermenileri
yerleştirmek politikası Türkiye yönünde baş tutmadığı takdirde 1948-1953- yıllarında Suriye, Lübnan,
Yunanistan, Irak, Bulgaristan ve diğer ülkelerden gelen on binlerce Ermeni'yi yerleştirmek için 150 bin
Azerbaycanlı Ermenistan'dan tarihi topraklarından ve yerleşim yerlerinden yoksun bırakılmış, sınır dışı
edilmiştir. 1961 yılında SSCB hükümeti yurtdışında yaşayan Ermenilerin yeni destesinin kabul edilmesi
hakkında karar kabul etmiş, sonuçta Kıbrıs'tan, Mısır'dan, İran'dan, ABD'den, Türkiye'den, Uruguay'dan,
Arjantin'den Ermenilerin yeni göç dalgası başlamış, 1962-1973 yıllarında dışarıdan Ermenistan'a 26, 1 binden
fazla Ermeni yerleştirilmiştir. Yine de gerçekleştirilen ayrımcılık politikası sonucunda Azerilerin Ermenistan
üzerinden Azerbaycan'a kitle akımı devam etmiştir. Sonuncu aşamada Dağlık Karabağ ve çevre bölgelerin işgali
sonucunda 1 milyondan fazla soydaşımız mülteci durumuna düşmüştür. "Ermeni kimliği" nin asıl mahiyetini
teşkil eden daha "geniş araziler" e ve "Türksüz Ermenistan" a sahip olmak arzusunu "yapmışlar. Fakat tüm
bunlar Ermenistan'da diger ölkelerden gelip burada yaşayan nüfusun Ermenistan'ı terk etmesinin engellemez.
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Modern Ermenistan'daki göç sorununun temel nedenlerinin, Ermenilerin bu bölgeye yerleştirilmesi ve yerel
nüfusun sınır dışı edilmesi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bağımsızlık sonrası Ermenistan Cumhuriyeti'nde göç
konularını incelemek için Ermenistan Cumhuriyeti'nde göç sosyal -siyasi yapısı analiz ediliyor. Sonuç itibari ile
ister Ermenistan Hükümeti'nin kabul ettiği "Ermenistan'da göçün devlet düzenlemesi konsepti" sı, gerek
belirlediği Avrupa Komşuluk Politikası (AQS) ve Doğu Ortaklığı girişimi öncelikleri, gerekse göç süreçlerinin
düzenlenmesi ile ilgili olan diger strateji belgeleri (Ulusal Güvenlik Stratejisi, Sürdürülebilir Kalkınma programı,
Ermenistan ve Diaspora arasında işbirliğinin Geliştirme Kavramı, Ermenistan'ın Demografik politikası üzere
Stratejisi vs.), gerekse Devlet Göç Hizmeti ve Diaspora Bakanlığının faaliyetleri işlek bir mekanizma teşkil etse
de, hukukun üstünlüğü göz önüne alındığında, ülkede göçe ve göçün yönetildiği faktörlere gözetimi ile ilgili
mevcut sorunlar yaşanmamalıdır. Makalede modern Ermenistan'da göçü yaratan nedenler ve gelecekte konuyla
ilgili beklenen potansiyel Ermeni uzmanların değerlendirilmesi bağlamında incelenmektedir. Ermenistan'daki
göç artışının bir takım faktörleri etkilediği belirtilmektedir: siyasi ve psikolojik durum, ahlaki-tarihsel faktörler,
ciddi sosyo-ekonomik koşullar, yurt dışında bir yaşam kazanma fırsatı, misafir göç mevzuatı, Ermenistan'ın
Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılımı vb. Sonuç itibarı ile, Ermeni halkının gelecek varlığı için onların
yerleştikleri toprakların tarihi vatanları olmadığını fark etmeleri, işgal hayal gücünden uzaklaşarak "vatansızlık"
sendromu ile barışmaları gerekir. Ermenistan'da, hükümet ve Ermeni halkı, kendine ait olmayan toprakları işgal
etmek, farklı devletlerde teröre destek vermektense kendi gücünü en azından devam eden "maneviyat"
bozulmasını tedavi etmeye, "depopulyasiya" dan kurtulmaya teşvik etmelidir.
Anahtar kelimeler: ermeni, göç, hukuk, sosyal, ekonomik, psikolojik, yurt, toprak
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FARABI

UBER UYGULAMASININ TÜRKİYE’DE NEDEN OLDUĞU VERGİSEL
SORUNLAR
Baki YEGEN
Arş. Gör., Pamukkale Üniversitesi, byegen@pau.edu.tr

Ahmet GÜLER
Arş. Gör., Pamukkale Üniversitesi, ahmetg@pau.edu.tr
Özet
Amerikan merkezli uluslararası ulaşım şebekesi şirketi olan Uber, 2014 yılından beri Türkiye’de mobil
uygulama üzerinden talep eden kişilere taksi ve şoförlü lüks araç hizmeti sunulmasını sağlamaktadır. Uber
şirketine ait mobil uygulamaya kayıt olarak çalışan taksi ve lüks araçların elde etmiş oldukları gelirlerle ilgili
ülkemizde vergisel anlamda bir sorun yaşanmamakla birlikte asıl vergisel sorun Uber şirketinin ülkemizde elde
ettiği kazancın vergilendirilmesi hususunda yaşanmaktadır. Uber şirketinin kanuni merkezinin ya da iş
merkezinin Türkiye’de bulunmaması şirketin ülkemizde dar mükellef olarak vergilendirilmesini
gerektirmektedir. Yani Uber şirketi Türkiye’de elde ettiği kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi ödemekle
yükümlü olmaktadır. Ancak Uber uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilen yolculuklarda yolcu ödemeyi
uygulama üzerinden kredi kartı ile yapmakta yani müşteri ile şoför arasında herhangi bir nakdi para alışverişi
olmamaktadır. Müşterinin ödemeyi söz konusu uygulama üzerinden onaylamasıyla ödeme yapılmış
sayılmaktadır. Onaylanan ödeme ise doğrudan Uber şirketine aktarılmakta ve şirket içerisinden kendi
komisyonunu kestikten sonra kalan tutarı ilgili şoföre göndermektedir. Ödeme sürecinden anlaşıldığı üzere Uber
sistemine kayıtlı olan şoförlerin elde etmiş oldukları tutarlar üzerinden komisyon almakta, ancak söz konusu
komisyon payları Uber şirketinin yurtdışındaki banka hesaplarına aktarılmaktadır. Bu durumda Uber şirketi
Türkiye’de kazanç elde etmiş olmasına karşın herhangi bir kazanç elde etmemiş gibi görünmekte, dolayısıyla da
vergi mükellefi olarak değerlendirilememektedir. Bu çalışmada Uber şirketi’nin Türkiye’yi vergi kaybına
sokmasına neden olan mevcut vergisel sorunlara dikkat çekilmekle birlikte sorunların çözümlerine yönelik
öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uber, Kurumlar Vergisi, Vergisel Sorunlar.
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FARABI

VERGİ HUKUKUNDA KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ
Ahmet Güler
Arş. Gör., Pamukkale Üniversitesi, ahmetg@pau.edu.tr

Baki YEGEN
Arş. Gör., Pamukkale Üniversitesi, byegen@pau.edu.tr
Özet
Toplumsal hayatın gerekliliği ile oluşturulan devletlerin, egemenlik gücüne dayalı olarak toprakları içinde
vergilendirme yapabilme gücüne vergilendirme yetkisi denilir. Bu yetkinin devlet anlayışındaki değişiklerle bir
çok açıdan özellikle hukuk devleti ilkesi içerisinde sınırlandığı görülmektedir. Hukuki güvenlik ilkesi açısından
vatandaşlar kanunlar karşısındaki durumunu net bir biçimde görmeli, bireylerin hak ve özgürlüklerine
dokunulmadan yasalar çıkarılmalı, sürekli yasa değişiklikleri ile hukuki istikrar zedelenmemelidir. Görüldüğü
üzere kanun koyma yetkisi vatandaşların lehine olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Geriye yürümezlik ilkesi
hukuki güvenlik ilkesinin bir gereği olup, çıkarılan kanunların geçmişe yürüyerek hukuki anlamda sonuç
doğurmuş yani neticelenmiş durumu değiştirerek yeni bir sonuç oluşmasını önlemek istemesini ifade eder. Bu
çalışmada teorik olarak geriye yürümezlik ilkesi açıklanarak, uygulanmış vergi kanunları bu ilke açısından
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Vergilendirme, Hukuk Devleti, Vergilendirme yetkisi, Geriye yürümezlik ilkesi.

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences THE BOOK OF ABSTRACTS ISBN 978-605-9885-67-6

121l Sciences / May 11-

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences
April 6-8, 2018 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.com

www.iksadkongre.org

FARABI

BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN İDARİ BİRİM PERSONELİNİN
ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE
ETKİSİ
Zekai ÖZTÜRK
Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, zozturk@gazi.edu.tr

Gülhan GÖK
Öğr. Gör., Amasya Üniversitesi, gulhan.gok@amasya.edu.tr
Özet
Bu çalışmada örgütlerin sağlıklı işleyişi ve örgütlerde çalışan bireylerin kişisel doyumları açısından son derece
önemli olan Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılıklarına etkisi hakkındaki görüşleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Çalışmada, Bir Devlet Üniversitesinde görev yapmakta olan idari birim personeline uygulanan
anket yolu ile veriler toplanmıştır. Araştırmanın gerçekleştirildiği üniversitenin personelinden sadece merkez
kampüste görev yapmakta olan idari birim personeli evren olarak belirlenmiştir. Araştırmanın evreni 170 kişidir
ve çalışmaya katılımda gönüllü olan, izinli ve raporlu olmayan 103 personele Aralık 2017- Ocak 2018 tarihleri
arasında uygulanmıştır.
Araştırmada çalışanların örgütsel adalet algılarını ölçmeye yönelik Niehoff ve Moorman (1993) tarafından
geliştirilen 20 önermeden oluşan Organizational Justice Scale (Örgütsel Adalet Ölçeği) kullanılmıştır. Bu ölçekle
personelin dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Örgütsel bağlılık
düzeyinin ölçümü için ise, 18 önermeden oluşan Allen ve Meyer’e ait; duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve
devam bağlılığı boyutlarını ölçen üç boyutlu ölçek kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler, IBM SPSS Statistical 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma
hesaplamaları kullanılmış olup, Anova, t testi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler
sonucunda personelin örgütsel bağlılık düzeyleri orta seviyede bulunmuştur ve en fazla duygusal bağlılık, en
düşük ise normatif bağlılık yaşadıkları saptanmıştır. Çalışanların örgütsel adalet düzeylerinin ise orta seviyede
olduğu ve en fazla etkileşimsel adalet, en düşük ise dağıtımsal adalet düzeyine sahip oldukları; örgütsel bağlılık
düzeylerinin örgütsel adalet algılarından etkilendiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık, Dağıtımsal Adalet, İşlemsel Adalet, Etkileşimsel
Adalet, Duygusal Bağlılık, Normatif Bağlılık, Devam Bağlılığı
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FARABI

Z KUŞAĞININ DİJİTAL TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARI
Pınar ERTEN
Dr.Öğr.Üyesi Bingöl Üniversitesi, perten@bingol.edu.tr

Özet
Dijital patlamanın yaşandığı bu çağda X, Y ve Z gibi farklı kuşaklar oluşmakta ve bu kuşaklar bu dijitalleşmenin
nimetlerini kendi yeterlikleri doğrultusunda yaşamaktadırlar. X kuşağı, dijital dünyada doğmayan ve teknolojinin
gelişimi içinde yer alan; Y ve Z kuşakları teknolojinin içine doğan ve yaşam biçimleri olan kuşaklardır.
Teknoloji ile iç içe olan gençler, bilgi ve zaman değişimine hızlı bir şekilde adapte olabilmekte ve kendilerine
göre teknik kullanımlar geliştirmektedirler. Dijital teknolojilerin yer aldığı bir dünyaya doğan ve bu
teknolojilerin dilleri ana dilleri olan Z kuşağının dijital teknolojiye yönelik tutumlarının nasıl değiştiğini
belirlemek amacıyla farklı liselerde öğrenim gören öğrenciler üzerinde bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Tarama
modeline göre gerçekleştirilecek bu çalışmada “dijital teknolojiye yönelik tutum” ölçeği ile veriler toplanacaktır.
Çeşitli değişkenler aracılığıyla gençlerin dijital teknolojilere olan tutumlarını etkileyen faktörler ve hangi amaç
doğrultusunda kullandıkları belirlenecektir. Ayrıca, dijital teknolojilere olan tutum bir yandan dijital beceri
eşitsizliği düzeylerinin görülmesini sağlarken diğer yandan dijital bölünmeye ne kadar etkisinin olduğu da ortaya
konulacaktır. Teknolojinin bilinçli kullanımının gerçekleştirilmesi, olumlu ve olumsuz etkilerinin farkına
varılması, dijital teknolojilerin kendisi için ne anlam ifade ettiği, yaşantısındaki yeri vurgulanacaktır. Bu
çıkarımlar doğrultusunda eğitim-öğretiminde en iyi şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Gençlerin
bilinçlenmesini gerçekleştirecek, olumlu yönelimler gerçekleştirmelerini sağlayacak alt yapılar desteklenecektir.
Anahtar kelimeler: Dijital teknoloji, tutum, Z kuşağı
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FARABI

PRENATAL KÂBUSLARIYLA H.R. GİGER
Gülşah ÖZDEMİR
Dr.Öğr.Üyesi Cumhuriyet Üniversitesi, gulsahtontu@gmail.com

Özet
1940 yılında dünyaya gelmiş olan Hans Rudolph Giger, “Yaratık” filminde yaptığı tasarımlar ile tüm dünyaya
adını duyuran İsviçreli bir sanatçıdır. Kendi kâbuslarının ve rahatsız edici fantezilerin kaynağını ararken, Giger
modern bilinç araştırmalarının öncülerinden bağımsız olarak biyolojik doğum travmasının olağanüstü psikolojik
önemini keşfetmiştir. Prenatal, yani doğum öncesi dönem ve bu dönemin öncesinde gelişen cinsel birlikteliğe
kadarki eylemler zinciri üzerine ciddi araştırmalar yapmış ve önemli saptamalarda bulunmuştur. Sanatçı doğum
sürecini rahmin kasılarak fetüse saldırması ve fetüsün de karşı saldırıya geçmesi şeklinde şiddet içeren bir durum
olarak açıklamaktadır. Giger’a göre bu reaksiyon, hayatı ciddi derecede tehdit altında olan biyolojik
organizmanın biçimsiz öfkesinin formunu almaktadır. Acı çekme ve hayati tehlike fetüs üzerinde ezici bir kaygı
duygusu oluşturmaktadır. Sanatçı kendisinin de deneyimlediğini iddia ettiği doğum travmasının dışavurumunu
öyle ürpertici metaforlar ile tasarımlarına aktarmıştır ki izleyicinin bakıp ta ürkmemesi şaşırtıcı bir deneyim
olacaktır. Çoğunlukla güzel kadın bedenlerinin cinsel mecazlarla dolu teknolojik ve hastalıklı imajlarının soğuk
ve tehditkâr bir karışımlarının tasvir edildiği çalışmaları biomechanoid olarak adlandırılmaktadır. Bu Giger’ın
kendi arzu, dürtü ve kâbuslarıyla libidosunun cazibesini yansıtmaktadır. Giger’in sanatı yaşam-ölüm, doğumölüm gibi derin kavramlarla ilişkilidir. Giger, eserlerinde gerçekliğimizin doğasını acımasızca göstermektedir.
Birçok insan Giger'in resimlerinde; kendi ruhunun derinliğinde taşıdığı karanlık taraf ile yüzyüze geldiğini
düşünmekten ziyade, bu resimlerin Giger’in kendi kişisel günahkâr, sapık ve psikopatolojik bir ifadesi olduğunu
düşünmektedir. Giger’in sanatında yer alan sapkın cinsellik ve şiddet öğeleri, ölümü ifade eden metaforlar ile
birbirine karışmaktadır. Sanatçının kafatasları, ceninler, kemikler, cinsel organlar ve makineler ile oluşturulan
kusursuz tasarımları, sanatta zevk, şiddet, acı çekme ve ölüme dair semboller haline gelmektedir. Bu araştırma
tarihsel yöntem tekniği kullanılarak yapılmıştır. Bu araştırmada sanatçının kâbuslarını prenatal dönemde
oluştuğunu iddia ettiği kaygı bozukluklarına dayandırdığının ve bu iddianın ortaya çıkan klostrofobik ve
ürkütücü tasarımlara ne denli etkisi olduğunun üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Giger, Doğum Öncesi Dönem, Sanat, Tasarım, Saplantı.
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FARABI

RESİM SANATINDA BOYANIN EVRİMİ VE KULLANIM BİÇİMLERİ
THE EVOLUTION OF PAINTING AND USAGE FORMATS IN PAINTING ART
Gülşah ÖZDEMİR
Dr.Öğr.Üyesi Cumhuriyet Üniversitesi, gulsahtontu@gmail.com
Özet
Boyanın hayatımızdaki varlığı neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. İlk sanat eserleri diyebileceğimiz mağara
resimleri on binlerce yıl öncesinde yapılmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. Avrupa’dan Afrika’ya, Avustralya
hatta Türkiye’ye kadar dünyanın birçok bölgesinde Prehistorik dönem resimleri keşfedilmiştir. Çoğu
mağaralarda yahut arkeolojik kazılarda ortaya çıkan resimler M.Ö. yaklaşık 9000 ile 45000 yılları arasında
tarihlendirilmektedir. 1991 yılına kadar bu resimlerin yapımında kullanılan boyaların bileşenleri hakkında hiçbir
şey bilinmemekte ve bu konuda birçok ilginç varsayımlar yapılmaktaydı. Daha sonra gelişen teknoloji sayesinde
yapılan testlerde bu resimlerde kullanılan boyaların içeriklerinde kan, hayvani yağ, reçine ve çeşitli uçucu yağ ve
hatta balmumu kullanıldığı ortaya çıkmıştır. M.Ö. 20000’lerde Avustralya Aborjinleri boya içeriklerinde mineral
ve kan kullanırken Fransa’daki Fontanet Mağaralarındaki resimlerin içeriklerinde bitkisel yağ asitleri tespit
edilmiştir. Roma, Mısır gibi eski Akdeniz toplumlarında ise yapılan araştırmalar kullanılan boyalarda daha çok
balmumu ile demir, bakır, manganez gibi minerallerin karışımının kullanıldığını ve daha sonrasında da tempera
tekniğinin de eklendiğini göstermektedir. Yumurtalı temperayı yaparken Mısırlı Sanatçılar arap sakızı, hayvansal
tutkal ve peynir özü gibi çeşitli su bazlı bağlayıcılarla pigmentleri kıvamlı hale getirerek kullanmışlardır. İtalyan
ressamlar tarafından da uzunca yıllar kullanılmış olan tempera tekniğinde yumurta, hayvansal yapıştırıcılar veya
süt gibi proteinli malzemeler ile organik yahut inorganik pigmentler karıştırılarak boyalar oluşturulmuştur.
Yunan filozof Theophrastus de Lapidibus (M.Ö. 4.); Romalı mimar Vitruvius (M.Ö. 1.); ve Romalı doğa
bilimcisi Pliny (MS 1. c) tarafından yazılmış eski metinlerde Roma döneminde kullanılan boya içerikleri
konusunda oldukça faydalı bilgiler edinilmiştir. Theophrastus, kayalar ve mineraller üzerine bilinen en eski tezi
yazarken Vitruvius, fresk, balmumu ile resim yapma ve tempera tekniğini ayrıntısız bir biçimde belli belirsiz
tarif etmiş, Pliny ise Romalıların resimde yumurta sarısını kullanmalarıyla bilindiklerinden bahsetmiştir. Ortaçağ
döneminde Hıristiyanlığın yükselişi, anlatı duvar resimleri, sanat eserleri ve ikonlar için ihtiyaç yaratan Avrupa
hayatının baskın bir parçası olarak görülmüştür. Fresk resmi duvar dekorasyonu ihtiyacını karşılamıştır fakat
taşınabilir pano resimlerine de ihtiyaç duyulmuştur. Tempera bu ihtiyaç için çok uygundur ve zaten Ortaçağ
boyunca duvar panolarından tezhipli el yazmalarına kadar birçok alanda geniş oranda kullanılmıştır. 1400’lü
yılların başında ve Rönesans’ın doğuşu ile tempera, italya’da ve Avrupa’nın diğer bölgelerinde şövale resminin
başlıca formu olarak ortaya çıkmıştır. Yağlıboya, esasen Kuzey Avrupa'da da kullanılmıştır ancak henüz yaygın
değildir. “Sanatçıların Hayat Hikayeleri” adlı kitabı yazan Giorgio Vasari (1511-1574), kitabında birkaç teknik
değişiklik ile bugüne kadar kullanılmış olan yağlıboya tekniğinin, 1410 civarında Jan Van Eyck (1390 -1441)
tarafından Avrupa’da keşfedilmiş olduğundan bahsetmiştir. Daha sonrasında yapılan araştırmalar M.S. 650
yılına tarihlendirilen ve merkez Afgan bölgesinde Bamiyan mağaralarında yer alan budist resimlerinin sanat
tarihinde görülen en eski yağlıboya örnekleri olduğunu göstermiştir. Rönesans döneminde Antonello da Messina,
Leonardo da Vinci, Giorgione (1477-1510), Titian (1488-1576), Tintoreto (1518-1594), Rubens ve daha nice
ressamlar orijinal yağlıboya tarifini biraz değiştirmiş, bu teknik üç yüz yıl boyunca İtalyan atölyelerinde gizli
tutulmuş ve böylece tüm Avrupa’da resim sanatındaki üstünlük ve parlaklık garantilenmiştir. Aradan geçen
yüzlerce yılda her ressam boya karışımına kendince katkıda bulunmuş ve süreç günümüzde kimyasal olarak
üretilen sentetik boyalara kadar gelişmeye ve değişmeye devam etmiştir. Bu araştırmada tarihsel yöntem tekniği
kullanılmıştır. Sonuç olarak resim sanatının temel malzemesi olan boyanın insanlığın ilk zamanlarından bu yana
hangi karışımlar ile nasıl kullanıldığı, nasıl evirilerek doğal boya formundan günümüzde kullanılan kimyasal
sentetik boyaya adım adım dönüştüğü araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Resim, Pigment, Tempera, Yağlıboya, Rönesans, Sentetik Boya
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18. YÜZYILA AİT BİR MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI’NDAN HAREKETLE BALKAN
KÖYLERİNDE SOSYAL HAYAT
Dilek ÜNLÜ
Doktora Öğrencisi, Erciyes Üniversitesi, dilekunlu66@gmail.com
Özet
Bilindiği üzere harf inkılâbından sonra, Eski Türk Edebiyatının temel kaynaklarından olan yazma eserler üzerine
yapılan çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Eski Türk Edebiyatı sahasında yer alan edebî eserlerle ilgili yapılan bu
çalışmaların gâyesi, genellikle edebî eserler ve edebiyat tarihimizle ilgili bilgilerin gün yüzüne çıkarılması ve
değerlendirilmesi şeklinde olmuştur. Fakat yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde bu edebî eserlerin,
edebiyat bilimi ile sınırlandırılmayıp tarih, sosyoloji, iletişim, fen bilimleri gibi diğer bilim dalları için de önemli
bilgiler ihtivâ ettiği görülmektedir.
Eski Türk Edebiyatı çalışma sahasının önemli kaynaklarından olan mecmû’aları, genel ve basit bir ifâde ile
tanımlamak gerekirse, mecmû’alar, yazarın tercihine göre oluşturulmuş derleme kitaplardır, denilebilir.
Mecmû’aların bir çeşidi olan münşe’ât mecmû’alarının tanımı ise, genellikle inşâ üslûbuyla kaleme alınmış
metinleri ihtivâ eden eserlerdir şeklinde belirtilebilir. Münşe’âtlar, sanatlı ifâdeler barındıran inşâ üslûbunun
özelliklerini araştırmada ve incelemede yararlanılan kaynaklar arasında olmasının yanı sıra, ihtivâ ettiği
mektupların muhtevâsı ile diğer çalışma alanlarına da kaynaklık edebilecek mâhiyette eserlerdir.
Bahsi geçen eserler üzerine yapılan çalışmalar günümüzde hâlâ devam etmektedir. Fakat çalışılmayı bekleyen
eser sayısının da çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu yazma eserlerin incelenmesi ile bu tür eserlerin özellikle,
kaleme alındığı dönem ve daha önceki dönemler hakkında az ya da çok, fakat önemli bilgiler ihtivâ ettiği
görülmektedir. Bu bilgiler içinde yeni bilgilerin varlığı muhtemel olmakla birlikte, doğru bilinen bilgilere
muhâlif bilgilerin ortaya çıkması da muhtemeldir. Bunların yanında toplumların kültürel, siyasal, sosyal,
ekonomik vs. hayatları ile ilgili bilgilere ulaşmak da mümkündür. Böylece toplumların ne yönde nasıl geliştiği,
hangi aşamalardan, hangi süreçlerden bugünlere geldiği, bu durumlara dönem içinde nasıl bir yaklaşım
sergilendiği gibi soruların cevaplarına ulaşmak mümkün olabilmektedir.
Bu çalışmada, 18. yüzyıla ait, İBB Atatürk Kitaplığı’nda T 816 T 816 1’de Münşe’ât Mecmû’ası ismiyle kayıtlı
bir yazma eserin ihtivâ ettiği resmî mektuplardan hareketle, Balkan köylerindeki toplumlarda olay ve olgular
incelenip dönemin sosyal hayatıyla ilgili bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. Bu çalışma neticesinde hem
edebiyatımızla ilgili hem de diğer bilimlerle ilgili çalışmalara fikir olabilecek mâhiyette ipuçlarının ortaya
çıkabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Balkanlar, Sosyal hayat, 18.yy, Mecmû’a, Resmî mektup.
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NEF’İN’İN DİLİ VE ÜSLUBUNDA KENDİLEŞME VE BUNUN SANATINA
YANSIMASI
Meheddin İSPİR
Dr.Öğr.Üyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, meheddin.ispir@erzurum.edu.tr
Özet
Kişinin kendi özünü, iç benliğini keşfetme yoluyla hayatı yorumlaması, İnsani ilişkiler içerisinde özünden
hareketle yeni yaklaşım ve değerlendirmelere geçmesi, yeteneklerine güvenerek varlığını özümseyip kendini
övmesi şeklinde beliren kendileşme, Nef’inin temel özelliklerinden biridir. Divan şiirinin kendi kurallarını hâkim
bir şekilde sürdürürken şairlerin bu kurallar içerisinde sıkışması belli patlamalara yol açmıştır. Bu patlamalar
divan şiiri çerçevesinin genişlemesine yol açmıştır. Nef’i bu çerçeveyi genişleten şairlerden biridir. Nef’i’nin
klasik Türk şiirine yeni bir kapı aralaması onun dilindeki kendileşme girişimiyle ele alınabilir. Şair klasik Türk
şiirinin özgünleşmesi ve yakın edebiyatlarla iletişimi açısından yeni bir içtenliğe ihtiyaç olduğunun farkındadır.
Bu içtenliği gerçekleştirmede aklının, ilminin ve birikiminin yeterli olmadığı bir seviyede şairlik yeteneğini
harekete geçirir. Böylece aşılması gereken engellerin bir kısmı şairin dilindeki kendileşme ile kırılmış olur. Fars
şiirinin, Türk şiiri üzerindeki etkisini kırmaya çalışır. Kendi öz benliğini ortaya çıkararak kendine güven ve
karşısındakine meydan okuma cesaretini gösterir. Onun bu cesareti Nefiyâne üslubun oluşmasını sağlar. Bu
üslup yeni şairlere ümit ve cesaret vererek onları Fars şiirinin dokunulmazlığından kurtarır.
Nef’i klasik Türk şiirine yeni bir soluk getirebilen kendine özgü söyleyişiyle adından söz ettirebilen Nefiyâne
üslup ile kendi dönemine ve sonraki dönemlere büyük etki eden bir şairdir. Onun şiire getirdiği kendileşme,
şiirin şekil ve diline yeni bir boyut kazandırmış ve onun sanatına yansımıştır. Nef’i’nin sanatında ortaya çıkan
farklılaşma şairin kendine aşırı güveni sayesinde hem kendinden önceki şairlere hem de Arap ve Fars
edebiyatındaki şairlere meydan okuma, onlardan üstün olma şeklinde kendini göstermiş bu da klasik Türk şiirine
yeni bir soluk alma fırsatı vermiştir. Nef’i’nin kendileşme girişimi, Türk şairlerine öze inme ve kendini keşfetme
olanağı sunmuştur.
Bu çalışmada, şairin üslup ve dilindeki kendileşmenin sanatına yansıması ele alındı. Şairin şiirlerinden alınan
örneklerle konu açıklığa kavuşturuldu. Nef’i’nin klasik şiir içerisindeki yeri saptandı. Kendileşme çerçevesinde
şairin klasik Türk şiirine getirdiği yenilikler tartışıldı. Klasik Türk şiirinin özgünleşmesinde şairin tutumu
değerlendirildi. Örnek şiirlerin tahlili ışığında belli sonuçlara ulaşıldı.
Anahtar Kelimeler: Nef’i, Kendileşme, Klasik Türk şiiri
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MESNEVİLERDE UYGULANAN TEMSİL GETİRME YÖNTEMİNİN EDEBİYAT
EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
Meheddin İSPİR
Dr.Öğr.Üyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, meheddin.ispir@erzurum.edu.tr
Özet
Klasik Türk edebiyatında Mesnevi nazım şekli ile pek çok eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerde ele alınan
konuların işlenişi ve sunuluşunda farklı yöntemler uygulanmıştır. Bu yöntemlerden biri de konunun akışına
uygun olarak temsil getirmedir. Temsil misillemede bulunma, örneklendirme, bir duruma karşılık gelecek
şekilde olayı aktarma anlamlarına gelir. Şair, eserinde bir konuyu anlatırken konunun akışana uygun olarak
hikâye bulur ve bu hikâyeyi konuyla bütünleştirir. Seçilen hikâyelerde konunun temel amacı gözetilir.
Belirlenen amaç doğrultusunda okuyucuya ders verilir, kıssadan hisse almasını sağlanır. Okuyucunun heyecanı
harekete geçirilir ve yeni yaklaşımlar kazanması hedeflenir. Böylece şair, işlediği konuya misillemede bulunarak
temsil getirmiş olur. Temsil şairin anlatımına açıklık getirdiği gibi konunun akıcılığını sağlamış, sıkıcılığını
gidermiş ve okuyucunun konuyu anlaması ve öğrenmesine önemli bir katkı sağlamış olur. Kendini hikâyedeki
olay ve kahramanla özdeşleştiren okuyucu gereken dersi alır.
Edebiyat Eğitimi ve Öğretimini kolaylaştırmak ve etkili kılmak için temsil getirme yöntemi yararlı olabilir.
Soyut kavram ve anlatımları temsili hikâyelerle somutlaştırarak açıklığa kavuşturmak gerekir. Hayatın içinden
seçilen olaylarla konuya karşılık gelecek şekilde misillemede bulunarak öğrencilerin zihninde ve davranışlarında
istendik değişimler elde edilebilir. Mesnevilerde kullanılan temsil getirme yöntemi ilk, orta ve yükseköğretimde
dersin işlenişinde ele alınmalı ve kullanılmalıdır. Bu yöntem kullanılırken zengin bir anlatıma sahip olan
Mesnevilerin içeriği göz önünde bulundurulmalı ve bu eserlerde geçen pek çok hikâye güncellenerek günümüze
taşınmalıdır. Öğrencilerin hikâyelerle özdeşleşmesi sağlanarak geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe
bir kültür bağı oluşturulmalıdır.
Bu çalışmada, temsil getirme yönteminin ne olduğu açıklandı. Klasik Türk şiirindeki mesnevilerde temsil
getirme yönteminin ne şekilde işlendiği ve uygulandığı örneklerle ortaya konuldu. Farklı türde ve farklı
dönemlerde yazılmış olan eserlerden alıntılar yapılarak yöntemin uygulanışı gösterildi. Yöntemin
uygulanılışındaki yaklaşımlar tasnif edildi. Temsil getirme yönteminin eğitim ve öğretimdeki yeri saptandı.
Günümüz eğitim ve öğretimine ne gibi katkılar sunabileceği tartışıldı. Bu yöntemin edebiyat eğitimi ve
öğretiminde kullanılma biçimi örneklerle gösterildi.
Anahtar Kelimeler: Mesnevi, Temsil, Hikâye, Edebiyat, Eğitim, Öğretim.
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EGEMEN KÜRESEL MEKÂN ALGISINA KARŞI “HALETİ RUHİYE SEMTLERİ”:
TEORİK BİR İRDELEME
Hüseyin KÖSE
Prof. Dr. ,Atatürk Üniversitesi,e-posta: huseyink180@yahoo.com

Özet
Küresel kapitalizmin egemen mekânsallık algısı kültürel çoğulculuk ve çeşitlilikten ziyade, tek biçimliliği temel
alan bir anlayışa sahiptir. Evler, caddeler, şehir merkezleri, oteller, tatil köyleri, hava limanları, alış veriş
merkezleri, otobanlar, süper marketler, vb. fiziksel uzamların farklı kültürel ve toplumsal kökenlere mensup
insanların zihninde oluşturduğu benzer imajlar ve psikolojik/davranışsal tepkiler bu görüşü doğrular niteliktedir.
Marc Augé’nin “yer-olmayan” şeklinde tanımladığı söz konusu fiziksel uzamlar, beraberinde stereotipik
imgelerin, benzer tepki ve davranış kalıplarının şekillenmesine yol açtığı içindir ki, adeta dünya kültürel
çeşitliliğinin de sonunu hecelemekte gibidir. Büyük ölçüde standardize edilmiş ve benzer kılınmış maddi
uzamların toplumsal dünyanın karmaşıklığını ve yabancılığını kırarak daha aşina ve algılanabilir hale getiren
olumlu işlevleri kadar, insanların yer/yurt bilincinde, aidiyet ve mensubiyet bağlarında neden oldukları tahribat
da üzerinde durulması gereken çok ciddi bir sorundur. Mesele, yalnızca küresel tek-biçimlenişin yerel ve ulusal
kültürel dokuları bozuma uğratan etkisi bakımından değil, aynı zamanda –mimari yapıların insanların
psikolojileri ve davranışları üzerinde birtakım gizli emir ve yönlendirmelere neden olması anlamında- mekân
yoluyla bir tür toplumsal denetim biçimine yol açması açısından da önemlidir. Şayet insanların
zihinsel/psikolojik yapıları ve davranışları yaşadıkları yerin kültürel/ahlaksal kodlarına göre biçimlenmekte ise,
içinde yaşanılan fiziksel mekânların zihinleri ve davranışsal tepkileri örgütleyici bir işleve sahip olduğu
söylenebilir. Bu varsayım, aynı mekânsal deneyimler yaşayan insanların benzer ruh hallerine ve davranışsal
yönelimlere sahip olduklarını/olacaklarını öngörür. Ancak konu, küresel kapitalist tüketim endüstrisinin
bireylerin fiziksel mekân algısı üzerinde neden olduğu tek-tipleştirici ve yönlendirici etki açısından
düşünüldüğünde, sorunu bir başka düzlemde, özgürleştirici bir deneyim olarak fiziksel mekânın bireysel
davranış üzerindeki etkisi açısından değerlendirmek kaçınılmazdır. Böylesi bir değerlendirme de, kuşkusuz,
mekân-algı ve mekân-davranış ilişkisini eleştirel bağlamda tartışmaya açmayı gerekli kılmaktadır. Daha somut
olarak da, en azından teorik düzeyde, 1960’lı yıllarda Guy Debord’un kuramsal öncülüğünde gelişen
Situasyonist (Durumcu) Hareket’in egemen kapitalist kültürel yapılanmaya karşı özgürleştirici bir tür direniş
pratiği olarak önerdikleri “psikocoğrafya”/“haleti ruhiye semtleri” kavramının sunduğu olanaklara eğilmek
gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Küresel mekân algısı, “yer-olmayan”, haleti ruhiye semtleri, Guy Debord.
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TÜRKİYE’DE KONUT TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Berna BALCI İZGİ
Doç.Dr. Gaziantep Üniversitesi, izgi@gantep.edu.tr

Ramazan YILDIZ
Özet
Küreselleşme ile birlikte artan konut ihtiyacı çok çeşitli boyutları ile incelenen ve konut ekonomisi olarak
adlandırılan ayrı bir alan haline gelmiştir. Bu alanda konut talebini inceleyen birçok araştırma olmakla birlikte
değişen dünyada konut ekonomisine yönelik politikalar da değişmekte ve şekillenmektedir. Türkiye’de bu süreç
1950’ler sonrasında hız kazanmış, köyden kente göç ile birlikte hızlı bir konut talebi oluşmaya başlamıştır.
Kalkınma planları ile şekillenen kentleşme ve konut ekonomisi günümüzde ekonomik refah seviyesinin artması
ile birlikte ekonomik büyümeye katkı sağlayan önemli bir dinamik haline gelmiştir. Devletin bu süreçteki rolü ve
önemi eskiden olduğu gibi şimdi de artan bir şekilde devam etmektedir.
Bu çalışmanın amacı seçilmiş bir grup iktisadi değişkenin konut talebi üzerindeki etkisini incelemektir. 20052017 dönemine ait aylık veri kullanılarak yapılan analizden elde edilecek sonuçlar, konut piyasasının
özelliklerine ilişkin olarak oluşturulacak politikalara katkı sağlayabilir. Konut talebini belirleyen unsurlardan
gsyih düzeyi, enflasyon ve kentleşme hızı vb gibi bir grup değişkenin zaman serisi olarak incelenmesi sonucunda
elde edilecek olan bulgular ve çözüm önerileri geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Konut talebi, kentleşme hızı, zaman serisi
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GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER:
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Berna BALCI İZGİ
Doç.Dr. Gaziantep Üniversitesi, izgi@gantep.edu.tr

Ebubekir ALYU
Öğr. Gör.Çukurova Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada gelir dağılımı eşitsizliğini belirleyen sosyo-ekonomik faktörler incelenmiştir. Çağdaş iktisat
teorileri tarihinde gelir dağılımının önemini belirten birçok çalışma olduğu görülmektedir. Gelir dağılımı
eşitsizliği iktisat teorisinin çözüm aradığı sorunlardan biridir. Bu nedenle konunun çok yönlü olarak incelenmesi
gerekmektedir. Bu çalışma, gini katsayısına ulaşılan 15 ülkenin 2002-2013 dönemi için nüfustaki büyüme, sağlık
harcamaları, işgücünün katılım oranı, sosyal yardımlar, kişi başı gsyih büyümesi, işsizlik oranı, okullaşma
(üniversite) vb. gibi bir grup mikro değişken kullanılarak panel veri analizi ile incelemeyi amaçlamaktadır.
Çalışmada ele alına ülkeler, Rusya, Romanya, Türkiye, Brezilya, Ukrayna, Peru, Gürcistan, Uruguay, Tayland,
Slovakya Cumhuriyeti, Arjantin, Polonya, Macaristan, İzlanda ve İrlanda’dır. Dinamik panel veri
yöntemlerinden GMM yöntemi ve yanı sıra araç değişkenler yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçları bu
değişkenlerden bazılarının anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu analizden elde edilen sonuçlara göre ülkelerin
ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasına dikkat edilmesi gerekir.
Anahtar Kelimeler: Gelir Dağılımı, Gini Katsayısı, İktisat Teorileri.
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BİR FİNANSMAN TEKNİĞİ OLARAK ULUSLARARASI TİCARETTE LEASING
İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Mustafa KILLI
Dr. Öğretim Üyesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, mkilli@osmaniye.edu.tr

Samet EVCİ
Dr. Öğretim Üyesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, sametevci@osmaniye.edu.tr

Ömer KEHRİBAR
Arş. Gör. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, omerkehribar@osmaniye.edu.tr
Özet
Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinde yaşanan sürekli gelişmelerle birlikte pazarda her geçen gün artan rekabet,
yatırımların finansmanında kullanılan tekniklerin seçimine çok büyük önem kazandırmıştır. Firmaların
uluslararası ticaret başarısı ve karlılıkları büyük ölçüde yatırımlarında doğru finansman tekniği seçimi ile
mümkün olabilmektedir. İşletmelerin uluslararası ticaretin finansmanında kullandığı başlıca teknikler arasında
Faktöring, Forfaiting, Leasing ve Exim Bank kredileri sayılabilir. Leasing ya da finansal kiralama bir varlığın
kararlaştırılan bir fiyatla belirlenen bir süre için ya da ekonomik ömrünün tamamında zilyetliğinin ya da süreç
bitiminde sahiplik hakkının kiralayana verilmesinin mümkün olduğu bir finansman tekniğidir. Gerçekte bir
taksitli satış işlemi olarak gerçekleşen leasing günümüzde birçok işletmenin yatırımlarının finansmanında
kullanabileceği en önemli alternatif finansman tekniklerinden biridir. Finansal kiralama işlemlerinin ulusal
sınırlar dışına taşınmasıyla uluslararası kiralama işlemleri ortaya çıkmaktadır. Uluslararası finansal kiralama
işlemleri; gümrük mevzuatı, vergi mevzuatı, finansal kiralama mevzuatı, milletlerarası özel hukuk mevzuatı ve
diğer mevzuat ile şekillenmektedir. Finansal kiralama işlemlerinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde
gerçekleşmesi sebebiyle muhasebeleştirilmesinin de belirli bir standartta olması gerekir. Kiralama işlemlerine
ilişkin olarak kiracı ve kiraya veren tarafından uygulanması gereken muhasebe politikalarını belirlemek üzere 17
No.lu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Kiralama İşlemleri standardı 31/12/2005 tarihinden sonraki
dönemlerde uygulanmak üzere 24/02/2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmanın amacı, bir yatırımcı
tarafından satın alınması maliyetli olan makine, donanım gibi yatırım mallarının bir leasing şirketi tarafından
kiralanması durumunda TMS 17 Kiralama işlemleri standardı çerçevesinde nasıl muhasebeleştirilmesi
gerektiğinin açıklanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Leasing işlemlerinin muhasebeleştirilmesine yönelik örnek
uygulama çalışması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaretin Finansmanı, Kiralama, Leasing/Finansal Kiralama, TMS 17
Kiralama İşlemleri
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İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUL YÖNETİMİNDEKİ ETKİLİLİKLERİNE
İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ
Niyazi CAN
Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,niyazican@ksu.edu.tr

Gözde ÖNER ÖZASLAN
YL Öğr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, gzdeoner@gmail.com
Özet
Etkililik, bireysel ve örgütsel amaçları sürekli geliştirerek gerçekleştirebilme düzeyi olarak düşünüldüğünde,
verimlilik, yararlılık, sürekli iyileştirme doğal olarak etkililiği ortaya çıkarmaktadır. Etkili öğretmen, öğrencileri
için başarılı bir öğretmen profili çizerken aynı zamanda birlikte olduğu öğretmen grubuna/meslektaşlarına karşı
da daha duyarlı olmaya ve onların duygu ve gereksinimleriyle ilgilenmeye çalışır. Etkili yöneticilerin de amaca
dönük olmaları, yeni görüşlerden korkmamaları, iletişim beceri ve yeteneklerine sahip olmaları, girişimci ve
amaçlarının farkında olmaları beklenmektedir. İlkokul yöneticilerinin okul yönetimindeki etkililiklerine ilişkin
veli görüşlerinin bilinmesi, okul yöneticilerinin etkililiklerinin arttırılmasına katkı sağlayabilir. Bu çalışmanın
amacı, ilkokullarda görev yapan okul yöneticilerinin, okul yönetimindeki etkililiklerine ilişkin çocukları şehir
merkezlerindeki ilkokullara devam eden veliler ile köylerdeki ilkokullara devam eden velilerin görüşlerini
karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu araştırmanın verileri görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme formunda görüşlerine başvurulan velilere açık uçlu beş soru yöneltilmiştir. Bu sorular
araştırmacılar tarafından alanyazın taraması yapılarak oluşturulmuştur. Elde edilen veriler betimsel analiz
yöntemiyle çözümlenmeye ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Araştırma evrenini Kahramanmaraş İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne bağlı ilkokullar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise tipik örnekleme yöntemiyle seçilen
10 ilkokul oluşmaktadır. Okulların 5'i şehir merkezinde, 5'i ise merkez ilçelere bağlı mahallelerde (kırsal
bölgeler-köyler) bulunmaktadır. Araştırma bulgularına dayanan sonuçlara göre şehir merkezinde yaşayan
veliler, okul yönetiminin öğrenciler üzerindeki en çok etkisinin çocukların eğitim-öğretim düzeyiyle yakından
ilgili olmaları olarak belirtirken, kırsal alanlarda yaşayan veliler ise okul yönetiminin öğrenciler üzerinde en çok
etkisinin okulda uygulanan disiplin konusunda olduğunu belirtmişlerdir. Hem şehir merkezinde hem de kırsal
alanlarda yaşayan veliler, okul yöneticilerinin eğitim-öğretim sürecine en çok etkisinin eğitim düzeyinin
yükseltilmesi konusunda olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca görüşlerine başvurulan velilerden, şehir merkezinde
yaşayanlardan çocuklarının devam ettiği okulda okul yönetiminin yeterlilik düzeylerini "orta" düzeyde olarak
değerlendirenler çoğunlukta, kırsal alanlarda/köyde yaşayan velilerden çocuğunun devam ettiği okul yönetiminin
yeterlilik düzeyini "iyi" olarak değerlendiren veliler çoğunluktadır. Araştırmaya katılan velilerin tamamı da okul
yöneticilerinin sosyal etkinlikleri daha fazla artırmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Kırsal alanlarda yaşayan
velilerin çoğu okul yöneticilerinin seçiminin veli, öğretmen ve öğrencilerin görüşleri alınarak yapılmasını,
şehirde yaşayan velilerin yarıdan fazlası da okul yöneticilerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmesini
destekledikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İlkokul, ilkokul yöneticileri, yönetim, veli beklentileri.
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ÖĞRETMENLERİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ DEMOGRAFİK
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Niyazi CAN
Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,niyazican@ksu.edu.tr

İbrahim AVCI
Özet
Öğretmen, öğrenmeyi sistemleştiren kişidir. Öğrenme ise öğrencinin kendisinin öğrenme yaşantıları sonucunda
ulaştığı bir sonuçtur. Öğretmenin görevi, çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrenme yaşantıları
düzenlemek ve istendik davranışların öğrenci tarafından kazanılıp kazanılmadığını değerlendirmektir
(Kahyaoğlu, 2007, s. 73-74). Yeterlik ilk kez, Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramında ortaya çıkan bir
kavramdır. Yeterlik kavramı bireyin sadece ne yapacağını bilmesi ile ilgili olmayıp çok sayıda amaç için bilişsel,
sosyal ve davranışsal becerilerin derslere bütünleşmesini içerir. Bireylerin öz-yeterlik algıları onların motivasyon
ve davranışlarını etkiler. Öz-yeterlik algısı, bireylerin olası durumlarla başa çıkmak için gerekli eylemleri ne
derece iyi yapabileceklerine ilişkin yargıları ile ilgilidir (Bandura, 1982). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının
mesleki açıdan kendilerini yeterli hissetme durumları son zamanlarda üzerinde oldukça fazla durulan konulardan
biridir ve bunun için “öz-yeterlik inancı ya da öz-yeterlik algısı” kavramları kullanılmaktadır. Tschannen-Moran
ve Woolfolk-Hoy (2001; Akt: Capri & Kan, 2006) öğretmenlerin özyeterlik inançlarını, “bir öğretmenin
öğrencilerinin arzu edilen öğrenme sonuçlarını oluşturma kapasitesine veya yeteneğine ilişkin inancı” olarak
tanımlamaktadır. Bu araştırmada öğretmenlerin öz yeterlik inançları düzeylerinin; cinsiyet, medeni durum, yaş,
istihdam tipi, hizmet süreleri, branş, çalıştıkları okul türü ve mezun oldukları fakülte değişkenlerine göre
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi betimsel desenli genel tarama yöntemi olarak belirlemiştir.
Araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ili İslahiye ilçesindeki anaokul, ilkokul,
ortaokul ve lise türü kamu okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise
basit seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenen anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde bulunan 213 öğretmen
oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında öğretmenlerin özyeterlilik inancını belirlemek için kullanılan
“Öğretmen Özyeterlilik İnancı Ölçeği” Çolak, Yorulmaz, Altınkurt(2017) tarafından geliştirilmiş beşli likert
tipinde 27 madde ve dört boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin alt boyutları “Akademik Özyeterlilik,
Mesleki Özyeterlilik, Sosyal Özyeterlilik, Entelektüel Özyeterlilik” tir. Ölçekte maddeler olumlu olup ters
madde bulunmamaktadır. Ölçek 4 boyuttan oluşmaktadır ancak analizi boyutlara inilmeden yapılmıştır.
Araştırma verilerin analizinde spss paket programı ve Mplus programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda
demografik değişkenlerden öğretmenlerin cinsiyetine ve çalıştıkları hizmet sürelerine göre öz yeterlik inançları
düzeylerinde anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca medeni durum, yaş, istihdam tipi, branş, okul
türü ve mezun oldukları fakülte değişkenlerinin öğretmenlerin öz yeterlik inançlarında farklılık oluşturmadığı
sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca son olarak araştırmacılara bu konunun nitel araştırma yöntemleriyle ve daha
fazla kişiye ulaşılarak nicel araştırma yöntemleriyle araştırılması ile ölçeğin alt boyutlarına da inildiğinde daha
derinlemesine sonuçlar alınabileceği önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öz Yeterlik, Öğretmen, Öz Yeterlik İnancı.
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LİSE 9. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABININ DEYİMLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
ANALYSIS OF HIGH SCHOOL 9TH GRADE ENGLISH TEXBOOK IN TERMS OF
IDIOMS
Semra Güven
Doç. Dr. Gazi Üniversitesi, sguven@gazi.edu.tr

Şükriye Gürbüz
YL. Öğr., Gazi Üniversitesi, sukriyegurbuz.hu@gmail.com
Özet
Dünya ortak dili olarak İngilizce, günümüz dünyasında yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve dil
öğrenme bir gereklilik halini almıştır. Ülkemizde de okullarda planlı ve düzenli İngilizce öğretimi için Milli
Eğitim Bakanlığınca İngilizce Dersi Öğretim Programları geliştirilmiştir. Bu öğretim programlarının çağın
gerektirdiği İngilizce yeterliliklerini karşılar nitelikte olması beklenmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de Avrupa
Dilleri Ortak Çerçeve Programı çerçevesinde 9. sınıf öğrencileri için tasarlanan 2017 İngilizce dersi öğretim
programı, öğrencilerin İngilizce iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik, iletişimsel
yetkinliklerin kazandırılması için günlük konuşma dili ve yabancı dil kültürü öğretim sürecine dâhil edilmelidir.
Yabancı dil öğretiminde kullanıldıkları toplumun dilsel ve kültürel yapısını yansıtan deyimler, etkin iletişimsel
yetkinlik açısından kritik bir öneme sahiptir. Öğretim programının hedeflerini gerçekleştirmede temel kaynak
niteliği taşıyan ders kitaplarında deyim öğretimini destekleyici etkinliklerin günlük dil bağlamında özgün
materyallerle sunulması gerekmektedir. Bu bağlamda, hem İngilizce dersi öğretim programında hem de buna
uygun tasarlanan İngilizce ders kitaplarında deyim öğretimine yer verilmiştir. Ancak İngilizce ders kitaplarında
yer alan deyimlerin öğrencinin düzeyine uygunluğu ve öğretimi destekleyici özelliğinin olması önem arz
etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı’nın deyimler açısından incelenmesi
amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak literatürden yararlanılarak ve uzman görüşü alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilen
“Ders Kitabını Deyimler Açısından İnceleme Formu” kullanılmıştır. Bu form, deyimlerin öğrenci seviyesine ve
tema içeriğine uygunluğu, görsellerle desteklenme durumu ve kullanıldığı sözcük öğretim etkinliğine göre dört
ana dil becerisi (dinleme, konuşma, okuma, yazma) boyutlarından oluşmaktadır. 10 ana tema ve her tema
içerisinde iki alt tema üzerinde örüntülenen 9. sınıf İngilizce ders kitabı Teenwise’da her ünite içerisinde “idiom
of the week” (haftanın deyimi) şeklinde sunulan 20 adet deyim yer almaktadır. Bu deyimler hazırlanan form
kullanılarak incelenmesine dayalı olarak elde edilen bulgulara göre ders kitabında yer alan deyimler öğretim
programında belirtildiği gibi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı dil seviyesine uygun bulunmuştur. Kitapta
kullanılan deyimlerin genel olarak tema içeriğine uygun olduğu ve deyimlerin %20’sinin tema içeriğinin
başlığını oluşturduğu görülmektedir. Deyimler karikatürize edilmiş görsellerle desteklenmiştir. Deyimlerin %
15’i sadece dinleme becerisi etkinlikleriyle, %75’i sadece okuma becerisi etkinlikleriyle sunulmuştur. %5’i ise
hem dinleme, hem okuma hem de yazma becerilerine yönelik etkinliklerin içinde sunulmuştur. Doğrudan
konuşma becerisine yönelik etkinlikler içerisinde sunulan deyime rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: İngilizce Ders Kitabı, Deyimler, İngilizce Dersi Öğretim Programı
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ORGANİK ÜRETİMDE PAZARLAMA OLANAKLARI VE GELİŞTİRME YOLLARI
Kurtuluş MERDAN
Dr.Öğr.Üyesi Gümüşhane Üniversitesi, kurtulus_m@hotmail.com
Özet
Türkiye’de organik tarım faaliyeti 1980’li yıllarında ortalarında yeni pazarlara girebilmek için gelişmiş
ülkelerdeki tüketicilerin talepleri doğrultusunda kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısı gibi geleneksel ihraç
ürünlerinin ihracatına yönelik olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlere sonraki yıllarda fındık ve pamuk gibi ürünler
de dahil edilerek organik üretim yelpazesi genişletilmiştir. Bu çerçevede, organik ürün çeşitleri yıllar içinde hem
üretim hem de ihracatta sürekli artış göstermiştir.
Çalışmada, Türkiye’de organik ürünlerin ticari hacmi, organik üretimde pazarlanma olanakları ve geliştirme
yolları ile organik ürünleri pazarlamada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik alınması
gereken tedbirlere dair bulgulara yer verilmektedir. Türkiye’de üretilen organik ürünlerin önemli bir kısmı dış
piyasaya yönelik gerçekleşmekte, ihraç edilemeyen ürünler ise doğrudan iç pazara verilerek ya da konvansiyonel
pazar ürünleriyle birlikte tüketilmektedir.
Organik ürün pazarlanmasında üreticilerin karşılaştıkları en önemli sorunlardan bir tanesi pazarlama firmalarının
az sayıda üretici ile çalışmasıdır. Türkiye’de organik yöntemler kullanılarak üretilen ya da sertifikalandırılarak iç
piyasaya sunulan ürün çeşidi çok azdır. İç piyasa yeterince gelişmediği için üretici için alternatif oluşturacak bir
pazar bulunmamaktadır. Ayrıca iç piyasanın tanıtımı yeterince yapılamadığı için ürünün satışa sunulacağı yerin
bulunması sorun yaratabilmektedir. Sonuç olarak, organik ürün pazarlanmasında; ürün çeşidinin sınırlı olması,
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yetersiz oluşu, devlet desteklemelerinin yetersizliği, iyi bir planlamanın
yapılamaması, üretici ve tüketicilerin bilgi düzeylerinin yetersizliği, organik ürünlerin elde edilmesiyle ilgili
sağlıklı verilere ulaşılamama, karşılaşılan sorunlar arasında yer almaktadır. Sorunların çözümü noktasında ise,
üretici ve tüketicilerin organik ürün konusunda bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar
yapılmalı, iç pazarın geliştirilmesi için ürün çeşitliliği artırılarak iç piyasaya daha fazla üreticinin girmesi
sağlanmalı, aynı zamanda ulaşılabilirliği kolay, aktarımı doğru olan bir bilgi ağı oluşturulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Pazar, Dış Piyasa, Organik Ürün, ihracat
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TÜKETİCİLERİN PESTİL VE KÖME SATIN ALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER: GÜMÜŞHANE İLİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Kurtuluş MERDAN
Dr.Öğr.Üyesi Gümüşhane Üniversitesi, kurtulus_m@hotmail.com
Özet
Gümüşhane, arazi yapısı ve iklimi nedeniyle, pestil ve köme imalatında kullanılan hammaddelerin doğal üreticisi
konumundadır. Geleneksel olarak, halkın kış aylarında evlerde çerez olarak tükettiği pestil ve köme, son yıllarda
Gümüşhane ekonomisinin lokomotif ürünü haline gelmiştir. Yörede ''sarı altın'' ismiyle özdeşleşen duttan elde
edile pekmez, ceviz, fındık, bal gibi maddeler karıştırılarak, pestil ya da kömenin hammaddesi oluşurulmaktadır.
Temelde palpa ve meyve früktozuna dayanan bu ürünler, mevsimine göre kurutulmuş veya yaş olarak da
kullanılabilmektedir.
İlin yöresel kalkınmasında pestil ve köme önemli yer tutmaktadır. Yöresel olarak kendine özgü formülasyona
sahip olması, koruyucu madde ve renklendirici içermemesi, Türkiye’nin ilk ve en büyük üreticisi konumunda yer
alması Gümüşhane pestil ve kömesini benzerlerinden farklı kılmaktadır. Bu durum tüketicilerin satın alma
tercihlerinde önemli etkiler bırakmaktadır.
Olumlu katkılara karşın, pestil-köme imalatı yapan firmalarda modern girişimcilik ve profesyonel yöneticilik
anlayışı gelişmemiştir. Firmaların kısa sürede kar elde etme istekleri ve elde ettikleri karı üretim dışı alanlara
kaydırma eğilimleri, ürün kalitesinin bozulmasına neden olmuş, ürünlerin ulusal bazda tanınmasını engellemiştir.
Türkiye genelinde “cevizli sucuk” ya da “bandırma” gibi isimlerle üretilen benzer ürünler ise, geniş pazar ağı
kurmuş ve daha az kalitede; ancak, ucuz fiyattan tüketiciye ulaşmayı başarmıştır. Bu süreçte, Gümüşhane’deki
imalatçılar, tarımdaki işgücü eksikliği ve mevsimsel rekolte düşüklükleri çerçevesinde ortaya çıkan geçici fiyat
yükselmeleri karşısında yerli meyve üreticilerini terk etmiştir. Böylece, pestil ve kömenin geleneksel dokusunu
oluşturan Gümüşhane ürünü meyvelerin kullanımı azalmış; zamanla bu durum, hem maliyetleri daha çok
yükseltmiş hem de ürün kalitesini tehdit etmeye başlamıştır. Ucuz rakipleri karşısında, kalitesiyle pazar payını
koruyabilecek pestil-köme sektörü, bu kaliteyi ulusal ya da uluslararası pazara yeterince tanıtamadığı gibi,
kaliteyi korumakta zorlanmakta; maliyetler ise, artmaktadır.
Bu çalışmada, tüketicilerin pestil ve köme satın alma tercihlerini etkileyen faktörler Gümüşhane ekseninde ele
alınmıştır. Araştırmada gerekli verilerin toplanması amacıyla anket yöntemi tercih edilmiş, bu amaçla 400
tüketiciye cevaplandırmaları için birtakım sorular yöneltilmiştir. Araştrma için elde edilen veriler, araştırma
değişkenlerine bağlı olarak ANOVA ve bağımsız gruplar t-testi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular
ışığında, tüketicilerin satın alma tercihlerinde güven duygusu, tanıtım ve reklam kampanyaları, kalite ve fiyat
artışı, kişisel tatmin, hijyenik koşullar, toplum tarafından kabul görme ve her an bulunabilme gibi faktörlerin
etkili olduğu dile getirilmektedir. Bunlara ek olarak çalışmada tüketicilerin gelir düzeyleri, yaş ve cinsiyet
değişkeni ile satın alma tercihleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu da görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Pestil, Cevizli Suçuk, Gümüşhane, Sarı Altın
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FİRMALARIN KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI İLE FİNANSAL PERFORMANS
ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİST’DE BİR UYGULAMA
M. Mustafa KISAKÜREK
Doç Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi mmk_46@hotmail.com 05357088416

Feyzi YAŞAR
Öğr. Gör. Kahramanmaraş Göksun Meslek Yüksekokulu

Seren AYDINGÜLÜ
Arş. Gör. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, serenaydingulu23@gmail.com
Özet
Dünya’da yaşanan küreselleşme ile birlikte yatırımcılar zaman ve mekan sınırı olmaksızın istedikleri piyasalarda
yatırım yapabilmektedirler. Ancak son yıllarda yaşanan şirket skandalları, yatırımcıların piyasalara ve firmalara
olan güvenini sarsmıştır. Bunun sonucunda çıkar grupları arasındaki çatışmaları minimize edecek, piyasaları
etkinleştirecek, güven ortamı yaratacak Kurumsal Yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır. Artık gelişmiş ülkelerdeki
yatırımcılar yatırım yapmadan veya kredi tahsis etmeden önce finansal performans kadar Kurumsal Yönetim
uygulamalarını da dikkate almaktadır.
Kurumsal Yönetim kavramının 4 temel ilkesi vardır. Bunlar;

Şeffaflık: Şirketle ilgili finansal veya finansal olmayan bilgilerin zamanında, eksiksiz, erişilebilir
şekilde kamuya duyurulmasıdır.

Adil olma: Şirket yönetiminin paydaşlarına karşı eşit mesafede olması, çıkarlarını gözetmeksizin
hareket etmesi anlamına gelmektedir.

Hesap Verilebilirlik: Yönetim kurulu üyeleri tüm paydaşlarına karşı aldığı kararlar için hesap
verebilmelidir.

Sorumluluk: Şirket yönetiminin mevzuata, sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğunun
denetlenmesini gerektirir.
Günümüzde şirketlerin kurumsal yönetim için yaptıkları iyileştirmeleri bağımsız bir biçimde değerlendirmek
amacıyla Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketleri kurulmuştur. Bu şirketler kurumsal yönetim için
işletmelerin yaptıkları iyileştirme süreçlerini gerçekleştirme başarılarına göre puanlar vererek ölçüm
yapmaktadırlar. Kurumsal yönetim derecelendirme şirketleri tarafından verilen bu puanların uluslararası
geçerliliği vardır. Alınan bu notlar firmalara uluslararası piyasalarda rekabet avantajı sağlamakta, vekâlet
teorisinde belirtilen temsil maliyetlerinin azaltılmasında etkili olmakta ve tüm paydaşların güvenini
artırmaktadır. Bu belirtilen avantajlar kurumsal yönetim derecelendirme notunun firmalara sağladığı
avantajlardan bazılarıdır. Araştırmanın ikinci aşamasında; Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları 7 ile 10
aralığında olan ve Borsa İstanbul’da işlem gören 18 firmanın 2012-2014 yılları arasındaki finansal oranları
kullanılarak performansları ölçülmüştür. Performans ölçümünde kullanılan oranlar; Karlılık Oranı, ROE, ROA,
Stok Devir Hızı, Duran Varlık Devir Hızı, Alacak Devir Hızı, Aktif Devir Hızı, Fiyat/Kazanç, Hazır Değerler
Devir Hızı ve Hisse Başına Kazançtır. Tespit edilen bu 10 finansal oran TOPSİS yöntemi ile analize tabi
tutulmuştur. Analiz sonucu elde edilen firma performans sıralamasıyla Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Notları karşılaştırılmıştır. Böylelikle kurumsal yönetim notları ile performansları arasındaki ilişki ölçülmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Firma Performansı, TOPSİS Yöntemi.
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MALİYET YÖNETİM ARACI OLARAK TERSİNE LOJİSTİK
Mustafa KILLI
Dr.Öğretim Üyesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, mkilli@osmaniye.edu.tr

Ömer KEHRİBAR
Arş.Gör.Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, omerkehribar@osmaniye.edu.tr
Özet
Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının kaynağından,
tüketim noktasına kadar olan hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması ve kontrol
altında tutulması hizmetidir. Lojistik sektörünün hizmet sektörü içindeki payı her geçen gün artmaktadır.
Küreselleşmenin etkisiyle artan dünya ticareti göz önüne alındığında lojistik sektörünün öneminin giderek
artacağı öngörülmektedir. Tersine lojistik ise hammadde, yarı mamul, nihai ürün ve ilgili bilgilerin tüketim
noktasından kaynağına doğru, değer kazanımı ya da uygun şekilde yok edilmesini sağlamak amacıyla etkin
akışını planlama, uygulama ve kontrol faaliyetidir. Tersine lojistik kavramı, dünya nüfusunun artması karşısında
ham madde miktarının azalmasından dolayı, ham madde yerine kullanılacak malzemeleri geri dönüşüm yoluyla
elde etme ihtiyacından doğmuştur. İşletme faaliyetleri içinde lojistik faaliyetlerinin maliyetleri giderek
arttığından bu faaliyetlerin iyi bir biçimde yönetilme gereği ortaya çıkmıştır. İşletme faaliyetleri ile ilgili
maliyetleri planlamak ve işletmenin stratejilerini oluşturmak için faaliyetlerin yönetimi ve kontrolü olarak
tanımlanan maliyet yönetimi, ürün veya hizmet maliyetlerini doğru belirlemek, işletmedeki süreçleri geliştirmek,
maliyet etmenlerini tanımlamak ve israfı önlemek gibi temel faydalar sağlamaktadır. Günümüzde çevrenin
korunması amacıyla çıkarılan yasal düzenlemelerle birlikte modern işletmecilik anlayışının sosyal sorumluluk
ilkesinin bir örneği olarak işletmelerin atıkların geri dönüşüm yoluyla yeniden kazanımı veya uygun şekilde
imha edilmesi şeklindeki tersine lojistik faaliyetleri üzerinde daha fazla durmaya başladıkları görülmektedir.
Tersine lojistik işletmelerin maliyet tasarrufu sağlayarak rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamalarında
önemli bir maliyet yönetim aracı işlevine sahiptir. Bu çalışma, tersine lojistik faaliyetlerinin işletmelerin maliyet
yönetimi üzerindeki etkilerini incelenmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Lojistik, Tersine Lojistik, Maliyet Yönetimi.
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ALTIN PİYASASI ETKİNLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTİ İLE
İNCELENMESİ
Samet EVCİ
Dr. Öğretim Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, sametevci@osmaniye.edu.tr
Özet
Altın, uzun yıllardır tasarruf sahiplerinin vazgeçilmez yatırım araçları arasında yer almaktadır. Ülke merkez
bankaları tarafından da rezerv olarak tutulan altın, başta kuyumculuk olmak üzere elektronik ve sağlık
sektörlerinde girdi olarak yaygın kullanım alanına sahiptir. Bu kapsamda hem finansal piyasaların hem de
endüstrinin vazgeçilmez kıymetli metalleri arasında yer alan altının fiyatlarının öngörülebilirliği, altına yapılacak
yatırım zamanının belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.
Altın fiyatlarının öngörülebilirliği bu piyasanın etkinliği ile ilişkilidir. Altın piyasasının etkin olması, bu
piyasalarda tüm bilgilerin fiyatlara yansıdığını ve yatırımcıların piyasanın üzerinde getiri elde edemeyeceğini
ifade etmektedir. Bu durumda geçmiş dönem fiyatlarından hareketle gelecekteki fiyatları öngörmek mümkün
olmamakta ve fiyatlar rassal hareket etmektedir. Piyasa etkinliğinin ölçülmesinde farklı yöntemler
kullanılmaktadır. Birim kök testleri de literatürde yaygın olarak kullanılan yöntemler arasındadır. Finansal
varlığa ilişkin fiyat serilerinin birim kök içermesi yani durağan olmaması serilerin uzun dönem dengesinden
saptığı anlamına gelmektedir. Bu durumda ilgili varlığın geçmiş dönem fiyatları incelenerek gelecek dönem
fiyatları tahmin edilememekte ve söz konusu piyasanın etkin olduğu sonucuna varılmaktadır. Fakat geleneksel
birim kök testleri serilerdeki yapısal kırılmaları dikkate almamaktadır. Bu durum piyasanın etkinliğini
konusunda yanlış yorumlar yapılmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, 2008-2017 yıllarına
ait Borsa İstanbul (BİST) kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası ve Londra altın piyasasına ilişkin haftalık
verilerden hareketle, altın piyasasının etkinliğini geleneksel Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron
(PP) birim kök testlerinin yanı sıra yapısal kırılmaya izin veren birim kök testleri kullanarak belirlemeye
çalışmaktır. Çalışmadan elde edilen bulguların, iktisadi birimlerin altın fiyatına bağlı olarak alacağı yönetim ve
yatırım kararlarına katkı sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Altın piyasası, Piyasa etkinliği, Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri
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KÜRESELLEŞME VE YÜKSEKÖĞRETİM KONUSUNDA YAPILMIŞ OLAN
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
BİR NİTEL ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
Gülay EKİCİ
Prof. Dr. Gazi Üniversitesi, gulayekici@yahoo.com

Sefa Burak BAYSAL
YL. Öğr., Gazi Üniversitesi, burakbaysal13@outlook.com

Şükriye GÜRBÜZ
YL. Öğr., Gazi Üniversitesi, sukriyegurbuz.hu@gmail.com
Özet
Son yıllarda oldukça popüler kavramlardan biri olan küreselleşme bireylerin hayatının her aşamasında etkisini
göstermektedir. Bu kapsamda küreselleşmenin etkisinin görüldüğü en önemli alanlardan biri yükseköğretimdir.
Yükseköğretim hem küreselleşmeyi etkilemekte hem de küreselleşmeden etkilenmektedir. Dolayısıyla böylesine
önemli etkileşimi olan bu iki konuda pek çok akademik çalışmanın yapıldığı belirlenmiştir. Bu araştırmanın
amacı, 2005-2017 yılları arasında Türkiye’de küreselleşme ve yükseköğretim konusunda yapılmış olan yüksek
lisans ve doktora tezlerini genel kriterler çerçevesinde analiz etmektir. Araştırma nitel araştırma modeline göre
hazırlanmış olup durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmanın amacına uygun
olarak dokümanlardan elde edilmiştir. Araştırma Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde erişime açık
olan küreselleşme ve yükseköğretim konusunda yapılmış olan toplam 63 yüksek lisans ve doktora tezini
kapsamaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminin kullanımı tercih edilmiştir. Veriler betimsel
istatistiksel değerlerden yüzde ve frekans değerleri verilerek tablolaştırılmıştır. Belirlenen tezler araştırmacılar
tarafından hazırlanan “Tez inceleme formu” kullanılarak incelenmiştir. Bu form hazırlanırken, bir bilimsel
çalışmanın sahip olması gereken nitelikler dikkate alınmıştır. Bu form kapsamında incelenen tezler “tezlerin
araştırmacısı, adı ve türü, tezlerin yayın dili, tezlerin yayın yılı, tezlerin hazırlandığı üniversite, tezlerin
hazırlandığı enstitü, tezlerin hazırlandığı anabilim dalı, tezlerin amaçları, tezlerin yöntemleri, tezlerin örneklem
türleri ve katılımcıları, tezlerin veri toplama araçları, tezlerin verilerinin analizi yöntemleri ve tezlerin sonuçları”
başlıkları altında incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda küreselleşme ve yükseköğretim konusunda yapılmış
olan tezlerin çoğunlukla yüksek lisans tezi olduğu belirlenmiştir. Tezler incelendiğinde tezlerin özgün dil
açısından Türkçe olarak yazıldığı saptanmıştır. Toplam 7 tez ile en fazla yüksek lisans tezinin 2013 yılında
hazırlandığı belirlenirken, en fazla doktora tezinin ise toplam 3 tez ile 2016 yılında hazırlanmış olduğu
belirlenmiştir. Konuyla ilgili 5’er tez çalışmasının Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde hazırlatıldığı tespit edilmiştir. Enstitü bazında veriler değerlendirildiğinde, küreselleşme ve
yükseköğretim konusunda en fazla tezin Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlatılmış olduğu ve tezlerin Eğitim
Bilimleri anabilim dalında yapılmış tezler olduğu tespit edilmiştir. Tezler konularına göre incelendiğinde, toplam
45 tezin Eğitim ve Öğretim konusunda yapıldığı saptanmıştır. Tezler araştırma modellerine göre incelendiğinde,
toplam 17 tezin nitel araştırma modeline göre hazırlandığı, toplam 15 tezin nicel araştırma modeline göre
hazırlandığı belirlenmiş olup toplam 10 tezde ise herhangi bir modelin belirtilmediği saptanmıştır. Diğer taraftan
tezlerin çoğunda örneklem belirleme yöntemlerinden bahsedilmemiş olmasına rağmen bahsedilenlerin amaçlı
örnekleme yönteminin kullanılarak hazırlandığı ifade edilmiştir. Tezlerin katılımcıları incelendiğinde, toplam 40
tezde öğrencilerin katılımının sağlandığı belirlenirken, toplam 14 tezde ise akademisyenlerin katılımının
sağlandığı belirlenmiştir. Verilerin toplanmasında en fazla anket ve görüşme tekniklerinin kullanıldığı
belirtilirken, verilerin analizinde ise yüzde ve frekans değerlerinin kullanıldığı belirlenmiştir.
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Araştırmada elde edilen önemli sonuçlardan biri ise; tezlerde incelenen konuların küreselleşme kapsamında;
küreselleşme bağlamında katılımcıların küreselleşme ve yükseköğretime etkileri konusundaki görüşleri,
küreselleşme ve yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye hakkındaki görüşleri, küresel eğitim pazarlama stratejileri,
küreselleşen yükseköğretim pazarı ve Türkiye, Türkiye'de yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin
sorunları, Avrupa Birliği eğitim ve değişim programları, Erasmus programı, Avrupa Birliği Erasmus programına
katılan Türk ve yabancı öğrencilerin programla ilgili görüşleri, Bologna süreci ve yükseköğretim kurumlarındaki
yansımaları vb. gibi içeriği zengin pek çok konuda yapılmış çalışmalarda odaklandığı tespit edilmiştir. Eğitim
Bilimleri Enstitüsünde hazırlanmış olan tezlerin akademik yazma kurallarına uygun olarak hazırlanışı daha
fazlayken diğer tezlerde akademik yazma kurallarına çok fazla uyulmadığı belirlenmiştir. Tezlerin hazırlanışında
özellikle yöntem ve yöntemin alt başlıkları bölümlerinin daha dikkatli ve özenli hazırlanmasında yarar
görülmektedir. Çalışma sonunda konuyla ilgili önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme ve Yükseköğretim, Yüksek Lisans Tezleri, Doktora Tezleri, İçerik Analizi
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KÜRESELLEŞME VE GÖÇ KONUSUNDA YAPILMIŞ OLAN YÜKSEK LİSANS VE
DOKTORA TEZLERİNİN ANALİZİ
Gülay EKİCİ
Prof. Dr. Gazi Üniversitesi, gulayekici@yahoo.com

Şükriye GÜRBÜZ
YL. Öğr., Gazi Üniversitesi, sukriyegurbuz.hu@gmail.com

Sefa Burak BAYSAL
YL. Öğr., Gazi Üniversitesi, burakbaysal13@outlook.com
Özet
Göç, neredeyse insanlık tarihi ile bütünleşik olarak anılan ve toplumları çok yönlü etkileyen en önemli
unsurlardan biridir. İnsanlık tarihine etki eden en önemli unsurlardan biri olan göç; toplumların gelişimine
katkıda bulunmuş, birçok kültür ve uygarlığı zenginleştirmiştir. Globalleşme süreci içerisinde dünyanın farklı
bölgelerinde toplulukları, kültürleri, ekonomileri bütünleştirmiş ve birbirine bağlı hale getirmiştir. İnsanlık
tarihinde her dönemde insanların göç hareketliliğine rastlandığı ve insan hayatında önemli bir yere sahip olan bu
konuda farklı zamanlarda araştırmalar yapılarak konu farklı yönleriyle irdelenmiştir. Bu araştırmanın amacı ise,
2004-2017 yılları arasında Türkiye’de küreselleşme ve göç konusunda yapılmış olan yüksek lisans ve doktora
tezlerini genel kriterler çerçevesinde analiz etmektir. Araştırma nitel araştırma modeline göre hazırlanmış olup
durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmanın amacına uygun olarak dokümanlardan
elde edilmiştir. Araştırma Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde erişime açık olan küreselleşme ve göç
konusunda yapılmış olan 39 yüksek lisans ve doktora tezini kapsamaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi
yöntemi kullanılmıştır. Veriler betimsel istatistiksel değerlerden % ve f değerleri verilerek tablolaştırılmıştır.
Belirlenen tezler araştırmacılar tarafından hazırlanan “Tez inceleme formu” kullanılarak incelenmiştir. Bu form
hazırlanırken, bir bilimsel çalışmanın sahip olması gereken nitelikler dikkate alınmıştır. Bu form kapsamında
incelenen tezler “tezlerin araştırmacısı, adı ve türü, tezlerin yayın dili, tezlerin yayın yılı, tezlerin hazırlandığı
üniversite, tezlerin hazırlandığı enstitü, tezlerin hazırlandığı anabilim dalı, tezlerin amaçları, tezlerin yöntemleri,
tezlerin örneklem türleri ve katılımcıları, tezlerin veri toplama araçları, tezlerin verilerinin analizi yöntemleri ve
tezlerin sonuçları” başlıkları altında incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda küreselleşme ve göç konusunda
yapılmış olan tezlerin çoğunlukla yüksek lisans tezi olduğu belirlenmiştir. 2005 ve 2015 yılında konuyla ilgili
hiç tez çalışmasının yapılmadığı belirlenirken, yıllar baz alındığında en fazla tezin yılda 4 tane hazırlandığı tespit
edilmiştir. Konuyla ilgili en fazla tezin Dokuz Eylül Üniversitesinde hazırlatıldığı belirlenmiştir. Enstitü bazında
veriler değerlendirildiğinde küreselleşme ve göç konusunda en fazla tezin Sosyal Bilimler Enstitüsünde
hazırlatılmış olduğu ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında yapılmış tezler olduğu tespit
edilmiştir. Tezlerde çoğunlukla nitel araştırma modeli kullanılmakla birlikte pek çoğunda model ve desen
konularında bilgi verilmemiştir. Diğer taraftan tezlerin çoğunda örneklem yöntemlerinden bahsedilmemiş
olmasına rağmen bahsedilenlerde kartopu örnekleme yönteminin kullanıldığı ifade edilmiştir. Verilerin en fazla
görüşme tekniğiyle toplandığı belirtilirken, verilerin analizinde fark testlerinin kullanıldığı belirlenmiştir.
Araştırmada elde edilen önemli sonuçlardan biri; tezlerde incelenen konuların, küreselleşme kapsamında göç ve
suçlar, göç ve kalkınma, göç ve kültürel değişim, göç ve Avrupa Birliği, göç ve toplumsal cinsiyet, göç ve tarım
işçiliği, göç politikaları, göç ve yasadışı göç, göç ve dini inançlar, göç ve kaçak işgücü, göç ve göçmenlerin
istihdamı, Avrupa ülkelerine ve Türkiye’ye göç, Türkiye’den beyin göçü, göç ve sosyal politikalar vb gibi pek
çok konularda odaklandığı tespit edilmiştir. İncelenen tezlerin pek çoğunda akademik yazma kurallarına
uyulmadığı belirlenirken özellikle yöntem ve yöntemin alt başlıkları bölümlerinin yetersizliği dikkat
çekmektedir. Çalışma sonunda konuyla ilgili önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme ve Göç, Yüksek Lisans Tezleri, Doktora Tezleri, İçerik Analizi.
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AKILLI KENTİN BİR BİLEŞENİ OLARAK AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN
İNCELENMESİ: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Ramazan ŞENGÜL
Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, ramazan.sengul@kocaeli.edu.tr

Hande YÜKSEL ALTINTAŞ
Arş. Gör., Kocaeli Üniversitesi, hande.yuksel@kocaeli.edu.tr
Özet
Kentlerin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişime paralel olarak kent mekanı üzerinde yaşanan sorunlar da
giderek çeşitlenmiştir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin yaşandığı günümüzde, kentleşme hızı, nüfus
artışı ve küreselleşme dinamiklerinin kentler üzerinde yarattığı dönüşüm ve bununla birlikte ortaya çıkan
sorunlar, kent yönetimi alanında çağın gereklerine uygun çözüm yollarının bulunmasını gerekli kılmıştır. Kente
daha etkin ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışının kazandırılması amacıyla Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
(BİT) etkin bir biçimde kullanılmasını öngören akıllı kent kavramı 2000’li yılların başında akademik alanda
yapılan çalışmalarla birlikte gündeme gelmiştir. Akıllı ekonomi, akıllı yönetişim, akıllı çevre, akıllı yaşam, akıllı
ulaşım (hareketlilik) ve akıllı insan (vatandaş) gibi bileşenlerin birbiriyle bağlantılı bir biçimde oluşturduğu bu
yaklaşımda amaç kent sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılması ve kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.
Kentlerin geleceğine yön verilmesinde ekolojik duyarlılıkların rol oynaması ve gelişen yeni teknolojilerin bu
amaçla kentsel yönetime uygulanması önem taşımaktadır. Bu bağlamda teknolojik gelişmelerden yararlanılarak
ulaşımda güvenliğin sağlanması, enerji verimliliğin artırılması ve çevreye verilen zararların azaltılması gibi
kazanımların elde edilmesinde önemli rol oynayan akıllı ulaşım sistemleri uygulamaları akıllı kent kavramının
önemli bir bileşeni olarak öne çıkmaktadır. Dünyadaki uygulamalara paralel bir biçimde akıllı ulaşım
kavramının Türkiye’de de çeşitli politika belgelerinde ve yerel yönetim uygulamalarında yerini aldığı
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı akıllı ulaşım sistemlerinin akıllı kent politikalarını nasıl etkilediğini ortaya
koymaktır. Çalışmamızda vaka analizi yapılacaktır. Sanayi kenti olan ve çeşitli kentsel sorunlara muhatap olan
Kocaeli’de akıllı kent politikaları kapsamında büyükşehir belediyesi tarafından uygulanan akıllı ulaşım
politikaları ele alınacaktır. Akıllı ulaşım sistemlerin etkisini tespit etmeye yönelik olarak ulusal ve yerel yönetim
düzeyinde konuyla ilgili olarak üretilen belgeler incelenecek ve ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ndeki
yetkililerle yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi
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İKDAM GAZETESİ’ NİN TÜRK BASIN TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Aslı KÖSEOĞLU
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, aslikoseoglu@atauni.edu.tr
Özet
II. Abdülhamit döneminde yayın hayatına giren ve II. Meşrutiyet döneminin en önemli yayın organlarından biri
haline gelen İkdam Gazetesi, 5 Temmuz 1894 yılında yayın hayatına başlamıştır. İkdam Gazetesi’nin yayın
hayatına başladığı dönem, basın anlamında Osmanlı Devleti’nin en sönük olduğu ve İkdam dışında sadece dört
tane gazetenin düzenli olarak yayınlandığı zamanlardır. Bu gazetelerin isimleri Sabah, Tarik, Tercüman- ı
Hakikat ve Saadet’ tir. Bu gazetelerin dışında haftalık periyot ile yayın yapan Ceride- i Bahriye, Ceride- i
Askeriye gibi gazeteler de mevcuttur. İkdam’ın kurucusu Ahmet Cevdet’tir. Ahmet Cevdet, İkdam’ın aynı
dönem ve koşullar içerisinde yayımlanan diğer gazetelerden farklı olduğuna dikkat çekmiş, gazeteyi düzenli
olarak okuyan vatandaşların yaklaşık on yıllık bir eğitimi bu gazete sayesinde aldığını yazılarında sıkça
vurgulamıştır. Devrinin ünlü bilim adamları, romancı ve hikâyecileri ile güçlü bir yazar kadrosuna sahip olan
İkdam, sade dil kullanımının önemine de dikkat çekmiştir.
Bu çalışmada İkdam Gazetesi’nin dönem için önemi ve gazetenin Türk Basın tarihine sağladığı katkılar
değerlendirilmiştir. Gazete II. Abdülhamit döneminde yayımlanmaya başlamış Cumhuriyet dönemine tanıklık
etmiştir. Gazete 31 Mart 1961 yılında ekonomik nedenlerden dolayı kapanmıştır Gazete bu süreç boyunca halkı
eğitmek, insanları bilgilendirmek, okuyucuya yeni bakış açıları kazandırmak gibi misyonları benimsemiş ve
yayınlarında bu düşüncelerden taviz vermemiştir. İçerisinde zengin iç ve dış haberleri, ilânları, siyasî, ilmî, fennî,
edebî ve sanat ağırlıklı makale ve sohbetleri, barındıran İkdam Gazetesi’nin okul görevi üstlendiği
görülmektedir. İkdam bu yayıncılık anlayışı ile yaşanılan dönemde halkı eğitmeyi kendisine ana amaç
edinmiştir. Tüm bu gerekçeler son derece köklü bir tarihe sahip olan İkdam Gazetesi’ni incelemeye değer
kılmakta, çalışmanın önemi de buradan kaynaklanmaktadır.
İnuğur (2005:284)’a göre, dönemin diğer gazetelerine göre İkdam Gazetesi’nin üstünlüğü, haber ve yazı
zenginliğinden çok, imtiyaz sahibi ve başyazarının gazetecilikten yetişmiş, kudretli bir kalem sahibi olmasıdır.
İkdam dönem içerisinde halk tarafından benimsenmiş, sade dil anlayışı, içerisinde barındırdığı konular
dolayısıyla gerek geçmiş dönemde gerekse günümüzde birçok gazeteye örnek teşkil edebilecek bir nitelik
kazanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İkdam Gazetesi, Ahmet Cevdet Bey, Osmanlı Dönemi Gazeteleri.
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ÇEVRİMİÇİ GAZETELERDE YAYIMLANAN YOKSULLUK İÇERİKLİ
FOTOĞRAFLAR ÜZERİNE BİR ALIMLAMA ANALİZİ
Aslı KÖSEOĞLU
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, aslikoseoglu@atauni.edu.tr
Özet
Yoksulluk hem az gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkeler için ciddi bir sorun olmaya devam ettiğinden
incelenmesi gereken sosyal bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoksulluk, farklı boyutlarıyla gazete
haberlerinde işlenmekte, televizyon ve internet haberlerine konu olmakta, fakat konuyla ilgili metin, fotoğraf ve
videoların her biri, kişilerin kültürel, ekonomik ve sosyal koşullarına vb. göre farklı bağlamlarda yorumlanmakta
ve algılanmaktadır. İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu’nun önde gelen isimlerinden Stuart Hall’ün ünlü Kodlama
ve Kodaçımlama, makalesi, medya içeriği üretimi ve tüketimini yeğlenen, karşıt ve muhalif olmak üzere üç
farklı anlamlandırma düzlemi içinde kavramlaştıran bir model sunmaktadır. Hall’e göre televizyon ve diğer
medya içerikleri kodlanmış anlamlar bütünüdür ve bu anlamlar medya tarafından farklı kökenlere sahip alıcılara
dağıtılmaktadır. Sonuç olarak, medya içeriği göndericinin arzuladığı doğrultuda anlamlandırılmazsa, etkiden de
söz edilememektedir. Bu yüzden alımlama, izleyenlerin medya iletileriyle ilgili yorumları, kod açımlamaları,
okumaları, anlam üretimleri, algıları ya da kavrayışlarına işaret eden genel bir kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır. Hall ve arkadaşları, insanların aynı medya metinlerini ya da görselleri benzer şekilde
göremeyeceğini savunarak, düşüncelerinin temeline kodlama-kod açımlama esasına göre işleyen iletişim süreci
modelini yerleştirmektedir.
Bu çalışmada toplumsal dünyanın en yakıcı sorunlarından biri olmaya devam eden yoksulluk ve görsel temsili
konusu ele alınacak olup, yoksulluğun başat sunum biçimlerinin çevrimiçi (online) gazetelerde yayımlanan altı
fotoğraf üzerinden okuyucular tarafından nasıl algılandığı farklı kültürel, siyasal ve sosyo-ekonomik
kökenlerden gelen beş kişi üzerinden irdelenecektir. Çalışma kapsamında belirlenecek olan bu beş kişinin farklı
eğitim, yaş, sosyal statü ve ekonomik gelire sahip olması isteniyor olduğundan; bu kişilerin ev hanımı,
akademisyen, üniversite öğrencisi, bankacı ve mağaza çalışanı olarak seçilmesi planlanmaktadır. Seçilen Bu
kişilerle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilerek, her birine dijital gazetelerde yayımlanan yoksulluğa ilişkin
altı fotoğraf karesi gösterilecek ve yapılandırılmış sorular üzerinden görsel içerikleri yorumlamaları istenecektir.
Çalışmada çevrim içi gazetelerden rastgele seçilerek dikkate alınacak yoksulluk temalı fotoğrafların çocukları,
yaşlıları, göçmenleri ve yoksulluğa ilişkin kimi mekânları içermesi hedeflenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Yoksulluk Temalı Fotoğraflar, Alımlama Analizi, Stuart Hall.
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ENGLISH WOMEN'S SUFFRAGE STRUGGLE AND ITS REPRESENTATIONS
IN POLITICAL ART
Enes KAVAK
Asst. Prof. Dr., Gaziantep University, ekavak@gantep.edu.tr
Abstract
The extension of political rights to social classes and the conversion of sexist and patriarchal political structures
into more modern and democratic ones in England were the results of a prolonged and painful process. The
recognition of the most fundamental rights for women materialised in 1918 and 1928 respectively, allowing
them to participate in the political life. At the time, most of the countries in Europe had not granted these rights
and the campaigns for women’s rights were lost due to cultural prejudices and the socio-political atmosphere
during the World War I.
In England, the social and political roles of women at the beginning of 20th century were rather limited, and it
was almost impossible to mention women's rights in the modern sense with the exception of middle and upper
classes, women of which had relative autonomy. One of the most important centres of industry, technology and
urbanisation of the 19th century, England witnessed an unprecedented public campaign by the pacifist
(suffragists) and the activist but marginal (suffragettes) women with the aim of influencing political
establishments and the general public through the second half of the century. A significant aspect of these
suffrage campaigns was that the activists created and promoted a large body of art work to promote the
campaign, its arguments and participants. Thus, this paper aims to interpret the meanings created by the
representations of suffrage politics in art and to reveal in what ways the Suffrage movement in England produced
a unique discourse. Examining this historical and artistic movement will remind us once again the women’s role
in the politics a century ago and show the significance of art in a campaign that aims to influence the public
opinion in favour of the Woman’s Cause.
Key Words: Suffragettes, Women’s Political Rights, Political Art, England.
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DO WE REALLY NEED METHODS? A STUDY ON THE RELEVANCE OF
(POST)METHODOLOGICAL APPROACH TO TEACHING ENGLISH?
Vildan İnci Kavak
Instructor, Gaziantep University, School of Foreign Languages, vildan_elt@hotmail.com
Abstract
Recently, there have been considerable changes in the use of methods in teaching English. Researchers and
practitioners have become more conscious about the fact that the method-based pedagogies should be more
sensitive to local and specific necessities and grasp the opportunity offered by post-method pedagogies to help
practicing teachers develop their unique theory of teaching practices. In doing so, they can address the needs of
diverse identities, respect the complexity of teacher beliefs, and beware of the vitality of macrostructures - social,
cultural, political, and historical - that shape the micro-structures of pedagogical practices. As Kumaravadivelu
puts it, we have moved (or at least we have to move) from a state of “awareness” toward a state of “awakening”
(Kumaravadivelu, 2006). The growth of new knowledge about how and what to teach has confused both
teachers and learners. While some teachers continue using methods which have been out of favour and lost their
prominent positions recently, some others have embraced the new ideas with great excitement. It would be
plausible to claim that what we observe now is an understated and gradual transition from the method age and a
following period of eclecticism to the postmethod era. This paper thus attempts to reevaluate the terms such as
“method”, “approach”, “design” and “procedure”. Then, it discusses whether the methods are good for all or not
and in what areas practitioners face difficulties in their practices. The paper questions and interprets the changes
in the roles of students and teachers with the emergence of the postmethod era.
Key Words: Teaching English, postmethod, teachers’ attitudes
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HOCA AHMET YESEVİ SONRASINDA TÜRK-İSLAM DÜNYASI
MEFKÛRESİNDEN GÜNÜMÜZE YANSIYAN SORUNLAR
Beşir MUSTAFAYEV
Doç. Dr., Siirt Üniversitesi, besirmustafa@gmail.com

Özet
Türk toplulukları Türk Milletinin bölünmez birer parçaları, yani aynı müşterek milli, manevi kültürün ve tarihin
sahipleridir. Bu birliktelik özellikle Hoca Ahmet Yesevi döneminde ister Orta Asya, isterse de Anadolu’nun
tümüyle İslamlaşmasıyla oluşan Türk-İslam sürecinden günümüze kadar birçok olaylar eşliğinde süre gelmiştir.
Son iki asır Anadolu Türklerinin en sıkıntılı, Türk Dünyası’nın ise en karanlık asrıdır. Şöyle ki Anadolu
Türklüğü bu coğrafyada var olma mücadelesi verirken, Türk-İslam Dünyası’ndaki Türklüğün bağrına adeta
hançer sokulmuştur. Öte yandan dış Türkler Anadolu Türkleri kadar pek de şanslı olamamıştır. Rus ve Çin
oyunu sonucu Türk ellerinde sürgün, işgal, soykırım ve asimilasyon yaşanmıştır.
Günümüze gelince ister Türkiye olsun iterse de diğer Türk Cumhuriyetlerinin “Türk-İslam Dünyasına” ilişkin
devletin bütün kurumlarınca benimsenmiş ilkeler çerçevesinde sistemli bir politikası maalesef bulunmamaktadır.
Sadece her cumhuriyet kendi içinde kısır döngü halinde adeta geriye saymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin
özellikle Orta Asya, Azerbaycan/Dağlık Karabağ olayları patlak verince ve Sovyetler çökünce bir anda gözleri
açıldı. Bir anda “Aaaaa Dış Türkler/Kardeşlerimiz/Türk Cumhuriyetleri/Türk Soylu” gibi ifadeler dendi. Oysa
Türk dilli halklar Sovyetler boyunca ve öncesi de vardı. Türkiye ve Türk Dünyası arasında hemen-hemen her
alanda, İsmail Gaspıralı’nın zamanında ifade ettiği gibi: “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” adına güzel şeyler
yapılmıştı. Öte yandan Azerbaycanlı mütefekkirlerden Hasan Bey Zerdabî, daha 1876’da Ekinci gazetesinin on
dördüncü sayısında, Türk Dil Birliğini savunmuştu. 1900’lü yıllarda, Osmanlı-Türk edebî dilini savunanlar,
Hüseyinzade Ali Bey’in idare ettiği Füyûzât’ta bu yöndeki fikirlerini kaleme almaya başladılar.
Görülüyor ki bu alanlarda birlik ve bu birliğin tesisi birinci derecede rol oynamaktadır. Nitekim Atatürk’ün
isteğiyle kurulan Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu halen ‘ortak alfabe’ ve ‘ortak tarih eğitimi’ projesini
oluşturamamıştır. Bu eksiklik Türk dilli haklar arasında günümüzde ayrı bir sıkıntıyı beraberinde getirmektedir.
Türk Dünyasının her şeyden önce bir kültür birliği olduğu, en hassas yönünün ise ortak alfabe ve ortak tarih
olduğu düşüncesi mutlaka değerlendirilmelidir. Bizi biz yapan değerlerin de dil, edebiyat, tarih, kültür-sanat, örfadet, inanç ve aile gibi Türk-İslam bilincinin unutulmaması gerekir. Yapılacak şeyler çoktur. Milli ve manevi
gayret gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Yesevi, Türk-İslam Dünyası, mefkûre.
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SOSYAL DEVLET BAĞLAMINDA “KAMU HARCAMALARINDA ARTIŞ”
YAKLAŞIMLARI VE TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI GELİŞİM
TRENDİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zülküf AYRANGÖL
Dr. Öğretim. Üyesi , Erzincan Üniversitesi, zulkufayrangol@gmail.com
Özet
1929 yılındaki büyük buhrandan sonra oluşan devlet anlayışındaki değişim devletin temel görevlerini
gerçekleştirmesinin yanında, sosyal ve ekonomik anlamda da ekonomiye müdahale etmesi, kamu harcamalarını
artırmaya başlamıştır. Bu çalışma sosyal devlet anlayışıyla birlikte kamu harcamalarındaki artış eğilimini ortaya
koymaktadır. Ayrıca kamu harcamalarının büyümesini açıklamaya yönelik yaklaşımlar ve bu yaklaşımlar
kapsamında kamu harcamalarının büyümesinin gerçek nedenleri ve sonuçları üzerinde durulmaktadır. Çalışmada
ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti bütçelerinin belirli bir kısmını kapsayan faiz ödemelerinin gerek yatırım ve cari
harcamalar, gerekse genel ekonomik yapı üzerindeki etkileri de belirtilerek, kamu harcamalarının Türkiye’de
nasıl bir büyüme eğilimi gösterdiği anlatılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kamu Harcamaları, Sosyal Devlet, Sosyal Harcamalar
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TAŞITLARIN İNTERNETİ
İsmail BAKAN
Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ibakan63@hotmail.com

Zümrüt Hatice ŞEKKELİ
Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, zhkiper@yahoo.com
Özet
Son yıllarda yaşanan radikal düzeydeki teknolojik yenilikler, müşteri taleplerinin komplike olması, hizmetlerin
çeşitlenmesinin neden olduğu zorluklar, küreselleşme ve yeni ekonominin oluşması gibi etmenler ve bu
etmenlerin yarattığı ihtiyaçlar endüstriyel açıdan büyük değişimleri tetiklemiş; bunun sonucunda da Endüstri 4.0
devrimi gerçekleşmiştir. Bu devrim, domino taşı misali örgütlerin yönetim, üretim, lojistik vs. alanlarındaki
mevcut yöntemlerini de radikal bir şekilde yeni yöntemlere dönüşmek zorunda bırakmıştır. En yenilikçi
sektörlerin başında gelen otomotiv, teknoloji ve biyoloji sektörlülerini, hızla değişen dünyaya ayak
uydurabilmek için diğer sektörler de takip etmeye başlamışladır (Barretovd, 2017:1245). Üretim endüstrinde
yaşanan devrimlerden ilk olarak etkilenen lojistik endüstrisi de bu sektörlerden bir tanesidir (Timm ve Lorig,
2015). Lojistik endüstrisi de bu dönüşümden payını almış ve yapılmakta olan geleneksel birçok faaliyet yerini
teknolojik alt yapılı ve internet tabanlı yeni faaliyetlere bırakmaya başlamıştır.
Bu değişimlerin en önemlilerinden bir tanesi Nesnelerin İnterneti (IoT) olarak adlandırılan bir konsepttir. Bu
konsept ile nesneler kendi aralarında iletişim kurmaya ve bilgi alışverişi yapmaya başlamışlardır. Kablosuz
sensör ağlarında yaşanmakta olan bu gelişimler geleneksel taşımacılık araçlarını da etkilemiş; onların da internet
aracılığıyla bağlantı kurmasına imkân tanıyan bir alt yapının oluşmasını sağlamıştır (Sharma vd.,2016:495).
Taşıtların interneti (Internet of Vehicles) olarak da adlandırılan bu konsept, VANETs olarak isimlendirilen bir
alt yapı ile işletilmektedir (Kaiwartyavd, 2016:5356). Araç ad hoc ağlarının (Vehicular Ad Hoc Networks)
kısaltması olan VANETs, hareket halindeki taşıtların üniteleri (On Board Unit-OBU) ve yol kenarı üniteleri
(RSU) ile etkin ve eş zamanlı iletişim kurmasını sağlayan ve trafikte güvenliği temin etmeyi amaçlayan gelişmiş
bir ağsız erişim teknolojisidir (Yousef vd., 2006:761). Yol Kenarı Üniteleri, cihazdan cihaza doğrudan kısa
mesafeli kablosuz haberleşme teknolojileri yardımıyla taşıtlardaki ünitelerle etkileşim kurabilen, etkinlik,
güvenlik ve konfor sunan, çarpışma gibi yüksek riskli olayları engelleme imkânı sağlayan iletişim sistemleridir
(Alam vd., 2014: 343; https://w3.usa.siemens.com). Yol kenarı üniteleri askeriye, belediye, bakanlıklar gibi
kamu kuruluşları ve özel sektör arasında güçlü iş birliği sağlamaktadır (Tonguz ve Viriyasitavat, 2013:113).
Taşıtların interneti, geleneksel Akıllı Taşıma Sisteminden (ITS) farklı olarak taşıtlar, insanlar ve yol kenarı
üniteleri (RSU) ile bilgi etkileşimine daha fazla önem vermektedir. Bu konseptin amacı, eş zamanlı bir biçimde
mevcut konum; yol, trafik ve hava durumu vs. bilgilerine kolayca ulaşmanın ve riskli, tehlikeli veya acil
durumların önceden bildirilmesi suretiyle gerekli önlemlerin alınmasının sağlanmasıdır. Böylece taşıtların
izlenebilirliği, güvenliği ve park yeri bulma gibi oldukça yaygın olan sorunlara çözüm üretmek kolay hale
gelmektedir. Nesnelerin internetinin önemli bir kolu olan taşıtların interneti özellikle şehir dışı trafik çevresinde
sürücüler, yolcular ve trafik kontrol personelleri için ağ erişimi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır (Cheng vd.,
2015:2339; Kumar vd., 2014:544). Bu çalışmada uluslararası literatürde yer alan ve ulaşımda yüksek hassasiyet,
güvenilirlik ve maksimum verimlilik sunan Taşıtların İnterneti konsepti hakkında bilgi sunmak
amaçlanmaktadır. Bu amaçla akıllı lojistik bileşenlerinden biri olan bu konseptle ilgili ulusal ve uluslararası
birçok kaynakta tarama yapılmış ve bu alanda daha önce yapılmış olan birçok yayın incelenerek; bu konseptin
içeriği ve faydaları teorik açıdan açıklanmıştır.
Anahtar kelimeler: Lojistik 4.0, Nesnelerin interneti, Taşıtların interneti
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YUSUF SURESİ/ KISSASI BAĞLAMINDA HZ. YUSUF İLE KARDEŞLERİ
ARASINDA GEÇEN OLAYLARIN EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Osman KAYA
Dr.Öğr.Üyesi, Adıyaman Ünv., osmankaya57@hotmail.com

Hacı ÇİÇEK
Dr.Öğr.Üyesi, Adıyaman Ünv, hcicek02@hotmail.com
Özet
İnsanların yaratılış ve fıtratından gelen bazı duyguları vardır. Kıskançlık duygusu da bunlardandır. Allah,
insanları yaratırken insanlara fücurunu ve takvasını ilham etmiştir. Önemli olan, bu duyguların kontrol edilmesi
ve doğru yönde kullanılmasıdır. Kur’an, insanların zayıf ve güçlü yanlarını anlatırken bazen önceki toplumlardan
örnekler verir. Kimi zaman teşbih ve temsillerle, kimi zaman Hz. Yusuf kıssasında olduğu gibi kıssalarla anlatır.
Çünkü eğitimin metotlarından biri, teşbih-temsil yoluyla anlatım iken; bir diğeri de kıssalar yoluyla anlatımdır.
Hz. Yusuf kıssasında kardeşler arası kıskanma duygularının sebepleri ve onların doğurduğu neticelere
değinilmiştir. Bu kıssada, insanların, iffetini nasıl muhafaza etmesi gerektiğinden; anne ve babaların çocuklar
arasında adaletli davranmasından; kıskanma ve haset duygusunun insanları nasıl bir felakete sürüklediğinden; bir
peygamberin, Müslüman olmayan bir idarede görev alması gibi ibretlik birçok olay anlatılmaktadır. Fakat bu
bildirinin amacı çocuklardaki kıskanma duygusu ve bu kıskanma duygusunun iyi kontrol edemeyişinin nasıl kötü
bir felaketle neticelendiğini irdelemektir. Kur’an’da kardeşler arası kıskanma duyguları anlatılırken iki olaydan
bahsedilir. Bunlardan birisi Hz. Adem’in çocukları Kabil ile Habil arasındaki olay; diğeri ise Yusuf kıssasındaki
kardeşler arasındaki olaydır. Bilindiği gibi Hz. Adem’in çocukları arasındaki olay cinayetle sonuçlanmış; Hz.
Yusuf ve kardeşleri arasındaki olay ise belki de mucize olarak ölümle sonuçlanmamış ama insanlar için daha
birçok olayların vuku bulmasına sebep olmuştur. İnsan sosyal bir varlıktır ve bir başına yaşaması mümkün
değildir. Başkalarıyla kurduğu ilişkiler aracılığıyla yaşantısını sürdürür. Bireylerin, insanlardan uzak, münzevi
bir yaşam sürdürmesi, imkânsızdır. Zaten düşünme yeteneğinden sonra insanı diğer varlıklardan ayıran en
önemli özelliklerden birisi de, kuşkusuz, onun toplum halinde yaşama zorunluluğudur. İnsanlığın mutluluğu için,
bir takım öğüt ve tavsiyelerin yanı sıra emir ve yasaklarla, yaratıcıdan peygamberine indirilmiş olan Kur’an,
insanların düşünce ve davranışlarına istikamet vermiştir. İnsan düşünce ve davranışlarının, normalini anormalini
ortaya koyup bunların sebep ve neticelerini araştıran, düzeltilmesini sağlayan ve beşerin tefekkürüne yön veren
bir kitaptır. Bu sunumda Yusuf kıssası bağlamında Hz. Yusuf ile kardeşleri arasında geçen olaylardan hareketle
insanlardaki kıskanma ve haset duyguları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Hz. Yusuf, Kıskanma, Kıssa, Eğitim.
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CELÂLUDDÎN ES-SUYÛTÎ’NİN MAKÂMELERİNDEKİ İNTÂK VE TEŞHÎS
SANATLARINA DAİR BİR İNCELEME
-el-Makâmatu’l-Miskiyye, el-Verdiyye ve el-Yâkûtiyye ÖrneğiHacı ÇİÇEK
Dr.Öğr.Üyesi, Adıyaman Ünv, hcicek02@hotmail.com

Osman KAYA
Dr.Öğr.Üyesi, Adıyaman Ünv., osmankaya57@hotmail.com
Özet
Sözlükte “ayağa kalkmak ve ayakta durmak” anlamına gelen makâme kelimesi (çoğulu: makâmât), “Bir amaç
uğruna toplanan insanların kaldıkları veya oturduğu belli bir mekân” demektir. Daha sonra benzer yerlerde
söylenen edebî sözler de, makâme diye nitelendirilmiştir. Makamelerin, sözel olarak günümüzdeki stand-up
sanatına benzer formatta başladığını, bilahare yazılı metinler şeklinde devam ettiğini söyleyebiliriz.
Makâmât, Arap dili ve edebiyatında sanatsal bağlamda çok önemsenen edebî bir türdür. Nesir olmalarına rağmen
şiir tonunda söylenmiş, yazılmıştır. Çünkü her cümle ve kelime, kendi arasında bir insicam, bir uyum ve ahenge
sahiptir. Kelimelerinde müzikal ve senfonik bir boyut vardır. Genellikle tecnis, seci, teşhis ve intâk/fabl
sanatlarıyla örülüdür. Makâmelerin konuları ise çok çeşitlidir. Makâmât sahiplerinden Bediuzzaman elHemedânî (ö.398/1008), Muhammed el-Harîrî (ö.516/1122), İbn Saykal el-Cezerî (ö.689/1290) ve Nâsıf elYâzicî’nin (ö.1287/1870) yazdığı makâmelerde hayvan, şehir, yöre ve bölgeler, söz konusu edinilmiştir. Örneğin
el-Makâmatu’l el-Kırdiyye (Maymun makâmesi), el-Makâmatu’l-Esediyye (Aslan makâmesi), el-Makâmatu’lBağdadiyye, el-Makâmatu’l-Hicâziyye ve el-Makâmatu’l-Kudusiyye onlardan bazılarıdır. Zemahşerî’nin
(ö.538/1144) makâmeleri ise genellikle Makâmatu’t-Tevhid, Makâmatu’l-İstikâme, Makâmatu’z-Zuhd ve
Makâmatu’l-İhlâs konulu İslâmî motiflidir. İbnu’l-Cevzî’nin (ö.597/1201) makâmelerinde ise neredeyse bir
sınırlama bulunmamaktadır. Eserlerinde yukarıda söz ettiğimiz edebî sanatlara yer verenlerden birisi de
Celâluddîn es-Suyûtî(ö.911/1505)’dir. İlmî çevrelerde “ansiklopedik adam” diye bilinen es-Suyûtî,
makâmelerinde teşhîs ve intâk sanatını en ideal şekilde icra etmiştir. Mesela el-Makâmatu’l-Miskiyye’de anber,
za‘ferân ve zebâd gibi güzel kokuları; el-Makâmatu’l-Verdiyye’de gül, nergis, yasemin, nesrin, menekşe, nilüfer
ve reyhân (fesleğen) gibi çiçekleri; el-Makâmatu’l-Yakûtiyye’de ise yâkût, inci, zümrüt, mercan, zebercet, akik
ve fîrûze (turkuaz) gibi değerleri taşları konuşturmuş, dile getirmiştir. Konuşturulan objeler, kendilerine has
özellikleri dile getirerek karşı tarafa üstünlüklerini ispata çalışmıştır. Üstünlüklerini ispatlamak için ise ilk etapta,
ayet ve hadislerden deliller getirmiştir. es-Suyûtî, bir araya getirdiği nesneleri, bir tiyatro sahnesindeymiş gibi
konuşturmuş, tartıştırmış, bizzat aralarında hakemlik yapmıştır. Onların tartışmasını okuyanlar, bir ortaoyununu
seyretmişçesine hazzedecektir, söyler isek mübalağa yapmış olmayız. Bu bildiride ansiklopedik adam Celâluddîn
es-Suyûtî’nin adı geçen makâmelerinde konuşturulan nesneler ele alınmış, onların tartışma ve atışmalarının
analizi/kritiği yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: es-Suyûtî, Arapça, Makâmat, İntâk.

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences THE BOOK OF ABSTRACTS ISBN 978-605-9885-67-6

153l Sciences / May 11-

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences
April 6-8, 2018 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.com

www.iksadkongre.org

FARABI

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ALGI ARAŞTIRMASI
Hakan PABUÇCU
Dr., Bayburt Üniversitesi, hpabuccu@bayburt.edu.tr

Tülay KIRÇOĞLU
YL. Öğr., Bayburt Üniversitesi, tulaykircoglu1@ogr.bayburt.edu.tr
Özet
İkinci dünya savaşından beri yönetime olan güvensizlik hemen hemen her ülkede var olan bir sorun olarak
bilinmektedir. Bunun sebebi olarak yönetimin savaşlardan, devrimlerden ve ekonomik krizlerden sonra her
alanda etkin olması ve yönetim sisteminin genişlemesi ile halkın durumdan memnuniyetsiz kalarak sistemden
uzaklaşmış olmaları gösterilmektedir. Oysa kamu güveni hem hükümet için hem de siyasi sistemin etkinliği için
çok önemli bir fonksiyondur. Temel bir varsayıma göre, yönetimin içerisindeki herhangi bir kuruluşun
iyileştirilmesi bile bir bütün olarak yönetime olan güveni artırabilir. Kamu güvenini sağlamanın ve artırmanın
yolu ise halkın yönetim sistemine katılması ile gerçekleşmektedir. Bu nedenlerle geleneksel kamu yönetimi
anlayışı yerini yeni kamu yönetimi anlayışına bırakmıştır. Halk odaklı olan bu anlayış, yönetilenlerin beklentisi,
ihtiyaçlarının karşılanması ve haklarının korunmasını temel almıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı ile birlikte
birçok yeni kavram ve kurum literatüre girmiştir. Bu kurumlardan biri de günümüzde 57 farklı konsepti ile
yüzden fazla ülkede popüler olan Ombudsman (Kamu Denetçiliği Kurumu) ’dur. Ülkemizde 1970’li yıllarda
akademik olarak tartışılmaya başlanan kurum, nihayet 2012 yılında anayasal statü kazanarak kurulmuştur.
Ombudsman, hukukun üstünlüğünü sağlayan ve yolsuzluk karşısında iyi bir yönetim için mücadele eden
parlamento kontrol organıdır. Temel amacı, kamu kurumlarının veya görevlilerinin hukuka ve hakkaniyete
uygun çalışmasını sağlamaktır. Kurumun kararları bağlayıcı olmadığı için tek gücü ‘moral yaptırımı’ dır. Bu
yaptırım için bilinçli bir kamuoyu ve desteği gerekmektedir. Bu nedenle kurumun başarısı halkın bakış açısına,
bilgisine ve güvenine göre değişecektir. Ancak bugüne kadar yapılan akademik araştırmalarda kamuoyu
araştırılması yapılmamıştır ve bu halen büyük bir eksikliktir.
Bu çalışmanın amacı, vatandaşın Kamu Denetçiliği Kurumu’na bakış açısını belirleyerek kurumun etkinliğini
tartışmaktır. Bu doğrultuda yapılacak olan anket çalışması TÜİK istatistiki bölge sınıflandırılmasına göre örnek
oluşturabilecek 12 ilde uygulanacaktır. Hedefimiz kurumun ülkemizde nasıl ve hangi şartlarda etkin çalışacağını
belirlemektir.
Anahtar Kelimeler: Kamu denetçiliği, Ombudsman denetimi, Farkındalık, Kamuoyu Algısı
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SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE
ÇALIŞMA
Fatih Çağatay BAZ
Dr.Öğr.Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, fatihcagataybaz@osmaniye.edu.tr
Özet
Günümüzde, özellikle gençler arasında, internet kullanımı çok yaygındır. İnternet kullanımı en çok sosyal medya
alanında tercih edilmektedir. Sosyal medya haber, iletişim, eğitim, bilgi paylaşımı, arkadaş takibi gibi farklı
alanlarda ilgi çekmektedir. Sosyal medya insanlara düşüncelerini ve edinimlerini paylaşabilecekleri geniş bir
alan sunmaktadır. Bu çalışma ile sosyal medya bağımlılıkları üzerine Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
öğrencileri örnekleminde anket uygulanarak, sosyal medya bağımlılıkları analiz edilmektedir. Bu çalışmada
Şahin (2018) tarafından geliştirilen ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık
düzeylerini belirlemek amacıyla, geçerlik çalışmaları çerçevesinde açımlayıcı ve doğrulayıcı analizleri yapılmış
ve SMBÖ-YF’nun beşli Likert tipi, 4 alt boyut (sanal tolerans, sanal iletişim, sanal problem ve sanal bilgilenme)
ve 29 maddeden oluşan bir yapıya sahip olan ölçek kullanılmıştır. Analizler sonucu sosyal medya bağımlılığı
ölçeğinin, öğrencilerin sosyal medya bağımlılığını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu
ortaya koymuştur. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 145, en düşük puan ise 29’dur. Puanın yüksek olması
bireyin kendisini “sosyal medya bağımlısı” olarak algıladığı biçiminde değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Bağımlılığı, Üniversite Öğrencileri
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Fatih Çağatay BAZ
Dr.Öğr.Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, fatihcagataybaz@osmaniye.edu.tr
Özet
Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler beraberinde birçok yeniliği getirmiştir. Kullanıcıların yaşamına hızla giren
internet, ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye erişim imkânı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra eğlence, iletişim ve
eğitim gibi birçok alanda insanlara hizmet veren bir araç halini almıştır. Ancak bu kadar aktif kullanılan
internetin sık kullanımından kaynaklı birtakım problemleri de beraberinde getirdiği ortadadır. Bu problemlerden
birisi internet bağımlılığı konusudur. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyleri
araştırılmıştır. Araştırmada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde öğrenimlerini sürdürmekte olan
öğrencilerden elde edilen verilmektedir. Bu çalışmada farklı yaş gruplarından bireylerin internet bağımlılık
düzeylerini belirlemeye yönelik olarak Hahn ve Jerusalem (2001) tarafından tasarlanan ve orijinal adı “Skala zur
Erfassung der Internetsucht” olan ve Şahin ve Korkmaz (2011) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan internet
bağımlılığı ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 19 maddeden ve 3 faktörden oluşmaktadır. Bu faktörlerden birincisi
“Kontrol Kaybı”, ikincisi “Daha Fazla Online Kalma İsteği” ve üçüncüsü ise “Sosyal İlişkilerde Olumsuzluk”
tur. Ölçeğin puanlarının yüksekliği bireylerin internet bağımlılık düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir.
Ölçeğin güvenirliğini hesaplamak üzere veriler üzerinde iç tutarlılık analizleri yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnternet Kullanımı, İnternet Bağımlılığı, Üniversite Öğrencileri
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HAC İBADETİ UYGULAMALARININ GÜNEŞİN HAREKETLERİYLE OLAN
BAĞLANTISI
Arif ATALAY
Dr.Öğr.Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, arifatalay@osmaniye.edu.tr

Muhammed ÇUÇAK
Dr.Öğr.Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, muhammedcucak@osmaniye.edu.tr
Özet
“Hac İbadeti Uygulamalarının Güneşin Hareketleriyle Olan Bağlantısı” başlığındaki çalışmanın amacı; bu
konuda dağınık olarak verilen hükümleri toplamak ve hukukî dayanaklarıyla temellendirerek ortaya koymaktır.
Konuyla ilgili olarak günümüze kadar birçok eser yazılmış ancak güneşin hareketleriyle alakalı olan tarafı somut
olarak ele alınmamıştır. Araştırmamızı yaparken fıkhî kıyaslama yöntemi ağırlıklı olarak kullanılmıştır.
Zira bütün mükelleflerle alakalı birçok fıkhi konu; güneşin hareketlerine göre gerçekleşmektedir.
Araştırmamızda ifade edilenler ve edilmeyenler fıkıh ilminde ibadet ve zaman arasındaki bağın ne derece önemli
olduğunu göstermektedir. İslam dininde namaz, oruç ve hac dışındaki diğer birçok mükellefiyetler için de belirli
vakitler tayin edilmiştir. Mesela;
ayakları meshetmenin müddetinde, kurbanda, zekât hükümlerinde,
teyemmümde ve diğer ibadetlerde vakit konulması da İslam hukuku uygulamalarında vaktin önemini ve yerini
ifade etmektedir.
Bu konuların sebep, şart, mani gibi özelliklere sahip olmaları ilk bakışta mükellefler tarafından anlaşılmadığı
için konu hakkında zihinlerde birçok istifhamlar oluşmaktadır. Araştırdığım ve incelediğim kadarıyla konuya bu
açıdan yaklaşan, hükümlerini inceleyen ve gerekçelendiren özel bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bütün
bunlardan ve konunun ehememmiyetinden dolayı şâri’in güneşin batışına bağladığı hac ibadetiyle ilgili olarak
güneşin hareketlerini ve bu hareketin uygulamaya olan etkilerini ve sınırlarını araştırmaya karar verilmiştir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in veda haccını yaparken güneş battıktan sonra Arafat’tan Müzdelife’ye inmesinde
ve teşrik günlerinde zevalden sonra şeytan taşlamasında olduğu gibi hac menasiklerini açık alametlerle ve
belirtilmiş vakitlerde eda etmiştir. Benzer diğer ibadetler de vakitlerinde yerine getirilmiştir. Bu uygulamaları
Cabir b. Abdillah (r.a) hadisinde olduğu gibi Rasulullah (s.a.v)’den rivayet edilen diğer hadislerde de görmek
mümkündür. (Nisâburî, Sahihu Müslim, Kitabu’l-hac, no:1218, II, 483)
Zikredilen Hac menasikiyle ilgili durumların her birinde; fukahâ arasındaki ihtilaflar, bu ihtilafların delilleri,
ihtilaflı konularda tercih edilen görüşler ve tercih edilen görüşlerin delilleri birlikte zikredilerek güneşin batışına
bağlı olan hac ibadetiyle ilgili uygulamaların güneşin hareketleriyle illiyeti araştırılmıştır. Son olarak da
araştırma sonucunda elde edilen en önemli sonuçlar özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güneş, Hac ibadeti, menasik, gün batışı.
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EDİRNE VİLAYETİ’NE YAPILAN GÖÇLER (1853-1886)
İsa KALAYCI
Dr.Öğr.Üyesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, isakalayci@mku.edu.tr

Ahmet Caner ÇATAL
Arş. Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, acanercatal@gmail.com
Özet
Güneybatı Asya’yı Avrupa’ya bağlayan Türkiye, coğrafi konum itibariyle göç yollarının kavşağında
bulunmaktadır. Türkiye-Avrupa geçiş güzergâhında bulunan ve 1365-1453 döneminde 88 yıl Osmanlı’ya
başkentlik yapmış olan Edirne Vilayeti ise tarih boyunca yaşanan bu göçlerden etkilenmiştir. Bilhassa Osmanlı
Devleti’nin yoğun bir şekilde toprak kaybettiği XIX. yüzyılın ikinci yarısında cereyan eden hadiseler; Osmanlı
kültürüne ve güvenlik teminine inanan tehdit altındaki insanların dışardan içeriye doğru göç etmelerine neden
olmuştur. Osmanlı özelinde Edirne Vilayeti’ne yapılan göçlerin en önemli kilometre taşlarını 1853-1856 Kırım
Savaşı ve 93 Harbi oluşturmaktadır. Bu savaşlar sonrasında yaşanan toprak kayıpları neticesinde Rusların baskı
ve zulümlerine duçar olan Kırım, Kafkasya veya Balkanlardaki halk kitlesel bir şekilde Osmanlı merkezine
doğru göç etmiştir.
Edirne Vilayeti, Osmanlı’nın XIX. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı tarihi olaylarla adeta bir insan selini andıran
göç dalgalarına maruz kalmıştır. Bahse konu vilayetin hem daimi hem de geçici göçler açısından incelendiğinde
-özellikle Balkanlardan gelen göç hareketleri karşısında- bir “dalgakıran” görevi yaptığı anlaşılmaktadır. Zira
Dersaadet’e veya Anadolu’ya ulaşmak isteyen göçmenler için ilk durak Edirne olmuştur. Kendisine sığınanlara
her daim müşfik bir anne gibi kucak açan Osmanlı ahalisi ve dolayısıyla Edirne halkı da barınma, giyinme,
beslenme gibi göçmenlerin temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında ev sahipliğinin en güzel örneklerini
sergilemiştir. Kamusal idarecilerle Edirne halkının işbirliğiyle külfetli bir meseleyi çözdüğü gözlemlenmiştir.
Edirne Vilayeti’ne iskân edilen göçmenleri bir an önce müstahsil hale getirmek için bir süreliğine vergi
muafiyeti getirilmiştir. Hatta göçmenlere uygulanan muafiyet politikaları daha gümrüklerde başlamış ve
yanlarında getirdikleri eşyaları gümrük bedellerinden azade edilmişlerdir. Göçmenlere yapılan yardımların en
önemli kısmını ise zirai arazi tevzi ve hayvancılık için mera tevcihi gibi geçim kaynakları tahsisi oluşturmuştur.
Osmanlı devlet ricalinin ve Edirne halkının tüm fedakârâne çalışmalarına rağmen, göçmenlerin gelmesi üzerine
bazı asayiş sorunlarının da yaşandığı da gözlemlenmiştir.
Yaklaşık 33 yıllık zaman dilimini kapsayan bu çalışmanın mekânsal alanını Edirne Vilayeti’nin geneli
oluşturmaktadır. Böylece Edirne Vilayeti’nin nüfus devinimi bakımından yoğunluk yaşadığı bir kesitinin tarihi
perspektifle ortaya konması amaçlanmıştır. Bahse konu çalışma dönemiyle ilgili Edirne’ye dair özel bir
çalışmanın yapılmamış olması ise bu makalenin önemini artırmaktadır.
Edirne göçler tarihinin 33 yıllık dönemini içeren bu çalışma; başta Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri olmak
üzere, hatırat ve tetkik eserlerden faydalanılarak oluşturulmuştur. Kaynaklardan elde edilen bulgularla;
muhacirlerin nüfusu, göçmenlere tahsis edilen toprak miktarları ve göçmenlere yapılan diğer yardımlar, vilayet
genelinde yaşanan asayiş sorunları gibi hususlara açıklık getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Edirne Vilayeti, Kırım Savaşı, 93 Harbi, muhacir, iskân.
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ESKİ KİLİS SÖYLENCELERİ
Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU
Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, dogramacioglu@kilis.edu.tr
Özet
Kilis, tarih ve kültür kaynaklarının birleştiği, zengin söylencelerin olduğu bir ilimizdir. Kilis çok eski
uygarlıklardan günümüze kültürel olarak zenginleşerek gelmiştir. Kilis’te eski zamanlarda hemen her konuda
söylenen cümleler, özlü sözler veya sözlü anlatılarda verilen anlamlı mesajlar zengin bir kültürel birikimin
oluşturduğu değerler bütünü olarak düşünülmelidir. Bu bağlamda düşünüldüğünde eski Kilis söylenceleri
günümüzde unutulmak üzere olan kültürel birikimlerimizden biridir. Söylenceler eski zamanlarda özellikle
elektriğin ve internetin olmadığı devirlerde insanların iletişim ve eğlence ihtiyacını karşılayan önemli bir halk
edebiyatı ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar çoğu zaman tek odalı evlerde gaz lambalarının titrek
ışığında ve uzun kış gecelerinde evin en yaşlısının etrafında halkalanırlar ve Kilis söylenceleri dinlerlerdi. Bu
söylenceler gençlerle yaşlılar arasındaki iletişimi güçlendirdiği gibi yaşlıların gençlere tavsiyelerini
aktarmalarına da zemin oluştururdu. Böylece kuşaklar arası iletişim, büyüğü dinleme ve saygı duyma, gençlerin
söylencelerle eğitilmesi gibi birçok faydaları olan bu kültürel ortamlar Kilis’te oldukça yaygındı. Günümüzde
unutulmak üzere olan söylenceleri hatırlamak, gelecek nesillerin bundan haberdar olmalarını sağlamak,
toplumsal eğitim ve gelişim açısından oldukça faydalı olacaktır. Diğer şehirlerimizde olduğu gibi Kilis’te de
yöresel kültür unutulmakta, Batı’nın bize ve gençlerimize empoze ettiği yanlış davranış şekilleri gittikçe
yaygınlaşmaktadır. Kültürümüzün ve millî benliğimizin muhafazası, gençlerimizin topluma faydalı olarak
eğitilmesi ancak geçmiş değerlerimize sarılmak ve köklerimizi güçlendirmekle olacaktır. Köklerinden koparılmış
toplumlar seviyesine inmemek için değerlerimizle barışmalı ve yeniden güçlü ve bilinçli nesiller yetiştirmeliyiz.
Bu da eskiden beri süregelen söylencelerimiz gibi kültürel değerlerimize sarılmakla olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kilis söylenceleri, sosyal eğitim, Kilis kültürü
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KİLİS MASALLARINDA SOSYAL HAYATLA İLGİLİ TAVSİYELER
Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU
Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, dogramacioglu@kilis.edu.tr
Özet
Kilis’te yüzyıllardır devam edegelen sözlü kültür ürünlerimizin en önemlilerinden biri masallardır. Eski
toplumlarda televizyon, internet ve diğer iletişim araçlarının yerini masal ve halk hikâyeleri tutuyordu. İnsanlar
eğlenmek ve bir arada hoşça vakit geçirmek için halk hikâyelerini ve masalları dinliyorlardı. Yaşlı ve bilge
insanların etrafında halelenen insanlar masallarda anlatılan vakadan kendilerine pay çıkarırlar ve böylece sosyal
hayatla ilgili hisse kaparlardı. Masallar yanlış bilindiği gibi küçük çocuklar için değil özellikle büyükler ve
gençler için anlatılıyordu. Kilis masallarını dinlediğimizde küçük çocukların burada anlatılan vaka örgüsünü
anlamalarının bir hayli zor olduğu görülecektir. Bu masallarda evlilik, ticaret hayatı, ana-baba ve çocuk ilişkileri
hakkında yüzlerce tavsiyelerin olduğu görülmektedir. Bu masalları dinleyen gençler yaşlıların hayat
tecrübelerinden yararlanmış olmaktaydılar. Böylece birden içine düşebilecekleri zor durumlardan bu tecrübeler
vasıtasıyla kolaylıkla kurtulmuş olmaktaydılar. Masallarda eş seçimi konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiği,
iş ortaklıkları, ana babaya saygı, kanaat, iyilik gibi birçok konuda tavsiyeler bulunmaktaydı. Böylece nesiller
masallarla eğitilmekte ve topluma yararlı bireyler durumuna gelmekteydiler.
Anahtar Kelimeler: Kilis, masal, gençlerin eğitimi, sosyal hayat tecrübeleri.
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ORUÇ MÜKELLEFİYETİNİN GÜNEŞİN BATIŞIYLA OLAN İLİŞKİSİ
Muhammed ÇUÇAK
Dr.Öğr.Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, muhammedcucak@osmaniye.edu.tr

Arif ATALAY
Dr.Öğr.Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, arifatalay@osmaniye.edu.tr
Özet
İnsanoğlunun yaratılış sebebi olan Allah (c.c)’ya kulluk etmek ibadetlerle mümkündür. Namaz, oruç, hac, zekât
ve benzeri ibadetler de vakte bağlıdır. Vakit girmeden ibadet yapılmaz, yapılsa da her hangi bir hüküm
doğurmaz ve kişinin zimmeti o ibadetin mükellefiyetinden kurtulmaz. Mesela; zekât hükümlerinde,
teyemmümde, ayakları meshetmenin müddetinde, kurban ve diğer ibadetlerde vakit konulması da şeriatte vaktin
önemini ve yerini ifade etmektedir. Yine aynı şekilde; “Namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. (Nisa
103)”; yani belirli bir vakitle sınırlandırılmış olan demektir. “Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden
(karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” Allah Teâlâ bu ayette
Müslümanlar için bir günlük oruç vaktini açık bir şekilde sınırlandırmıştır. Buna göre oruç; beyaz ipin siyah
ipten ayrılmasıyla başlar, gecenin ortaya çıkması ve geceye girişle son bulur. Peygamber Efendimiz (s.a.v) veda
haccını yaparken güneş battıktan sonra Arafat’tan Müzdelife’ye inmiş ve teşrik günlerinde zevalden sonra şeytan
taşlamış gibi hac menasiklerini açık alametlerle ve belirtilmiş vakitlerde eda etmiştir. Başka ibadetler de
vakitlerinde yerine getirilmiştir.
Dolayısıyla bütün mükellefleri ilgilendiren birçok fıkhi mesele; güneşin batışı üzerine bina edilmiştir. Bu
meselelerin bir kısmı birçok kimse tarafından anlaşılmadığından bu konu hakkında kafalarda birçok sorular
oluşmuştur. İbadet ve zaman arasındaki bu vaz geçilmez ilgi dikkate alınarak hazırlamış olduğumuz “Oruç
Mükellefiyetinin Güneşin Batışıyla Olan İlişkisi” başlıklı bu bildiriden hedeflenen; oruçla ilgili hükümleri fıkhî
delilleriyle temellendirerek bilimsel fıkhî kıyaslama şeklinde araştırmayı ortaya koymaktır. Böylece oruç ve
zaman arasındaki ilgiyi somutlaştırmaktır. Çünkü bu güne kadar bu konuda yapılan araştırmalar bu bakış
açısından odaklanmamış ve konularına göre dağınık bir durumdadır. Sistemli olarak bir araya getirilmemiştir. Bu
bildiri hazırlanırken konuyu fıkhî delillerle temellendirme ve fıkhî kıyaslama esas alınmıştır.
Oruç ve güneşin batışıyla ilgili bildirimizde; âlimler arasındaki bariz ihtilafları, görüşlerin delilleri ve tercih
edilen görüş ve delili birlikte zikredilerek güneşin batmasına bağlı olarak oruçla ilgili hükümler ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Güneş, Oruç Mükellefiyeti, Gün batışı.
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İŞ KAZALARINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK
Ayşe DÜRÜYE BAHAR
Öğr.Gör. ,Gaziantep Üniversitesi- ayseyeni@gantep.edu.tr

Derya ÇEVİK TAŞDEMİR
Öğr.Gör., Gaziantep Üniversitesi- deryaceviktasdemir@gmail.com
Özet
Günlük hayatımızın önemli bir parçası olan iş, insanın ekonomik varlığını sürdürmesi için vazgeçilmezdir. İş
hayatının önemli bir kesiminde kişiler iş sözleşmesi ile çalışmaktadırlar. İş sözleşmesi işçi ve işveren arasında
bağımlı ve kişisel ilişki kuran bir özel hukuk sözleşmesidir. Bağımlı ve kişisel ilişki kurması sebebiyle iş
sözleşmesi sözleşme taraflarından işçiye sadakat, işverene ise işçiyi koruma borcu yüklemektedir. İşverenin
işçiyi koruma borcundan doğan en önemli yükümlülüğü ise iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktır. İşçi sağlığı,
işçicin yaptığı iş ve işyerindeki ortamdan etkilenmemesini aynı zamanda işçinin bedeni, ruhsal ve sosyal açıdan
iyiliğini ifade eder. İşçi sağlığını korumaya yönelik alınacak önlemler ve konuyla ilgili yapılan çalışmalar işçi
sağlığının konusunu oluşturmaktadır. İş güvenliği ise işçinin, işyerindeki makine, donanım ve malzemelerden
kaynaklanacak çalışanların can ve sağlığına yönelik tehlikelere karşı korunmasıdır. İşyerindeki risklerin
belirlenmesi ve bu risklere karşı alınacak teknik önlemler iş güvenliğinin konusunu oluşturmaktadır. Temel
amacı çalışanların korunması olan işçi sağlığı ve güvenliği kavramının kapsamına işyerindeki üretimin ve
işyerinin güvenliğinin sağlanması da girmektedir.
Ülkemizde sanayileşmenin gelişmesine bağlı işçi sayısı artışı iş kazaları ve meslek hastalıklarının da artışına
sebep olmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıklarının artması ise sadece çalışanları etkileyen bir durum değildir.
İş kazası ve meslek hastalıkları çalışanlarla birlikte iş gücü ve verimlilik kaybına yol açtığından hem işveren hem
de ülke ekonomisi açısından zarara sebep olur. Aynı zamanda işçinin meslek hastalığına yakalanması veya
sağlığının bozulması çalışanların ailelerini de etkilediğinden dolaylı yoldan toplumun her kesimini etkilediğini
söylemek de mümkündür. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği kavramı her geçen gün önem kazanırken iş kazası
ve meslek hastalıklarının sonuçlarını giderme düşüncesi yerini ekonomik ve teknik gelişmelere bağlı olarak iş
kazası ve meslek hastalıklarının engellenmesi düşüncesine bırakmaktadır.
Çalışmamızda öncelikle iş güvenliği profesyonelleri kavramı açıklanacak sonrasında işveren ve iş güvenliği
profesyonellerinin işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması alanındaki yükümlülüklerinden bahsedilecektir.
Çalışmanın devamında gerçekleşen iş kazasında işverenin ve iş güvenliği profesyonellerinin hukuki
sorumlulukları ortaya konacaktır.
Anahtar kelimeler: işçi sağlığı güvenliği, hukuki sorumluluk, iş güvenliği profesyonelleri.
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MAKİNE HALISININ SANATSAL DOKUNUŞLARLA RUH BULMASI
Öznur ÖZDİNÇ
Öğretim Görevlisi, Gaziantep Üniversitesi, oznurtan@gantep.edu.tr

Eylem EROL
Öğretim Görevlisi, Gaziantep Üniversitesi, konur@gantep.edu.tr

Tuğba TÖLEK
Uzman, Gaziantep Üniversitesi, cevikkol@gantep.edu.tr
Özet
İlk dokunan halının yeri ve zamanı tarihçiler tarafından kesin olarak bilinmese de ilk halı örneklerinin M.Ö.
500’lü yıllardan bu yana Orta Asya, Anadolu, Kafkaslar, Türkmenistan, İran ve Çin’de üretildiği yaygın olarak
doğrulanan bir bilgidir. Bu coğrafya bu yüzden ‘Halı Kuşağı’ olarak anılıyor. Osmanlı döneminde ‘nakkaşlık’
olarak adlandırılan halı tasarımcılığı acemi sanatkârlardan aktarılan bilgiler ve yetiştirilen sanatçılar aracılığıyla
gelişmiş ve nakkaşlık 16. Yüzyılda özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde altın çağını yaşamıştır.
Yüzyıllardır üretilen halılar, tarihi, gelenekleri, efsaneleri anlatılırken yaratıcılarının imzalarını da taşır. Zamanla
gelişen dokumacılık farklı amaçlar için kullanılan halı ve kilimler üretilmesini sağladı. Sonradan üretilen
dokumalar çadırları odaları ayırmak, ibadet etmek, gıda malzemelerini saklamak için üretilmiş ve
fonksiyonlarını karşılamaları konusunda ustalaştıkça estetik bir boyut kazanmıştır.
Sanayileşmenin ve tüketimin artmasıyla makine halısı alanında da ciddi adımlar atılarak önemli yatırımlar
yapılmıştır. Gaziantep’te Makine Halısı sektöründe son dönemde hızla markalaşma çalışması sürmekte ve
uluslararası piyasalarda Türk markaları rekabet edilebilirlikte dünya markalarıyla liderlik savaşı vermektedir.
Dünyada birçok konuta giren Türk Halı markalarının Gaziantep’ te üretilmesi ise şehri bu sanayi alanında yıllar
içinde tartışılmaz bir üstünlüğe taşımıştır. Uluslararası ticaret merkezi (ITC) verilerine göre 2014 yılında Dünya
Halı İhracat miktarı 2.863.482.000- USD olarak gerçekleşmiştir. Bu veriden hareketle Türkiye Dünya Halı
İhracatının % 70 ini yapmakta, Gaziantep ise Dünya Halı İhracatının % 56’ lık kısmını gerçekleştirmektedir.
Ülkemiz ekonomisi ve özellikle ihracatı açısından önemli yer tutan makine halıcılığı sektöründe istenilen
kalitede halılar üretilse de ilk başlarda tasarım konusunda sıkıntılar yaşanmıştır. Kullanılan desen çizim
programlarının yetersizliği ve halı dokuma makinelerinde sınırlı sayıda renk kullanılarak dokuma yapılabiliyor
olması tasarımcıların yaratıcılıklarını sınırlamıştır. Ancak gelişen teknoloji ile halı dokuma makinelerinin
kapasitesi arttırılarak daha fazla sayıda renkli iplikle halı dokuma imkânın olması, yine gelişen desen çizim
programlarının modern ve klasik halıda farklı tasarımların yapılmasına olanak sağlayarak halının sadece yer
döşemesi olarak değil aynı zamanda bulunduğu ortama ruh giydirmesi sağlanmıştır.
Bu çalışmada geçmişten günümüze makine halılarında kullanılan renkler ve tasarım yelpazesi incelenerek birçok
insanın zevkine hitap eden Dünya halı pazarında kendine yer bulmuş teknoloji ve sanatsal dokunuşların
buluşması ile oluşan makine halıları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Halı, Sanat, Desen
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KÜLTÜREL MİRASIMIZ OLAN KUTNU KUMAŞI VE EBRU SANATI
BULUŞMASI
Tuğba TÖLEK
Uzman, Gaziantep Üniversitesi, cevikkol@gantep.edu.tr

Öznur ÖZDİNÇ
Öğretim Görevlisi, Gaziantep Üniversitesi, oznurtan@gantep.edu.tr

Eylem EROL
Öğretim Görevlisi, Gaziantep Üniversitesi, konur@gantep.edu.tr
Özet
Kutnu kumaşı dokumacılığı Anadolu ‘ da ve Gaziantep’te çok eskiden beri yapıla gelen ve yöremizde bir
zamanlar çok önemli bir geçim kaynağı olmuş ve olmaya da devam eden bir el sanatıdır. Türkiye’ de yalnızca
Gaziantep’te tamamen el tezgâhlarında, sadece ipek ve pamuk iplik kullanılarak değişik şekillerde dokunan
ipekli bir dokuma türüdür. İçinde sentetik hiçbir madde bulunmadığından sağlıklı bir kumaş türüdür.
16. yüzyıldan itibaren Gaziantep’te dokunan kutnu kumaşı, eskiden Anadolu’da özellikle alımlı giyinmek
isteyen insanların hayallerini süslerdi. Anadolu Selçuklularından bu yana dokunan kutnu kumaşlarından yapılan
giysiler Osmanlı padişahları tarafından da elbise olarak giyilirdi. Zarafetin simgesi olan bu kumaş türü maalesef
zaman içerisinde eski önemini yitirmiştir. Gaziantep Sanayi ve Ticaret odalarının verdikleri bilgilere göre
1973’den günümüze aynı hızla dokuma alanındaki gelişmeler sürdürülmüş, Gaziantep bugün çok çeşitli dokuma
ve iplik üretimi ile önde gelen sanayi şehirlerimizden biri olmuştur. Ancak dokumacılığın sanayileşmesi alanında
desteğin sürdürülmesine karşı, el dokuma sanayine önem verilmemesi el dokumacılığı alanının gerilemesine
hatta yok olmasına sebep olmaktadır. Özellikle son yıllarda eski kutnu dokuma ustaları kendilerinden sonra bu
mesleği devam ettirecek ustaların yetişmemesinden ve bu mesleğin unutulmasından korktukları için bu kumaş
dokuma türünü yeni nesillere aktarılıp sevdirmeye çalışmaktadırlar. Bu konuda kutnu dokuma ustalarına
Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de destek vermektedir. Kutnu kumaşı gibi bir başka
önemli kültürel mirasımızda Ebru sanatıdır. Ebru sanatı görsel açıdan şölen haline gelen çok renkli ve kıymetli
bir sanattır. Suyun üzerinde renk verme çalışmalarıyla yapılan süsleme sanatı olan ebru, günümüzde artık pek
uygulanmamaktadır. Osmanlı döneminde uygulanan ebru sanatı, önemli bir iş koludur. Birçok kişiye kazanç
sağlamıştır. Doğu toraklarından Avrupa’ ya yayılmasıyla ebruya Avrupa’da, Türk kâğıdı ismi verilmiştir. Tüm
dünya üzerinde ilgi çekmiş, uygulanmış ve sevilmiş bir sanattır. Günümüzde ise belirli birkaç isim dışında ciddi
anlamda bu ile uğraşan kişilerin sayısı azdır.
Bu çalışmada iki büyük kültürel mirasımız olan kutnu kumaş ve ebru sanatının birleşmesiyle oluşan yeni dokuyu
genç nesillere sevdirmek ve sahip çıkmaları için ilgilerini çekmek için yapılan çalışmalar derlenerek
farkındalığın arttırılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kutnu, Dokuma, Ebru
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SANATIN İMGE EVRENİNDE, KAFATASI SEMBOLÜNE YÜKLENEN
ANLAMLAR
Rahşan Fatma AKGÜL
Dr.Öğr.Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, rahsan.7@hotmail.com
Özet
Araştırma konusunun öznesi olan kafatası; evrensel bir sembol olarak kabul edilir. Arkeolojik ve antropolojik
araştırmalar; insanlık tarihi sürecinde tüm zamanlarda dini ve kültürel ritüellerin önemli bir anlam taşıyıcısı
olarak kafatasının, değerli bir sembol olduğunu bulgulamıştır. Kafatasının geçmişte taşıdığı tüm sembolik
anlamlarının, bugüne de çeşitli biçimlerde aktarıldığına tanık oluruz.
Sanatın tarihsel sürecinde çeşitli sanat dalları içinde ürün veren sanatçıların; ekollerinin savları bağlamında,
kafatasına olan ilgilerini kanıtlayan çok sayıda sanat eserinden söz edilebilir. Gündelik yaşamın içinde alışıldık
klişe anlamlarının dışında, insanın kendi varlığına ilişkin ürettiği derin fikirlerin görsel taşıyıcısı olarak
kafatasını seçmesi, radikal bir somut gerçeklik olarak görülebilir. Kafatası insanın en eski aynı zamanda en güçlü
simgelerinden biridir ve bu imgenin çakışan, çok sayıda yoruma sahip, uzun ve çeşitli kullanım geçmişi vardır.
Çoğunlukla ölüm ve yaşamın diyalektik bir göstergesi olarak görülmekle birlikte kafatası imgesinin; korku,
özgür düşünce, isyankârlık, kötü şanstan kaçınmak, cesaret ya da ölüm, tehlike kayıtsızlığı, ölümden sonra
hayatın değeri ve değişim gibi birçok anlamı içeren kullanım alanı vardır.
Bir kafatasının görsel çekiciliğinin bir kısmı, kolayca tanınabilir olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. İnsanın,
diğer kemiklerinin işlevselliğinin ötesinde, çok sayıda değer atfedilen kimlik olarak “yüzü” ve akıllı bir canlı
olarak “beyni” taşıyan bu dayanıklı form, her zaman türün izlerinin takip edildiği güvenilir bir kanıt olarak
görülmüştür. Bu çalışmada, kafatası imgesinin anlamlandırma çeşitliliğini grafik sanatlar bağlamında irdelemek
amaçlanmıştır. Özellikle resim sanatı tarihinde görülen örneklerle bağlantı kurularak gerçekleştirilen analizde;
kafatası imgesinin grafik sanatı ürünlerinde yer alışında görülen anlam yansımaları ve dönüşümleri dikkate
alınmıştır.
Dünya çapında büyük bir sembolik statüye sahip olan kafatası imgesi, insanlığın en eski ve en güçlü
simgelerinden biridir. Çalışmada grafik tasarımı bağlamında imgenin irdelenmesinde, Felsefe, Sanat Tarihi,
Sosyal Antropoloji ve Grafik Tarihi gibi alanlarda yapılmış ilgili bilimsel çalışmaların verilerinden
yararlanılmıştır. Zaman zaman içeriği boşaltılarak moda motif olarak da gündelik yaşamın içinde sıradanlaşmış
gibi görülen bu imgenin, kültürel ve sanatsal anlam derinliğinin vurgulanmasına araştırma süresince önem
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kafatası, Grafik Tasarım, İmge.
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KENTİN DİLİ VE MEKANA YANSIMASI
Şafak KAYPAK
Doç. Dr. ,Mustafa Kemal Üniversitesi, skaypak @gmail.com

Özet
Bu çalışma, kentin dilinin mekana yansıma şeklini incelemeyi amaçlamaktadır. Dil, duygu ve düşünceleri
aktarmada kullanılan bir iletişim aracıdır. Biyolojik veya sosyo-kültürel nitelikte olabilir. İnsan nüfusunun büyük
bir kısmı kentlerde yaşamaktadır. Kentin de bir “dili”; kendini anlatım veya tanıtım şekli vardır. Kentin dili,
kentin kendini ifade şeklidir. Kentin dili, bir kentsel çevrenin kendini bize hangi görüntülerde sunduğudur. Bu,
insan-mekân bütününün birlikte oluşturdukları ortak bir dildir. Kentler mekan üzerine yerleşirler. “Bulunulan
yer” olarak tanımlanan mekân, insanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde yaşam etkinliklerini
sürdürmesine elverişli, hava, toprak ve sudan oluşan çevredir. Mekân ister yer, konum, alan içeriğinde olsun,
hem fiziksel hem de algısaldır. Yaşadığımız ve çalıştığımız yer olarak mekân, maddesel yani fiziksel olduğundan
duyu organlarımızla doğrudan algılayabildiğimiz somut bir gerçekliktir. Genellikle önemi ve iletişimsel değeri
çoğu kez farkına varılmaz. Oysa ilişki ortamını oluşturan temel etkenlerdendir.
Her kent kendi dinamikleriyle kendine has doğal ve yapay özelliklere sahip olur. Kentteki üretim ilişkileri ve
mekânın örgütlenme-dağılım biçimi aracılığıyla bu dili kullanarak kendini ortaya koyar. Biz kentlerin görgül
özelliklerinden ve orada yaşayarak elde ettiğimiz deneylerden giderek o kentin kimliğini saptarız. Mekânın fizik
özellikleri ve düzenlenişi insanlarla ilişkilerimiz üzerinde etkilidir. Bu yapılar insanların yaşama biçimini ve
kültürünü doğrudan yansıtır. Çevre koşulları ise, insanı etkileyen tüm dış etkenlerdir. Günümüzde kentler,
büyük bir hızla yeşilin en az olduğu beton diyarlarına dönmekte, her yer yapılarla kaplanmaktadır. Kent çirkin
görüntüler sunmakta; ben ‘çirkinim’, bakımsızım, sahipsizim demektedir. Kentlerin kendilerini anlatacak özgün
bir yanları kalmamaktadır. Kentlerde ekilecek biçilecek toprak, hareket edecek alan kalmamakta; sadece
bugünkü yaşamı değil geleceğimizi de etkiler hale gelmektedir. Kısaca, kent, insanın hizmetinde sadece bir
madde ve nesne olarak algılanmaktadır. Bu dile kayıtsız kalmak, kent yönetimleri için birlikte öğrenme
sürecinden, tek taraflı öğrenme sürecine düşmek sonucunu doğurur. Birlikte öğrenme demokratik değerlere daha
uygun iken, tek taraflı öğrenme otoriter değerlere geçit verir. Bu bağlamda, sürdürülebilir kentler hayal olmasın
diyorsak; bireysellikten çıkarak, kenti ve kırı ile olaylara bütüncül bir bakış açısı ile bakmak zorunluluğu
doğmuştur.
Anahtar Sözcükler: Kent, Çevre, Dil, Kentin Dili, Mekan
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KENTIN GÖRSEL ÇIRKINLIĞI KATI ATIKLAR VE BELEDIYELERCE
YÖNETILMESI
Şafak KAYPAK
Doç. Dr. ,Mustafa Kemal Üniversitesi, skaypak @gmail.com
Özet
Bu çalışma, kentlerde çirkin görüntüler oluşturan katı atıklara bakmakta ve belediyelerce bu sorunun nasıl
yönetildiğine odaklanmaktadır. Nüfus artışı, teknolojik gelişme, sanayileşme, kentleşme, hızla artan ve
farklılaşan tüketim ile ortaya çıkan katı atıklar, görsel kirlilik sorunlarının başında gelmektedir. Çünkü atıkların
çeşidi ve miktarı gittikçe artmaktadır. Kentler tüketim alışkanlıkları farklı olan insanları bir araya getirirler.
Değişen ve çeşitlenen tüketimle birlikte, gaz ve sıvı atık türlerinde gözle görülebilir artışlar olsa da en çok
görülen atık türü katı atıklardır. Katı atık, evsel, ticari ve endüstriyel işlevler sonucu oluşan ve tüketicisi
tarafından artık işe yaramadığı gerekçesiyle atılan ancak çevre ve insan sağlığı nedeniyle düzenli biçimde
uzaklaştırılması gereken maddeler olarak tanımlanır. Eski kullanımlarda çöp olarak bilinir. Çöpün küçüğü çerçöp olarak adlandırılır. Kentte karşınıza yere atılmış bir çikolota kağıdı, sakız, kırılmış cam, boş şişe, pet şişe
sıklıkla çıkabilmektedir. Çünkü insanlar yaşadıkları çevreyi genellikle herşeyi atabilecekleri yer olarak
görmektedirler. ‘Nasıl olsa çöpçüler vardır ve nasıl olsa belediye temizleyecektir.
Atık yönetim süreci katı, sıvı ve gaz atıkların toplanması, taşınması, ayıklanması, bertarafı ve geri kazanım
süreçlerinin tümünü kapsamaktadır. Gelişen ekonomik koşullarla beraber bu sürecin yönetimi daha zor bir hal
almıştır. Bu sorunların çözümü için oluşturulan çevre yönetim sisteminin en önemli aktörleri belediyelerdir.
Kentsel katı atık yönetimi, kavramı evsel nitelikli ve sanayi, ticari ve diğer kurumlardan kaynaklanan atıkların
yönetiminden yerel yönetimlerin sorumlu olduğu kentsel katı atıkların toplanması, biriktirilmesi, aktarılmasıtaşınması, işlenmesi, geri dönüşümünü anlatmaktadır. Bu sürecin iyi bir şekilde yönetimi, atıkların azaltımı,
uzaklaştırılması, tekrar kazanımı, enerji dönüşümü, çevrenin sağlığı ve sistemin işleyişi açısından bütünleyici bir
işlev görebilecektir. Atıkların değerlendirilmesi ve işlenmesi genellikle teknik boyutlarıyla incelenmekte, sosyal
ve kültürel kısmı daha geride kalmaktadır. Çevre ve atık yönetimine verilen önem ve geri kazanım faaliyetlerinin
durumu kültür kalıpları ile bağlantılıdır. Farklı bakış açılarının gelişmesini sağlamak, çevre ve atık yönetimi
sürecine yönelik sorumluluk bilincinin gelişmesi açısından da yarar sağlayabilecektir. Kentsel katı atık
yönetiminde, entegre katı atık yönetimi ve sürdürülebilir atık yönetimine önem verilmesi gerekmektedir. Yapılan
değerlendirmelerde, literatür tarama, gözlem ve belediye yetkilileri ile yapılan görüşmelerden yararlanılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Atık, Katı Atık, Çevre, Katı Atık Yönetimi, Belediye
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CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA REJİMİN HALKA BENİMSETİLMESİNDE
ÖNEMLİ BİR ARAÇ: CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
Turgut İLERİ
Dr.Öğr.Üyesi, Amasya Üniversitesi, turgut.ileri@amasya.edu.tr

Asım ÇOBAN
Doç. Dr., Amasya Üniversitesi, asim.coban@amasya.edu.tr
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanı ile başlayan dönemde, yeni rejimin halka tanıtılması, anlatılması
ve benimsetilmesine ilişkin yapılan çalışmalar ele alınacaktır. Bilindiği üzere Cumhuriyet ilan edildiğinde halkın
büyük bir kesimi yeni rejimin kapsam ve içeriği hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip değildi. Uzun yıllar
hanedandan bir üyenin yönetimden sorumlu olduğu sisteme bağlı olunması, biraz ötesinin henüz pek biliniyor
olmaması nedeniyle, millet egemenliğine dayanan yeni bir sistemi ilk anlarda anlamak ve algılamak kolay
olmamıştır. Bu nedenle halkın yeni rejim hakkında bilgilendirilmesi, sistemin getirdikleri ve kazanımları
hakkında aydınlatılmasına gerek duyulmuştur. Bu bağlamda Cumhuriyet’in tanıtılması, halkın bilgilendirilmesi
ve aydınlatılmasına yönelik her vilayet, kaza ve köyler dâhil yerleşim yerlerinde çeşitli çalışmalar ve etkinlikler
yapılmıştır.
Bu faaliyetler içerisinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki etkinlikler ayrı bir yere sahiptir. Bayram
kutlamaları programında yer alan etkinliklerle Cumhuriyet rejimi halka çeşitli yönleri ile tanıtılmaya
çalışılmıştır. Bu yolla halkın yeni yönetim şeklini anlaması ve benimsemesi düşünülmüştür. Bu etkinlikler
içerisinde; halkı aydınlatmaya yönelik konferansların organize edilmesi ve Halk Kürsülerinin oluşturulması;
Cumhuriyeti ve sistemi anlatan gazete ve dergilerin çıkarılması ile dövizlerin hazırlanması yer almaktadır.
Bunlardan başka köylü halka yönelik kutlama programlarının düzenlenmesi, yine köylü kesime hitap edecek
gazetelerin çıkarılması; köylü halka yönelik konferansların düzenlenmesi; şehirlerde inşaatı tamamlanan çeşitli
vasıftaki binaların açılışlarının yapılması; sergi ve müze ziyaretlerinin yapılması; müzik ve temsil, tiyatro
programları ile at yarışları, cirit ve güreş gibi spor müsabakalarının yapılması sıralanabilir. Ayrıca, şehirlerin
süslenmesi, zafer taklarının şehrin giriş ve çıkışlarına konumlandırılması, fener ve lambalarla oluşturulan görsel
güzellikler ile fener alaylarının tertip edilmesi de halkın beğenisini ve coşkusunu artırmaya yönelik faaliyetler
olarak tanımlanabilir.
Sıralamaya çalıştığımız bu etkinlikler, çaba ve gayretler ile özünde Cumhuriyetin bir rejim olarak tanıtılması,
halkın bunu anlaması; millet egemenliği denen sistemi ve kazanımlarını öğrenmesi, rejimin getirilerini ve
sağladığı imkân ve kolaylıkları görmesi sağlanmıştır. Bu nedenle de halkın yeni bir yönetimi benimsemesinde
istisnalar hariç ciddi sorunlar yaşanmamış, halk bu sisteme kolayca uyum sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Cumhuriyet Etkinlikleri, Bayram Kutlamaları.
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞTE SEÇİM İTTİFAKLARI
BAĞLAMINDA ‘CUMHUR İTTİFAKI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ: SEÇİM
İTTİFAKI MI KOALİSYON MU?
Berat AKINCI
Dr.Öğr.Üyesi, Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi,bakinci@adanabtü.edu.tr

Muhammed ŞAHİN
Arş. Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, muhammedsahin@mku.edu.tr

Murad DUZCU
Arş. Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, muradduzcu@mku.edu.tr
Özet
Türkiye kamuoyunda hükümet sistemi üzerine yaşanan uzun tartışmalar sonucunda ‘16 Nisan’ referandumu ile
başlayan ve kabul edilen parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne (CHS) geçiş süreci,
yasama ve yürütme erklerinin etkin ve verimli çalışmasını sağlama amacıyla gündeme taşınmıştır. Söz konusu
hükümet sistemi değişikliğiyle parlamenter sisteme özgü uzun süren hükümet pazarlıkları ve koalisyon
hükümetleri yürütme ve yasama erklerinin ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir başarı sağlamasını
engellemiştir. Dolayısıyla, CHS yasama ve yürütme erklerinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak adına
seçimlerden mutlak bir sonuç elde etme düşüncesi üzerine tasarlanmıştır. Ancak, siyasi partilerin yürütme
erkinin başına geçecek olan adayın yüzde 50+1 oy ile seçilebilmesi gerçeği ile karşı karşıya olmaları ve
yasamada da yürütme erkini destekleyecek çoğunluğa ulaşmaları kolay olmayacaktır. Türkiye’nin parçalanmış
ve kutuplaşmış siyasal yapısı ve değişken seçmen davranışı göz önüne alındığında, siyasi partilerin bir araya
gelerek toplumsal tabana sahip bir seçim ittifakı oluşturmaları CHS’nin birleştirici etkisini ortaya çıkarması
açısından hayati önem arz etmektedir. Sonuçta, son yıllarda ülkenin siyasal sisteminde ‘hakim parti’ olma
yolunda büyük mesafe kaydeden Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP)
21 Şubat’ta meclise sunduğu seçim ittifakını düzenleyen yasa teklifi ile bugüne kadar gayri resmi oluşturulan
seçim ittifaklarının yasal bir niteliğe kavuşmasının önü açılmaktadır. Bununla birlikte seçim öncesinde yapılması
öngörülen ittifakların parlamenter sistemde hükümet kurmak için oluşturulan koalisyon hükümetlerinden farklı
olduğunun da altının çizilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla seçim ittifaklarının yasal düzenlemeye
kavuşturulduğu bugünlerde, yeni hükümet sisteminin parlamenter sistemde sıkça görülen koalisyon
hükümetlerine yer vermeyecek olması önemli bir avantaj olarak görülürken, seçim ittifaklarının bu anlayışla
çelişebileceği tartışması ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada yeni hükümet sistemine geçiş aşamasında AK Parti
ve MHP arasında oluşturulacak olan ‘Cumhur İttifakı’nın parlamenter sistemde görülen hükümet
koalisyonlarından farkının ortaya konulması amaçlanmaktır.
Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, siyasi partiler, seçim ittifakları, Cumhur İttifakı
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BİR TERÖRİSTİN HAYATI ÜZERİNDEN: NASIL DEVLET OLUNUR?
Ömer Fuad KAHRAMAN
Arş.Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

İsmail SARITEKE
Arş.Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü

Aziz BELLİ
Dr.Öğr.Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Özet
Son zamanlarda dünya, terör örgütlerinin tehdidi altında, bu soruna çözüm önerileri aramaktadır. El Kaide’den
Boko Haram’a, Asya’dan Afrika’ya; intihar saldırılarından bireylerin gerçekleştirdiği katliamlara kadar pek çok
coğrafyada pek çok farklı şekilde terör olaylarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu minvalde, Irak’ta 2007 ‘de
ortaya çıkmasına karşın, temelinde Amerika’nın Irak’ın işgaline karşı durmak fikriyle kurulmuş olmanın mantığı
yattığı halde, Suriye’de 2010 yılından itibaren gücünü gösteren IŞID ve 1983’ten bu yana Türkiye’de terör
faaliyetlerini sürdüren PKK ve bunun Suriye’deki uzantısı YPG bu çeşitliliğe örnek verilebilir. Değinmek
istediğimiz nokta, bu terör örgütlerinin belli toprakları ele geçirerek bu topraklarda hâkimiyet kurmak
istemeleriyle diğer örgütlerden ciddi şekilde ayrılmasıdır. IŞID ve PKK/YPG bir anlamda terör yöntemleriyle
elde edecekleri topraklarda devletleşmek istemektedirler.
Yakın tarihe bakıldığında ise sayılan bu örgütlerin amaçlarını gerçekleştiren bir devlet olarak İsrail’i görmek
mümkündür. Kuruluş döneminde İsrail, Britanya Filistin Mandası olarak İngiltere idaresinde iken, İngilizlere
karşı bağımsızlık, yerleşik Araplara toprak elde etmek için saldıran Yahudi terör örgütlerinin çabaları ve
birleşmesi ile ortaya çıkmıştı. 1920 ve 30’lu yıllarda kurulan Irgun, Lehi, Haganah gibi Yahudi terör örgütleri,
1948 yılında bağımsızlığını ilan ederek kurulan İsrail devletinin devlet kadrolarını ve kurumlarını
oluşturacaklardı. Bu konuda İsrail’in analiz edilmesinin, terör faaliyetlerini yöntem olarak seçmiş bir grup
insanın nasıl devlet olabileceği hususunda faydalı olacağını söyleyebiliriz. Böylelikle İsrail üzerinden IŞID ve
PKK/YPG örneklerini anlamlandırmak mümkün olacaktır.
Çalışmamızda, İsrail’in kuruluş yıllarından bir portre seçerek yaşanan olayları genel bir çerçevede
değerlendirmek yerine, bu isim üzerinden daha özel ve detaylı analizlerde bulunmayı öngörüyoruz. Bu isim,
terör örgütü kuruculuğu yapmış ve hatta İngilizlerle II: Dünya Savaşı esnasında işbirliği yaptıkları için bir kısım
Yahudilere saldıracak kadar ileri gitmiş, bağımsızlık için Nazi Almanyasıyla işbirliği yapmanın uygun olduğu
gibi söylemlerle ortaya çıkmış Avraham Stern’dir. Stern, kurduğu Stern Çetesi ile bağımsızlık ile bağımsızlık
için İngilizlere saldırırken toprak kazanabilmek adına Araplara karşı da terör faaliyetlerinden geri durmamıştır.
Bulunduğu bölgenin yerel halkına ve idari yönetimine yönelik terör faaliyetleri, YPG ve IŞID ile benzerlik
göstermektedir. Geçmişte IŞID, devletini ilan etmiş YPG ise bu yolda ilerlemeye çalışmaktadır. Çalışmamız, bu
terör örgütleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyan bir analiz elde etmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Devlet, PKK/YPG, Stem.
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TÜRKİYE’DE ENERJİ POLİTİKALARI VE ENERJİDE POLİTİKA TRANSFERİ
Aziz BELLİ
Dr.Öğr.Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

İsmail SARITEKE
Arş.Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü

Ömer Fuad KAHRAMAN
Arş.Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Özet
Enerji, günümüz dünyasında oldukça önem kazanmıştır. Ülkelerin güç kazanmalarında veya kaybetmelerinde
olduğu kadar, hayatta kalıp varlıklarını sürdürebilmeleri de enerji ihtiyaçlarını nasıl düzenlediklerine bağlı hale
gelmiştir. Sanayi devriminin ardından hızla önem kazanan enerji, devletler kadar özel girişimler ve hatta bireyler
için de vazgeçilmez olmuştur. Fakat özellikle ekonomisini kalkındırmaya, toplumsal refahını yükseltmeye
çalışan ülkeler açısından enerji, daha da dikkat edilmesi gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Zira
ülkelerin gelişme yolundaki kaderi, enerjiye bağlıdır, diyebiliriz. Çünkü ülkeler, geliştikçe enerjiye olan
bağlılıkları ve bağımlılıkları da o derecede artmaktadır.
Türkiye, gelişen bir ülke olarak, bu minvalde enerji ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılamanın çarelerini
aramaktadır. Yerli ve milli enerji kaynaklarına yönelerek, bu konuda, dışa bağımlılığını azaltmaya çalışmakta;
aynı zamanda da kendi öz kaynaklarıyla kalkınmanın getirilerinden faydalanmaya çalışmaktadır. Takdir
edilecektir ki enerji hammaddesini temin konusunda ülke dışı kaynaklara mecbur kalan bir ülkenin gelişmesi,
hem bu kaynakların herhangi bir ihtimalle kesilmesi veya kesilmesi tehdidinin hissedilmesi nedenlerinden
dolayı, hem de enerji temini için harcanan maddi yükün ağırlığıyla gerçekleşecek gelişim atılımlarının gecikmesi
açısından zorluklar taşımaktadır.
Türkiye bu zorlukları yaşamamak için son yıllarda enerji konusunda ciddi atılımlar gerçekleştirmektedir. Bu
atılımlar arasında, ülke petrol ve doğalgaz gibi verimli doğal enerji yataklarından yoksun olduğu ve bunların
temininde dışarıya bağımlı olduğu için, sürdürülebilir enerji kaynaklarının yaratılması amacı bulunmaktadır.
Türkiye, fosil yakıt kaynaklarının yerini güneş, rüzgâr, jeotermal ve sudan elde ettiği enerji ile değiştirmek
istemekte; böylelikle enerjide dışa bağımlılığın azaltılması istenmektedir. Bunun yanında enerji kaynakları
bakımından çeşitlilik sağlanmaya çalışılmakta, ayrıca tükenmesi beklenen fosil yakıtlar yerine sürdürülebilir
enerji kaynaklarının dayanıklılığına geçiş yapılmaya çalışılmaktadır.
Türkiye’nin gerçekleştirdiği bu atılımlar, sonunda yerli ve milli sürdürülebilir enerji temini için atılan adımlar
olsa da, Türkiye’nin saydığımız enerji kaynaklarını ilk kullanan ve bunları kullanacak teknolojiyi icat eden ülke
olmadığı aşikârdır. Türkiye mesela güneş enerjisinde panellerin, rüzgâr enerjisinde santrallerin temini için halen
dışa bağımlıdır. Çalışmamızda yer verdiğimiz konu şudur ki, enerji ihtiyacının karşılanması için geliştirilen,
yukarıda özetle bahsettiğimiz politikalar, enerji üretim araçlarının (paneller, yazılımlar vs.) dışarıdan temin
edilmesi konusuyla sınırlı kalmış gözükmektedir. Enerji üretim araçlarının ülkemizde yapılması, bu araçların
dışarıdan temin edilerek Türkiye’de sadece montajlanmasından daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Aksi halde
Türkiye’nin dışarıdan enerji hammaddesi temin etmekten kaçıp, bunun yerine daha pahalı şekilde enerji
teknolojisi araçları transfer etmek mecburiyetinde kalması olasıdır. Bu durum, enerjide dışa bağımlılığın biçim
değiştirmiş halidir; transfer edilecek teknoloji üretim mekanizmaları ile ve hatta buna uygun yasal ve idari
mevzuat, kurum ve politikalar ile edinilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji Transferi, Politika.
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ESNAF VE SANATKÂRLARIN FİNANSAL, VERGİSEL VE SOSYAL GÜVENLİĞE
İLİŞKİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Dilek ŞENEL
Öğr.Gör., Pamukkale Üniversitesi, dsenel@pau.edu.tr
Özet
Esnaf ve Sanatkârlar, ait oldukları ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasına katkı sağlamaktadırlar.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde esnaf ve sanatkârların desteklenmesi ve yeni değerler üretmeye veya mevcut
değerleri korumaya yönelik olarak teşvik edilmesi, işsizlik, istihdam, katma değer yaratma gibi pek çok soruna
çare olma alternatifi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda esnaf ve sanatkârlar, iş üretmek suretiyle hem
kendi işsizliklerine, hem de istihdam ettikleri kişilerin işsizliklerine çare olmaktadırlar. Öte yandan elde etmiş
oldukları gelir ve ürettikleri katma değer dolayısıyla devletin daha fazla vergi geliri elde etmesine ve bu sayede
de gelir dağılımına dolaylı olarak etki etmektedir. Tüm bunların yanı sıra esnaf ve sanatkârlar, hem kendileri,
hem de yanlarında çalıştırdıkları işgörenleri için sosyal tehlikelere karşı devlete sigorta primi ödemesi yapmakta
ve aksi durumda ortaya çıkabilecek sosyal sorunlara da katkı sağlamaktadırlar. Sosyal anlamda bakıldığında,
kayıt altında çalışanların sosyal güvencesi sağlanmakta ve bu kişilerin iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi
bir sağlık problemi gibi sorunları ortaya çıktığında sosyal güvenlik sistemin yararlanabilmektedir. Ayrıca
yapılmış araştırmalar göstermektedir ki, istihdamın, işgücüne katılımın azaldığı, işsizliğin arttığı dönemlerde,
hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik gibi suçlarda artış olmaktadır. Esnaf ve sanatkârların yürütmüş oldukları bu
faaliyetler sosyal anlamda bu tür sorunlara da kendi içinde çözüm getirebilmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerin temel sorunlarına çare olmak yönünde faaliyetlerini sürdüren esnaf ve sanatkârların
finansal, vergisel ve sosyal güvenliğe ilişkin birtakım sorunları olduğu bilinmektedir. Bu anlamda, yapmış
oldukları faaliyetlerle birçok sorunu kendi içinde eriten esnaf ve sanatkârların desteklenmesi ve daha fazla katma
değer yaratan ürünler üretmesi yolunda teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, Denizli’nin Kale İlçesinde
faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların bu yöndeki sorunlarının ne olduğunu tespit etmek ve bu sorunlara
yönelik çözüm önerileri getirmek adına hazırlanmıştır. Bu bağlamda Kale ilçesinde faaliyet gösteren 89 esnaf ve
sanatkâra anket uygulanmak suretiyle araştırma gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar istatistik paket programı ile
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Elde edilen araştırma bulgularına göre; krediler ile ilgili destek bulamamak ve
ekonomik istikrardaki süreçler finansal açıdan esnaf ve sanatkârların en büyük sorunları olarak belirlenmiştir.
Vergisel sorunları incelendiğinde ise, vergi oranlarının yüksekliği ve denetimlerin yetersizliği en büyük iki sorun
olarak ifade edilmiştir. Sosyal Güvenliğe ilişkin sorunlarına değinildiğinde ise, 4b primlerinin yüksekliği ve
sosyal güvenlik sisteminin adaletsizliği üst sıralardaki sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Esnaf ve Sanatkârlar, Finansal ve Vergisel Sorunlar, Sosyal Güvenlik Sorunları
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A KANTIAN UTOPIA: A CITY CANNOT LIE
Cihan Necmi GUNAL
Research Assistant, Kocaeli University,cihangunal@gmail.com
Abstract
Smart city is the concept that a city uses contemporary information and communication technologies (ICTs)
developments in its public services related to economy, health, transportation, or education. These systems help
to maintain effective, efficient, and economic public services. These systems, also, provide a great opportunity to
monitor the public activities all the time. This study aims to find out whether we can use the smart cities to
enhance good governance in public management. Transparency, accountability, and participation are the key
elements of the good governance and when the citizens want to be a part of the policy-making process, they
could face the principal - agent problem. This problem occurs when agents (the ones with the asymmetric
information) make a decision on behalf of their own interests instead of the principal (the one who needs to be
served by the same agents.) The principal - agent problem is a significant obstacle in front of elements of the
good governance notion. To overcome the principal – agent problem, smart city concept could be an option; as
ICTs are computer-based systems and all the necessary information can be shared with society by ICTs without
any “lies”. One way to doing this is presenting the e-government applications to the society. E-government is the
notion that involves the online public service applications. Computers can only process the data given by the
input units and smart cites, as data collectors and evaluators, have the capabilities of being an input unit.
Therefore, the society have a “utopic” chance to have all the information that they require to be an effective and
efficient participant of the policy-making process.
Keywords: Smart city, good governance, public management, e-government, the principal – agent problem,
ICTs.
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İYİ YÖNETİŞİM İLKELERİNİN UYGULANMASINDA KAMU DENETÇİLİĞİNİN
ROLÜ
Nahide Işıl ÇETİNKAYA İSTİKBAL
Arş. Gör. Dr., Kocaeli Üniversitesi, isil.cetinkaya@kocaeli.edu.tr
Özet
Avrupa Birliği tarafından 2000 yılında ilan edilen ve Lizbon Antlaşmasının Aralık 2009’da yürürlüğe girmesiyle
üye devletler için yasal olarak bağlayıcı hale gelen Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nda “iyi yönetim” temel
bir hak olarak düzenlenmiştir. Türk idare hayatında da önemle üzerinde durulan kavramlardan biri haline gelen
iyi yönetim, 2000’li yıllardan itibaren hız kazanan teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, yeniden şekillenerek
yönetilenlerin de sürece dahil olduğu “birlikte yönetmek” anlamına gelen iyi yönetişim kavramına dönüşmüştür.
Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen açıklık, katılım, hesap verebilirlik, etkililik ve tutarlılık gibi temel
ilkeler çerçevesinde düzenlenen yönetişimin, uygulamada hayata geçirilebilmesi için yönetimin bu ilkelere bağlı
hareket edip etmediğinin çeşitli mekanizmalar aracılığıyla denetlenmesi bir gereklilik olarak kabul edilmektedir.
Kamu Denetçisi (ombudsman) ise bu denetimi sağlayan önemli bir aktördür. Kamu Denetçiliği, idare ile
yönetilen sınıf arasında arabuluculuk faaliyeti yürüten bir mekanizma olarak ilk defa İsveç idari yapılanmasında
yer almıştır. Öte yandan Kamu Denetçiliği Kurumu Türk idari tarihine yabancı olmayan bir yapı olmakla
birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde kurulması 2012 yılını bulmuş, Anayasanın 74. maddesinde
düzenlenerek Anayasal bir kurum olma niteliğine haiz olmuştur. “… şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve
işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete
uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla” görevlendirilen kamu
denetçiliği, iyi yönetişim kurallarının uygulanmasına ilişkin yönetime tavsiyelerde bulunmakla yükümlüdür.
Tarafına ulaştırılan şikayetleri değerlendirirken kötü yönetim örneklerinin giderilmesi, bireylerin idare karşısında
eşit söz hakkına sahip olması gibi hususları gözeterek çözüm üretmek kuruluş amaçları arasında yer almaktadır.
Bu çalışmada öncelikle günümüz kamu yönetimi anlayışının temel unsurlarından olan iyi yönetişim ilkeleri
üzerinde durulacaktır. İzleyen bölümde, bu ilkelerin kamu yönetiminde etkin olarak uygulanabilmesi için yapılan
düzenlemeler ve oluşturulan mekanizmalar ortaya koyulacaktır. Son bölümde, bu mekanizmalardan biri olarak
faaliyet gösteren kamu denetçiliği kurumunun aldığı tavsiye kararlarda, iyi yönetişim ilkelerinin yerleşmesi
adına yaptığı tespitler ve çözüm önerileri değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: İyi Yönetişim, Ombudsman, Kamu Yönetimi
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POLİTİKANIN BİLİMSELLEŞME SÜRECİNDE TEKNİK BİLGİ İLE KAMUSAL
SORUMLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Süleyman ŞAHAN
Öğr. Gör., Gaziantep Üniversitesi, suleymansahan28@gmail.com
Özet
Bilgi ve politika arasında çok eskilere dayanan tarihsel ilişki farklı disiplinler için ilgi çekici konuların başında
gelmektedir. Bilgi, insanlık tarihinin her döneminde yöneticilere yol gösteren bir kılavuz işlevi görmüştür. Köy
ya da aşiret düzeninden kentlere doğru geçişten hemen sonra kentteki siyasal farklılaşmaların gelişmesi devletin
oluşmasının zeminin hazırlamıştır. Uygar topluma geçişin önemli aşamalarından birini simgeleyen devletin
varlığı yöneten-yönetilen ayrımının da yavaş yavaş belirginleşmesini sağlamıştır. Gücün/iktidarın paylaşımı,
uygulanışı hangi devlet biçimi olursa olsun yöneten ve yönetilen gruplar arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. İster
büyü, mistik ve uhrevi güçlerle gerekçelendirilmiş bir yönetim olsun, ister Antik Yunan’da bilginin sağlayacağı
erdeme ulaşmış filozof kralın yönetimi olsun azınlık her daim meşruiyetini sağlayacak bir dayanak noktasına
ihtiyaç duymuştur. Her yönetim, içinde bulunduğu zamanın şartlarına uygun bilgiyi kendi gereksinimleri
doğrultusunda kullanmıştır. Fakat devlet mekanizmasının giderek karmaşıklaşarak büyük bir aygıta dönüşmesi
ve insan yaşamının geri döndürülemeyecek bir şekilde değişimiyle birlikte “rasyonel bilgi” toplumsal yapının ve
politikanın yeniden inşasın en etkili aracı olmuştur. Modern dönemle beraber güç/iktidar mücadelesinin aracı
haline gelen bilgi ve bilgi sahibi olan uzmanlar, toplumsal yapının inşasında öncü roller üstlenerek, ayrıcalıklı bir
konum elde etmişlerdir.
Moderniteyle başlayan değişimler 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren giderek
artmaya başlamış, politik, ekonomik ve toplumsal alandaki dönüşümler neticesinde bilimsel sermaye ile
donatılmış uzmanlar, özellikle düşünce ve davranışları örgütlü bir şekilde yönlendirmeyi amaçlayan
neoliberalizmle birlikle iknanın akılcılaşmasını sağlayan kişiler haline gelmişlerdir.
Teknik bilginin ve bu bilgiye sahip uzmanların, teknokratların politikayı dizayn etmedeki etkisi birçok
tartışmanın da başlamasına neden olmuştur. İki ana paradigma etrafında süregelen tartışmalarda Amerikan
politika bilimine egemen olan çoğulculuk yaklaşımına göre bilgi, kamusal sorumluluk adına devletin dengeleri
gözeterek farklı çıkarlarla uzlaşmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bilim ve politika arasındaki
işbirliğinin politikayı rasyonelleştireceğine, tarafsız uzmanların devletin işleyişini kolaylaştıracağına dair
çoğulcu görüşün varsayımlarına karşı itiraz giderek yükselmiştir. Eleştirel teorisyenler bilimsel danışmaların,
uzmanların, teknik kadroların gözetiminde gerçekleşecek planlamaların politik işleyişi nesnel ve herkesi
kapsayacak bir sürece doğru götürmediği gibi politika ve demokrasi pratiği açısından olumsuz sonuçlara yol
açtığını vurgulamışlardır. Moderniteyle birlikte rasyonel, teknik bilginin toplumsal ve politik yaşamdaki
etkilerine odaklanılan çalışmada politika ile bilgi arasındaki ilişki tarihsel perspektifte “teknokratik teori”
bağlamında ele alınacaktır. Bu doğrultuda gücün/iktidarın sürdürülmesinin yapıcı unsuru olan teknik bilginin
kamusal sorumluluk açısından nasıl kullanıldığı çoğulcu ve eleştirel yaklaşımlar açısından değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Modernite, Teknokrasi, Uzmanlık
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ÜLKE MARKASININ OLUŞTURULMASINDA SPOR DİPLOMASİSİNİN KONUMU
Oğuz GÖKSU
Arş. Gör. Dr., Gaziantep Üniversitesi, oguzgoxsu@gmail.com
Özet
Spor, uluslararası alanda yeni ilişkilerin tesis edilmesinde ve diplomatik açılımların yapılmasında önemli bir
dinamiktir. Spor diplomasisi ya da spor yoluyla diplomasi, toplumların birbirlerine yakınlaşmasına ve ülkeler
arasında yeni algılar oluşmasına, mevcut algıların olumlu yönde değişmesine ya da negatif izlenim oluşmasına
zemin hazırlamaktadır. Ülke markası oluşturma sürecinde spor kritik bir öneme sahiptir. Spor diplomasisi
çalışmaları, diyalog geliştirme ve sürdürülebilir ilişkiler kurma sürecinde kültürel ve dil farklılıkların önüne
geçerek bireylerin, toplumların ve devletlerin ortak bir konu üzerinde konuşmasını, sorunların çözümüne ilişkin
müzakerelerin yapılmasını ve uzlaşı anlayışının tesis edilmesi sağlayacak potansiyele ve güce sahiptir. Spor,
ülkelerin köklerinden gelen farklılıkları ve kültürel çeşitliliği harmanlayarak bir uzlaşı platformu inşa etmektedir.
Çalışmada spor faaliyetlerinin, sportif başarının ve spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmanın spor
diplomasisi ekseninde nasıl bir konuma sahip olduğu merakından doğmuştur. Araştırmanın temel problemi;
‘Ülke markasının oluşturulması sürecinde spor diplomasisi nasıl bir role sahiptir?’ Çalışmanın amacı,
Türkiye’nin ülke markasının dizayn edilmesinde spor diplomasisinin geçmişten bugüne neler yaptığını spor
organizasyonları ev sahipliği, Türk sporcularının ve takımlarının farklı alanlarda uluslararası düzeyde kazandığı
başarılar üzerinden incelemektir. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı spor organizasyonları ile Türk sporcularının ve
takımlarının uluslararası seviyede kazandığı başarılara ulaşmak için retrospektif (geriye doğru) arşiv tarama
yöntemi kullanılarak online kaynaklar incelenmiştir. Spor diplomasisinin ülke markası inşasında nasıl bir rolü
olduğu dünyadan önemli örneklerle birlikte Türkiye özelinde tartışılmıştır. Araştırma, sportif faaliyetler ve
başarılar açısından 2000 ve 2017 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Türkiye’nin düzenlediği spor
organizasyonları, bireysel düzeyde ve takım sporları açısından kazanılan başarılarla sınırlandırılmıştır. Çalışma
neticesinde, spor organizasyonları düzenlemenin ve sportif başarının yumuşak güç unsuru olarak kamu
diplomasisinin önemli araçları olduğu fikrine varılmıştır. Türkiye’nin uluslararası düzeyde üst düzey sporcular
yetiştirmesi gerektiği düşünülmektedir. Diğer yandan spor diplomasisi bağlamında yakın gelecekte Türkiye’nin
en büyük vizyonu Olimpiyat Oyunları, Fifa Dünya Kupası veya Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği
yapmak olmalıdır. Ayrıca pozitif bir ülke markası tasarlanması için sporcuların kesinlikle doping konusuyla
gündeme gelmemesi gerektiği ifade edilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Ülke markası, spor diplomasisi, yumuşak güç
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1991 GENEL SEÇİMLERİNDE ANAP’IN SEÇİM KAMPANYASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ VE MESUT YILMAZ’IN ROLÜ
Oğuz GÖKSU
Arş. Gör. Dr., Gaziantep Üniversitesi, oguzgoxsu@gmail.com
Özet
Bu çalışma, 1991 milletvekili genel seçimlerinde ANAP’ın siyasal iletişim uygulamalarında siyasal kültürün
rolünü konu edinmiştir. Çalışma, siyasal kültür konusuna seçmen davranışları ve halkın siyasete bakış açısı
anlamında değil, siyasal partilerin kültürel kodları nasıl kullandıkları bağlamında yaklaşmaktadır. Araştırmada,
“Kültürel unsurlar seçim kampanyalarında verilen siyasal mesajların şekillenmesinde rol oynamaktadır”
önermesinden yola çıkılarak “ANAP’ın seçim kampanyasında siyasal kültürden nasıl yararlanılmaktadır?”
sorusuna cevap aranmaktadır. Siyasal iletişim kampanyalarını siyasal kültür göstergeleri bakımından inceleyen
araştırmalarının sayısı oldukça azdır. Siyasal iletişim uygulamalarında ve seçim kampanyalarında siyasal
kültürün rolünü, işlevini ve muhtevasını ortaya koymak adına bu çalışma önem arz etmektedir. Bu bağlamda
1991 Genel Seçimlerinde ANAP’ın yaptığı siyasal iletişim çalışmalarındaki; dilin, içeriğin, uygulamaların,
siyasal mesajların ve seçim kampanyalarında araçsallaştırılan kültürel unsurların ortaya konulması çalışmayı
farklılaştıran başlıklardır. Çalışmanın amacı, 1991 seçimlerinde Fransız reklamcı Jacques Seguela’nın ANAP
için hazırladığı seçim kampanyasında siyasal kültür kodlarından nasıl yararlanıldığını, hangi yerel kültür
niteliklerinin kampanyada yer aldığını ve siyasal liderlerin kültürel göstergelerden ne derecede faydalandığını
tespit etmektir. Çalışmanın hedefi, dönemin iktidar partisi ANAP’ın seçim çalışmalarında en çok değindikleri
konuları konjonktürel olarak o dönemin siyasal kültür kodları olarak sunmaktır. Araştırma, seçim beyannamesi,
gazete ilanları, televizyon reklamları ve seçim şarkıları üzerinde yapılmış ve 1991 Genel Seçimlerinde ANAP’ın
siyasal iletişim faaliyetleriyle sınırlandırılmıştır. 1991 Genel Seçimlerinde ANAP’ın incelenmesinin nedeni,
Türkiye’de ilk kez bir yabancı reklamcının seçim kampanyası hazırlaması ve Mesut Yılmaz’ın ANAP genel
başkanı olarak girdiği ilk seçim kampanyası olmasıdır. Çalışma kalitatif bir araştırma olması sebebiyle hipotezler
belirlemek yerine araştırma soruları tespit edilmiştir ve bu sorular çerçevesinde çalışma şekillendirilmiş ve
sorulara yanıt aranmıştır. Araştırma neticesinde, ANAP’ın toplum içindeki geniş kitlelere yönelik olarak vaatler
ve mesajlar hazırlanmasına karşın, bu mesajları gerekli kültürel kodlar ile destekleyemediği görülmüştür. Henüz
yeni bir lider olan Mesut Yılmaz üzerine kurulan seçim kampanyanın televizyon reklamlarındaki negatif
göndermeler dışında Türkiye’nin tarihsel arka planından ve siyasal geçmişinden bahsetmemesi seçmenlerin
partinin tarihsel bağlarından uzaklaşmasına neden olmuştur. Fransız bir reklamcının Türkiye'nin kültürel
özelliklerini dikkate almadan gereğinden fazla uzun metinler kullanması gazete ilanlarının seçmenleri etkileme
gücünü azaltmıştır.
Anahtar Sözcükler: ANAP, siyasal iletişim, siyasal kültür
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TEDARİK ZİNCİRİNDE VE LOJİSTİKTE BLOK ZİNCİR (BLOCKCHAIN)
TEKNOLOJİSİNİN BENİMSENMESİ
Zümrüt Hatice ŞEKKELİ
Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, zhkiper@yahoo.com

İsmail BAKAN
Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ibakan63@hotmail.com
Özet
Başlangıçta finans alanında yeni bir yaklaşım olan elektronik para birimi Bitcoin sisteminin güvenliğini sağlama
amacıyla oluşturulan blok zincir teknolojisi, son yıllarda sadece finans alanında değil birçok sektörde de yer
almaya başlamıştır. Blok zinciri teknolojisinin, firmalara ve müşterilere tedarik zinciri kayıtlarını detaylı biçimde
inceleyebilme imkânı sunmasından dolayı; lojistik ve tedarik zinciri sektörüne de oldukça pozitif bir katkı
sağlayacağı düşünülmektedir (Hackius ve Petersen, 2017). İlk olarak Nakamoto tarafından 2008 yılında Bitcoin
kavramı ile birlikte ortaya atılan Blok Zincir (Blockchain) kavramının net bir tanımı olmamakla birlikte;
süreçteki işlemlere dair bilgileri belirli periyotlarla kaydeden, kronolojik sıralı, birbiri ile bağlantılı ve her
birinde bir öncekinin bilgilerinin de yer aldığı çok sayıda bilgi bloklarından oluşan kriptolu zincir olarak
tanımlanması mümkündür (Mattila, 2016:6-7; Tian,2016). Doğrulanmış bilginin sabit bir şekilde depolanmasını
ve dağıtılmasını içeren blok zincir teknolojisinde temel amaç düzensiz bilgi ve şeffaf olmayan tedarik zincirinin
yarattığı dengesizliğin çözülmesi, tedarikçilerden müşterilere kadar tüm tedarik zincirinin şeffaflığının
sağlanması, sürdürülebilir izlenebilirliğin ve bu yolla güvenliğin artırılmasıdır (Amina, 2016). İzlenebilirlik
kavramı ile ürünlerin tedarik zinciri boyunca üretim, işleme, depolama, dağıtım ve satış bağlantıları gibi
faaliyetlerine ilişkin bilgilerin güvenli bir biçimde toplanması, iletilmesi ve paylaşılması kastedilmektedir (Tian,
2016). Blok zincir teknolojisi, lojistik gibi birçok farklı sektörde hayati önem taşıyan güvenlik sorununu aşmak
için çözümler sunmaktadır (Jacobovitz, 2016). Örneğin küresel konteyner taşımacılığında evrak işleri zaman ve
para kaybına neden olmakta; ayrıca evrak üzerinde sahtecilik yapmaya imkân vermektedir. Ancak blok zincir
teknolojisi ile her bir paydaşın konteynerler hakkında anlık bilgi sahibi olması mümkün hale gelmiştir. Böylece
hem israf azalmakta hem de güvenilirlik artmaktadır. Ayrıca özellikle kanser ilaçları gibi pahalı ve yeni olan
ilaçlarda yapılan sahtecilik veya altın, elmas, saat vs. pahalı ürünlerde yapılan kaçakçılık tedarik zincirleri için
gittikçe artan bir diğer büyük sorundur. Blok zincir teknolojisinde RFID, barkod, otomatik kimlik tarayıcılar vs.
yoluyla bir taraftan müşteri güvenliği sağlanırken diğer taraftan da tüm paydaşlar açısından tedarik zincirinin
şeffaflığı da artmaktadır. Çünkü tedarik zincirinde müşteriler satın almak istediği ürünün üzerindeki karekodu
okutarak ürünün lojistik serüveni boyunca menşeini, rotasını, üretici firmasını, uygulanan işlemleri, tedarik
sürecinin her aşamasında ödenen ücreti, taşınırken veya depolanırken oluşan ısı, basınç vs. düzeyini
görebilmektedirler. Burada sadece ürünün güvenliği değil müşteri memnuniyetinin de artırılması
amaçlanmaktadır. Yine nesnelerin interneti ile birçok lojistik nesne tüm zincir boyunca bilgi üretmekte ve bu
bilgiler sabit ve erişilebilir bir şekilde depolanmaktadır. Blok zincir teknolojisi sayesinde bu nesnelerin güvenli
bir biçimde iletişim kurmaları ve yönetilebilmeleri mümkün hale gelmektedir (Hackius ve Petersen, 2017;
Mattila, 2016:15). Çalışmada blok zincir teknolojisi ve bu teknolojinin lojistik alanındaki uygulamaları hakkında
bilgi vermek; bu sayede lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki araştırmalara katkı sağlamak
amaçlanmaktadır. Bu amaçla uluslararası literatürde birçok kaynakta tarama yapılarak, lojistik uygulamalarında
blok zincir teknolojilerinden nasıl yararlanılacağı ve ne tarz faydalar elde edilebileceği teorik açıdan
açıklanmıştır.
Anahtar kelimeler: Tedarik zinciri 4.0, Lojistik 4.0, Blok Zinciri
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MÜGE İPLİKÇİ’NİN ÖYKÜ ANLAYIŞI
Esra ÖZTÜRK
YL. Öğr., Bülent Ecevit Üniversitesi, esra57_34@hotmail.com
Özet
Güzel sanat dallarından biri olan edebiyat içerisindeki öykü, insanın hayatla olan macerasını anlatabilmede en
etkili araçlardan biridir. Çağdaş Türk edebiyatının önemli öykü yazarlarından biri de Müge İplikçi’dir. İplikçi
edebiyat hayatına öyküleri ile başlamış, roman ve çocuk kitapları ile devam etmiştir. Bazı yazarların adı, sadece
bir edebi türle özdeşleşirken bazıları ise farklı türlerde yazmayı sever. Müge İplikçi ikinci türe dâhil olarak
yazmayı tercih eden çok üretken bir yazardır. Öykü, roman, çocuk kitabı, inceleme ve gazete makalelerini
yazmayı sürdüren bir konumdadır.
Yazar yaşamın sıradan ayrıntılarından birçok öykü oluşturur. Öykülerde insanların olaylar ve durumlar
karşısındaki duruşu, ruh hali yansıtılır. Duygular, düşünceler, anılar, çağrışımlar, iç konuşmalar, bilinçaltı ile
bilinçüstü arasında geliş gidişler yer alır. Düş ile gerçeğin iç içe geçişi, kurgulanışı yazarı hem biçim hem de
içerik anlamında postmodern anlayışın sınırlarına çeker. Yazar son dönemin etkili akımlarından olan
postmodernizmi edebi şahsiyetine ve karakterine uygun olarak öykülerinde kullanır.
Yazarın öykü anlayışı anlık durumlara, bir imgeye, hatırası olan bir anıya yoğunlaşıp oradan yayılan izlenimlerle
hayatı açıklamak olarak algılanabilir. Yazarın olaydan çok izlenim ve çağrışımlara dayalı öykülerinde iç gözlem
ön plandadır. Olaylardan etkilenen insanın iç dünyası yansıtılır. Bu durum yazarın öykü anlayışının değişmeyen
temel özelliğidir. Bütün öykülerde okuyucunun kendisini hem bir gerçekliğin hem bir kurmacanın içinde
bulması mümkündür. Yaşanmışlıkla yaşanmamışlık arasındaki farklı bulmak okuyucuya kalır. Öykülerin
genelinde gündelik hayatın bir parçası olan ve tümüyle hayal ürünü olan, birbirinden çok ayrı görünen olaylar bir
araya getirilir. Geçmiş ve şimdi iç içe geçirilir. Yazar, çağdaş öykünün alabildiğine genişleyen sınırlarında
kendine ait bir yer edinirken, olayı mümkün olduğunca öykünün dışına taşırır ama klasik öykünün kalıplarıyla da
bağını koparmaz.
Öykülerinde yaşadığı yeni zamanları anlatmayı tercih eden yazarın sürekli ilerlemekten, yenilikten yana olduğu
anlaşılır. Öykülerindeki değişime bakarak Müge İplikçi’nin hem kendi çizgisini koruduğu hem de yeniliğe açık
bir yazar olduğu söylenebilir.
Bu bildiride Müge İplikçi’nin eserlerinden hareketle öykü anlayışı ortaya konacaktır. Böylece yazarın Türk
öykücülüğündeki yeri ve katkıları belirginleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Müge İplikçi, öykü, postmodernizm.
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15 TEMMUZ'U FARKLI OKUMAK: TÜRKİYE'DE PRETORYEN DEVLETİN
SONU (MU?)
Hakan CANDAN
Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, hakancandan@kmu.edu.tr

Tuba Perihan KAYA
Öğr. Gör., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, tubakaya@kmu.edu.tr
Özet
Orduların, sivil siyasal iktidarlardan özerk olarak resmi veya gayri resmi mekanizmalar yoluyla siyasal süreçlere
müdahil olmaları ve siyasal alan üzerinde hakimiyet kurmaya yönelmeleri, öte yandan da bu özerk güçlerini
siyasi, idari, yasal ekonomik, kültürel ve ideolojik alanlarda besleyecek kaynak ve mekanizmaları oluşturmaları
pretoryenizm olarak tanımlanmaktadır. Geçmişi Eski Roma İmparatorluğu döneminde, imparatoru ve senatoyu
silahlı asilerden korumak ve savunmak görevini üstlenen, ancak zamanla kendi görüş ve adaylarını senatoya
dayatan muhafızlara kadar dayanan pretoryenizm, modern çağın politik sistemlerinin çokça gördüğü örneklerden
birisi olmuştur.
Türkiye açısından ise pretoryenizm kavramına benzerlik gösteren örneklere yeniçerilerin isyan hareketleriyle
birlikte tanıklık edilmeye başlanmıştır. Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki
etkinlikleri Türkiye'de askerlerin sivil siyaset üzerinde hakimiyet kurma çabaları içinde olmalarını meşru olarak
algılamalarına zemin oluşturmuştur. Fiili olarak yönetimde bulunmasalar dahi yürütme organı üzerindeki etki ve
hakimiyetleri söz konusudur. Yönetime müdahale etmeleri ise yürütme üzerindeki egemenliklerinin tehlikeye
girdiğine söz konusu olmaktadır.
Bu bağlamda, yeniçeri isyanlarından 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi'ne kadar geçen süreyi kapsayacak şekilde
Türkiye'nin pretoryen devlet deneyimine ilişkin bir teorik değerlendirme yapılacaktır. Daha sonra da 15 Temmuz
sonrası dönemde yaşanan değişim ve dönüşümler ışığında pretoryen devletin sona erip ermediği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Pretoryenizm, Askeri Müdahaleler, Türkiye
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MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: KARAMAN
KAMU ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
Hakan CANDAN
Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, hakancandan@kmu.edu.tr

Tuba Perihan KAYA
Öğr. Gör., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, tubakaya@kmu.edu.tr
Özet
Çalışma ortamlarında gerçekleşen ve kişilerin çalışma yaşamı dışında aile ve sosyal yaşamını da olumsuz yönde
etkileyen ve hatta çalışanların intiharına kadar gidecek ciddi problemlere yol açabilen mobbing olgusu önemli
bir örgütsel sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Kişiler üzerindeki olumsuz maliyetleri yanında, örgüt açısından
performans ve verimliliğin azalmasına ayrıca örgüt imajının zedelenmesine yol açan mobbing olgusu ile
mücadele etmek son derece önemli ve gereklidir.
Örgüt ve çalışanlar üzerinde ciddi ve olumsuz sonuçlara yol açan ve çalışma ortamlarından uzak tutulması elzem
olan mobbing olgusunun yanı sıra çalışan performansı ve örgüt verimini önemli ölçüde artırarak olumlu sonuçlar
ortaya koyan ve bu nedenle de bütün örgütlerde gerçekleşmesi arzu edilen örgütsel vatandaşlık davranışı,
günümüz çalışma hayatında yaşanan teknolojik ilerlemeler ve buna bağlı olarak artan rekabet koşullarıyla
birlikte örgütlerde önemle üzerinde durulan konuların başında gelmeye başlamıştır. Örgüt içerisinde tanımlı rol
davranışları dışında olan ve iyi asker sendromu olarak da adlandırılan bu davranışlar, gerek çalışan performansı
gerekse örgüt verimliliği üzerinde etkili olarak örgütlerde çalışanlardan beklenilen bir tutum olarak ortaya
çıkmaktadır.
Son yıllarda çalışma yaşamı açısından oldukça önemli hale gelmiş olan bu iki değişkenin kamu çalışanları
üzerinde ne tür etkilerinin olduğu, birbirleri ile olan ilişkilerinin yönü ve gücü Karaman ili kamu çalışanları
üzerinde yapılan bir alan araştırmasıyla ortaya konulmaya çalışılacaktır. Araştırmada kolayda örnekleme
yöntemi ve SPSS paket programlar aracılığıyla nicel analiz teknikleri kullanılacaktır. Elde edilen bulgular
doğrultusunda araştırmacılar ve uygulamacılar için de çeşitli önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: mobbing, örgütsel vatandaşlık davranışı, Karaman, kamu çalışanları
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GENÇLİĞİ VE HALKI AYDINLATMA BOYUTU İLE 19 MAYIS KUTLAMALARI
Turgut İLERİ
Dr.Öğr.Üyesi, Amasya Üniversitesi,turgut.ileri@amasya.edu.tr
Asım ÇOBAN
Doç. Dr.,Amasya Üniversitesi,asim.coban@amasya.edu.tr
Özet
Törenler, bayramlar ve anma günleri bir toplumu oluşturan bireylerin birlik ve beraberlik duygularını en yoğun
yaşadığı günlerdir. Milleti oluşturan bireyler, bu milli günlerde kendi milletine ait olma heyecan ve coşkusunu
yaşayarak geleceğe daha yüce bir idealle bakarlar. Türk Milleti’nin yakın dönemi kutlanmaya ve anılmaya değer
olaylarla doludur. Bu olaylardan birisi de Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadeleyi başlatmak üzere
Samsun’a çıkmasıdır. Bu önemli olayın yaşandığı 19 Mayıs günü, 20 Haziran 1938 tarihinde kabul edilen “
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkındaki 2739 Sayılı Kanuna Ek Kanun” ile “Gençlik ve Spor
Bayramı” olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada, 19 Mayıs günün T.B.M.M. de resmî bayram olarak kabul
edilmesinden sonra, bayram kutlama programlarında gençliği ve halkı aydınlatmaya yönelik olarak yapılan
çalışma ve etkinlikler ile verilen mesajlar hakkında bilgi verilmiştir. Önce, 19 Mayıs günün “Spor ve Gençlik
Bayramı” olarak adlandırılmasında bu iki kavram arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede
Türkiye’nin bağımsızlığını kazandıktan sonra sahip olduğu bu konumunu her zaman dinamik ve sağlam bir
yapıda olan Türk gençliği ile korunabilecek olduğu, gençliğin de aklını ve fiziğini en etkili biçimde sporla
geliştirip, güçlü olması gerektiği düşüncesine vurgu yapılmıştır. Diğer taraftan uzun süren savaşlar dolayısı ile
kayıpların çok olması, yorgunluk ve bitkin düşmenin yanında hastalıkların ağırlığının hissedilmesi, sağlığın çok
daha önemsenmesi yanında, ülkenin geleceğini belirlemede genç nesle her zamankinden daha fazla görev
düştüğü görülmüştür. Spor, toplum sağlığı için kullanılan bir etkinlik olarak algılanmış, 19 Mayıs günü adeta
beden ve vücut sağlığı ile özdeşleştirilmiştir. Beden sağlığını korumak ve bedenin zindeliğini sağlamak ile
Atatürk’ün emaneti olan inkılapları ve Cumhuriyeti korumak arasında yakın ilişki kurulmuş, koruma ve kollama
görevi Türk gençliğine verilmiştir. Bu görev ve sorumluluğu Atatürk’ün belirttiği üzere, ancak “Sağlam Kafa ve
Sağlam Vücuda” sahip kimselerin yerine getirebileceği düşünülmüştür. 19 Mayıs Bayram kutlamalarında sporun
sağlıkla olan bağlantısı, sağlıklı gençlerin de gelecekte taşıyacakları sorumlulukları hatırlatılmış, sporun
çağdaşlaşma sürecinin bir parçası olduğuna işaret edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gençlik, Spor,19 Mayıs Bayramı.
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JOHN DEWEY’İN PRAGMATİK AHLAK FELSEFESİ
Mehmet GÜNGÖR
Dr.Öğr.Üyesi,Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi,megungor06@gmail.com

Gonca GÖNÜL
YL Öğr. İnönü Üniversitesi, goncagonull@gmail.com
Özet
Felsefe tarihi boyunca çoğu ahlak felsefesi ahlakı akla dayalı soyut ilkelerle temellendirmiştir. Kant’ın ahlak
kuramını özetleyen “Öyle bir eylemde bulun ki, eylemin gerisindeki maksim herkes için geçerli evrensel bir yasa
olsun”, görüşü bu temellendirmelerin en somut örneğidir. Bu kuramların en önemli kusuru, insan doğasının
değişen koşullara uyarlanabilen esnek yapısını göz ardı etmiş olmalarıdır. Amerikalı filozof John Dewey, bu
nedenle geleneksel ahlak görüşlerine karşı çıkar ve onlara alternatif ahlak kuramını geliştirir. Onun pragmatik
ahlak felsefesi, insan doğasıyla ilgili önemli bir ön kabulü içerir: insan eylemlerinde yalnızca düşünen değil aynı
zamanda her şeyi hesaba katmak zorunda olan ve dolayısıyla duygularından, kaygılarından ve korkularından
tümüyle arınamayan bir varlıktır. Dewey, insan için araçsal değer taşıyan, yani yalnızca onun düşüncelerini
tatmin eden değil, aynı zamanda kaygı ve korkularını gideren, onu daha mutlu bir varlık haline getiren bir ahlak
modeli önerir. Bu çalışmanın amacı Dewey’in oluşturduğu modelin, pragmatik ahlak felsefesi görüşleriyle
birlikte irdelenmesidir.
Anahtar Sözcükler: Dewey, Pragmatizm, Deneyim, Davranış, Ahlak.
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DEĞER VE DEĞER AKTARIMI: PLATON DİYALOGLARI İNCELEMESİ
Mehmet GÜNGÖR
Dr.Öğr.Üyesi,Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi,megungor06@gmail.com

Gonca GÖNÜL
YL Öğr. İnönü Üniversitesi, goncagonull@gmail.com
Özet
Tarih boyunca insanların günlük edimleri bir anlam ve değere göre şekillenmiş ve olanın yanında daima olması
gerekenin de yapılması istenmiştir. Bu edimler, ülkeden ülkeye hatta aynı ülkenin şehirleri arasında; kültürel,
ekonomik ve doğal faktörlere paralel olarak farklılaşsa da hepsinde ortak olan bir yol vardır: Kültürel değerlerin
aktarımı. Bu çalışmanın amacı Platon’un diyaloglarını bir problem olarak değerler aktarımı olgusunu toplumsal
ve felsefisi açısından incelemektir. Çalışmamızda problem edindiğimiz değerlerin aktarımı konusu - Platon
felsefesi ile birlikte düşünüldüğünde- değerlerin dolaylı aktarımlarından çok doğrudan aktarılma olanakları
açısından ele alınacaktır. Platon’un Sokrates’in yöntemini geliştirerek oluşturduğu, bilgiye ulaşma yöntemi ile
Bruner’in ortaya attığı buluş yoluyla öğrenme yaklaşımının temelde önemli benzerlikler taşıdığı görülmektedir.
Bruner tarafından oluşturulan yaklaşım belli bir problem ya da konu alanı ile ilgili verileri toplayıp analiz ederek
bütüne ulaşmayı sağlayan, öğrenci etkinliğine dayanan güdüleyici bir öğretim stratejisidir. Burada öğretmenin
temel görevi öğrenciyi yönlendirmek ve cevabını ona buldurmaktır. Bu çağdaş eğitim yaklaşımının
çalışmamamızın itici gücünü oluşturmaktadır.. Nitekim Sokrates ve Platon’un da yaptığı tam olarak budur. Bu
anlamda diyalogları günümüz eğitim felsefeleri, öğrenme kuramları ve toplumsal gelişmeler açısından çok
değerli bir zemin ve zenginlik oluşturmaktadır. Bu çalışma özellikle günümüzde sorun olarak hissedilen ve
eğitim müfredatında bir ders ile çözülmesi düşünülen ‘Değerler Eğitimi’ dersi içinde felsefi ve toplumbilimsel
bir zemin oluşturmaktır.
Anahtar Kelimeler: Değer, Değer Aktarımı, Platon, Öğrenme Yaklaşımı
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İŞLETMELERDE ETKİLİ İLETİŞİMİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ ÜZERİNE
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA*
H. Mustafa PAKSOY
Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi, hmpaksoy@yahoo.com

Abdulaziz ALNAJJAR
İşletme Bilim Uzmanı
Sadettin PAKSOY
Prof. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, sadettinpaksoy64@gmail.com
Özet
Küreselleşme süreci içerisinde ve teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim her alanda önemini artırırken,
işletmeler içinde önemli bir fonksiyon haline gelmiştir. İşletmeler uzun dönemde karını maksimize ederek
sürdürülebilir bir büyüme ve gelişmeyi amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda, işletmelerde çalışanların kendi
arasındaki ve işletme personelinin tüketicilerle iletişimi müşteri memnuniyetini sağlamada çok önemli bir role
sahiptir. Bu bilince sahip işletmeler, başarılı bir iletişim yönetimi gerçekleştirmekte ve müşteri memnuniyetlerini
artırmaktadırlar. İşletmelerin iletişime atfettiği önemi belirleyebilmek amacıyla, sağlık sektöründe yüz yüze
görüşme tekniği ile anket yapılmıştır. Araştırma, sağlık sektörü çalışanları kapsamakla birlikte Bartın Devlet
Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan sağlık görevlileri ile sınırlandırılmıştır.
Anketlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 18.0’dan yararlanılmıştır. Demografik
değişkenlerin frekans dağılımlarına yer verilirken, görüşlerin güvenirliklerini belirlemek adına güvenirlik analizi
gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılıkları Anova Testi ile analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İletişim, Verimlilik, Sağlık Sektörü
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ÖĞRENCİLERİN REKLAMA BAKIŞI:
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA
Sadettin PAKSOY
Prof. Dr. ,Kilis 7 Aralık Üni. İİBF, sadettinpaksoy64@gmail.com

H. Mustafa PAKSOY
Prof. Dr. ,Gaziantep Üniversitesi İİBF, hmpaksoy@yahoo.com

Özet
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin reklama bakışını ortaya koymaktır. Bilindiği gibi reklam; bir
mal ve/veya hizmeti geniş tüketici kitlesine tanıtmak, beğendirmek ve böylece o mal ve/veya hizmetin daha çok
talep edilmesini, satın alınmasını veya satılmasını sağlamak için söz, yazı ve benzeri araçlarla yapılan her türlü
tanıtma çabası olarak tanımlanabilir. Bu araştırmanın ana kütlesini, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. %90 güven aralığı ve %5 hata payı ile örnek kütle
belirlenmiş ve 80 öğrenci ile 5 sorudan oluşan anket yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılmıştır. Öğrencilerin
%87.50’is reklamın bir ürüne olan talebi etkilediğini ve reklamdan etkilendiklerini belirtmiştir. Yine öğrencilerin
%62,50’si reklamın amacının satışı arttırmak, %37,50’si ürünü tanıtmak ve %12,50’si ise her ikisi şeklinde
cevap vermiştir. Bu sonuçlara göre reklamın tüketiciler üzerine etkili olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Reklam, Bakış, Üniversite öğrencileri
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ÖRGÜSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL SİNİZM: ÖĞRETMENLERE NE İFADE
EDER?
Gökçe ÖZDEMİR
Dr.Öğr.Üyesi, Gaziantep Üniversitesi, gozdemir@gantep.edu.tr

Necati ÖZTÜRK
Dr., necatiozturk.mn@gmail.com

Sevilay ŞAHİN
Doç. Dr. Gaziantep Üniversitesi, ssahin@gantep.edu.tr

Özet
Bu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılıklarının örgütsel sinizme etkisini
belirlemek ve örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizme yönelik öğretmen görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada
karma yöntem modellerinden açımlayıcı sıralı desen modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu,
Gaziantep ili Şehitkâmil ilçesinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 713 öğretmenden oluşmaktadır.
Araştırmada nicel veriler, “Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir.
Nitel veriler ise nicel verilerin toplandığı okullarda görev yapan 30 öğretmenden toplanmıştır. Nicel verilerin
analizinde, korelasyon ve regresyon analizi; nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Nicel verilerin analizi sonucunda, örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm arasında ki ilişkinin negatif yönde anlamlı
olduğu, ayrıca örgütsel bağlılığın örgütsel sinizmin yordayıcısı olduğu ortaya çıkarılmıştır. Nitel verilerin analizi
sonucunda öğretmenlerin örgütsel bağlılığa ilişkin görüşlerine göre öğretmenler, okulda birçok olumsuzlukları
duygulardan uzak kalabildiklerini, okul için daha çok fedakârlıkta bulunabildiklerini, gerekirse daha başarılı
okullara geçiş yapabileceklerini, sahip oldukları değerler ile mesleki değerlerin örtüştüğünü ifade etmişlerdir.
Bunun yanı sıra örgütsel sinizme ilişkin öğretmenler, sinik davranışlarını kontrol altında tutmaya çalıştıkları,
yaşanan problemleri çözmeye çalıştıkları ve sorunları üçüncü kişilere yakınmaktan kaçındıkları şeklinde görüşler
bildirmiştir. Ayrıca örgütsel bağlılığın örgütsel sinizme katkısına yönelik katılımcılar; mesleklerine değer
verdiklerinden yıkıcı söylem ve eylemlerden kaçındıklarını, okula duygusal olarak bağlı olduklarında okul
işleyişi ile ilgili söylem ve davranışlardan kaçındıklarını, okulda pozitif duygularla hareket ettiklerinden öfke,
sinir gibi duygular yaşamadıklarını bildirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Sinizm, Öğretmen
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KONU – YORUM İLİŞKİSİ AÇISINDAN ‘SON KUŞLAR’ ÖYKÜSÜNÜN
ÇÖZÜMLEMESİ
Selma ELYILDIRIM
Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, selyildirim@gazi.edu.tr

Özet
Konu-yorum yapısı yazar veya konuşanın mesajı iletmede neyi, nasıl sunduğunu göstermesi açısından önemli
yapıların başında gelmektedir. Her doğal dilde tümce mesajı ileten yapı olarak belirli bir örüntü ile
sunulmaktadır. Tümce içerisinde konu (theme) diye adlandırılan yapıyı mesajı anlatan diğer bölüm olan yorum
(rheme) ile birleştiren bölümün özel birtakım işlevleri bulunabilmektedir. Halliday (1985) konuyu mesajın
ayrılma noktası olarak görev yapan ögesi olarak değerlendirir. Bir başka deyişle bu bölüm tümcenin ilgili olduğu
ögedir. Tümcenin konuyu oluşturan bölümünden sonra, onun ile ilgili açıklamanın geliştirildiği bölüm
yorumdur. Kısacası, bir tümce bir konu ve konuyu tamamlayan yorumdan oluşur. İşlevsel bir tanımla konu
tümcede ilk geçen öge veya öge grubu olarak belirtilebilir. Bu klasik anlamda tümcede işi yapan veya işten
etkilenen ögeye denk gelmeyebilir. Konudan kasıt tümcenin bir mesaj olarak örüntülenmesini sağlayan, bir
bütün olarak belirli bir yapısal düzenleniş içinde verilen ögelerdir. Bu düzenleme de konu mesajın başlangıç
noktasını, bir başka deyişle tümcenin hakkında olduğu şeyi oluşturur. Buna göre tümcenin anlamının
belirlenmesinde anahtar rol oynayacak yapı tümcenin konu bölümünü oluşturan ögededir. ‘Bir milisaniye en
kısa zaman ölçüsü birimidir’ tümcesi ile ‘en kısa zaman ölçüsü birimi bir milisaniyedir’ tümcesi arasında konu
bakımından fark vardır. İlk tümcenin verdiği mesaj ‘bir milisaniye’ hakkında bir şey anlatılacağını, ikincisinin
ise ‘en kısa zaman birimi’ hakkında bir şey anlatılacağıdır. İki tümce içerdikleri mesaj açısından değişir
(Halliday, 1985:38-39). Bu kuramsal çerçeve bağlamında bu çalışmada en güzel Türkçe öykülerden biri olan
Sait Faik’in ‘Son Kuşlar’ı incelenecektir. Bu inceleme ışığında, konu ve yorum çözümlemelerinin modelleme
oluşturma ve farklı tümce yapılarına ilişkin farkındalık sağlama amaçlı edebiyat öğrencilerine sunulması
gerektiği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öyküler, konu, yorum, dil öğretimi
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GÖSTERİCİ SÖZCELEMLERİN TÜRKÇEDE KULLANIMI
Selma ELYILDIRIM
Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, selyildirim@gazi.edu.tr
Özet
1960 yıllardan sonra ortaya çıkan ve dilin dış yapısı, bir başka ifade ile metinsel bağlamın ön plana çıktığı
sözcelem ve edimbilim çalışmalarının ele aldığı konulardan biri sözcelem kuramlarıdır. Bunlar, bildirişim
durumlarına yani belli bir zaman, yer ve belli koşullarda konuşucunun ürettiği söylemin incelenmesine
odaklanmıştır. Sözcelem teriminin kaynağı Aristo’ya kadar gitmesine rağmen, Alman ve Fransız dilbilimcilerin
19. yüzyıl sonlarındaki çalışmaları ile önem kazanmıştır. Bu çalışmalarda dilin işleyiş sorunlarını genel bağlam
ve dinleyicilere göre ele alınmış ve söylem çözümlemesinde öznenin önemi üzerinde durulmuştur. Benveniste’ye
göre, sözcelemin dilbilgisel özellikleri öznenin dil ile olan ilişkilerine bağlıdır. Bu ilişkiler ise üç düzeyde ortaya
çıkar: ses düzeyi, anlam düzeyi ve sözcelem düzeyi. Araştırma alanları birbiri ile çakışan sözcelem ve edimbilim
söylemsel ögeleri (deictics) ele alırlar. ‘Deixis’ sözcüğü Yunancada ‘gösterme’ veya ‘işaret etme’ anlamına
sahiptir. Örneğin, konuşanın bütün bir ifadeyi söylemek yerine bir objeyi, kişiyi veya varlığı göstererek kısaca
kullanacağı ‘Kirli’ sözcüğüyle ‘Bu kirlidir’ aynı anlama sahiptir. Gösterici olarak kullanılabilen ögeler yer ve
zaman belirteçleri, gösterme sıfatları, kişi adılları ve bazı dillerde tanımlıklardan oluşur. Benveniste bir dilin
sözvarlığında bulunan dilsel sözcükleri sadece kavramlara göndermede bulunanlar ve sözcelem edimine ve
durumuna göndermede bulunanlar şeklinde iki türe ayırır. Birinci tür sözcükler bağlam ve kullanım koşullarına
bağlı olmaksızın genel ve sürekli olarak bir kavramı belirtir: kedi, içmek vb. Bu sözcüklerin bir gücül gönderimi
vardır. Oysa ikinci tür sözcükler bir gücül gönderime sahip olmayan yalnızca bir sözcelem durumu içinde belirli
bir anlam kazanan ifadedir: ben, sen, burada, şimdi, dün, vb. Bu sözcükler bir ‘söylemsel ögeler’ sistemi
oluşturur ve birbirine göre anlam kazanırlar yani o bene, yarın bugüne, ora buraya göre (Kıran, 1996). Gösterici
işlevini yüklenen sözcelerin ifade ettikleri kişi, yer veya zamanın anlaşılıp yorumlanmasında konuşan ve
dinleyenin bulunduğu bağlam önemlidir. Aynı bağlamı paylaşan konuşan ve dinleyenin bulunduğu yüz yüze
iletişim ortamında sözcelenen ‘Kitabı oradan getir’ sözceleminin yorumu konuşan ve dinleyen için açıkken
ortamda bulunmayan biri için bu sözcelemin anlaşılması mümkün olmayacaktır. Bundan dolayı bu sözcelem
‘Odamda sağ tarafta bulunan sandalyenin üzerindeki kitabı getir’ şeklinde açık bir ifadeye dönüştürülmelidir. Bu
örnekten de anlaşılacağı üzere gösterici sözcelerin seçimi ve kullanımı konuşan ve dinleyenin bulunduğu
bağlamla yakından ilişkilidir. Gösterici sözcelerin seçiminde konuşan anahtar konuma sahiptir. Bu bağlamda,
çalışmamızda Türkçede kullanılan kişi, yer ve zaman belirten göstericileri ve seçimlerinde rol oynayan
değişkenler irdelenecek ve kullanımlarında karşı tarafa doğru mesajı vermek için dikkat edilmesi gereken
noktalar tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gösterici sözcelem, indeksleme, yer bildiren göstericiler, zaman bildiren göstericiler, kişi
bildiren göstericiler
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TÜRKİYE TARAFINDAN SURİYE’NİN KUZEYBATISINDA İCRA EDİLEN
“ZEYTİN DALI” HAREKÂTININ KUVVET KULLANIMI YASAĞI VE MEŞRU
MÜDAFAA HAKKI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Muhammed ŞAHİN
Arş. Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, muhammedsahin@mku.edu.tr

Berat AKINCI
Dr.Öğr.Üyesi, Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi, bakinci@adanabtü.edu.tr

Murad DUZCU
Arş. Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, muradduzcu@mku.edu.tr
Özet
Bir devletin bir başka devlete karşı kuvvet kullanması Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 2. maddesinin 4.
fıkrasıyla yasaklanmıştır. BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla kuvvet kullanımı ve meşru müdafaa
hakkıysa BM Şartı’nda öngörülen kuvvet kullanımı yasağından ayrı tutulmaktadır. Söz konusu istisna edici
hükümler dışında kuvvet kullanımı BM Antlaşması’nın kuvvet kullanımı yasağı hükmünün ihlal edilmesidir. Bir
taraftan BMGK kararıyla kuvvet kullanımına ilişkin hükümler BM Şartı’nın 39 ila 50’nci maddeleriyle
düzenlenmiş ve uluslararası barışı ve güvenliği koruma gayesiyle BMGK’ye çeşitli önlemler alma yükümlülüğü
yüklenmiştir. Diğer taraftan, söz edilen yükümlülüklere ek olarak, BM Şartı’nın 51. maddesi BM Şartı’nın
hükümlerinin silahlı eylemlerle karşı karşıya kalan devletlerin tek taraflı ya da ortak meşru müdafaa hakkına
halel getirmeyeceği konusunu düzenlemiştir. Ülkesinin bir bölümünü muhafaza edemeyen ve meşru zor
kullanma tekelini kaybeden egemen devletler olgusu, akademik literatüre ‘başarısız devlet’ (failed state)
kavramıyla geçmiştir. Başarısız devlet olarak adlandırılan bölgelerde, devlet dışı silahlı gruplar ortaya çıkmakta
ve bu gruplar bir ülkeyi belirleyen fiziksel, beşerî, siyasal gerçekliliklerin tümünü ya ülke içinde söz konusu
örgütlenmelere özgü konumlarını güçlendirmek ya da ülkeleri parçalamak gayesiyle istikrarsızlaştırmakta ve
çatışma ortamı oluşturmaktadırlar. Bununla birlikte, devlet dışı silahlı gruplar devlet otoritesinin eksikliğinin
verdiği güçle bir ülkeden bir başka ülkeye yönelik sınıraşan ve ansızın eylemler gerçekleştirebilmektedirler.
Eylemlerle karşı karşıya kalan devletlerin muhatap bulamaması sınıraşan eylemlerin önlenmesini zorlaştırmakta
ve devletlerin söz konusu eylemleri önleyici ve ileri bir tarihte tekrar ortaya çıkmalarını engelleyici harekâtları
gerçekleştirmeleri bu güvenlik sorununa bir çözüm olarak görülmektedir. Suriye’deki çatışma ortamının
istikrarsızlaştırıcı etkisi neticesinde 2011’den bugüne Türkiye’nin güney sınırına mücavir bölgede çeşitli devlet
dışı silahlı gruplar tarafından roket ve havan topu saldırıları gerçekleştirilmekte ve devlet otoritesinin olmadığı
bölgelere yerleşen çeşitli örgütler vasıtasıyla canlı bomba eylemleri gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 23 Eylül 2017 tarihli ve 1162 sayılı kararıyla mevcut hükümete
verilen yetkinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı’ harekâtının BM Şartı’yla düzenlenen uluslararası
hukukta kuvvet kullanma yasağı ve meşru savunma hakkı çerçevesi içinde değerlendirilmektedir.
Değerlendirmemizde söz konusu harekât BMGK’nin Suriye’deki durumla ilgili 2170, 2178 ve 2249 sayılı
kararları göz önünde bulundurularak ve geçmiş örneklerle kıyaslanarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kuvvet Kullanımı, Meşru Müdafaa Hakkı, Zeytin Dalı Harekâtı
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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE YENİLİK İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP BETWEEN TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND
INNOVATION
Abdulkadir ERTAŞ
Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi, aertas@adiyaman.edu.tr

Erkan PERKTAŞ
Öğr. Gör. Dr., Adıyaman Üniversitesi, eperktas@adiyaman.edu.tr
Özet
Günümüzde yönetimle ilgili literatür incelendiğinde “değişim”, üzerinde özellikle durulan bir konu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Çağımızın en büyük özelliği olan hızlı ve sürekli bir değişimin içerisinde bulunmamız
bunun en önemli sebebidir. Bu baş döndürücü değişmeleri takip etmek bile işletmeler için karşı konulması güç
büyük bir problem haline gelmiştir. Özellikle küreselleşmenin ve küreselleşmenin neden olduğu yapı, işletmeleri
dinamik ve yoğun rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürmeye zorlamaktadır. Böyle bir ortamda yenilik, birçok
işletme ve örgüt için rekabet üstünlüğü elde etmenin temel dayanağıdır. Bir işletmenin rekabetçi piyasa
şartlarında ayakta kalabilmesi için dikkat etmesi gereken iki önemli nokta vardır. Birincisi, yenilikleri yakından
izleyecek ve işletmeye uygun bir şekilde adaptasyonunu sağlayacak. İkincisi, bizzat işletmenin kendisi
yeniliklerin öncüsü olacak. Yenilik, işletmeler ve örgütler için yeni bir hizmet, yeni bir ürün ve yeni bir
uygulama anlamına gelir. Bir işletme için yeniliği sürdürülebilir kılmanın yolu, iç ve dış çevre unsurları ile
devamlı koordinasyon ve oryantasyon sağlamaktır. Toplam Kalite Yönetimi müşteri, süreç ve sistem odaklı bir
uygulama ve yönetim felsefesidir. TKY, tüm faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini temel alan bir yönetim
sistemine sahiptir. Günümüzde birçok işletme tarafından rekabet üstünlüğü elde etmek amacıyla kullanılan bir
yöntemdir. Zaten kavramın literatürdeki tanımları bu noktalara vurgu yapmaktadır. TKY, işletmenin bir bütün
olarak rekabet gücünü, etkinliğini ve esnekliğini artıran bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Karmaşık bir hale
gelen küresel pazarlarda işletmelerin rekabet gücünü sürdürebilmeleri için TKY ve yenilik kritik bir faktör
olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla TKY ilke ve uygulamaları ile yenilik için gerekli olan nitelikler
arasında bir kesişmenin olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, TKY ile yenilik için gerekli olan
nitelikler arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak TKY’nin yeniliği nasıl etkilediğini incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Yenilik, Yeniliğin Boyutları, Toplam Kalite Yönetimi(TKY) ve İlkeleri
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HASTANELERDE STOK YÖNETİMİ POLİTİKALARI
STOCK MANAGEMENT POLICIES IN HOSPITALS
Abdulkadir ERTAŞ
Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi, aertas@adiyaman.edu.tr

Erkan PERKTAŞ
Öğr. Gör. Dr., Adıyaman Üniversitesi, eperktas@adiyaman.edu.tr
Özet
Bugünün rekabet şartlarında, mal ya da hizmetini son kullanıcı olan müşterilere zamanında sunabilmek
işletmeler için stratejik olarak üstünlük kazanmak anlamına gelir. Özellikle de bu işletmelerin sağlık kurumları
oldukları düşünüldüğünde bu durum daha da fazla önem arz etmektedir. Hastanelerin, insan sağlığı yönünden
hayati bir önemi vardır. Hasta tedavilerinin asla geri çevrilmemesi, acil olması ve yatarak tedavi hizmeti alan
hastalara hizmet vermesi açısından sağlık kurumları özellikle de hastaneler 24 saat esasına dayalı bir çalışma
sistemi olan organizasyonlardır. Dolayısıyla hastanelerde hizmetlerin aksamaması gerekir. Bunun için yeterli
miktarda tıbbi malzeme, ilaç ve diğer yardımcı malzemelerin stokta her an hazır ve her zaman bulundurulması
gerekmektedir. İlgili stokların gelişmeye devam eden ve sürekli değişmekte olan bilgisayar sistemleri ile takip
edilmesi ve yönetilmesi tüm işletmeler için önemli olduğu kadar sağlık kurumları için daha fazla önem arz
etmektedir. Stok yönetimi ve tedarik sistemi, hastane işletmeleri için toplam maliyetlerin yaklaşık %30-40’ını
oluşturmaktadır. Nitekim kamu hastanelerinde, artan finansman açıkları nedeniyle bu maliyetlerin etkisi daha
yoğun hissedilmekte; teknoloji, çalışma sermayesinin etkin kullanılması talebi, yasal zorunluluklar, ilgili tüm
süreçler ve bu süreçleri oluşturan alt sistemlerde denetim ve tam kontrol isteği hastane yönetimlerini yeni
arayışlara sevk etmiştir. Çalışma sermayesinin daha etkin kullanılması; esnek, doğru kurgulanmış ve gelişime
açık bir stok yönetimi sisteminin otomasyon bilgi sistemi ile bütünleştirilmesine bağlıdır. Bu çalışmada, hastane
işletmeleri için stokların tanımı yapılarak türleri açıklanmış, stok maliyetleri ele alınmıştır. Hastane
işletmelerinde stok kontrolünün tanımı yapılarak yararları anlatılmış ve stok kontrol modelleri açıklanmıştır.
Hastane işletmelerinde malzeme yönetimi sürecine adaptasyonu ile işleyişte ve kontrolde zorluklar
yaşanabilecek malzeme gruplarına karşı, ürünün değerini artırmayan tüm unsurları israf olarak kabul eden JIT
felsefesi etkili bir stok kontrol sistemi oluşturulabilmesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Stok, Stok Yönetimi, Tam Zamanında Stok Yönetimi, Hastanelerde Stok Yönetimi

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences THE BOOK OF ABSTRACTS ISBN 978-605-9885-67-6

192l Sciences / May 11-

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences
April 6-8, 2018 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.com

www.iksadkongre.org

FARABI

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN TAVSİYE KARARLARININ
BİREYSEL HAKLARIN KORUNMASINA ETKİSİ
İbrahim Ethem TAŞ
Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, i.ethem.tas@gmail.com

Yeter ÇİÇEK
Arş. Gör., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, y.cicek_01@hotmail.com

Ahmet DUT
YL. Öğr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ahmet.dut@hotmail.com
Özet
Siyasal otorite tesis edildiği günden beri her dönemde insanların, kendilerine göre güçlü bir konumda olan
yönetimlerin birtakım uygulamalarından hoşnutsuz oldukları görülmektedir. İnsanlar yönetimlerin
oluşturulmasında söz sahibi olmaya başladıkça hoşnut olmadıkları uygulamaların ortadan kaldırılması için
taleplerini güçlü bir şekilde ifade etmeye başlamışlardır. Geleneksel denetim mekanizmalarının bu
hoşnutsuzlukları gidermede yetersiz kalması, yeni denetim mekanizmalarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
18. yüzyılda İsveç’te ortaya çıkan ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra da tüm dünyaya yayılan Ombudsmanlık da bu
denetim mekanizmalarından biri olmuştur.
Ombudsmanlık, bireylerle idare arasında arabuluculuk yapan, idare karşısında bireylerin haklarını savunan,
idarenin haksız ve yersiz uygulamalarını tespit ederek iyi yönetimi sağlamaya çalışan, herkesin kolayca
ulaşabildiği, geniş bir inceleme ve araştırma yetkisine sahip, bağımsız ve tarafsız bir kurumdur.
Günümüzde dünyanın yüzü aşkın ülkesinde, ülkesel veya bölgesel olarak uygulanan Ombudsmanlık müessesesi,
1980’lerden itibaren ülkemizde tartışılmaya başlanmış ve 2010 yılında kabul edilen Anayasa değişikliği
sonrasında, Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) adıyla 2012 yılında kurulmuştur. Kurum, 2013 yılında
faaliyetine başlamıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü
eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve
hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. Kamu
Denetçiliği Kurumu, şikâyet başvurusuna ilişkin inceleme ve araştırma sonucunda “incelenemezlik kararı,
gönderme kararı, birleştirme kararı, karar verilmesine yer olmadığına dair karar, tavsiye kararı, ret kararı ve
dostane çözüm kararı” gibi kararlar vermektedir. Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikâyet yerinde görülürse,
idarenin hatalı olduğu ve bunu düzeltmesi gerektiği, idari işlemin kaldırılması, geri alınması veya değiştirilmesi,
idareye eylemde bulunması gerektiği, zararın tazmin edilmesi, uzlaşmaya gidilmesi, eğer mevzuat değişikliği
gerekliyse bu konuda çalışma yapılması ve ileride benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin
alınması konularında idareye tavsiyede bulunulur. İdare kendisine tebliğ edilen tavsiye kararıyla ilgili tesis ettiği
işlemi 30 gün içinde Kamu Denetçiliği Kurumuna gönderir. Böylece idarenin hoşnutsuzluğa sebep olan hatalı
uygulamalarının ortadan kaldırılmasına çalışılır.
Bu çalışmada Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarının idare üzerindeki etkinliği araştırılmıştır. Bu
amaçla Kamu Denetçiliği Kurumunun 2013-2017 yıllarını kapsayan beş yıllık faaliyet döneminde vermiş olduğu
tavsiye kararları incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, idarelerin tavsiye kararlarını yerine getirip getirmediği
konusu ele alınmış ve yerine getirmeme sebepleri tartışılmıştır. Ayrıca tavsiye kararlarının, iyi yönetim
ilkelerinin yerleşmesinde, kamu hizmetlerinin kalitesinin artmasında, güçlü idare karşısında bireylerin hak ve
hukukunu korumada ne kadar etkin olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Denetçiliği Kurumu, Tavsiye Kararı, Yönetim, Etkinlik, İdari İşlem.
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TÜRKİYE’DE ÇEVRENİN KORUNMASI VE ÇEVRESEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ
VE ÖNEMİ
Ahmet Hamdi AYDIN
Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ahaydin@ksu.edu.tr

Hüseyin ÇİFTÇİOĞLU
Öğr. Gör., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, hciftcioglu@ksu.edu.tr
Özet
Giderek artan dünya nüfusu ile birlikte büyüyen gıda ve sanayi mamulleri talepleri, sürdürülebilir bir kalkınma
ile çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Dünya bırakma ülküsünü daha da önemli bir
hale getirmektedir. Günümüzde üretim süreçlerinde kalite ve karlılık kadar, kamu sağlığı ve çevre kaynaklarının
korunması da önem taşımaktadır. Bu itibarla, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, Dünya’nın özellikle
gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkesinde, gerek merkezi kamu otoriteleri gerekse yerel yönetimler ve sivil
toplum örgütleri gibi diğer paydaşlar insanlığın ortak mirası olan çevresel değerlerin korunması ve kollanmasına
yönelik birçok aktiviteler gerçekleştirmektedir. Hayatın devamlılığını sağlayan su, hava ve toprak gibi doğal
kaynaklar hızla kirlenmekte ve tükenmektedir. Hızlı nüfus artışı ve plansız şehirleşmeye bağlı olarak gıda
üretimi için elzem olan tarım arazileri ve ormanlar, özellikle de yağmur ormanları ve buna bağlı biyolojik
zenginlik hızla yok olmakta, diğer yandan yaşanan bu olumsuzluklar iklim değişikliği ve buna bağlı felaketleri
de beraberinde getirmektedir. Tüm bu çevre sorunları ve bunlara bağlı olarak yaşanan ekonomik ve sosyal
problemlerin temelinde insan unsuru yer almaktadır. Türkiye’de de çevresel değerlerin korunması, çevre
sorunlarının çözülebilmesi ve daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulmasında merkezi
yönetimle birlikte yerel yönetimlerinde çok önemli yetki ve sorumlulukları vardır. Gerçekten de yürürlükteki
mevzuata bakıldığında gerek 2872 sayılı çevre kanununda ve bu kanunun uygulanmasına yönelik çıkarılan
yönetmeliklerde ve gerekse 5393 sayılı belediye kanunu ve 5216 sayılı büyükşehir belediye kanunlarında
özellikle belediyelere çevre sorunlarının çözümüne yönelik önemli yetki ve sorumlulukların yüklendiği
görülmektedir. Ancak diğer hizmet alanlarında olduğu gibi çevresel konularda da etkin olabilmeleri belediyelerin
pratikte de mali ve idari açıdan özerk olmalarına ve yasal zeminin de merkezi idareden bağımsız politikalar
geliştirmelerine uygun olmasına bağlıdır. Bu çalışmada öncelikle genel olarak çevre kavramı ve çevre
sorunlarına değinilecek daha sonra Dünya’da çevre bilincinin gelişmesi ve sürdürülebilir kalkınma kavramları
üzerinde durulacak ve Türkiye’de çevre sorunları ve bu sorunların çözüme yönelik yasal düzenlemeler
bağlamında çevre sorunlarının çözümünde yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları ve nasıl daha etkili
olabileceklerine dair çözüm önerileri tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Çevre Sorunları, Yerel Yönetimler, Çevrenin Korunması, Çevresel
Sürdürülebilirlik
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İLKOKUL ve ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA
ALIŞKANLIKLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE NİTEL BİR
İNCELEME
Gülay BEDİR
Doç.Dr.,Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, gulaybedir@hotmail.com

Zeynep ERMEYDAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Özet
Öğrencilerin ders çalışma alışkanlıkları fiziksel, sosyal, psikolojik ve bilişsel özelliklere bağlı olarak bireysel
farklılık göstermektedir. Ders çalışma alışkanlıklarının belirlenmesi eğitim programlarının, öğretim
materyallerinin, öğretim yöntem, tekniklerinin ve öğrenme ortamlarının buna göre düzenlenmesi açısından
oldukça önemlidir. Bu çalışma ile ilköğretim öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarını etkileyen faktörlerin
belirlenmesi amaçlanmıştr. Çalışma 2017-2018 öğretim yılında Kahramanmaraş İl merkezindeki ilköğretim
okullarında öğrenim görmekte olan 71 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel araştırma
paradigmasına uygun bir şekilde tasarlanan betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar
tarafından geliştirilen yapılandırılmamış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmaya katılan
öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda, ders çalışma alışkanlıklarını etkileyen faktörlerin başında fiziksel
koşulların durumu yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerin büyük çoğunluğu ders çalışma denildiğinde akıllarına
Matematik, Fen ve Türkçe gibi toplum tarafında ana ders olarak nitelendirilen derslerin geldiğini belirtmişlerdir.
Anahtar kelimeler: İlköğretim Öğrencisi, Ders Çalışma Alışkanlığı, Nitel Araştırma
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HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİ İLE YABANCI
DİLDE KELİMENİN ANLAMINI TAHMİN ETME
BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Gülay BEDİR
Doç.Dr.,Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, gulaybedir@hotmail.com

Esra Önkuzu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Özet
Bu araştırmada İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme stilleri ve düşünme stilleri ile yabancı dilde
kelimenin anlamını tahmin etme başarısı arasındaki ilişki incelenmiş; tespit edilen öğrenme stilleri ve düşünme
stillerinin cinsiyet, yaş, mezun olunan okul türü ve öğrencilerin üniversiteye girmiş oldukları puan türüne göre
anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini Karabük Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksek Okulu’nda İngilizce hazırlık sınıfı okumakta olan 5833 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklemini ise bu öğrenciler arasından tabakalı örnekleme yolu ile seçilen 408 öğrenci meydana getirmektedir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Sternberg ve Wagner tarafından geliştirilen, Türkçe geçerlik, güvenirlik
çalışmaları Buluş tarafından gerçekleştirilen “Düşünme Stilleri Envanteri (DSE)” ve öğrencilerin bağlamdan
kelimenin anlamını tahmin etme başarılarını ölçmek için Oxford Üniversitesine ait “Select Readings” adlı
kitaptan alınan okuma metni kullanılmıştır. Düşünme stilleri açısından sonuçlara bakıldığında, öğrencilerin
düşünme stilleri ile yaş arasında anlamlı bir fark bulunamazken; cinsiyet, mezun oldukları okul türü ve
üniversiteye girdikleri puan türü arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklar saptanmıştır. Öğrencilerin yabancı
dilde kelimenin anlamını tahmin etme başarıları ile monarşik düşünme stili ile arasında düşük düzeyde negatif
yönde bir ilişki olduğu bulgusu elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: İlköğretim Öğrencisi, Ders Çalışma Alışkanlığı, Nitel Araştırma
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN FELDERSİLVERMAN VE REİD ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERLERİNE GÖRE
MUKAYESELİ ANALİZİ
Mehmet MODA
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi m.moda.2325@hotmail.com

Gülay BEDİR
Doç.Dr.,Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, gulaybedir@hotmail.com

Özet
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin öğrenme stillerinin Felder-Silverman ve Reid öğrenme stilleri
envanterlerine göre mukayeseli analizini yapmaktır. Tarama modelinde tasarlanan araştırmaya, 2017-2018
öğretim yılında Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu merkez ilçesinde eğitim-öğretim gören 129 kız ve 122 erkek
olmak üzere toplam 251 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın verileri altı boyut ve 30 maddeden oluşan
Reid'in öğrenme stilleri envanteri ve Felder-Silverman'ın 8 boyut 44 maddeden oluşan öğrenme stilleri envanteri
kullanılarak elde edilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin Reid öğrenme stilleri envanterine göre algısal boyutta;
devinişsel, görsel, dokunsal ve işitsel şeklinde sıralanmıştır. Sosyal boyut ise grupla ve bireysel şeklinde
sıralanmıştır. Felder-Silverman'ın öğrenme stilleri envanterine göre ise en yüksek öğrenme stilleri; algısal,
bütünsel, sıralı, görsel, yansıtıcı, aktif, sözel ve sezgisel şeklinde sıralanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme Stilleri, Felder-Silverman Öğrenme Stili, Reid Öğrenme Stili.
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TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN LİSANSÜSTÜ ALIM ÖLÇÜTLERİN
ARAŞTIRILMASI
Yemliha KURT
Milli Eğitim Bakanlığı, yemliha.yk@gmail.com

Erkan Hasan ATALMIŞ
Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi, eatalmis@ksu.edu.tr
Özet
Küreselleşen dünyadaki değişime bağlı olarak nitelikli insan yetiştirme politikaları değişim göstermekte ve
bireyleri eğitimde yeni ve farklı arayışlara yöneltmektedir. Bu arayışlardan biri lisansüstü eğitimdir. Lisansüstü
eğitim araştırma ve bilgi edinmeyi sağlayan, bilim insanı yetiştiren, derinlemesine çalışmayı, lisans düzeyinin
üstünde ihtisas sağlamayı hedefleyen üst düzey eğitimi amaç haline getirmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda
lisansüstü öğrenci alım ölçütleri de şekillenmektedir. Özellikle global olarak lisans mezuniyet not ortalaması ve
GRE (Graduate Record Examinations), GMAT (Graduate Management Admission Test) ve TOEFL (Test of
English as a Foreign Language) gibi standartlaştırılmış sınavların kullandığı düşünüldüğünde, Türkiye’de bu
durum çok farklılık göstermemektedir. Türkiye’de lisans mezuniyet not ortalaması, Akademik Personel ve
Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) gibi standartlaştırılmış sınavların yanı sıra
bilim sınavları da kullanılmaktadır. Bunun yanında Türkiye’de üniversitelerin lisansüstü alım ölçütlerinin de
ağırlıklandırılma şekillerininin farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı
Türkiye’deki üniversitelerin lisansüstü alım ölçütlerini incelemektedir. Bu çalışma nitel araştırma paradigmasına
uygun olarak tasarlanıp betimsel bir çalışmadır. Araştırmaların verileri doküman inceleme yöntemi ile elde
edilmiş ve verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadaki veriler 82 devlet
üniversitesinin web sayfalarından elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre ALES’in ağırlıklandırma derecesi
%50, %55, %60 ve %70 olan üniversitelerin sayısı sırasıyla 73, 1, 8 ve 1 olduğu bulunmuştur. Lisansüstü
mezuniyet not ortalaması incelendiğinde, 2 üniversitenin lisans mezuniyet ortalamasını lisansüstü alım ölçütü
olarak kullanmadığı görülürken, lisans mezuniyet not ortalaması ağırlıklandırma derecesi %10, %20, %30 ve
%40 olan üniversite sayılarının sırasıyla 14, 48, 16 ve 3 olduğu görülmüştür. YDS’yi ölçüt olarak kullanmayan
üniversite sayısının 46 olduğu görülürken, ağırlıklandırma derecesi %5, %10, %15, %20 ve %25 olan üniversite
sayısının sırasıyla 1, 23, 9, 2 ve 1 olduğu görülmüştür. Son olarak bilim sınavına göre incelendiğinde, 11
üniversitede bilim sınavının yapılmadığı görülürken, ağırlandırma dereceleri %10, %15, %20, %25, %30, %40
ve %50 olanların sayısı sırasıyla 4, 1, 29, 15, 19, 2 ve 2 olduğu görülmüştür. Bu bulgulardan hareketle
Türkiye’deki üniversitelerin lisansüstü alımlarında kullanılan ölçütlerin farklı olduğu görülmüş olup, çoğunlukla
ALES’in %50, lisanüstü mezuniyet not ortalamasının %2 ve bilim sınavının %20 ağırlandırma derecesi olduğu
görülürken YDS’nin ise ölçüt olarak kullanılmadığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Lisanüstü alım ölçütleri, ALES, YDS, Bilim sınavı, Lisans mezuniyet notu
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OKULLARIN ETKİLİLİK DÜZEYLERİ İLE ÇALIŞANLARIN İŞE ANGAJE
OLMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Akif KÖSE
Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, akifkose@ksu.edu.tr
Ersin ATCIOĞLU
Öğretmen, Kahramanmaraş MEM Öğretmeni, ersinatcioglu@gmail.com
Özet
Bu araştırma, dinçlik, adanmışlık ve özdeşleşme boyutlarına sahip, tatmin edici olumlu ve aynı zamanda işle
ilgili olan bir zihin halini ifade eden işe angaje olma ile öğrencilerin her alanda kendilerini ifade etme ortamı
bulabildikleri, bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal ve estetik gelişmelerinin en uygun düzeyde sağlandığı,
optimum bir öğrenme çevresinin yaratıldığı okulu ifade eden etkili okul değişkeni arasındaki ilişkinin ortaya
çıkarılmasını amaçlamıştır. Araştırma nicel yöntemde yapılan bir çalışma olup tarama modelinde
gerçekleştirilmiş ve değişkenler arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır. Araştırma evrenini 2016-2017 EğitimÖğretim yılı Kahramanmaraş Merkez İlçelerinde (Dulkadiroğlu ve Onikişubat) bulunan resmi ve özel ilkokul ve
ortaokullarda görevli yönetici ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada küme örnekleme ve tabaka
örnekleme yöntemleri birlikte kullanılarak örneklem seçimine gidilmiştir. Araştırma evreni içerisinde yer alan
345 okuldan (210 ilkokul, 135 ortaokul) 14 ilkokul ve 9 ortaokul olmak üzere toplam 23 okulda görevli 410
katılımcıdan elde edilen veriler araştırma verisi olarak kullanılmıştır. Veri toplama amacıyla katılımcılara, 17
madde ve 2 faktörden oluşan “İşe Angaje Olma Ölçeği” ile 31 madde ve 5 faktörden oluşan “Etkili Okul Ölçeği”
uygulanmıştır. Uygulama sonucunda İşe Angaje Olma Ölçeğinin güvenirlik düzeyinin 0,90 olduğu, Etkili Okul
Ölçeğinin güvenirlik düzeyinin ise 0,93 olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, t-Testi ve tek
yönlü varyans analizi, korelasyon ve basit regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda; katılımcıların
̅=3,97) düzeyinde; görev yaptıkları ilkokul ve ortaokulların
işe angaje olma düzeylerinin “Katılıyorum” (X
̅=3,83) düzeyinde olduğu belirlenmiştir.
etkililik düzeylerine ilişkin görüşlerinin ise yine “Katılıyorum” (X
Demografik değişkenler açısından, işe angaje olma düzeyi ile ilgili olarak yalnızca kurum tipi değişkeni
yönünden resmî kurumlar ile özel öğretim kurumları arasında özel öğretim kurumları lehine anlamlı bir
farklılığın olduğu, işe angaje olma ile diğer demografik değişkenler arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı
görülmüştür. Etkili okul değişkeni ile ilgili olarak kurum tipi değişkeni yönünden resmî kurumlar ile özel
öğretim kurumları arasında özel öğretim kurumları lehine anlamlı bir farklılığın olduğu; okul türü değişkeni
açısından ise ortaokullara kıyasla ilkokullar lehine anlamlı bir farklılığın olduğu ortaya çıkmıştır. Etkili okul
değişkeni ile diğer demografik değişkenler arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. İşe angaje olma
değişkeni ile etkili okul değişkeni arasındaki ilişkiye bakıldığında iki değişken arasında anlamlı, orta düzey ve
pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ilişkiyle ilgili olarak açıklanan varyans değerine
bakıldığında ilkokul ve ortaokulların etkililik düzeyinin % 34’ünün işe angaje olma değişkeni tarafından
açıklandığı görülmüştür. Araştırma sonucunda, okul etkililiğini sağlama adına çalışanların işe angaje olmalarının
bir gereklilik olduğunun eğitim yöneticilerince bilinmesi gerektiği; okul çalışanlarının işlerine angaje olmalarına
aracı olacak örgüt ortamlarının oluşturulması ve çalışanların işlerine angaje olamamalarına sebep olan
durumlarla ilgili tespitlerin yapılarak okul yönetimlerince bu olumsuz durumları ortadan kaldıracak çalışmaların
yapılması gerektiği önerileri getirilmiştir. Araştırmacılara yönelik olarak benzer bir çalışmanın Türkiye’nin
başka il ve bölgelerinde yapılabileceği, okul öncesi ve ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmen ve
yöneticilerin de araştırma evreni olarak belirlenebileceği ayrıca bu araştırmada ortaya çıkan nicel sonuçların
derinlemesine incelenebilmesi için nitel bir çalışmanın yapılabileceği önerileri getirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Etkili Okul, İşe Angaje Olma, Öğretmen, Yönetici
Bu bildiri çalışması, ikinci yazarın birinci yazar danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezinden
üretilmiştir.
*
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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ
ANALİZİ
Handan AKSÜYEK
Öğr. Gör., Uludağ Üniversitesi,aksuyekh@uludag.edu.tr

Hatice Biçen Yılmaz
Öğr. Gör., Uludağ Üniversitesi, hbyilmaz@uludag.edu.tr
Özet
Nüfusun hızla artmasıyla birlikte, Dünyada yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşamın
tüm alanlarında ortaya çıkan alışkanlıklar da büyük ölçüde değişim göstermektedir. Son zamanlarda değişimin
en fazla gözlemlendiği alışkanlıkların başında ise, teknolojiye dayalı iletişim araçlarının sıklıkla kullanılması
gelmektedir. Cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi teknoloji yoğun araçlarda, internet bağlantılarıyla kullanılan
whatsap, facebook, instagram, tiveeter türü kitlesel iletişim programları, günümüzde sosyal medya kullanımı
olarak tanımlanan uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamıştır. Kitlesel iletişim programlarının, dolayısıyla sosyal
medyanın kullanımı arttıkça bireylerin; haber alma, eğitim, sağlık, kurumsal işlemler, eğlence, ulaşım, alışveriş,
ekonomi, bankacılık işlemleri, iletişim gibi gereksinimlerini geleneksel yöntemler yerine çağdaş bu yöntemlerle
karşılamaya yöneldikleri görülmektedir. Günümüz insanın artık doğumundan ölüme kadar sosyal medya ile iç
içe yaşadığı, yaşamındaki tüm olayları sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalıştığı görülmektedir. Bu nedenle,
hangi meslekte veya hangi konumda bulunulursa bulunulsun sosyal medya kullanımından uzakta kalmanın artık
mümkün olmadığı bir dönem yaşanmaktadır. Ayrıca, gerek kamu kurumları ile ilgili işlemlerin, gerekse güncel
yaşamda gereksinim duyulan diğer işlemlerin internet üzerinden yapılması eylemleri de işlemi gerçekleştiren
açısından zaman ve ekonomik kazanç yönünden tasarruf sağlamaktadır. Bireylerin yükümlülüklerini, sıra
beklemenin getirdiği stresten uzakta, mesai saatleri içinde veya dışında zaman kaybı yaşamadan internet
ortamında gerçekleştirilen işlemlerle yerine getirebilmesi olanaklı hale gelmektedir. Diğer yandan, klasik
endüstri teoreminde üretim kaynakları; doğal kaynak, sermaye ve emek iken, günümüzde üretim faktörleri
arasına girişimcilik de eklenmiştir. Girişimcilik ve insan gücünün üretimdeki pozitif etkisi teknolojinin etkin
kullanılmasına bağlı olarak değişmektedir. İşvereni ve çalışanlarıyla teknolojiden, internet ve sosyal medya
kullanımından uzakta kalan işletmelerin ayakta kalması olanaklı değildir. İşletmelerin günümüzde ayakta
kalabilmeleri ve rekabet ortamında varlıklarını büyüyerek devam ettirebilmeleri için dünyadaki ekonomik,
sosyal ve siyasi gelişmelerin sosyal medya ortamında takip edilmesi ve bu gelişimlere uygun olarak işletme
stratejilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, gelecekte işletmelerde görev alacak ve işletmelerin
gelişimine yön verecek genç nüfusu oluşturan yüksek okul öğrencilerinin teknolojiye dayalı kitlesel iletişim
programlarını kullanım tercihlerinin; eğitim, haberleşme ve sosyal çevre ile iletişim ve etkileşim amaçlı olduğu
izlenmektedir. Teknolojik programları öğrencilik dönemlerinden itibaren etkin biçimde kullanabilen bu genç
nüfusun, mesleki yaşantılarında da program kullanma yetilerini sürdürerek, bu durumu avantaja çevirmeleri
beklenmektedir. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin büyük çoğunluğunun hem eğitimlerine devam etmesi, hem
de çalışıyor olması, iş ortamında teknolojiyi kullanım konusundaki becerilerini pratik ve hızlı bir şekilde
uygulayabilmelerine imkan tanımıştır. Teknolojinin, eğitimli gençliğin büyük çoğunluğu tarafından günlük
yaşamın her alanında rahatlıkla kullanabilir olması, bu kesimin gelecekteki iş yaşamlarında çalıştıkları
işletmeleri daha da ileri düzeylere taşıyacakları muhakkaktır. Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 400 öğrenciyle yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak, 33 sorudan
oluşan bir anket çalışması yapılmıştır. Anket soruları ile öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmede sosyal
medya kullanım alışkanları ölçülmeye çalışılmış, ayrıca sosyal medyayı oluşturan kitlesel iletişim araçları
kullanımının öğrenciler üzerindeki etkisi sorgulanarak, bu yönde ortaya çıkan sorunsallar araştırılmıştır. Bu
kapsamda anket çalışması ile elde edilen sonuçlar SPSS 22.0 programında analiz edilerek değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Sosyal medya, İnternet, Teknoloji araçları, İşletme, Meslek Yüksek Okulu,
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İŞVERENLERİN PERSONEL SEÇİMİNDE LİSANS VEYA ÖNLİSANS
MEZUNLARINA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Hatice Biçen Yılmaz
Öğr. Gör., Uludağ Üniversitesi, hbyilmaz@uludag.edu.tr

Handan AKSÜYEK
Öğr. Gör., Uludağ Üniversitesi,aksuyekh@uludag.edu.tr
Özet
İşletmelerin sektörel düzeyde rekabet üstünlüğü elde etme çabalarında ortaya çıkan önemli problemlerden birisi
de, nitelikli insan gücüne duyulan gereksinimin yeterli düzeyde karşılanıp karşılanamamasıdır. İşletmeler, insan
kaynakları ihtiyaçlarını karşılarken iki temel amaca göre karar vermektedirler. Bunlardan birincisi, üretim veya
hizmet verdikleri alanda verimliliğin arttırılması, diğeri ise iş gücünde niteliğin artırılmasıdır. İşletmelerde
nitelikli iş gücü elde etmeye yönelik kararlar alınırken asıl amaç işletmenin kârını maksimum düzeye
çıkarmaktır. Sermayeleri ne kadar güçlü olursa olsun, konusunda nitelikli insan gücüne sahip olmayan
işletmelerin başarılı olması, rakipleri ile rekabet edebilmesi, piyasada pazar payını arttırması, varlığını
sürdürmesi ve hedeflerine ulaşmasının zor olacağı muhakkaktır.
Firmalar yerel veya uluslararası çalıştıkları ortamlarda, gelişen teknolojiye ve küreselleşmeye bağlı olarak
varlıklarını sürdürebilmek ve bu rekabet ortamında büyüyebilmek için insan kaynağı varlığının yönetimi
konusunda işletme yapısına uygun kendi stratejilerini geliştirmek zorundadırlar. Aynı kaynaklara sahip iki
işletmeden insan kaynağı gücünü doğru ve etkin kullanan işletme diğerine göre daha başarılı olacaktır. İşletme,
içsel ya da dışsal faktörlere bağlı olarak stratejisini geliştirebilir. Dışsal faktörleri ve elindeki kaynakları iyi
analiz eden ve bunları en hızlı biçimde takip edip etkin bir şekilde kullanabilecek insan gücüne sahip olan
işletmeler rekabet üstünlüğü sağlayacaklardır.
Bu bağlamda, işletme faaliyetlerinin verimli olabilmesi için, işe uygun ve nitelikli insanların istihdam edilmesi
gerekmektedir. İşletmeler, çoğunlukla değişik iş ve pozisyonlar için farklı nitelik ve yeteneklere sahip
özelliklerde elemanlara gereksinim duymaktadır. Türkiye ekonomisi en çok ara elemana gereksinim duymakla
birlikte, üst düzey yönetimini üstlenebilecek, doğru ve hızlı karar verme yeteneğine sahip, araştırmacı, gelişime
açık eğitimli işgücüne de ihtiyacı bulunmaktadır. Bu çalışmada işletmelerin aynı iş için ihtiyaç duyulan
elemanların istihdamı ile ilgili olarak, lisans ve ön lisans mezunlarından hangisini tercih ettikleri ve bu
tercihlerin hangi etkenlere bağlı olarak ortaya çıktığı araştırılmıştır. Bu kapsamda, yapılarına, büyüklüklerine ve
faaliyet alanlarına göre işletmelerin istihdam tercihlerinde ortaya çıkan farklılıkları nedenleriyle birlikte tespit
etmek amacıyla değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler arasında 22 sorudan oluşan bir anket çalışması
yapılmıştır. Elde edilen anket sonuçları SPSS 22.0 programında analiz edilerek değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Personel Seçimi, Önlisans, Lisans, İşletme, İnsan Kaynakları.
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BAŞKONUŞ YAYLASININ EKOTURİZM POTANSİYELİ VE
REKREAKTİF FAALİYETLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Ersin Kaya SANDAL
Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi esandal@ksu.edu.tr

Nadire KARADEMİR
Dr.Öğr.Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi n.karademir45@gmail.com

Ökkeş Anıl MART
Yüksek Lisans Öğrencisi martokkesanil@gmail.com
Özet
Yoğun nüfuslu ve kalabalık kent merkezlerinde yaşayan insanlar, çalışma hayatından kaynaklanan stres, gerekli
olan peyzaj düzenlemesinden yoksun konut alanları, artan iş yükü, yoğun trafik ve şehir alt yapısının eksikleri
gibi nedenlerden dolayı fiziksel ve ruhsal anlamda yıpranırlar. Bu ve buna benzer olumsuzluklardan kaynaklı
olarak insanlar sıkıcı, bunaltıcı ortamlardan, kent dışında daha ferah, sessiz, sakin, iklim ve bitki örtüsü
yönünden çekici ve doğal alanlara dinlenmek, yenilenmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için
ekonomik beklenti olmaksızın yönelirler. Kahramanmaraş’ta Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinin birbirine en çok yaklaştığı alanda rekreasyon ve eko-turizm faaliyetleri bakımından önemli bir
coğrafi yapıya sahiptir. Araştırma alanı olarak belirlenen Başkonuş yaylası Akdeniz ve İran-Turan fitocoğrafik
bölgelerinin geçiş kuşağında yer almaktadır. Başkonuş Dağı üzerinde Yedi ardıç ve Sersem Tarlası adı verilen
iki önemli alan bulunmaktadır. Yöre zengin biyolojik çeşitliliğe ve vejetasyon tiplerine sahiptir. Bu bitki örtüsü
içerisinde kızılçam, karaçam, sedir, köknar, meşe, ardıç, akçaağaç, dişbudak, boylu ardıç, gürgen, dere
kenarlarında da çınar ve kızılağaç gibi orman elemanları ve otsu bitkiler yayılış göstermektedir. Başkonuş’ta,
doğal hayatta nesli azalmış yaban hayvanlarından biri olan geyiği üreterek tekrar doğaya kazandırmayı
amaçlayan geyik üretme istasyonu da bulunmaktadır. Ayrıca konaklamaya müsait dağ evleri, çadır ve
karavanları yerleştirmeye uygun alanlar da yer almaktadır. Başkonuş yaylası Kahramanmaraş-Andırın karayolu
üzerinde Kahramanmaraş iline 55 km. mesafede olup, çevredeki yerleşim alanları ile ulaşımı kolaylıkla
sağlanmaktadır. Yöredeki flora ve fauna zenginliği ve ulaşılabilirlik yöreyi eko-turizm potansiyeli ve rekreasyon
açısından çekici hale getirmiştir. Çalışmada Başkonuş yaylasına eko-turizm ve rekreasyon faaliyetlerine
katılmak amacıyla gelen ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen ziyaretçilerin sosyo-ekonomik durumları
incelenmiş, ilgi ve düşüncelerinin ortaya konması için mülakat uygulaması gerçekleştirilmiş ve yöre ile ilgili
düşünceleri nicel araştırma yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada Başkonuş yaylasının ekoturizm potansiyelinin ve rekreaktif faaliyetlere uygunluğunun olduğu belirlenmiş ve bu faaliyetlerin gelecekte
daha da geliştirilerek sürdürülebilir olması için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Başkonus, Flora, Rekreasyon, Eko-turizm, Kahramanmaraş.
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YAVŞAN YAYLASININ REKREASYON VE EKOTURİZM
OLANAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ersin Kaya SANDAL
Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi esandal@ksu.edu.tr

Nadire KARADEMİR
Dr.Öğr.Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi n.karademir45@gmail.com

Ökkeş Anıl MART
Yüksek Lisans Öğrencisi martokkesanil@gmail.com
Özet
Şehirlerdeki nüfus artışı, çarpık kentleşme ve alt yapı eksikliklerinde meydana gelen sorunlar insanların günlük
hayatında fiziksel ve ruhsal olumsuzluklar yaratmaktadır. Bu durum kişileri kent dışı doğal ve kültürel alanlara
itmektedir. Çalışma temposu dışında ortaya çıkan boş zamanlarda hem bedenen hem de ruhen dinlenmek için
kent dışında ki, koruluklar da, ormanda, akarsu deniz, göl kenarlarında, mesire alanlarında, vakit geçirmek,
macera yaşamak, farklı yaşantılar ve deneyimler elde etmek amacıyla insanlar rekreasyon ve turizm
faaliyetlerine katılma ihtiyacı hissetmektedir. Günümüz de gelişen ülke ekonomisinin refah düzeyini
arttırmasıyla rekreasyon alanlarına olan talep de artış göstermiştir. Yerel ve kırsal alanlarda doğal, kültürel
unsurların korunarak alternatif olarak sürdürülebilir bir turizm faaliyet türü olan eko-turizm doğal ve kültürel
unsurları korumakta, yerel ekonomiye olumlu etki yapmakta ve katma değer yaratarak sosyo-ekonomik refahı
geliştirmektedir. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin birbirine en çok yaklaştığı alanda
bulunan Kahramanmaraş da rekreasyon ve ekoturizm faaliyetleri bakımından önemli bir coğrafi yapıya sahiptir.
Araştırma alanı olarak seçilen yavşan yaylası Akdeniz ve İran –Turan fito coğrafik bölgelerinin geçiş kuşağında
ve Anadolu diagonalinin güneyinde iki kola ayrıldığı bölgede bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip,
manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun bir tabiat parkıdır. Yöre milli ve milletlerarası
ender bulunan tabii kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahiptir. Alanda ki flora ve fauna
yapısı, su kaynakları yöreyi rekreasyon ve eko- turizm açısından çekici hale getirmiştir. Yörede en iyi gelişim
gösteren orman topluluğu Sedir ve Göknardır. Çalışmada yavşan yaylasına gelen ziyaretçilerin sosyo-ekonomik
durumları incelenmiş, yöre ile ilgili düşünceleri nicel araştırma yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir.
Çalışmanın örneklemini yöreye rekreasyon ve eko-turizm faaliyetlerine katılmak amacıyla gelen ve rassal
yöntemle seçilen 337 kişi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların % 42,7’si biyolojik çeşitliğin yörenin en
olumlu özelliği olduğunu, %14,5’i flora çeşitliliği ve %61,7’si manzarası nedeniyle yöreye geldiğini,%59,6’sı
ailesi ile %57,5’i daha çok yaz mevsiminde ve %58,8’i ise kendi özel otomobili ile yöreye geldiklerini ve
memnun kaldıklarını ifade etmiştir. Çalışmada yavşan yaylasının rekreasyon ve eko-turizm potansiyeli sahip
olduğu belirlenmiş ve bu faaliyetlerin sürdürülebilir olması için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Yavşan, Flora, Fauna, Rekreasyon, Ekoturizm. Kahramanmaraş.
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EMİR SULTAN CAMİSİ; TARİHSEL GELİŞİMİ MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE
BURSA DEPREMİ SONRASI ONARIMI
İbrahim YILMAZ
Dr. Mimar, Hisar Mimarlık, ibrahimyilmaz@uludag.edu.tr
Özet
Osmanlı döneminde, fetih sonrası başkent olma yolunda önemli adımlar atılmaya çalışılan Bursa’da, halkın
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı vakıf kurumlarının dışında, toplumun dini duygularının ve manevi
değerlerinin de korunup geliştirilmesi amacıyla şehre gelmeleri sağlanan alp-erenler bulunmaktaydı. Emir
Buhârî de bunlardan birisidir. 1368 yılında Türkistan’ın Buhara şehrinde dünyaya gelen Emir Sultan’ın
(Muhammed Şemseddin Buhârî), Bursa’ya gelerek yerleşmesi ve buradaki dergâhının temellerini atması 1391
tarihinde olmuş, vefat ettiği 1429 yılına kadar Bursa’nın dini ve kültürel hayatını bu dergâhtan yönlendirmiştir.
Hükümdar başta olmak üzere, toplumun bütün kesimlerinin olağan üstü sevgi beslediği Emir Sultan adına,
sağlığında olduğu gibi vefatından sonra da kendisine sevgi duyan kişiler tarafından Emir Sultan Camisi başta
olmak üzere birçok eser yaptırılmıştır. Emir Sultan Camisinin ilk yapım tarihi hakkında ortaya çıkan bilgiler
fazla değişiklik gösterdiği için önemli karışıklıklar içermektedir. Bu bağlamda, bugünkü caminin yerinde ilk
olarak Hoca Kasım adında bir tüccarın Emir Sultan adına kubbeli bir cami inşa ettirdiği zannedilmektedir. Daha
sonra uç beylerinden Sinan Beyin, kıble tarafına iki kubbe eklemesi ile mabedi genişlettiği söylenmektedir. Daha
yaygın olan ve kabul gören görüş ise, Emir Sultanın eşi Hundi Sultan’ın camiyi, türbeyi, dershane ile imareti
inşa ettirdiği, medrese ile hamamın da Cezerî Kasım Paşa tarafından yaptırıldığı şeklindedir. Bunlardan başka
kayıtlarda ise türbe, imaret ve camiyi yaptıranın Sultan II. Murat olduğu, Çandarlı Halil Paşa’nın da bir
misafirhane yaptırdığı belirtilmektedir. Emir Sultan Camisinin geçen zaman içinde harap duruma düştüğü ve
1804 yılında Sultan III. Selim tarafından yeni baştan inşa ettirildiği ise kitabesinden anlaşılmaktadır. Mabet,
aslında on beşinci yüzyıl başlarına ait olduğu için Erken Devir Osmanlı Mimarisi üslûbunda yapılmıştı, fakat III.
Selim devrinde yapıldığında Osmanlı Baroku denilen tarzda, 19. yüzyıl mimari eserlerinde hakim olan çizgilerle
inşa edilmiştir. Bu yüzden, Emir Sultanın yaşadığı yüz yıl ile bu caminin taşıdığı mimari detayların farklı
olduğu, arada dört yüz yıllık bir çağın atlandığı görülmektedir. Caminin erken devire ait olmadığını veya Emir
Sultan ile çağdaş olmadığını gösteren bir diğer veri ise, revaklı avlusu ve avlunun ortasında üstü açık duran
şadırvanın bulunmasıdır. Ayrıca, caminin her iki köşesinde birer minaresinin bulunması da yapının ilk özgün
döneme ait olmadığını göstermektedir. Çünkü sultanların yaptırdığı ve literatürde selâtîn camisi olarak
nitelendirilen yapılardan başka hiçbir mabette iki minare yapılamadığı, iki minare yapma hakkının sadece
sultanlara ait olduğu bilinmektedir. Hundî Hatun’un yaptırmış olduğu esas caminin de tek minareli olması
gerektiği düşünülmekte, sonradan III. Selim’in eseri olduğu için de çift minareli yapıldığı anlaşılmaktadır.
Emir Sultan Camisinin harim denilen asıl ibadet mahallinin ölçüleri, 15.20 x 15.20 m. boyutlarında ve kare
planlı olup, üzeri büyük bir kubbe ile örtülmüştür. Yapının beden duvarlarında muhtemelen eski caminin taşları,
eski geleneksel mimarinin duvar işçiliği olan kesme taş ve tuğla örgü tekniğinde kullanılmıştır. Caminin beden
duvarları geniş plasterler ile bölümlere ayrılarak, düz kütlesel görüntüden kurtarılmış ve cephelere hareket
kazandırılmıştır. Her dört cephede saçakların eğri bir kemer şeklinde düzenlenmesi ve kubbenin üzerine
oturduğu kasnağın yüksek tutulması ile binaya arkaik bir görünüm verilmiştir. Cephelerde ve kasnakta açılan
pencerelerle yapının iç kısmının yeterince aydınlanması sağlanmıştır. Caminin minareleri, tuğla ve taş ile inşa
edilmiş ve kurşun külahlı tipik Bursa minarelerinden farklı, gövde bölümleri ise tamamen kesme taş ile yapıldığı
gibi külahları da kesme taştandır. Diğer yandan, cami ile birlikte külliyeye ait diğer binaların 1855 depreminde
çok hasar gördüğü, onarım amacıyla Mimar Akif Efendi ve Yani Yorgi Efendi tarafından 1856 yılında yapılmış
olan birinci keşifte 1.432.270 kuruş çıkan tamir ve onarım maliyeti, daha sonra Mühendis Batyano tarafından
yapılan ikinci keşif ile 663.709 kuruş 13 paraya indirilmiştir. Onarım Batyano’nun çıkardığı keşfe göre
geçekleştirilmiş olup, maliyetin bu kadar düşmesinde bazı binaların onarımından vazgeçilmesi ve bazılarında
daha basit onarım yoluna gidilmesi etkili olmuştur. Bu bağlamda bildiride, Emir Buhari adına yaptırılan Emir
Sultan Camisinin tarihsel gelişimi ve mimari özellikleri incelenmiş olup, arşiv belgelerinden elde edilen
bilgilerin ışığında caminin 1855 yılında meydana gelen Bursa depremi sonrası kapsamlı onarımı için hazırlanan
keşif defteri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı dönemi, Emir Sultan, Cami Mimarisi, Bursa Depremi, Onarım.
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ÇEVRESEL KUZNETS YAKLAŞIMININ TÜRKİYE VE SINIR ÜLKELERİNDE
TEST EDİLMESİ: PANEL VERİ ANALİZİ
Gökçen ÖZKAN
Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, ozkang@gantep.edu.tr

Muhyettin ERDEMLİ
Arş. Gör., Gaziantep Üniversitesi, merdemli@gantep.edu.tr

Hüseyin ÇELİK
Doktora Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi, huseyinclk17@gmail.com
Özet
Sanayi devriminin başında ülkeler için temel makro ekonomik hedef üretimi artırarak büyümeyi sağlamaktı. 20.
yy.’ın sonlarından ve 21. yy.’ın başlarından itibaren kısmen ekonomik refaha ulaşan insanoğlu için, yaşanılan ve
gelecek nesillere bırakılacak olan çevrenin temiz olması zorunlu gıda ihtiyaçlarının temini kadar önemli hale
gelmiştir. Özellikle son yıllarda iktisat literatüründe kendisine geniş yer bulan bu durum, uygulamalı analizlerde
Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) yaklaşımı ile test edilmektedir. ÇKE yaklaşımı kısaca, ekonomik büyümenin ilk
aşamalarında büyümenin doğal kaynaklar ve sanayi temelli olduğunu dolayısı ile kişi başı gelir artarken çevre
kirliliğinin de arttığını devamında ekonomik büyümenin ilerlemesinin teknoloji ve türevleri yolu ile sağlandığını
ve bu nedenle de çevre kirliliğinin azalmaya başladığını ifade eder. Bu çalışmada ÇKE yaklaşımının
geçerliliğinin test edileceği ülke grubu, kısaca T9 ülkeleri olarak adlandırdığımız, Türkiye ve kara sınırı olan
sekiz ülke (Azerbaycan (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti), Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve
Yunanistan) olarak alınmıştır. 1990-2011 dönemine ait verilerden, kişi başına düşen karbondioksit CO2
emisyonu miktarı bağımlı değişken ve ekonomik büyüme verisi olarak alınan kişi başına düşen GSYİH miktarı
ile bu miktarın karesi bağımsız değişken olarak alınmıştır. ÇKE yaklaşımının geçerliliği panel veri analizi
yöntemi ile araştırılmıştır. Panel veri analizinde öncelikle değişkenlerin durağanlık mertebelerinin tespiti için Im,
Pesaran & Shin (IPS, 2003), ADF Fisher (Maddala ve Wu, 1999) ve PP-Fisher (Choi, 2001) panel birim kök
testleri kullanılmıştır. Daha sonra değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığının sınanması için Pedroni
(1999) ve Kao (1999) panel eşbütünleşme testleri kullanılmıştır. Son adımda ise varlığı tespit edilen bu uzun
dönemli ilişkinin yönünün ve derecesinin belirlenmesi adına Pedroni(2000, 2001) tarafından literatüre
kazandırılan panel tam düzeltilmiş en küçük kareler (FMOLS) ve dinamik en küçük kareler (DOLS) panel
eşbütünleşme tahmincileri kullanılmıştır. Yapılan analizde çalışmaya konu olan ülkelerde 1990- 2011
döneminde ÇKE yaklaşımının geçerli olduğu sonucu elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çevresel Kuznets Eğrisi, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi
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SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
ARDL SINIR YAKLAŞIMI TESTİ İLE İNCELENMESİ
Gökçen ÖZKAN
Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, ozkang@gantep.edu.tr

Hüseyin ÇELİK
Doktora Öğrencisi, Gaziantep Üniversitesi, huseyinclk17@gmail.com
Muhyettin ERDEMLİ
Arş. Gör., Gaziantep Üniversitesi, merdemli@gantep.edu.tr
Özet
Sağlık hizmetlerinin temel hedefi toplumun sağlık durumunu korumak ve devamını sağlamaktır. Her ülke milli
gelirin bir kısmıyla sağlık harcamaları ve yatırımları yapar. Yapılan bu sağlık harcamalarının miktarı ülkenin
milli geliri ve gelişmişlik düzeyine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle çalışmada Türkiye’de ki sağlık
harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Sağlık harcamaları göstergesi olarak kişibaşına
düşen sağlık harcaması ve ekonomik büyümeyi temsilen de kişibaşına düşen milli gelir alınmıştır. Çalışmadaki
veriler 1975-2016 yılları arasındaki yıllık verilerdir. Değişkenler arasında uzun dönemli ilişkiyi farklı durağanlık
düzeyine sahip verilerin, durağanlık düzeylerine bakmaksızın sınayabilen ARDL sınır yaklaşım testi ile
sınanmıştır. Öncelikle serilerin durağanlık düzeylerinin belirlenmesi için değişkenlere ADF ve KPSS birim kök
testi uygulanmıştır. Daha sonra durağanlık seviyelerinin ARDL sınır yaklaşım testinin yapılmasına uygun olduğu
belirlendikten sonra ARDL testi uygulanmıştır. ARDL sınır yaklaşımı testi ile değişkenler arasında uzun
dönemli ilişki olduğu tespit edilmiştir. Eş bütünleşme ilişkinin varlığı tespit edildikten sonra değişkenler
arasında uzun ve kısa dönem model tahmini yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarda sağlık harcamaları ve ekonomik
büyüme arasında kısa dönemli bir ilişkinin olmadığı, uzun dönemde aralarında bir ilişki olduğu görülmüştür.
Yapılan Cusum Testi ile de modelin istikrarlı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimler: ARDL, Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme
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BITCOIN'İN YAPISI VE YASA DIŞI KULLANIMI
Mahmut YARDIMCIOĞLU
Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mahmutyardimcioglu@gmail.com

Gamze ŞERBETÇİ
YL. Öğr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dalı gamzeserbetci@gmail.com

Merve KAPLAN
YL. Öğr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kaplanmerve33@gmail.com

Özet
Bitcoin'i icat eden kişi önceleri Satoshi Nakamoto takma ismi ile bilinirken, 2016 yılında Avustralyalı iş adamı
Craig Wright'ın Bitcoin'i bulan kişi olduğunu açıklaması sonucu mucidinin gerçek kimliği ortaya çıkmıştır.
Bitcoin, eşler arası teknoloji kullanılarak merkez otorite ya da banka olmadan diğer banknotlar gibi günlük
hayatta yapılan parasal işlemlerde kullanılan dijital para birimidir. Yapılan işlemler Bitcoin ağının kontrolünde
olup tasarımı halka açıktır ve hiç kimse tarafından kontrol edilememektedir. Bitcoin'le yapılan harcamalar
Bitcoin cüzdanı sağlayan mobil uygulama, bilgisayar yazılımı veya hizmet sağlayıcı kullanılarak yapılmaktadır.
Bitcoin'in herhangi bir merkezi otoriteye ya da bankaya bağlı olmamasıyla birlikte yapılacak olan alışverişlerde
aracı sitelerden satın alınan Bitcoin'lerin direk Bitcoin cüzdanına gönderilmesi ve buradan doğrudan satıcının
cüzdanına aktarılması sebebiyle alıcı ve satıcının takip edilememesinden Bitcoin deep web, kara para aklama ve
kayıt dışı ekonomi gibi yasa dışı kullanıma müsaittir. Ayrıca Bitcoin arzının 21 milyonu geçemeyecek olması ve
yasal yollarda kullanılmamasında dolayı çökme riski ile karşı karşıyadır. Bu sebeple İsviçre'nin en büyük
bankaları UBS ve Deutsche Bank, Santander ve Bak of New York Mellon yeni bir dijital para üzerinde
çalışmaktadır ve 2018 yılında kullanıma sunmayı planlamaktadır.
Anahtar Kelime: Bitcoin, Deep Web, Kara Para Aklama, Kayıt Dışı Ekonomi
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI KONUSUNDA
YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ
Mahmut YARDIMCIOĞLU
Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mahmutyardimcioglu@gmail.com

Ali YÖRÜK
Öğr. Gör. Osmaniyte Korkut Ata Üniversitesi, aliyoruk1517@gmail.com

Merve KAPLAN
YL. Öğr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kaplanmerve33@gmail.com
Özet
2000’li yılların dünyası 1950’li yılların dünyasına kıyasla oldukça farklı uygulamalar içermektedir. Bu 50 yıllık
dönem içerisinde yapılan uluslararası anlaşmalar ile ülkeler siyasi sınırlarını muhafaza ederken, ekonomik
sınırların ortadan kalkmasıyla küreselleşme süreci başlamıştır. Bu küreselleşme süreci dünyada tek bir ortak
pazar olgusu oluşturmuştur. Ayrıca küreselleşme süreci, uluslararası mal ve sermaye hareketleri büyük bir hızla
artırmıştır. Ortaya çıkan bu değişim, muhasebe uygulamalarında da değişimi mecburi kılmış, muhasebe dilinin
her ülkede farklı bir dil yerine dünyada ortak bir muhasebe dilinin uygulanması düşüncesini beraberinde
getirmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, küreselleşme sürecinde muhasebe uygulamalarını incelemektir. Bu
amaçla, bu konuda daha önce yapılan çalışmalar uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde incelenecek ve
muhasebe uygulamaları hakkında genel bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Muhasebe uygulamaları, Küreselleşme süreci, Uluslararası muhasebe standartları
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ENDÜSTRİ 4.0 YORUMU: TOPLUM 5.0
İlker İbrahim AVŞAR
Öğr.Gör. ,Gaziantep Üniversitesi,avsar@gantep.edu.tr
Özet
Endüstri 4.0, üretim ve pazarlama gibi sanayi süreçlerini baştan aşağı yenileme düşüncesi ile ortaya çıkmıştır.
Toplum 5.0 ise bu yeni bakış açısını genişleterek hayatın her alanında uygulamaya sokmayı ve sonunda süper
akıllı toplumu oluşturmayı hedeflemektedir. Toplum 5.0, üretim, sağlık, eğitim gibi alanlarda değişim vaat
etmektedir. Yenilikçilik merkezli bu değişim ile yaşlanan nüfus, çevre kirliliği, afet, terörizm gibi problemlere
çözüm aranmaktadır.
Bu çalışmada, Endüstri 4.0 yorumlanarak toplum dönüşüm süreci oluşturmayı amaçlayan Toplum 5.0
incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Endüstri Devrimi, Endüstri 4.0, Toplum 5.0
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NESNELERİN İNTERNETİ UYGULAMA ALANLARI: LOJİSTİK
İlker İbrahim AVŞAR
Öğr.Gör. ,Gaziantep Üniversitesi,avsar@gantep.edu.tr
Özet
Sanayi 4.0 ile birlikte adı sıklıkla duyulmaya başlayan Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) yeni sanayi
devriminin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak aktörlerden bir tanesidir. 2012 yılından itibaren kullanımı
yaygınlaşan IPv6 ile birlikte Nesnelerin İnterneti-Endüstriyel Nesnelerin İnternetinin önündeki önemli
engellerden biri aşılmış, artık daha verimli uygulamalar geliştirmek mümkün olmuştur.
Bu çalışmada Nesnelerin İnterneti ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti uygulamaları lojistik bağlamında
incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti, Lojistik
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TÜRKİYE’DE KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE KAMU SOSYAL
HİZMET YATIRIMLARININ ÖNEMİ
Simla GÜZEL
Dr. Öğr. Üyesi, Namık Kemal Üniversitesi, simlaguzel@nku.edu.tr
Özet
Günümüzde tüm dünya için çok önemli bir sorun olan yoksulluk, çok boyutlu bir kavramdır. Yoksulluk genel
olarak insanların temel yatırım ve hizmetlerden sınırlı bir şekilde yararlanması veya hiç yararlanamaması,
üretken kaynaklara erişememesi, kurumsal eksiklikler ve istikrarlı bir yaşam için gerekli diğer kaynakların
eksikliği gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.
Yoksulluğu en ağır şekilde yaşayanlar ise çoğunlukla kadınlardır. Cinsiyet eşitsizliği çerçevesinde
değerlendirildiğinde; bunun altında yatan temel nedenlerin, kadınların eğitim ve istihdama katılım konusunda
karşılaştıkları fırsat eşitsizliklerinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu alanda görülen en önemli eksiklikler; çocuk
ve hasta bakımı ve ağır ev işleri konusunda kadınların yeterli destek görememesidir. Sosyal bakım hizmetlerinin
kalitesiz ve yetersiz oluşu ile iş gücüne katılım oranlarının düşük olması kadınları olumsuz bir şekilde
etkilemektedir.
Bu çalışmada da sosyal bakım hizmetleri ile istihdam yaratma ve cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik kamu
yatırımlarının önemine değinilmektedir. Uluslararası politika alanlarında oldukça önem verilen bir konu olsa da
gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye için bu konuda yeterli adım atıldığını söylemek pek mümkün değildir.
Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri içerisinde % 30’un biraz üstündeki kadın
işgücüne katılım oranı ile en düşük seviyeye sahip olan ülkedir. İş gücüne katılım oranının düşük oluşu ve buna
bağlı olarak oluşan yüksek işsizlik oranı Türkiye ekonomisinde önemli bir yapısal sorun olarak devam
etmektedir. İş gücüne katılım oranının düşük olmasının altında yatan en önemli sebeplerden birisi de kadınların
iş gücüne katılım seviyesinin düşüklüğünden kaynaklandığı söylenebilir.
Özelikle Avrupa Birliği, OECD, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütler kadın yoksulluğunun azaltılmasına
yönelik politikalara çok önem vermektedirler. Türkiye’de de son yıllarda erken çocuk bakımı ve okul öncesi
eğitim başta olmak üzere sosyal bakım hizmetleri konusundaki politika arayışları hız kazanmıştır. Nitekim bu
alana yapılacak yatırımların istihdama yapacağı katkı önemli düzeyde olacaktır. Ancak ülkemizde henüz bu
konuda istenilen seviyeye ulaşıldığını söylemek çok mümkün değildir. Çocuk bakım hizmeti daha çok çocuk
gelişimine odaklanmakta bu da yaş sınırlamasına neden olmaktadır. Ayrıca, bu alana ayrılacak olan kaynak
sorunu, politika yapıcılar için en önemli engeli oluşturmaktadır. Dünyada buna ilişkin olarak hazırlanan
raporlarda da düşük maliyetli ve yüksek kaliteli bir çocuk bakım hizmetinin ve diğer sosyal bakım (hasta ve
engelli bakımı) hizmetlerinin gerçekleştirilmesinin çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu alana yapılacak
yatırımlar önem taşımaktadır. Kadın yoksulluğunu azaltmada cinsiyetler arası eşitlik önem taşımaktadır. Ayrıca
kadına duyarlı, maliye politikaları oluşturularak, sosyal bakım hizmetlerinin genişletilmesi de bu sorunların
ortadan kaldırılması için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kadın yoksulluğu, Kamu sosyal harcamaları
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SOSYAL HARCAMALAR VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ: OECD ÜLKELERİ
İÇERİSİNDE TÜRKİYE’NİN DURUMU
Simla GÜZEL
Dr. Öğr. Üyesi, Namık Kemal Üniversitesi, simlaguzel@nku.edu.tr
Özet
Gelir dağılımı adaletsizliklerinin ortadan kaldırılmasında çok önemli bir yere sahip olan sosyal harcamalar
konusu, iktisatçılar tarafından uzun süredir tartışılmaktadır. 1960’lara kadar daha çok ekonomik büyüme
konusuna öncelik veren ülkeler için bu yıllardan itibaren, özellikle de küreselleşmenin etkisiyle birlikte,
gelişmekte olan ülkelerde hız kazanan gelir dağılımı adaletsizliği, çok derin bir sorun haline gelmiştir.
1929 Dünya ekonomik bunalımı ve II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler piyasa
sisteminin yetersizliğinin sorgulanmasına neden olmuş ve yeni iktisadi düşüncede, devlete gelir dağılımında
adalet sağlama görevi de verilmiştir. 1950-1970’li yıllar arasında sosyal refah devleti uygulamaları hüküm
sürmüştür. 1970’lerden sonra ise dünya ekonomisinde ortaya çıkan işsizlik, enflasyon ve yoksulluk gibi sorunlar
kamu sosyal harcamalarının devlet bütçesi üzerinde bir yük olarak görülmeye başlamasına neden olmuştur. Bu
dönemle birlikte hızlı bir sanayileşme süreci içerisine girilmesi devletin ekonomik rolünün sorgulanarak
azaltılması gerektiği düşüncesi yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak küresel rekabet süreci özellikle az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımında tekrar çok büyük adaletsizliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu doğrultuda sosyal huzursuzlukların önüne geçilebilmesi ve refah seviyesinin yükseltilmesi için sosyal
harcamaların önemi gündeme gelmiştir.
Kamu sosyal harcamaları; nakdi yardımlar, sosyal amaçlı vergisel teşvikler şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Genel olarak değerlendirildiğinde son yıllarda hem Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri ve
Türkiye’de de kamu sosyal harcamalarının artış gösterdiğini söylemek mümkündür. Türkiye’nin özellikle son
yıllarda sosyal politikalar konusunda gösterdiği çabaların, daha çok yüksek işsizlik oranları, kamu hizmetlerine
yönelik toplumsal talebin artması, nüfusun yaşlanması, sosyal refah hizmetlerindeki artışlara bağlı olduğu
söylenebilir. Ancak yine de ülkemizde bu harcamaların yeterli seviyeye ulaştığını söylemek pek mümkün
değildir. Bugün kamu sosyal harcamalarının GSMH’ya oranı, OECD ortalaması % 21 iken, Türkiye ortalaması
% 13,5 civarındadır. Yine gelir eşitsizliğin belirlemede yaygın olarak kullanılan Gini katsayısı Türkiye’de %.0
398 ile OECD ülkeleri içerisinde sondan üçüncü sıradadır. Gini katsayısı açısından en başarılı üç ülke, İzlanda,
Slovakya ve Slovenya’dır. Hem diğer OECD ülkelerinde hem de Türkiye’de ortalama yaşam beklentisinin artış
göstermesi de bu konuya yönelik tedbirler alınarak, sosyal politikaların gözden geçirilmesine neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gelir eşitsizliği, Sosyal harcamalar, OECD, Türkiye
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YOKSUL YANLISI BÜYÜME İLE KIRSAL KESİMDEN GÖÇÜN ENGELLENMESİ
Pınar ŞAHBAZ CANÖNDE
Öğr. Gör. Cumhuriyet Üniversitesi, pinarcanonde@gmail.com
Özet
Ekonomik büyüme, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve toplumların refah seviyelerinin yükselmesi için gerekli
olan üretim kapasitesindeki artıştır. Ekonomik büyüme gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere birçok
gelişmiş ülkeyi de ilgilendirirken, iktisat biliminin kuruluşundan bu yana üzerinde tartışılan, araştırma yapılan en
önemli konulardan birisi olmuştur. Günümüzde bazı ülkelerde ekonomik büyümenin istenilen büyüklükte
gerçekleşememesi eğitim, sağlık ve bayındırlık hizmetlerinin istenilen ölçüde gerçekleşememesi sonucunu
doğurur. Bu durum yaşam standartlarının düşmesine ve yoksulluk olgusunun oluşmasına yol açmaktadır.
Yapılan incelemeler sonucunda ekonomik ve sosyal (sağlık, eğitim vb.) göstergeler yoksulluğun kırsal alanlarda
kentsel alanlara oranla daha derin yaşadığını göstermektedir. Dünya çapında 2016 yılında yaklaşık, 2.1 milyar
yoksul, 767 milyonu ise aşırı yoksul olan nüfus bulunmaktadır. Bunların yaklaşık %75’i kırsal alanda yaşamakta
ve geçimlerini tarımdan sağlamaktadır (World Bank, 2017). Kırsal alanlardaki iş imkânlarının kısıtlı olması,
eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olması, doğum oranlarının fazla olması dolayısıyla hızlı nüfus artışı, tarım
alanlarının miras yoluyla paylaşılması sonucu yetersiz kalması, tarımda makineleşme sonucu insan gücüne
duyulan ihtiyacın azalması kırsal yoksulluğu daha da arttırmış ve kırsal kesimin kente göçüne yol açmıştır.
Kırsal alanlarda yaşayan toplumların yaşam koşullarının makul hale getirilebilmesi için devletin ekonomik ve
politik çözüm politikaları üretmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle ekonomik büyüme ve yoksullukla
mücadele konusunda birçok araştırma ve inceleme yapılmaktadır. 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan yoksul
yanlısı büyüme kavramı bu önemli iki konuyu birlikte ele almaktadır.
Yoksul yanlısı büyüme, yoksulların büyümeden daha fazla faydalanması olarak tanımlanırken, ekonomik
büyüme sürecinin yoksulları nasıl etkilediği, ekonomik büyümenin getirdiği faydaların ne şekilde dağıldığı ve bu
faydadan yoksulların ne kadar yararlandığı konuları yoksul yanlısı büyümenin temelini oluşturmaktadır.
Kırsal kesimde tarımsal alanda verimliliğin arttırılması amacı ile tarımsal araştırmaların arttırılması, altyapının
arttırılması, küçük ve orta ölçekli firmaların teşvik edilmesi, eğitim ve sağlığa yapılan yatırımların arttırılması,
büyük toprak sahiplerine sübvansiyonların kaldırılıp toprakların yeniden paylaşımı, sosyal fonlar ile yoksullara
transfer harcamaları yapılması, büyümeyi engelleyen cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmak için kız çocuklarının
okula gönderilmesi için teşvikler sağlanması, bölgeler arasındaki uçurumları ortadan kaldırmak için yoksulluk
oranının yüksek olduğu bölgelere transfer programlarının uygulanması gibi politikalar yoksul yanlısı büyümeyi
sağlarken kırsal kesimden göçü de engelleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, yoksulluk, yoksul yanlısı büyüme, kırsal alanlardan göç
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KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINDAKİ SORUNLARA DAİR ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Pınar ŞAHBAZ CANÖNDE
Öğr. Gör. Cumhuriyet Üniversitesi, pinarcanonde@gmail.com
Özet
Vergiler, çağdaş devletlerin ekonomik ve mali ihtiyaçlarını karşılayabilmek için zaman içinde oluşur, gelişir
veya değişime uğrar. Türkiye'de 1985 yılında uygulamaya konulan Katma Değer Vergisi (KDV) Avrupa Birliği
ülkeleri de dâhil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaktadır. KDV, sağladığı gelir açısından Türk
Vergi Sistemi’nde oldukça büyük yer tutmaktadır. Yatırımların teşviki, ihracatın geliştirilmesi, sanayi
üzerindeki vergi yükünün azaltılması, enflasyonist baskının önlenmesi, fiyatlar genel seviyesinin kontrolü,
kalkınma planları ve ortak pazar ile ilişkiler Türkiye’de KDV’ye geçişin başlıca nedenleri olmakla birlikte,
uygulamada halen eksikler bulunmaktadır. Bu eksiklerin başında basit usulde vergilendirilen mükelleflerin
KDV’den müstesna tutulması, KDV’nin dar bir mükellef tabanı üzerine oturtulması, mevzuatta yapılan sürekli
değişiklikler, belge düzeninin yerleşememiş olması, farklı vergi kanunlarında benzer konuları düzenleyen
hükümler arsında paralellik bulunmaması sayılabilir. Bu eksikleri gidermek ve etkin bir vergi yaratmak için
sürekli yenilikler ve düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerin başında KDV iadesi uygulaması, KDV iade
takip sistemi, sahte belge risk analiz programı, ödeme kaydedici cihaz kullanımı, beyannamelerin internet
ortamında verilmesi sayılabilir. Katma değer vergisi düzenlemelere rağmen hala sorunlar yaşamaktadır.
Mükelleflerin kullandığı belge sayısını azaltarak kayıt dışı ekonomiye geçişin engellenmesi, vergide adalet”
açısından KDV’nin indirimli listeleri gözden geçirilmesi, KDV iade süreci sonrası denetimlerin yapılması, KDV
iadelerinin başka konudaki vergi borçlarına mahsup imkânı sağlanması, haksız katma değer vergisi iade
talebinde bulunduğu tespit eden mükelleflere caydırıcı cezalar uygulanması uygulamada karşılaşılan sorunları
gidermek için çözüm olarak önerilebilir.
Katma değer vergisi uygulamasında düzenlemeler sürekli yapılmasına rağmen, KDV uygulamasında hala devam
eden sorunlar olduğunu ve bunların ancak kanunda değişiklik yapılmak suretiyle giderilebileceğini belirtmekte
yarar vardır. Sistemin aksaklıkları ve yolsuzlukla mücadelede belirtilen çözümlemeler hayata geçirilirse, KDV
sistemi Avrupa Birliği uygulamalarına daha uyumlu olacak ve ülke ekonomisine uluslararası rekabet faktörü
açısından avantajlar getirmiş olacaktır.
Anahtar kelimeler: Vergi, Katma Değer Vergisi, Türk Vergi Sistemi, KDV sorunları, yolsuzlukla mücadele
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TÜRKİYE’YE GELEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN FİNANSAL
SEKTÖR TARAFINDAN VERİLEN YURTİÇİ KREDİLERE ETKİSİ: AMPİRİK BİR
ANALİZ
Beyhan KILINÇER
Öğr. Grv., Adıyaman Üniversitesi, bkilincer@adiyaman.edu.tr

Memet Cem DANACI
Dr.öğr.Üyesi, İnönü Üniversitesi memetcem.danaci@inonu.edu.tr
Özet
Günümüzde doğrudan yabancı yatırımların da etkisiyle hemen hemen her ülke teknolojik, çağdaş yönetim ve
üretim yöntemlerinin yaygınlaştığı ve sermayenin liberal ve dinamik yapısının hızlandığı küresel bir döngüye
girmiştir. Söz konusu bu küresel döngüden finansal sistem de payını alarak süreç içerisinde büyük ölçüde
değişime ve gelişime uğramıştır. Son dönemde doğrudan yabancı yatırımların özellikle yatırım girişi gerçekleşen
ev sahibi ülkede yarattığı/yaratacağı etkilerin ülkelerin finansal sistemini büyük ölçüde etkilediği görülmektedir.
Bu çalışmada finansal sistemin ülkelerin parasal kontrol mekanizması olarak ekonominin yapılanmasındaki ve
sürdürülebilir refah ve makroekonomik istikrarın sağlanmasındaki önemi vurgulanmak üzere ülkeye yapılan
doğrudan yabancı sermaye girişlerinin finansal sektör tarafından verilen yurtiçi kredi miktarına(gayrisafi yurt içi
hasılanın yüzdesi olarak) etkisi olup olmadığı incelenmektedir. Bu amaçla, Türkiye’nin 1974-2016 dönemine ait
yıllık veriler ele alınarak zaman serileri analizi yapılmaktadır. Bu doğrultuda, ADF, PP durağanlık testleri, LP
kırılma testi ve Toda-Yamamoto nedensellik testi ile ülkeye çekilen doğrudan yabancı yatırımların finansal
açıdan ülke ile olan ilişkisinin çift yönlü olarak incelenmesi suretiyle literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Ampirik bulgular, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Finansal sektör tarafından verilen yurtiçi kredilerin çift
yönlü olarak birbirlerine etkisi olmadığını ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırım, Finansal Sektör Kredileri, Toda- Yamamoto Nedensellik Testi,
Finansal Sistem.
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KENTLERDE SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞINA NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN
FENOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Nurullah SELÇUK
Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi, nselcuk@adiyaman.edu.tr

M. Murat PAYAM
Dr.Öğr.Üyesi, Adıyaman Üniversitesi, mpayam@adiyaman.edu.tr
Özet
Suç, insanlığın var olduğu günden bugüne kadar hep kendisini çeşitli nedenlerle ortaya koyan ve dönemin
özelliklerine göre etiyolojik farklılıklarıyla çeşitli tasniflerinin yapıldığı sosyal bir olgu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kentin oluşumunda etki eden, gelişim faktörlerinin suç ile ilişkisi, suçlu davranışları ortaya çıkarıcı
etkileri ele alınacaktır. Her geçen gün eski yaşam alışkanlıklarına duyulan özlem ve “nerde eski günler” sözünü
daha fazla duyduğumuz günümüz toplumunda, gelişmişliğin toplumsal düzen alışkanlıklarını dejenere eden bir
özellik olarak görülmesine neden olabilir. Kentlerde teknolojik ilerlemeler ve toplumsal gelişimin suça neden
olan etmenleri ve suç çeşitliliklerinin artmasına etkisi tartışılmaz bir şekilde somut örneklerle günlük
hayatımızda ayırt edebileceğimiz bir gerçekliktir. Fakat başta da ifade ettiğimiz gibi her dönem, kendi içindeki
gelişim ve yaşam koşullarına göre suçun evrildiğini söylersek gelişimin başlı başına suça neden olan bir unsur
olduğunu söylemek yanlış olur. İlkel toplum yapısından günümüz modern toplum yapısına ulaşıncaya kadar var
olan değişim evreleri suçu doğuran nedenleri ve suç çeşitliliklerini, gelişen toplumsal yapıya uygun hale
getirerek farklılaştırmıştır.
Durkheim toplumların, tek düzey, ilişki sistemlerinin birincil düzeye dayalı, iş bölümünü cinsiyet temelli
ilişkilerin belirlediği biçimden, daha karmaşık ilişki sistemlerinin yer aldığı ve uzmanlaşmaya dayalı bir iş
bölümü gerektiren gelişmiş toplumsal yapıya doğru şekillenen bir değişim içinde olduğunu ifade eder. Her
dönemde ortaya çıkan değişim ve sonunda dönemin en modern sosyal yapısına kavuşmuş olan toplumların suç
algıları da, suça neden olan faktörleri de etkileyerek değişimine neden olmuştur. Görülüyor ki suç olgusu
toplumsal yapı içerisinde sosyal yapının kurallarına göre kendisini şekillendiren ve her dönemde kendisine yer
edinen canlı bir organizma gibi yenilemektedir. Bu çalışmamızda suçun nedenleri kapsamında ortaya atılan
teorileri, doğal olayların tekrar etme biçimini ele alan fenolojik bir değerlendirme ile yorumlamaya çalışacağız.
Anahtar Kelime: Suçun Ortaya Çıkışı, Suç, Toplumsal Yapı, Kent
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KENTLEŞMEYİ TETİKLEYEN UNSURLARIN SUÇ İLE İLİŞKİSİ
Nurullah SELÇUK
Öğr. Gör., Adıyaman Üniversitesi, nselcuk@adiyaman.edu.tr

M. Murat PAYAM
Dr.Öğr.Üyesi, Adıyaman Üniversitesi, mpayam@adiyaman.edu.tr
Özet
Kentleşmenin temel dinamikleri olarak ortaya çıkan gelişmelerin, toplumsal yapı içerisinde oluşturduğu
açıklarından istifade ederek gelişen suç ilişkilerine bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşmak suçlu davranışın
nedenlerinin tespiti kolaylaştıracağı gibi ortadan kaldırılmasında da etkin çözüm önerileri geliştirecektir. Bu
bağlamda kent ve kentli tanımaları üzerinde durularak daha ampirik sonuçlar elde etmek amacı ile suç ilişkilerini
kentleşme ekseninde değerlendireceğiz. Kentleşme kavramı ile beraber kentlileşmenin etkin bir sosyalizasyon
süreci içerisinde toplumsallaşama gerçekleştirememesinin neden olduğu temel sorunlar ile beraber suç ilişkisi
oluşturabilecek özelliklere değinilecektir. Hızlı ve plansız şekilde gerçekleşen değişimin, görsel olarak
oluşturduğu kentsel çöküntü kavramına değinilecek ve bu bölgelerin suç ilişkisine olan katkısını ele alacağız.
Kentlerdeki suç ilişkilerinin ve çeşitliliğinin artmasına neden olan özelliklerden bazıları, kentlerin demografik,
jeopolitik, coğrafi özellikleridir. Kentleşmenin göstergeleri olarak nitelendirilen gelişim kriterleri, aynı zaman
suç çeşitliliklerinin arttığı bölgeleri oluşturması, suç yoğunluğu ile kentleşmenin doğru orantılı olduğunu
göstermektedir. Ülkemizde kentleşme oranın ve göç alarak nüfus oranının yüksek olduğu bölgelerdeki suç
ilişkileri ve suç çeşitliliklerinde yüksek oranlar göze çarpmaktadır. Bu bakımdan kentleşmenin mi suç etkisini
oluşturduğunu ya da doğal bir sonucu olarak mı gerçekleştiğine değinmeye çalışacağız. Bununla beraber,
kentlerin göçe neden olan çekici etkilerinin, yerleşim gerçekleştikten sonra, görüldüğü kadar çekici olmaması ve
beklenti düzeyindeki farklılaşmalar, kişilerin bakış açılarını değiştirerek başta hissettikleri heyecan ve idealist
yaşam kurgusunu altüst etmekte ve anormal davranışları meşrulaştırabilmektedir. Suç içeriği oluşturabilecek
davranışların oluşumuna neden olan bu durumu açıklamayarak, suç davranışının kent yaşamı içerisinde
kendisine daha rahat alanlar bulması ile beraber kentlileşme süreci ile suça neden olan davranışlara ve
özelliklerine değinerek stres olgusu ile gelişen, itaatsizlik, karşı koyma ve anomi kavramlarının insanlar üzerinde
oluşturduğu disiplinsiz eylemlerin suç ilişkisini inceleyeceğiz.
Anahtar Kelime: Kentleşme, Kentlileşme, Suç, Kentsel Çöküntü Alanları, Suçlu Davranış
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KUŞTEPE VE FİKİRTEPE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN KARŞILAŞTIRMALI
ANALİZİ
Uğurcan AYİK
Arş.Gör., Gaziantep Üniversitesi, ugurcanayik@gantep.edu.tr
Özet
Kentler tarihsel süreç içerisinde sürekli bir değişim içerisindedir. Bu değişim kentlerin fiziksel görünümüne
yansıdığı gibi sosyal ve toplumsal ilişkilerine de yansımaktadır. Günümüzde özellikle ülkemizde çokça
dillendirilen kentsel dönüşüm kavramı, dönüşümden ziyade bir birikim yaratma stratejisi olarak
kullanılmaktadır. Esasında kent bütününün veya parçalarının fiziksel, sosyal, iktisadi olarak bütüncül
dönüşümüne atıf yapan kentsel dönüşüm kavramı, neoliberal politikaların eşlik ettiği birikim rejiminde mekân
üzerinde yaşayan nüfus gruplarını kategorileştirip ayrıştırma misyonu edinmiştir. Bu açıdan mekânın salt fiziksel
dönüşümüne odaklanan ülkemiz kentsel dönüşüm uygulamaları, lükse dayalı bir dönüşümü de beraberinde
getirmektedir. Bu süreç kent mekânında nüfus gruplarının keskin bir şekilde ayrışmasına neden olmaktadır.
Geçmişin alt-orta nüfus grupları, bugün açıkça dillendirilmese de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük
kentlerde istenmeyen olarak ilan edilmiştir. İstanbul’un tarihselliğinde baş edilemeyen gecekondular ise kentsel
dönüşüm projeleriyle hızlıca yoklaştırılmaktadır. Coğrafi görünümde gecekonduların yerini hızla yüksek katlı
rezidans ve iş merkezleri almaktadır.
Bu çalışma İstanbul’un Kuştepe ve Fikirtepe yerleşmelerine odaklanmaktadır. Bu iki yerleşme coğrafi konum
olarak İstanbul’un iki farklı yakasında yer almaktadır. Fakat her iki yerleşme de İstanbul’un 1950 sonrası
deneyimlediği sanayileşme-kentleşme ilişkisi üzerinden varlıklarını somutlaştırmıştır. Çalışmadaki temel veri
kaynaklarını iki yerleşmede 2013 ve 2015 yıllarında yapılan anket ve mülakatlar çalışmaları oluşturmaktadır.
Fikirtepe’ye dair elde edilen veriler araştırıcının 2013 yılında sahada yaptığı anket ve mülakat çalışmalarından
elde edilmiştir. Kuştepe’ye dair veriler ise 2015 yılında Şişli Belediyesi’nin SONAR araştırma grubuna
yaptırdığı anket çalışmalarından oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS ve Microsoft Excel programlarından
yararlanılmıştır. Çalışma ayrıca tablo ve pasta grafiklerle desteklenmiştir. Çalışmanın en temel bulgusu
Fikirtepe’de kentsel dönüşümün birtakım mekânsal ayrışma süreçlerini doğurduğudur. Ayrıca Kuştepe’nin
lokasyondan kaynaklanan rant boyutunun aynı süreci yaratma potansiyelini içinde barındırdığı çalışmanın temel
öngörüsüdür. Hâlihazırda Fikirtepe ‘den gidenlerin İstanbul’da Fındıklı, Ünalan, Kayışdağı gibi yerleşmelerde
yeni yoksulluk mekânları oluşturdukları tespit edilmiştir. Benzer mekânsal ayrışma süreçlerinin Kuştepe’de de
görülmesi beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kent Coğrafyası, Kentsel Dönüşüm, Fikirtepe, Kuştepe
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SİYASİ ÇATIŞMALARDA İKİNCİ DÜZEY AKTÖR YAKLAŞIMI VE MORO BARIŞ
SÜRECİ
Ahmet ATEŞ
Dr., Uluslararası İlişkiler, Konya Aile Sosyal ve Politikalar İl Müdürlüğü, ahmetatesciu@gmail.com

Muhammet C. ŞAHİNOĞLU
Arş. Gör., Şırnak Üniversitesi, mcsahinoglu@gmail.com
Özet
Siyasi çatışmaların çözümü bağlamında gelişen çatışma yönetiminde üçüncü tarafa büyük önem atfedildiği
görülmektedir. Çatışmayı yatıştırma, çatışmayı çözme ve çatışmayı dönüştürme olarak üç safha üzerinden analiz
edilen çatışma yönetimi, üçüncü tarafın sürece müdahil olmasını aktör analizi bağlamında ele almaktadır. Buna
göre birinci düzey (askeri ve siyasi liderler), ikinci düzey (sivil arabuluculuk ve diplomasi görevini üstlenen
ulusal ya da uluslararası sivil toplum kuruluşları ile akademisyen ve profesyoneller) ve üçüncü düzey (yerel halk
örgütlenmeleri, bölgesel ve ulusal kalkınma ajansları, insan hakları örgütleri ve insani yardım örgütleri)
aktörlerin müdahil olduğu bir çatışma yönetimi süreci daha başarılı sonuçlar verebilmektedir. Bu bağlamda
verilebilecek örneklerden biri Filipinler de ortaya çıkan barış sürecidir. Günümüzde Filipinler hükümeti ile
Bangsamoro İslamcı Özgürlük Savaşçıları (BIFF), İslami Özgürlük Hareketi (BIFM), Moro İslami Kurtuluş
Cephesi (MILF), Ebu Sayyaf ve Mute Grupları arasında sınırlı savaş ve savaş düzeyinde halen çatışmalar devam
etmektedir. Buna karşın çatışmaların paralelinde barış süreci de büyük bir gayretle sürdürülmeye çalışılmaktadır.
Barış süreci bağlamında Türkiye, Japonya, İngiltere, Suudi Arabistan ve uluslararası sivil toplum kuruluşları
tarafından 2009 da kurulan Uluslararası İrtibat Grubu (International Contact Group-ICG) ikinci düzey aktör
yaklaşımı bağlamında ele alınabilir. Bu çalışmanın amacı ikinci düzey aktör yaklaşımının Filipinler de devam
eden Moro Barış sürecine katkısını analiz etmektir.
Anahtar Kelimeler: Siyasi Çatışma, Aktör Yaklaşımı, Moro Barış Süreci.
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BÜYÜK TEHDİT: BUZULLAR ERİYOR!
Hüseyin AKTAŞ
Öğr.Gör., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, huseyin.aktas@gop.edu.tr

Esma Nur GEÇER
Öğr.Gör., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, esma.gecer@gop.edu.tr

Eftal SALMAN
Öğr.Gör., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, eftal.salman@gop.edu.tr
Özet
Artan nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın temini için enerji,
çağımızın en önemli tüketim maddelerinden biri ve vazgeçilmez bir uygarlık aracıdır. Yaşadığımız modern
hayatın ve teknolojinin sunduğu imkânların yaşamımızda devam etmesi için doğrudan veya dolaylı olarak
enerjiye ihtiyaç duymaktayız. Isınmadan sanayi faaliyetlerine, ulaşımdan elektrik üretimine kadar birçok alanda
kullandığımız bu enerjinin %86’sı halen fosil yakıtlarından yani kömür, doğalgaz ve petrolden karşılanmaktadır.
Bu durumun da yakın gelecekte değişmeyeceği, 2040 yılında bile bu oranın ancak %74’e düşürülebileceği
tahmin edilmektedir.
Enerji üretiminin vazgeçilmezi olan fosil yakıtların yanması sırasında açığa çıkan CO 2 atmosfere yayılmakta ve
sera etkisi olarak tanımlanan, güneşten dünyamıza gelen ışınların atmosferde tutulup, tekrar yeryüzüne
yansıması olayına neden olmaktadır. Bu da dünyanın normalden fazla ısınmasına sebep olmaktadır. Küresel
ısınma olarak tanımlanan bu olay; iklim değişikliği, hava muhalefetleri ve kuraklık gibi birçok olumsuzluğu da
beraberinde getirmektedir. Ancak en önemli olumsuzluk buzullarda yaşanmaktadır. Daha şimdiden buzullarda
oluşturduğumuz tahribat telafisi mümkün olmayacak boyutlara ulaşmıştır. NASA tarafından elde edilen görüntü
ve veriler, Kuzey Kutbu’ndaki buzul miktarının son 30 yılda büyük ölçüde azaldığını ve her 10 yılda buzulların
yüzde 15 oranında eridiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, Amerikan Çevre Koruma Örgütü (EPA)’ne göre,
buzulların erimesiyle, deniz seviyesi son 100 yıl içinde 15-20 cm yükselmiştir. Bunun sonucunda ise, Kuzey
Amerika’daki Arktik bölgelerinde daha şimdiden köyler yok olmaya başlamış ve dünyanın ilk iklim değişikliği
mültecileri ortaya çıkmıştır.
Buzulların erimesiyle yaşanacak asıl tehdit, altında barındırdığı CO2’ten 20 kat daha tehlikeli bir sera gazı olan
metanın atmosfere salınacak olmasıdır. Metanın açığa çıkmasıyla, buzullardaki erime hiç olmadığı kadar
hızlanacaktır. Buzullar eridikçe deniz seviyesi yükselerek kıyı kesimlerindeki yerleşim yerlerinin sular altında
kalmasına sebep olacaktır. Deniz seviyesinin, 2050’de 1,5 metre, 2100’de ise 6 metre yükseleceği tahmin
edilmektedir. Ayrıca Grönland’daki tüm buzullar erirse Dünya çapındaki deniz seviyesinin yaklaşık 7 metre,
Güney Kutbu’ndaki Antarktika kıtasındaki tüm buzulların erimesi halinde ise, deniz seviyesinin yaklaşık 61
metre yükseleceği öngörülmektedir. Bu kilometrekarelerce toprağın sular altında kalmasına, şehirlerin hatta
ülkelerin yok olmasına sebep olacaktır. Ayrıca bu durum, dünya verimli topraklarının da önemli bir bölümünün
sular altında kalmasına neden olacağından; önlenemez bir gıda krizine, hatta gıda savaşlarına bile sebep
olacağını tahmin etmek zor değildir.
Güneşten dünyaya gelen ısı; ekvator bölgesinden kutuplara, okyanuslarla taşındığından buzulların erimesiyle bu
akışın engelleneceği, bunun sonucunda kutuplara yakın bölgelerde aşırı soğukların hatta buzul çağının
yaşanacağı, ekvatora yakın bölgelerde ise aşırı sıcakların ve çölleşmenin yaşanacağı tahmin edilmektedir.
Dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen ısı farkından oluşan rüzgârların, bu ölçekteki ısı farkı sonucunda
hangi boyutlarda olacağını düşünmek zor değildir. Fırtınalar, tayfunlar, hortumlar ve kasırgalar imkânsız denilen
yerlerde bile görülebilecektir. Bu durum dünyada yaşayan tüm canlıları olumsuz etkileyecek, yüzbinlerce insanın
yaşamlarını kaybetmesine ve milyonlarca insanın iklim mültecisi olmasına neden olacaktır.
Bu çalışmada; insanlığı bekleyen büyük tehdidin küresel ısınmaya bağlı buzulların erimesi olduğuna, bunun
sonucunda dünyada hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağına, dünya topraklarının büyük kısmının sular altında
kalacağına ve tüm bu felaketlerin aslında insan eliyle oluştuğuna dikkat çekmek istenmiştir.
Anahtar kelimeler: Enerji üretimi, fosil yakıtlar, sera etkisi, küresel ısınma, buzullar
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İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROBLEM KURMA
ÇALIŞMALARININ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARISINA
VE TUTUMLARINA ETKİSİ
Eftal SALMAN
Öğr.Gör., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, eftal.salman@gop.edu.tr

Esma Nur GEÇER
Öğr.Gör., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, esma.gecer@gop.edu.tr

Hüseyin AKTAŞ
Öğr.Gör., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, huseyin.aktas@gop.edu.tr
Özet
Günümüz eğitim sisteminde ders kitaplarındaki problemlerin çoğu daha önceden kazanılan bilgi ve becerilerin
pekiştirilmesine yarayan alıştırma niteliğindeki problemlerdir. Buradaki soruların genelinin gerçek hedefleri
problem çözmeden uzak, genelde pekiştirme mahiyeti içermekte ve problem çözme ile ilgili ön koşul
niteliğindeki kavram ve becerileri kazandırmaktır. Oysa gerçek problemlerin çözümü önceden edinilmiş kavram
ve becerilerin kullanılması değil de bu becerileri çözüme yarayacak şekilde yeniden organize edilmesini
gerektirir ve bu da matematik eğitiminin temelinde olan düşünmenin gelişimi bakımından önemlidir. Matematik
öğretimine de bakıldığında öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin yanında, verilen
durumlardan hareketle yeni problemler üretme veya var olan problemlerin içeriğinde bazı değişiklikler yaparak
kendine özgü yeni problemler oluşturmayı ifade eden problem kurma becerilerinin geliştirilmesine de önem
verildiği görülmektedir. Birçok matematik eğitimcisi matematik başarısını ve matematik tutumunun artırılması
için problem çözme adımlarının her birinin irdelenmesi gerektiği Polya’nın problem çözmede problemi anlama,
plan yapma, planı uygulama ve kontrol etme şeklindeki dört adımına ek olarak problem kurma çalışmalarının 5.
adım olarak eklenmesinin problem çözümünde başarıyı artıracağı görüşündedir.
Bu araştırmada, ilköğretim 6. Sınıf öğrencileriyle yapılan problem kurma çalışmalarının, öğrencilerin problem
çözme başarısı ve matematiksel tutumları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada, problem kurma
çalışmalarının Polya’nın problem çözme adımlarındaki (problemi anlama, plan yapma, planı uygulama, kontrol
etme) başarıları ve matematiksel tutumlara (matematiksel isteklilik, matematiksel sebat, matematiksel kendine
güven) etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen modeline göre
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan, 20 maddeden
oluşan, Problem Çözme Başarı Testi, geçerlilik ve güvenirliği kanıtlanmış Problem Çözme Tutum Envanteri
kullanılmıştır. Çalışmaya TOKAT ili Zile ilçesindeki iki ilköğretim okulundan seçilen ikişer sınıftan toplam 95
altıncı sınıf öğrencisi katılmıştır. Problem çözme ve kurma çalışmaları etkinlikleri, deney grubu öğrencilerine
(n=48) on hafta uygulanırken, problem çözme çalışmaları etkinlikleri, kontrol grubu öğrencilerine (n=47) iki
hafta uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin analizinde t-testi ve F-testi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, problem kurma çalışmalarının öğrencilerin problem çözme başarılarını anlamlı düzeyde
artırdığı; problem çözme adımlarındaki (plan yapma, planı uygulama, kontrol etme) başarılarında etkili olduğu;
öğrencilerin matematiğe karşı tutumlarını artırdığı; öğrencilerin problem çözerken çözüme ulaşmada daha ısrarcı
oldukları ve çözüme ulaşacaklarına dair kendilerine güvenlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
cinsiyetin problem kurma çalışmalarının problem çözme başarısına artırmasında anlamlı bir etkisinin olmadığı;
baba eğitim durumunun öğrencilerin problem çözme başarısına olumlu yönde etkilediği buna karşılık anne
eğitim durumunun problem çözme başarısına etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Problem çözme, Problem kurma, Problem çözme tutumu, Problem kurma öğretimi,
Matematik eğitimi, Matematik başarısı
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FAZIL ŞEHİRİN ÖZLEMİ: AMAÇ VE ARAÇ DEĞERLER
Mehmet YAZICI
Dr.Öğr.Üyesi, Bingöl Üniversitesi,yazici44@gmail.com
Özet
Farabi (ö.339/950), yaşadığı devirde mensubu olduğu İslam medeniyetinin ve savunduğu düşünce ekolünün en
seçkin düşünürlerden biridir. Onun ençok bilinen temel eseri ise el-Medinetü’l Fâzıla (Fazıl Şehir)’dir.
Farabi’nin el-Medinetü’l Fâzıla’sı (Fazıl Şehir’i), ütopya eser olarak kabul edilmektedir.
Bu bildirinin amacı, Farabi’nin el-Medinetü’l Fâzıla isimli eserini Milton Rokeach’ın gerçekleştirdiği değerler
envanterinde yer alan amaç ve araç değerler bağlamında okumaktadır. Belli bir usule ve düşünceye göre
gerçekleştirilen bu okumayla Farabi’nin, bir ütopya olan bu eserinde hangi değerleri, yani insan özlemlerinin
hangi ifadelerini ön plana çıkardığı saptanmaktır.
Yapılan değerlendirmeden Farabi’nin, yardımseverlik ve itaat değerlerini sıklıkla vurguladığı, ulaşılması gereken
en üstün değerlerin de gerçek sevgi ile bilgelik/hikmet olduğu ve daha çok Fazıl Şehir liderinin (reisinin) sahip
olması gerektiği değerler üzerinde durduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fazıl Şehir, amaç ve araç değerler, ütopya
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OSMANİYE ESNAFININ SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Seval SÜZÜLMÜŞ
Dr.Öğr.Üyesi,Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, sevalsuzulmus@osmaniye.edu.tr

Muazzez HARUNOĞULLARI
Dr.Öğr.Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, muazzez@kilis.edu.tr

Yadigar POLAT
Dr.Öğr.Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, yadigarpolat@kilis.edu.tr
Özet
Göç olgusu; bir yer değiştirme eylemi olmakla birlikte, sebep olduğu sonuçlar yönünden kalkış ve varış
ülkelerini etkisi altına almış, toplumların kültürel, iktisadi yapısı başta olmak üzere hayatın her alanında etkin
değişimlere yol açmıştır. Son yıllarda dünyada mülteci göçünün en fazla yaşandığı ülke Türkiye’dir. Farklı
kimlikleri ve kültürleri bir arada barındıran Türkiye, tarih boyunca mazlum milletlerin koruyucusu, kollayıcısı
olmuştur. Kendi ülkelerindeki totaliter rejimlerden ve iç savaşlardan kaçan komşu ülke vatandaşları Türkiye’ye
sığınmış barış ve huzur ortamında güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürme gayretine girmişlerdir. Özellikle
kendi ülkelerindeki iç savaştan kaçan savaş mağdurları Türkiye topraklarına sığınmışlardır. Bu insanlar
yaşamlarını sürdürmek için yerleştikleri alanlarda kendi kültürlerini ve alışkanlıklarını sürdürerek yeni yaşam
alanları oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla yaşadıkları mekanlarda sosyal, kültürel ve ekonomik hayata önemli
etkilerde bulunmaktadırlar. Türkiye, günümüzde 3.5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği
yapmaktadır. Ülkemizin hemen her ilinde kentin yerlileriyle bir arada yaşayan Suriyeli sığınmacılar, yaşadıkları
mekanlarda sosyo-ekonomik yapıda değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Türkiye’de Suriyeli
sığınmacıların ikamet ettikleri sınıra yakın illerden biri de Osmaniye’dir.
Çalışmanın amacı; Osmaniye şehrindeki esnafın Suriyeli sığınmacılara yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Bu
amaçla 100 esnafla yüz yüze anket ve görüşme yapılmıştır. Görüşme sonucunda elde edilen veriler analiz
edilerek değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; Osmaniye şehrinde Suriyeli sığınmacıların
etkisiyle iki toplum arasında sosyo-kültürel ve ekonomik etkileşimin yaşanmaktadır. Suriyelilerle yaşanan
evliliklerde bir artış söz konusudur. Dil probleminin yaşanması iki farklı topluluğun iletişim kurmasında güçlük
yaşanmasına neden olmaktadır. Ancak buna rağmen iki kültür arasında bir uyum söz konusudur. Genel olarak
Osmaniye esnafı; sığınmacıların ekonomiyi olumlu etkilediğini, şehir ekonomisini canlandırdığını ve Suriyeli
sığınmacılarla aralarında kültür farkı olmadığını ifade etmiştir. Yerel esnaf; güvenlik, sağlık, işsizlik, çevre
kirliliği ve eğitim alanlarında çeşitli sorunlar yaşandığını ifade etmiştir. Suriyeli sığınmacılar Osmaniye kent
merkezinde daha çok inşaat, tarım, plastik/kağıt toplayıcılığı gibi işlerde çalışmakla birlikte buldukları her işte
düşük ücrete çalışmaktadırlar. Esnafın %53’ü Suriyeli sığınmacıların “ekonomiye olumlu yönde katkı
sağladıklarını”, %33’ü ise “ekonomiye olumsuz etkilediğini” düşünmektedir. Osmaniye esnafının %79’u
gelirlerinde bir artış olduğunu, yaklaşık %21’i ise gelirlerinde düşüş yaşandığını bu nedenle ekonomik sıkıntının
ortaya çıktığını belirtmiştir.
Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları şehirlerde, ekonomik anlamda hem olumlu hem de olumsuz etkileri söz
konusudur. Ekonomik hayat canlanmış ancak ucuz işgücü nedeniyle yerel işsizlikte artışlar meydana gelmiştir.
Suriyeli sığınmacıların yerel ekonomiye kazandırdıkları işletmeler de bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Osmaniye, uluslararası göç, Suriyeli sığınmacı, Suriye.
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SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Seval SÜZÜLMÜŞ
Dr.Öğr.Üyesi,Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, sevalsuzulmus@osmaniye.edu.tr

Yadigar POLAT
Dr.Öğr.Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, yadigarpolat@kilis.edu.tr

Muazzez HARUNOĞULLARI
Dr.Öğr.Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, muazzez@kilis.edu.tr
Özet
Suriye’de kitlesel olarak yaşanan protestolar rejim ve rejime karşı olanlar arasında yaşanan çatışma iç savaşa yol
açmış, Suriye küresel ve bölgesel müdahalelerin odağı olmuştur. Bölgede otoriter rejimlere karşı gerçekleştirilen
halk hareketleri Libya, Mısır ve Suriye’de kaosa sebep olmuş, Suriye’de meydana gelen kitlesel gösteriler iç
çatışmaya yol açan bir krize dönüşmüştür. Suriye’de yaşanan iç savaşın küresel ve bölgesel taraflarının etkisiyle
uzaması bölgede büyük bir göç dalgasına, milyonlarca insanın ülke dışına göç etmesine yol açmıştır. Suriye’ye
uluslararası müdahalelerin, ülkeler arasında bir güç savaşına dönüşmesi neticesinde, milyonlarca Suriyelinin
kendi ülkesinde yaşama hakkı elinden alınmıştır. Türkiye, barındırdığı 3 milyon 500 binden fazla Suriyeli
nüfusuyla dünyanın en fazla Suriyeli sığınmacı barındıran ülkesidir. Suriye’de yaşanan savaşla çocuk ve
gençlerin eğitim hakları ellerinden alınmıştır.
Ülkesinde eğitim hakkı ellerinden alınmış on binlerce Suriyeli genç Türkiye’deki üniversitelerde eğitimlerini
sürdürmektedirler. Bu çalışmanın amacı; Suriyeli öğrencilerin aldıkları eğitime, sosyal ve kültürel ilişkilerine,
ekonomik durumlarına ve geleceğe yönelik planlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Suriyeli üniversiteli
öğrencilerin içinde bulundukları şartları tespit etmek için likert tipi bir anket ölçeği geliştirilmiştir. Anket,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde kayıtlı toplam 200 Suriyeli öğrencinin tamamına uygulanmaya çalışılmış,
ancak gönüllü 90 Suriyeli öğrenci ile yapılmıştır. Elde edilen verilerin SPSS (Standart Program for Social
Sciences) paket programı ile analizi yapılmıştır.
Araştırma sonucu elde edilen verilere göre; Suriyeli gençlerin bir ksımı Türkçe öğrenirken zorluk
yaşamaktadırlar. Türkçeyi konuşamayan ve anlamada güçlük çeken öğrencilerin derslerdeki başarıları düşüktür.
Maddi olarak imkanları kısıtlı olan öğrenciler, okul saatleri dışında part time işlerde çalışarak harçlıklarını
kazanmaktadır. Burs alma imkanları sınırlı olan öğrencilerin yaklaşık %43,3’ü burs almaktadır. Türkiye’ye
yönelik olumlu duygular besleyen Suriyeli öğrenciler yaşadıkları çevrede her türlü imkana sahip bulunmaktadır.
Suriyeli öğrenciler Türk kültürünü ve Türk yaşam tarzını beğenmektedir. Ayrıca yaşadıkları kente uyum
sağlamış olan Suriyeli gençler, Türk öğrencilerle sağlıklı iletişim kurmaktadırlar. Katılımcıların yaklaşık%64,5’i
savaş bittiği takdirde ülkelerine dönmeyi düşünmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Suriyeli Öğrenci, Osmaniye, Üniversite Eğitimi.
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TÜKETİM ENDÜSTRİSİNİN İCAT ETTİĞİ BİR GELENEK: DÜĞÜN
HİKÂYELERİ
Müzeyyen SAĞLAM GÜMÜŞ
Arş. Gör., Bartın Üniversitesi, msaglam@bartin.edu.tr

Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN
Dr.Öğr.Üyesi, Bartın Üniversitesi, serol@bartin.edu.tr
Özet
Doğum, ölüm ve evlilik; insan hayatındaki üç önemli geçiş dönemidir. Her dönem, dâhil olunan topluluğa göre
farklı gelenek, âdet, tören ve ritüellere sahiptir. Bu ritüeller toplumun kültürel belleği etrafında şekillenmekte ve
onun ihtiyaçları çerçevesinde güncellenmeye devam etmektedir. Geçiş dönemlerinin temel özelliği; kişinin
mevcut durumundan başka bir hâle geçişini ve yeni bir sürece dâhil oluşunu duyurmak, onu kötülüklerden
korumak ve kutlamaktır. Bu dönemlerin diğer bir özelliği ise tören ve ritüeller aracılığıyla kültür aktarımını ve
sürekliliğini sağlamaktır. Bu çalışmada geçiş dönemlerinden biri olan “evlilik” ekseninde 2000’li yıllardan
itibaren sıkça görmeye başladığımız düğün töreni ritüellerinin bir olay örgüsü çerçevesinde filme alınmasını
sağlayan “düğün hikâyeleri” konu edilecektir. Düğün; gelin ve damat vasıtasıyla ailelerin de birbirine
bağlandığını toplumun diğer kesimlerine duyurmak ve bu ilişkiyi onların gözünde de meşru kılmak amacıyla
yapılan törendir. Türkiye, çok geniş bir coğrafya üzerine kurulu olduğu için dört bir yanında düğün törenleriyle
ilgili pek çok farklı âdet, gelenek, inanç, tören ve ritüel uygulanmaktadır. Ancak günümüzde teknolojinin
gelişimiyle günlük hayatta daha büyük bir yer kaplayan instagram, pinterest, facebook ve
düğün/fotoğraf/organizasyon sayfaları ve blogları aracılığıyla “düğün hikâyesi” filmi çektirmek popüler bir ritüel
hâline gelmiştir. Düğün hikâyesi Türkiye için çok yeni bir kavram olmasına rağmen dünyada “wedding story”
adıyla uzun bir geçmişe sahiptir. İlk örnekleri Almanya ve İngiltere’de görülse de belli bir olay örgüsü içerisinde
hikâye edilmeye Amerika’da başlanmıştır. Türkiye’de ise “düğün öyküsü, düğün filmi, düğün belgeseli, düğün
klibi” gibi farklı isimlerle de anılan düğün hikâyelerinin köklü bir geçmişi yoktur ancak bu hikâyeler geleneksel
törenlerin daha çok “eğlence” kısmına yoğunlaşarak kendi geleneklerini oluşturma safhasındadır. Düğün
hikâyeleri, çiftlere “yıllar sonra çocuklarına, ailelerine ve arkadaşlarına düğün günü yaşadıklarını ve
hissettiklerini aktarma fırsatı” sağladıkları iddiasında bulunur. Düğün hikâyeleri bazen bekârlığa veda partileri de
dâhil olmak üzere; aslında düğün günü sabahından gece bitimine kadar gelin ve damadın gün boyunca
yaşadıklarını kayıt altına alır ve belirli bir kurgusal çerçevede, çiftin seçtiği müzik eşliğinde bir film hâline
getirilir. Hikâyenin kameraya alındığı süreç boyunca bekârlığa veda partisi, kuaför ve damat tıraşı, gelin alma,
nikâh töreni, pasta kesme, dans etme ve “after party” olarak adlandırılan düğün sonrası partisi gibi anlar kayıt
altına alınır. Bu esnada modern şehir kültürünün icadı olan 2000’li yıllarda toplum hayatına giren ritüeller icra
edilir. Bu çalışmada, düğün hikâyesi geleneğine ve hikâyenin çekilme süreci boyunca icra edilen ritüellere
odaklanılacaktır. Ayrıca düğünü hikâyesi boyunca icra edilen ritüellerin gelenekle ve tüketim endüstrisi ile olan
ilişkisi incelenecek ve düğün hikâyelerinin “icat edilmiş gelenek” olup olmadığı sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Geçiş dönemleri, Gelenek, Evlilik, Düğün Hikâyesi.
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ŞAİR ANNAGILIÇ MÄTÄCİ VE ŞİİRLERİ HAKKINDAKİ TÜRKMEN
EFSANELERİ
Turkmenian Legends About Poet Annagılıç Mätäci and His Poems

Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN
Dr.Öğr.Üyesi, Bartın Üniversitesi, serol@bartin.edu.tr

Müzeyyen SAĞLAM GÜMÜŞ
Arş. Gör., Bartın Üniversitesi, msaglam@bartin.edu.tr
Özet
Türkmenler arasında şairlerin ve bahşıların hayatını ve edebi şahsiyetini konu alan efsanelerin sayısı bir hayli
çoktur. Bu efsanelerde verilen bilgilere göre, onların han-beylere, zenginlere, mollalara (hocalara) atfedilen
keskin etkisine, devrinin sosyal şekline, şairlerin kendi aralarındaki ilişkilere, bazı sırlı mısraların ve şiirlerin
tarihine şahit olmaktayız. Efsanelerin farklılıkları zaman zaman onların işlevleriyle de bağlantılı olabilmektedir.
Buna göre doğrudan şiir sanatı ile bağlantılı şairler-bahşılar ve tarihi şahısların bazılarının zekiliğini, dile
hâkimliliğini anlatan efsanelerin esas amacı şiirin, söz yaratıcılığının ve şarkının yaratılışını ispat etmeye
yöneliktir. İşlevle edebi özelliğin uyumluluğu, efsanelerde kullanılan şiirlerin yaratılış tarihine, onun içeriğinin
gerçekliğine olan inancı arttırmıştır. Mätäci hakkındaki efsanelerin çoğunda da şiirlerin yaratılışı, inandırıcı
vakalar ile ispat edilmiştir. Efsane içeriğinin şiirin yaratılış tarihiyle aynı olması sadece şiirin değil, efsanelerin
anlatılışının da etkili ve inandırıcı olmasını sağlamıştır. Şairlerin hayatını ve yaratıcılığını araştırmakta, ona
objektif değer vermekte halkın arasında anlatılan efsanelerin büyük önemi vardır. Mätäci, Aşkabat yakınlarında
Köşi köyünde dünyaya gelmiştir. Yetenekli lirik bir şair olmuştur. Onun çoğu eserleri hala âşıkların repertuarını
süslemektedir. 1824-1884 yılları arasında Köşi’de yaşamış olan şair, genç yaşlarda yetim kalmıştır. Safargılıç
adında bir erkek kardeşi vardır. Şair kendi köyünden bir kızı sevse de onunla evlenememiş, ağabeyi Safargılıç’ın
dul karısıyla evlenmek zorunda kalmıştır. Şair ilk eğitimini kendi köyünde alır fakat fakirliğinden dolayı
eğitimini devam ettiremez. Mätäci, Türkmen halkının zengin folklorunu ve klasik edebiyatın en güzel
nüshalarını tanımıştır. Şairliğe kendi ismi Annagılıç ile değil Mätäci ismi ile başlar. Mätäci kelimesi
“muhtaç”tan gelmektedir. Mätäci’nin elliden fazla eseri vardır. O, yaratıcılığında sevgiye geniş yer vermiştir.
Vatanperverlik, kahramanlık, sosyal meselelerle de ilgilenmiştir. Zamanın kötü adetlerini, sevdiği kıza
kavuşamamasını şiirleri vasıtasıyla dile getirmiştir. Biz de bu çalışmamızda Türkmenler arasında önemli bir yere
sahip olan Mätäci ve onun şiirleri hakkında yaratılmış efsanelerden bahsedip bu efsanelerin motifleri ve işlevleri
üzerinde durduk. Kimi şiirlerinin ve mısralarının ortaya çıkış efsaneleri ile bu şiirlerin ve mısraların hangi
duygularla kaleme alındığını göstermeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Efsane, İşlev, Mätäci, Motif, Türkmen

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences THE BOOK OF ABSTRACTS ISBN 978-605-9885-67-6

226l Sciences / May 11-

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences
April 6-8, 2018 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.com

www.iksadkongre.org

FARABI

XVII. YÜZYIL EDEBÎ MUHİTLERİNDEN DÜKKÂNLAR
Özge ÖZBAY KARA
Arş. Gör., Bartın Üniversitesi, oozbay@bartin.edu.tr.
Özet
Muhit, “ihata eden, çevreleyen” anlamına gelen bir sözcüktür. Genellikle mekân bağlamında kullanılmakla
beraber, bir kimsenin etrafında yer alan ve iletişim hâlinde olduğu sosyal çevreyi de ifade eder. Edebî muhit
kavramı ise, bir edebî şahsiyetin diğerleriyle olan kültürel etkileşim ve mekândaşlıklarını simgelemektedir.
Edebî muhitler, devrin kültürel ortamı ve sanatkârların birbirleri ile olan ilişkileri hakkında bilgiler sunması
bakımından önem arz ederler. Bu mahfiller, kimi zaman bir hâmi veya şair etrafında teşekkül ederken, kimi
zaman da bir tarikat veya ekol çevresinde kümelenebilmektedir. Saray, konak, yalı, kahve, dükkân, meyhane ve
evlerde bir araya gelen şairler, bu meclislerde müşaarelerde bulunmakta; birbirlerine önderlik ve yarenlik
etmektedirler.
XVII. yüzyılda klâsik Türk edebiyatının biyografik kaynakları, dönemin edebî çehresi hakkında bilgiler
vermekte; devrin edebî muhitlerinin hangi mekânlar ve şahıslar etrafında teşekkül ettiğini göstermektedir. Bu
yüzyılda şehzade sancağı uygulamasının kalkmış olması taşradan merkeze doğru bir akım başlatmış, bu durum
İstanbul’u devrin en önemli edebî muhiti konumuna getirmiştir. Ancak Diyarbakır, Manisa ve Edirne gibi
şehirler, asrın edebî zevkinin gelişmesinde önemli rol oynamaya devam etmiştir. Bu çalışmada, XVII. yüzyıl
edebî muhitlerinden dükkânlar ele alınacak; bu dükkânların devrin şairleri arasındaki kültürel etkileşimde nasıl
bir rol oynadığı ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Divan şairlerinin, edebî şahsiyetlerinin yanı sıra geçimlerini farklı farklı meslekler vasıtasıyla idame ettirdikleri
bilinmektedir. Bu meslek skalası, şeyhülislamlıktan tabipliğe, askerlikten esnaflığa kadar birçok mesleği
barındırmaktadır. Berberlik, falcılık, aktarlık ve sahaflık gibi meslekler de bu listenin içinde yer alır. Dükkân
sahibi şairlerin mekânları, devirlerinde birer edebî muhit ve mektep vazifesi görmüştür. XVII. yüzyılda, Birrî’nin
Manisa’da aktar dükkânı, Âzerî’nin Edirne’de sahafı ve Râmiş’in kaynaklarda muhteviyatını tespit
edemediğimiz bir dükkânı olduğu bilinmektedir. Bu dükkânlar devrin edebî şahsiyetlerinin uğrak mekânları
olmuş; şairlerin sohbet, müşaare ve dostluklarına tanıklık etmiştir. Âgâh, Hâşim, Hâmî, Vâli, Nâbî, Sâbit, Şinâsî
ve Seyyid Vehbî gibi devrin tanınmış şairleri bu dükkânlarda bir araya gelerek, birer edebî muhit oluşmasına
vesile olmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Edebî Muhit, XVII. yüzyıl, dükkânlar.
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OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARINDA
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BU SORUNLARA DAİR ÇÖZÜMLER
(ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)2
Pınar COŞKUN
Öğr.Gör., Munzur Üniversitesi, pcoskun@munzur.edu.tr

Hilal KAZU
Dr.Öğr.Üyesi, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi,hkazu@firat.edu.tr
Özet
Günümüzde birçok ülkenin var olan eğitim sistemlerini sorgulaması, klasik eğitim sisteminin yararının
olmadığının artık farkına varılmış olması ve toplumların kalıplaşmış beyinlerden çok; düşünen, tartışan ve sorun
çözen insanlara gereksinim duyuyor olmasından kaynaklanmaktadır. Okulöncesi öğretmenlerinin aktif öğrenme
uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara dair çözüm önerileri okullarda "aktif öğrenme"
uygulamalarına geçilmesi gerekliliğini zorunlu kılmıştır. Aktif öğrenme, öğrenciyi tüm eğitim hayatı boyunca
aktif kılan bir öğrenme şeklidir. Aktif öğrenme sürecinin okulöncesi eğitim kurumlarından itibaren uygulanması
erken çocukluk dönemindeki çocukların belirmekte olan beceri ve yeteneklerini sonuna kadar kullanmaları için
olanak sağlar. Ayrıca aktif öğrenme çocukların ileriki eğitim yaşantılarında özgüvenli, eleştirebilme özelliğine
sahip, düşünen, tartışan, çözüm üreten kişiler olmasını sağlar.
Bu araştırma ile okulöncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin aktif öğrenme uygulamalarında
karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların giderilmesine dair çözümler saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada
betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Elazığ il merkezinde görev yapan 70 ilköğretim
okulunun okulöncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Örnekleme ise evrenin tamamı alınmıştır. Araştırmaya
katılan okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuş, bunun için bir anket geliştirilmiştir. Yapılan
araştırmalar ve literatür taraması sonucunda hazırlanan anket, Elazığ okulöncesi eğitim kurumlarında çalışan
öğretmenlere uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS for Windows 12.0 programı ile analiz edilmiştir.
Yapılan analiz sonuçları öğretmenlerin okulöncesinde aktif öğrenmenin etkili bir biçimde uygulanmasını
etkileyen sorunların öncelikle fiziksel ortamın yetersizliği, aktif öğrenme sürecinin etkili bir biçimde
uygulanmasını sağlayacak rehber ve klavuz kaynakların olmaması, teftiş ve denetim sisteminde öğretmen
değerlendirmesinin aktif öğrenmeye yönelik olarak yapılmaması, araç-gereç eksikliği, öğretmenlerin aktif
öğrenme konusundaki uygulama yetersizlikleri ve öğretmenlerin geleneksel eğitim anlayışına yatkın olmaları
şeklinde sıraladıkları görülmektedir. Bu sorunları sırasıyla, velilerin tutumu, öğrencilerin bireysel gelişim
özelliklerinin gözardı edilmesi, program içeriklerinin yoğun olması ve öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyinin
dikkate alınmaması izlemiştir. Öğretmenler aktif öğrenmenin etkin bir biçimde uygulanmasını engelleyen pek
çok husus belirtmişlerdir. Bu sorunların çoğu ülkemiz eğitim sisteminde yaşanan sorunlarla da paralellik
göstermektedir. Bu durum, aktif öğrenme uygulamalarına dayalı öğretmen yetiştirme programlarına ihtiyacımız
olduğu gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aktif Öğrenme, Okulöncesi Eğitim, Okulöncesi Eğitimde Aktif Öğrenme

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Hilal KAZU tarafından danışmanlığı yapılan Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim
Bilimleri Anabilim Dalında yayınlanmış olan Pınar BULUT’un “ Okulöncesinde Aktif Öğrenme Modelinin Uygulanabilirliği (Elazığ İli
Örneği)” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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OKULÖNCESİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ DENEYİMLERİNE
GÖRE AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI
ZORLUKLAR3
Pınar COŞKUN
Öğr.Gör., Munzur Üniversitesi, pcoskun@munzur.edu.tr

Hilal KAZU
Dr.Öğr.Üyesi, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi,hkazu@firat.edu.tr
Özet
Aktif öğrenme öğrencilerin aktif olduğu öğrenme durumudur. Aktif öğrenmeyle öğrenen pasif izleyici ve
gözlemci konumundan çıkarılıp öğrenme olayının içine çekilmektedir. Aktif öğrenme öğreneni öğrenme
sürecine basit olarak katmaz, zihinsel yeteneklerini kullanmaya, düşünmeye, öğrenilen bilgiler üstünde yorum
yapmaya, öğrenme süreciyle ilgili kararlar almaya teşvik eder. Öğrenme sürecine öğrenen aktif olarak katılır
yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak karar verme sürecini yönlendirir. Öğretmen bu süreçte
rehberlik görevini yaparak öğrenmeyi kolaylaştırır ve öğrencileriyle beraber öğrenen kişi konumunda olur. Aktif
öğrenme sürecinin okulöncesi eğitim kurumlarından itibaren uygulanması erken çocukluk dönemindeki
çocukların belirmekte olan beceri ve yeteneklerini sonuna kadar kullanmaları için olanak sağlar. Ayrıca aktif
öğrenme ileriki eğitim yaşantılarında çocukların özgüvenli, eleştirebilme özelliğine sahip, düşünen, tartışan,
çözüm üreten kişiler olmasını sağlar.
Bu çalışma okulöncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin mesleki deneyimlerine göre aktif öğrenme
uygulamalarında karşılaştıkları zorluk çekme düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimsel
tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Elazığ il merkezinde görev yapan 70 ilköğretim okulunun
okulöncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Örnekleme ise evrenin tamamı alınmıştır. Araştırmaya katılan
okulöncesi öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuş, bunun için bir anket geliştirilmiştir. Yapılan araştırmalar
ve literatür taraması sonucunda hazırlanan anket, Elazığ okulöncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere
uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS for Windows 12.0 programı ile analiz edilmiştir.
Yapılan analiz sonuçlarına göre mesleğin başında öğretmenlerin, öğrencilerin en üst düzeyde öğrenmelerini
sağlamak için daha çok çocuğun kişiliğine uygun etkinlikler planladıklarını mesleğin ortalarında ise mesleğin ilk
yıllarında olduğu gibi daha fazla iş yapmak isteğinde ve hevesinde olmadıkları saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aktif Öğrenme, Okulöncesi Eğitim, Okulöncesi Eğitimde Aktif Öğrenme

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Hilal KAZU tarafından danışmanlığı yapılan Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim
Bilimleri Anabilim Dalında yayınlanmış olan Pınar BULUT’un “ Okulöncesinde Aktif Öğrenme Modelinin Uygulanabilirliği (Elazığ İli
Örneği)” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN İDARİ BİRİM PERSONELİNİN
ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE
ETKİSİ
Zekai ÖZTÜRK
Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, zozturk@gazi.edu.tr

Gülhan GÖK
Öğr. Gör., Amasya Üniversitesi, gulhan.gok@amasya.edu.tr
Özet
Bu çalışmada örgütlerin sağlıklı işleyişi ve örgütlerde çalışan bireylerin kişisel doyumları açısından son derece
önemli olan Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılıklarına etkisi hakkındaki görüşleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Çalışmada, Bir Devlet Üniversitesinde görev yapmakta olan idari birim personeline uygulanan
anket yolu ile veriler toplanmıştır. Araştırmanın gerçekleştirildiği üniversitenin personelinden sadece merkez
kampüste görev yapmakta olan idari birim personeli evren olarak belirlenmiştir. Araştırmanın evreni 170 kişidir
ve çalışmaya katılımda gönüllü olan, izinli ve raporlu olmayan 103 personele Aralık 2017- Ocak 2018 tarihleri
arasında uygulanmıştır.
Araştırmada çalışanların örgütsel adalet algılarını ölçmeye yönelik Niehoff ve Moorman (1993) tarafından
geliştirilen 20 önermeden oluşan Organizational Justice Scale (Örgütsel Adalet Ölçeği) kullanılmıştır. Bu ölçekle
personelin dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Örgütsel bağlılık
düzeyinin ölçümü için ise, 18 önermeden oluşan Allen ve Meyer’e ait; duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve
devam bağlılığı boyutlarını ölçen üç boyutlu ölçek kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler, IBM SPSS Statistical 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma
hesaplamaları kullanılmış olup, Anova, t testi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler
sonucunda personelin örgütsel bağlılık düzeyleri orta seviyede bulunmuştur ve en fazla duygusal bağlılık, en
düşük ise normatif bağlılık yaşadıkları saptanmıştır. Çalışanların örgütsel adalet düzeylerinin ise orta seviyede
olduğu ve en fazla etkileşimsel adalet, en düşük ise dağıtımsal adalet düzeyine sahip oldukları; örgütsel bağlılık
düzeylerinin örgütsel adalet algılarından etkilendiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık, Dağıtımsal Adalet, İşlemsel Adalet, Etkileşimsel
Adalet, Duygusal Bağlılık, Normatif Bağlılık, Devam Bağlılığı
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ARKEOLOJİK SİT ALANLARININ SOSYAL VE KÜLTÜREL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA KORUNMASI: HATTUŞA ÖRNEĞİ
Çiğdem Belgin DİKMEN
Dr. Öğr. Üyesi. Bozok Üniversitesi, cbelgin.dikmen@gmail.com

Olcay Türkan YURDUGÜZEL
Araş. Gör. Dr. Bozok Üniversitesi, otyurduguzel@gmail.com
Özet
Son yıllarda toplumların gelecek yüzyıllarda var olabilmelerini amaçlayan anahtar bir kelime olarak ele alınan,
yerel ve küresel ölçekte kabul gören sürdürülebilirlik kavramı yapıların ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel
sürdürülebilirlik boyutlarıyla tanımlanması gerektiğini savunmaktadır. Bu bağlamda, doğal, arkeolojik sit
alanları ile bu alanlar içerisinde yer alan somut kültür mirasın korunması ve yaşatılması, kaynakların ve sosyal
ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması kısaca sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik sağlanması için
stratejiler üretilmektedir. Arkeolojik sit alanları kültürel ve tarihsel değere sahip, sürdürülebilir politikalarla
korunması gereken somut kültür varlıklarının bulunduğu alanlardır. Bu kapsamda büyük ölçekli, kapalı bir
ortama taşınamayacak eserler veya yapılar da içerebilen arkeolojik alanların doğal ortamdan etkilenmeden
sergilenebilmesi ve bir açık hava müzesi olarak değerlendirilmesi de önem kazanmaktadır. Hattiler tarafından
kurulan ve Hitit uygarlığına başkentlik yapan Hattuşa; Anadolu’da yüzyıllar boyu çok önemli bir merkez olmuş,
17. yüzyıldan günümüze pek çok gezginin, yerli ve yabancı bilim adamlarının ilgi odağı haline gelmiş bir
yerleşimdir. Bu bildiride maddi kültür belgelerinin zenginliği açısından 1986 yılında UNESCO Dünya Kültür
Mirası listesine alınan (Çorum, Boğazköy), 1998 yılında Milli Park olarak ilan edilen, doğal ve arkeolojik sit
alanı olarak korunması planlanan Hattuşa yerleşimin sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik kapsamında korunması,
yaşatılması ve bir açık hava müzesi olarak kullanılabilmesine yönelik öneriler geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik, arkeolojik sit, koruma, açık hava müzesi, Hattuşa
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YOZGAT ÇAMLIK MİLLİ PARKI’NIN DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Olcay Türkan YURDUGÜZEL
Araş. Gör. Dr. Bozok Üniversitesi, otyurduguzel@gmail.com

Çiğdem Belgin DİKMEN
Dr. Öğr. Üyesi. Bozok Üniversitesi, cbelgin.dikmen@gmail.com
Özet
Doğal güzellikler, yaban hayatı, biyolojik çeşitlilik ve peyzajın korunmasında önemli bir yeri olan; doğal,
kültürel ve eğlenme, dinlenme, turizm kaynakları gibi değerlere sahip alanlar milli park olarak tanımlanabilir.
Milli parkların görece bakir, bozulmamış veya özgün haline dönüştürülebilecek nitelikte kaynak değerlere sahip
olması, alanı kullanan ziyaretçilerin sanatsal, eğitsel, kültürel, bilimsel, rekreasyonel etkinliklerde bulunması, iç
ve dış turizm ile ulusal ekonomiye katma değer üretmesi ve özel durumlar dışında bütünüyle kamu mülkiyetinde
olan en az 1.000 hektarlık alan içermesi gerekmektedir. Kentlerin nefes alan ve kentin fiziksel dokusunda doğal
kalmış mekânları olan milli parklar, kent tasarımında belirleyici açık alanlar olarak kentlinin yoğun kullandığı,
sosyal ve rekreasyonel yaşamını sürdürdüğü açık mekânlardır. Yozgat Çamlık Milli Parkı 1958 yılında
Türkiye'nin ilk milli parkı olarak kabul edilen ve halen tescilli 264 hektar alana sahip bir çevre tanımlamaktadır.
Kentleşme ve nüfus artışı Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda biyolojik çeşitliliğin, doğal çevrenin ve peyzajın
korunmasını güçleştirmekte ve bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı Yozgat Çamlık Milli
Parkı’nın milli park olarak kabul görmesinden günümüze geçirdiği değişiklikler ve yapılaşmanın sebep olduğu
olumsuzlukların tartışmak, milli park alanı içinde var olan doğal hayata ve kaynaklara fiziksel çevrenin verdiği
zararları irdelenmek, milli park alanının korunması ve geliştirilmesine yönelik öneriler sunmaktır.
Anahtar Sözcükler: Tarihi çevre, doğal çevre, biyolojik çeşitlilik, Yozgat Çamlık Milli Parkı
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN VE
VELİLERİN REHBERLİK İHTİYAÇLARI
Ersoy ÇARKIT
Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, ersoy.12@hotmail.com

Mehmet GÜVEN
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, mehmetguven@gazi.edu.tr
Özet
Farklı eğitim kademelerindeki öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin özellikleri, gelişim
görevleri ve gelişimsel ihtiyaçlarına dayalı olarak rehberlik ihtiyaçları da değişiklik göstermektedir. Öğrencilerin
gelişim dönemlerine bağlı olarak velilerin de rehberlik ihtiyaçları farklılaşabilmektedir. Okullarda rehberlik
hizmetlerinin öğrenciler ve velilerin ihtiyaçlarına uygun olarak planlanması ve yürütülmesi, okul rehberlik
servislerinin etkililiği ve verimliliğini arttıracaktır. Bu bağlamda ilkokul öğrencilerinin ve velilerinin rehberlik
ihtiyaçlarının belirlenmesi önemlidir. İlkokul öğrencilerini yakından tanıyan, onları sürekli gözlemleyebilen ve
velileriyle sürekli iletişim halinde olan sınıf öğretmenlerinin görüşleri, öğrencilerin ve velilerin rehberlik
ihtiyaçlarını belirlemede önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin görüşlerine
göre ilkokul öğrencileri ve velilerinin rehberlik ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ortaya
çıkacak sonuçların ilkokullardaki rehberlik servislerinin çalışmalarına ve benzer konularda yapılacak
araştırmalara ışık tutacağı, okul rehberlik servisi faaliyetlerinin niteliğini ve etkililiğini arttıracağı
düşünülmektedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş ili Afşin ilçesindeki ilkokullarda çalışan, farklı ilkokullardan
rastgele seçilen ve çalışmaya katılmak için gönüllü olan 14 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların 7’si
kadın 7’si erkek katılımcıdır. Katılımcıların 2 tanesi 1.sınıf, 4 tanesi 2.sınıf, 3 tanesi 3.sınıf ve 5 tanesi 4.sınıf
öğrencilerinin sınıf öğretmenidir. Ayrıca beş katılımcı 1-10 yıl arası, üç katılımcı 11-20 yıl arası ve altı katılımcı
21-30 yıl arası sınıf öğretmenliği yapmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından
geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu; katılımcıların kişisel bilgileri,
öğrenci ve velilerinin rehberlik ihtiyaçları ile ilgili açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Toplanan veriler betimsel
analizle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal rehberlik
alanlarında ihtiyaçları olduğu tespit edilmiştir. Velilerin ise genel olarak çocuklara bilinçli teknoloji kullandırma,
aile içi iletişim, çocuğunu tanıma, anne-baba tutumları, çocuğun etkin ders çalışması konusunda aileye düşen
görevler konularında rehberlik ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin
velilerinin; çocuğunun engel durumunu kabulü, engel türüne göre çocuğa yaklaşımı, çocuğunun engel türü
hakkında bilgilendirilme, uygun kurum ve kuruluşlara yönlendirilme konularında rehberlik ihtiyaçlarının olduğu
belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak bazı önerilere yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Rehberlik İhtiyaçları, Sınıf Öğretmeni, Öğrenci, Veli
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CEZA ADALET SİSTEMİNDE ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME: UZLAŞTIRMA KURUMU
Sibel DİNÇ
Öğr. Gör., Bozok Üniversitesi, sibel.dinc@bozok.edu.tr

İhsan ÜSTÜNTAŞ
Öğr. Gör., Bozok Üniversitesi, ihsan.ustuntas@bozok.edu.tr
Özet
Ceza Adalet Sisteminde Alternatif Çözüm Yolları konulu bu çalışmada alternatif çözüm yollarından biri olan
uzlaştırma kurumu ele alınmaktadır. Uzlaştırma; mağdur(lar) veya suçtan zarar gören(ler) ile şüpheli veya
sanığın, tarafsız bir uzlaştırmacı huzurunda anlaşması sürecini kapsamaktadır. Bu süreçte klasik ceza adaleti
anlayışının aksine, taraflar sürecin birer öznesi konumundadır. Mağdur(lar)uzlaştırma kurumu kapsamında
yaşadığı mağduriyeti fail(ler)e anlatma, duygu durumunu ifade etme ve mağduriyetin giderilmesi noktalarında
fail(ler)in yapabileceği edimler hususunda söz sahibi olurken, fail(ler) de mağdur(lar)da bıraktığı etkiyi
anlayabilme, çeşitli edimleri yerine getirme konularında mağdur(lar)la fikir alışverişi yapabilme, kendini
anlatabilme gibi imkanlara sahip olmaktadır. Ancak uzlaştırma kurumunun fail(ler) veya mağdur(lar)a sağladığı
faydalar bunlarla sınırlı değildir. Bunun yanı sıra sürecin tarafların uzlaşması ile sonuçlanması durumunda:
Fail(ler)in topluma kazandırılması, suç işleme oranlarının düşmesi, pişmanlık hissinin uyanması, toplumsal
barışa katkı sağlaması gibi topluma yönelik çeşitli faydalar da sağlamaktadır. Bununla birlikte yine uzlaşma ile
sonuçlanan durumlarda yargısal süreç devam etmeyeceğinden mahkemelerin iş yükünün azalmasına yönelik bir
sonuçta ortaya çıkmaktadır. Uzlaştırma kurumunun taraflara, topluma ve yargılama sürecine ne gibi katkıları
vardır? sorusu üzerine oluşturulan bu çalışmanın ana amacı; uzlaştırma kurumunun mağdura, faile, topluma ve
yargılama sürecine olan faydalarını ortaya koymaktır. Bu çerçevede ilk önce uzlaştırma kurumunun bugün ki
anlamına ulaşmasına sebebiyet veren onarıcı adalet anlayışına, ardından onarıcı adalet anlayışının klasik ceza
adaleti anlayışından farklı olan yönlerine, devamında uzlaştırmanın mahiyeti ve kapsamına, ülkemizde
uzlaştırma kurumuna yönelik hukuki dayanaklara değinildikten sonra uzlaştırma kurumunun mağdura, faile,
topluma ve yargılama sürecine olan faydaları sırasıyla ele alınmaktadır. Kuşkusuz alternatif çözüm yolları
kapsamında uzlaştırmanın yanı sıra önödeme ve arabuluculuk kurumları da yer almaktadır. Ancak bu çalışmada
alternatif çözüm yollarından uzlaştırma kurumuna Türkiye özelinde yer verilmektedir. Literatürden elde edilen
verilerle Türkiye’de ceza muhakemesi anlayışı çerçevesinde uzlaştırma kurumunun değerlendirilmesi üzerine
oluşturulan bu çalışma alanda çalışma yapacaklara uzlaştırma kurumunun faydalarının neler olduğu hususunda
yol gösterici olması sebebiyle önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Onarıcı Adalet, Uzlaşma, Uzlaştırma, Alternatif Çözüm Yolları
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BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN BİREYLERE YÖNELİK FAYDALARI
VE ZARARLARI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
İhsan ÜSTÜNTAŞ
Öğr. Gör., Bozok Üniversitesi, ihsan.ustuntas@bozok.edu.tr

Sibel DİNÇ
Öğr. Gör., Bozok Üniversitesi, sibel.dinc@bozok.edu.tr
Özet
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucu teknolojik aletlerin ve internet tabanlı uygulamaların
kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. İnsanlık tarihinin de bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere
bağlı olarak sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtiği, bireylerin de bu toplumda çeşitli özelliklere sahip
olması gerektiği belirtilmektedir. Sahip olunması gereken bu özellikler nedeniyle bireyler “dijital vatandaş”
olarak adlandırılmaktadır. Bilgi toplumunda bilgiyi üreten, paylaşan, dağıtan, geliştiren, bu sırada teknolojik
aletleri ve interneti kullanan, hak ve sorumluluklarının farkında ve bilincinde olan bireyler, sıralanan özellikleri
nedeniyle dijital bir kimlik kazanmaktadır. Bu kimlik ise bireylerin dijital vatandaş olarak anılmasına sebebiyet
vermektedir. Ancak, bireylerin dijital vatandaş olarak anılmasındaki önemli sebeplerden bir tanesi teknoloji ve
interneti kullanım sıklığıdır. Bu manada dijital vatandaş aslında her işini internette, teknolojiyi kullanarak
gerçekleştiren vatandaş olarak ifade edilmektedir. Şüphesiz bilgi ve iletişim teknolojilerinin bireylere sunduğu
faydalardan ötürü diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kullanımı yaygınlık göstermektedir. Çeşitli
çalışmalarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin dijital vatandaşlara sağladığı faydalara değinilmişse de teknoloji ile
içli dışlı olmaktan ötürü dijital vatandaşları bekleyen pek çok sorun veya zararlı yönler de bulunmaktadır. Bilgi
toplumunda interneti, teknolojiyi kullanan bireylere dijital vatandaşlık adlandırması yapılsa da bu bireylere
atfedilen kimlik sadece dijital vatandaş adlandırması ile sınırlı değildir. Örneğin; çeşitli tarihlerde dünyaya
gelmiş bireyler, dünyaya geliş sıralamasına göre dijital göçmen, dijital melez, dijital yerli gibi farklı isimlerle de
adlandırılmaktadır. Ancak dijital vatandaş kavramı bireylere atfedilen diğer kavramlara göre daha geniş
kapsamlıdır. Zira, dijital okuryazarlık, dijital ticaret, dijital etik, dijital erişim, dijital kanun, dijital iletişim, dijital
sağlık, dijital güvenlik, dijital hak ve sorumluluklar olmak üzere dijital vatandaşlığın dokuz alt boyutu
bulunmaktadır. Çalışmanın konusunu sadece dijital vatandaşlık ve alt boyutları oluşturmaktadır. Diğer ülkelerde
olduğu gibi ülkemizde de teknolojinin sağladığı faydalar sebebiyle kullanımı bir hayli yaygındır. Faydalarının
yanı sıra zararlarının neler olduğu problematiğinden hareketle oluşturulan bu çalışmada öncelikle bilgi toplumu
kavramına, ardından bu toplumda bireylerin sahip olması gereken özelliklere, dijital vatandaşlığın kapsamına,
alt boyutlarına, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yararlarına, günümüz dijital vatandaşlarını dijital vatandaş
olmaktan kaynaklı karşılaşabilecekleri sorunlara değinilmektedir. Son olarak, bu sorunları ortadan kaldırmaya
yönelik öneriler sunularak çalışma sonlandırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Toplumu, Dijital Kimlik, Dijital Vatandaşlık, Bilgi ve İletişim Teknolojileri

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences THE BOOK OF ABSTRACTS ISBN 978-605-9885-67-6

235l Sciences / May 11-

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences
April 6-8, 2018 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.com

www.iksadkongre.org

FARABI

MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE ETİĞİ ALGILARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Servet ÖNAL
Dr. Öğr. Üy., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, servetonal@osmaniye.edu.tr

Murat MAT
Arş. Gör., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, murat.mat@osmaniye.edu.tr

Burhan DİKMEN
Öğr. Gör., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, burhandikmen@osmaniye.edu.tr
Özet
Muhasebenin sunmuş olduğu verilerin, kamu otoriteleri ve toplumun geniş kesimlerince kullanılması
muhasebeciye müşteri ilişkisinin ötesinde bir sosyal sorumluluk yüklemektedir. Muhasebe etik kuralları ile ilgili
meslek odasının yayınlamış olduğu yönetmelikler ve kanunlar muhasebe meslek mensupları açısından
bağlayıcıdır. Bu bakımdan, muhasebeci faaliyetlerini yürütürken ilgili mesleki etik ilkelere uyum konusunda
azami özeni göstermelidir. Ancak, geçtiğimiz yılarda küresel çapta yankı uyandıran skandallar muhasebe etik
ilkelerine uyum noktasında bazı tartışmaları gündeme getirmiştir. Son yıllarda, muhasebe meslek mensupları ve
muhasebe meslek mensubu adayı kişilerin etik algılarını ölçmeye yönelik çalışmalar akademik camiada yoğun
biçimde araştırılan konular arasındadır. Muhasebeci adaylarının muhasebe meslek etiğine yönelik algılarının
tespit edilmesi, ilgili kurumlar tarafından stratejilerin geliştirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması açısından
önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, ön lisans düzeyinde muhasebe alanında eğitim gören öğrencilerin
muhasebe meslek etiğine yönelik algılarının tespit edilmesidir. Ayrıca, öğrencilere ait çeşitli değişkenlere göre
öğrencilerin muhasebe meslek etiğine yönelik algılarının değişip değişmediği çalışmanın amacı doğrultusunda
incelenmiştir. Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünde eğitim gören öğrenciler, aldıkları yoğun teorik ve
uygulamalı muhasebe eğitimi sayesinde birer muhasebeci adayı olarak muhasebe etiği açısından ayrı bir önem
taşımaktadır. Bu bakımdan; çalışmanın ana kütlesini, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Meslek
Yüksekokulunda 2016-2017 eğitim öğretim yılının bahar döneminde muhasebe ve vergi uygulamaları
programında eğitim alan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın veri seti, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Meslek Yüksekokulunda işletme yönetimi ve muhasebe ve vergi uygulamaları programlarında eğitim gören
toplam 137 öğrenciye ait anket verileri oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 programından
yararlanılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin muhasebe etiğine yönelik algılarının değerlendirilmesinde t-testi ve
anova testlerine başvurulmuştur. Öğrencilerin muhasebe meslek etiği ile ilgili önermelere katılım düzeylerinin
genel olarak katılma yönünde olduğunu söylemek mümkündür. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin muhasebe
etiğine bakışlarında öğrencilerin bölümleri, öğrenim türü ve cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunduğu tespit
edilmiştir. Mezun olunan lise türü ve genel not ortalamaları için yapılan testlerin sonucuna göre ise mesleki etiğe
bakışta gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mesleki Etik, Muhasebe Meslek Etiği, Muhasebe Meslek Etiği Algısı
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TÜRKİYE’DE YEREL SİYASETTE KADIN TEMSİLİ AÇISINDAN BİR İNCELEME
ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ
Serap ATEŞ
Öğr. Gör., Harran Üniversitesi, serapates60@hotmail.com
Özet
Türk Toplumun da ve ailede kadının yeri ve önemi oldukça fazladır, kadının her zaman saygın bir yeri söz
konusu olmuştur. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde kadın ve erkek eşit haklara sahipken devlet
yönetiminde, hakanların yanında hatun adı verilen eşleri de söz sahibi olmuşlardır. Ayrıca kadınlar ata binip ok
atmış güreş gibi ağır sporlar yapmış ve savaşlara dahil olmuşlardır. Ancak toplumun bir diğer yarısı oluşturan
“kadın” seçilmiş olarak yeterli oranda siyasete dahil olamamakta, siyasetin ya kenarında ya da dışında
kalmaktadır. Ülkemizde kadın, birçok Avrupa ülkesine göre çok daha önce elde etmiş olduğu seçme ve seçilme
hakkına rağmen, maalesef seçilmiş kadın sayısı bir çok ülkenin gerisindedir. Ülkemizde yerel seçilmişlerin
cinsiyet dağılımı dikkate alındığında, kadınların oranı ortalama % 4’leri geçmemektedir. Kadınların eksik temsili
önemli bir sorundur ve bu sorunun nedenleri araştırılmalı ve sorunlara çözüm getirilmelidir. Bu durumun çeşitli
nedeni vardır. Kadının sosyo- ekonomik durumu, eğitim durumu, sosyal ve kültürel faktörler vb. Bildiriye alan
teşkil eden Şanlıurfa iline ait Tüik verileri oldukça dikkat çekici. Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşarken,
okuma yazma bilmeyen kadınların oranı erkeklerden 5 kat daha fazladır. Şanlıurfa nüfusunun yüzde 49,8'ini
kadınlar oluşturmaktadır. Yine istatistikler gösteriyor ki maalesef her on kadından dördü şiddet yaşamaktadır. Bu
bildirinin amaçları: ilk olarak ülkemizde siyasal katılım kavramı ve kapsamı değerlendirilmek istenmiştir.
Ardından ülkemizde kadının yerel siyasetteki eksik temsilinin nedenleri araştırılmaya çalışılmıştır. Son olarak
Şanlıurfa’da son üç dönem de yapılan yerel seçimlerde, seçilmiş kadın belediye başkanı, il genel meclis üyeliği
ve belediye meclis üyeliği sonuçları karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Araştırmanın sorunsalını teşkil eden
unsur, toplumsal cinsiyet farklılığı ve kadının sahip olduğu sosyo ekonomik statü, siyasette kadının yer almasını
engelleyen faktörlerdir. Bu amaçla; Tüik’ten (Türkiye İstatistik kurumu) Şanlıurfa’daki kadınların eğitim
durumlarını (Okuryazar- ilkokul- ortaokul- lise- üniversite ve üstü) gösteren veriler elde edilmiştir. Aynı
zamanda kadının toplam mal varlığının ne kadarına sahip olduğu ve yerleşmiş meslek guruplarının, özellikle üst
düzey yöneticiliklerde kadın oranı araştırılmıştır. Tüm bu veriler, bölgenin yerleşmiş olan toplumsal ve kültürel
yapısı ile ilişkilendirilip sonuçları ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuç kısmında ise yerel siyasette seçilmiş kadın
oranlarının düşük olmasına yönelik eşit temsilin önündeki engellerin nasıl önüne geçileceği ve çözüm önerilerine
gidilecektir.
Anahtar Kelimeler: Siyasal Katılım, Şanlıurfa, Yerel Seçim.
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YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI IŞIĞINDA
PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİNİN
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA
ÖNGÖRDÜĞÜ ESASLAR VE YENİLİKLER
Serap ATEŞ
Öğr. Gör., Harran Üniversitesi, serapates60@hotmail.com
Özet
20. yüzyılın son çeyreğine kadar geçerliliğini sürdüren geleneksel kamu yönetimi anlayışı bir çok açıdan yetersiz
olduğu, kaynak israfına neden olduğu, verimsiz olduğu ve toplumun ihtiyaçlarına karşı yetersiz kaldığı gibi
noktalarda eleştirilere hedef olmuş ve yönetsel reformlarda yeni arayışlara gidilmesine sebep olmuştur. Bu yeni
reform dalgası, kamu yönetimi alanında, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yeni yönetsel
değişimleri beraberinde getirmiştir. Piyasa sisteminin “rekabetçi” ve “müşteri” orjinli yaklaşımı, kamu
yönetiminin ürettiği mal ve hizmetin odak noktasını teşkil eden yepyeni bir bakış açısı yaratmıştır. Bu bağlamda
ülkemizin de, kamu yönetimi alanında özellikle 1980 ve sonrasında ciddi değişim ve dönüşüm sürecine girdiği
görülmektedir. 5018 sayılı kanun bu reform çalışmalarından biridir. 10.12.2003 tarihinde kabul edilen 5018
Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ülkemizde yönetim, bütçe, maliye ve denetime ilişkin yeni ve
önemli düzenlemeler içermektedir. Kamu maliyesi, Kamu kaynaklarının kullanılmasının genel esasları, hesap
verme sorumluluğu, kamu idare bütçeleri, iç kontrol ve dış denetim gibi başlıkların oluşturduğu kanun aynı
zamanda “performans” kavramına da vurgu yapmaktadır. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde elde edilmesi, kullanılması ve sağlıklı bir hesap verme mekanizması oluşturmak amaçlanmıştır. İlgili
kanun, performansa dayalı ve hedeflere yönelik mali yönetim anlayışı ile stratejik planlama ve performansa
dayalı bütçeleme sistemini esas almıştır. Performans yeni anlayışın anahtar kavramlarından birisini teşkil
etmekte olup, bugün sosyal bilimlerde bir çok akademik araştırmaya konu olmuştur. Performans ölçüm
çalışmaları ve performans yönetim sistemlerinin varlığı Batı ülkelerinde çok da yeni olan bir süreç değildir. Bu
anlayışa göre performansın, dolayısıyla verimin artırılması için performans yönetimi sistemlerinin var olması
kaçınılmazdır. İyi bir performans yönetimi sistemlerinden amaçlanan, yönetimi ve kullanıcılara kaliteli hizmet
sunumunu mümkün kılmak, tasarruf sağlamak ve hesap verme sorumluluğunu ve denetimi güçlendirmektir.
Yeni kamu yönetimi anlayışı perspektifinden “performans” ve “performans yönetimi” kavramları irdelendiğinde
geleneksel anlayış ile uyum içinde olmadığı ve bir takım çelişkilerin söz konusu olduğu ortadadır. Bu çalışmada
amaçlananlar: ilk olarak performans kavramı ve kapsamı ele alınmıştır. Ardından genel hatları ile yeni kamu
yönetimi anlayışı değerlendirilmiştir. Sonraki bölümde klasik anlayışta ve yeni anlayışta performans kavramı
ilkeleri tartışılmıştır. Son olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yeni bakış açısının
temel ilkeleri ve performans yönetimi açısından getirmiş olduğu yenilikler ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kavramlar: Performans, Geleneksel Yönetim Anlayışı, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, 5018 Sayılı
Kanun.
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THE NEW ERA: INNOVATION AND CHANGE IN ELT METHODOLOGY
Filiz Yalçın TILFARLIOĞLU
Assoc.Prof.Dr, Gaziantep Education Faculty, fyalcin@gantep.edu.tr

Halenur ÇELİKTÜRK
Researcher, Gaziantep University, haleee_92@hotmail.com
Abstract
The word innovation is descents from the Latin “in” and “novare”, meaning ‘to make new’’. It is also defined as
making changes in something establishes, especially by introducing new methods, ideas, or products. The world
has undergone a huge change and transformation throughout the history in different attempts. Additionally, this
attempt for change and innovation is not restricted to any specific field. On every area and in every field,
everything is subjected to change. Language and education have probably been two of the most important parts
of humanity since the beginning and these two main areas surely have undergone very big transformations.
Considering the latest developments in technology and communication across the globe, English language has
become the Lingua Franca. As English got popular, more and more common, the field of English Language
Teaching has become more important in the same way. The word innovation in ELT context is defined as an
attempt to lead the educational improvement by doing something accepted as new or different by the
implementers (Carless, 2013). However, there have been considerable changes regarding attitudes and beliefs in
foreign language teaching and learning processes. Students have been observed in terms of their academic
success in improving their learning (Dörnyei, 2005).When today’s learners change, today’s methodologies will
change accordingly. As a conclusion the need for innovation affects our lives in every aspect. In this descriptive
research, innovation and the need for change in ELT methodology will be discussed.
Key words: Innovation , language teaching and learning, methodological changes.
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FARABI

THE EFFECT OF VARIOUS COMPETITION GAMES ON INCREASING
SYMPATHETIC TENDENCY OF EFL LEARNERS IN TURKEY
Filiz Yalçın TILFARLIOĞLU
Assoc.Prof.Dr, Gaziantep Education Faculty, fyalcin@gantep.edu.tr

Halenur ÇELİKTÜRK
Researcher, Gaziantep University, haleee_92@hotmail.com
Abstract
Foreign language learning starts from primary school and it lasts until the end of the university education in
Turkey. However, the studies show that Turkish students have some problems in using English properly and
effectively due to the intensive foreign language education. (Kırkgöz, 2009) It is because that students’
sympathetic tendency towards English is not enough to motive them to make progress in English Language.
From this point of view it is important to create social learning setting during English lessons in order to have
warm atmosphere to help EFL learners interact and collaborate with each other to increase their sympathetic
tendency. As (Bahrani & Sim, 2012) stated that social language learning can occur unconsciously and
incidentally through interaction. This study is based on a research about increasing sympathetic tendency of
Turkish EFL learners by playing various competition games during English lessons. The research is applied on
Anatolian High School students, in Gaziantep, Turkey. The total number of participants consists of 140 male and
female students selected by a random sampling. The ages of the participants were between 16 and 17. Each
group (experimental and control) consists of 65-70 students from 2 different classes selected by a random
sampling. At the beginning of the research design, a placement test (as pre-test) was applied for both groups to
see starting level of the students. In order to indicate the progress of the participants by using various
competition games, the study lasted 12 weeks. During these 12 weeks, the competition games were included in
the normal process of the lessons of experimental group. Every week had specific learning purposes and
outcomes that were given with various competition games to the EFL learners. These outcomes were arranged at
the beginning of the study according to curriculum and participants’ levels, ages, genders and interests. While
the experimental group was playing games during the lessons, the control group had lessons without games and
the lessons were done in a regular plan. At the end of the 12 weeks study, the placement test as (post-test) that
was applied at the beginning of the process was applied on both groups again to see progress of the participants
who used competition games. The analysis of the data’s gathered from pre and post test were done by using
SPSS program. The quantitative data was analyzed using discourse analysis. The results of the study indicated
that various competition games during the English lessons helped EFL learners increase sympathy towards
English and encouraged them to use English actively, to participate in the lessons eagerly, to memorize new
vocabulary and to learn target grammar subjects subconsciously.
Keywords: sympathetic tendency, academic success, competition games, social learning setting, collaboration,
motivation.
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STRATEJİK FİNANSAL YATIRIMLARDA TOBİN Q ORANININÖNEMİ: BIST’TE
FAALİYET GÖSTEREN GIDA ENDÜSTRİSİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR
ANALİZ
Erkan ALSU
Dr.Öğr. Üyesi,Gaziantep Üniversitesi,alsu@gantep.edu.tr

Reyhan ÖZTÜRKMEN
Öğr.Gör., Gaziantep Üniversitesi, buyukarpaci@gantep.edu.tr

Cengizhan KARACA
Öğr.Gör., Gaziantep Üniversitesi, ckaraca@gantep.edu.tr
Özet
Bireysel veya kurumsal yatırımcıların stratejik finansal yatırım yapabilmelerini sağlayacak en önemli
kriterlerden biri de doğru firmaya yatırım yapabilme fırsatını yakalayabilmektir. Bu açıdan bu çalışma, bireysel
ve kurumsal yatırımcıya doğru firmayı yakalayabilme ve yıllar itibariyle ortaya çıkan değişimleri karşılaştırmalı
olarak izleyebilme fırsatı verme hedefiyle ortaya koyulmuştur. Bu amaca yönelik olarak Borsa İstanbul
(BİST)’da faaliyet gösteren Gıda endüstri firmalarının 2005 – 2013 yılları arasındaki Tobin Q katsayıları
hesaplanarak yıllar itibariyle ortaya çıkan değişimler karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi
öncesinde verilerin kayıp değerleri, normal dağılımları ve ardından korelasyonel hareketleri test edilmiştir.
Analiz metodu olarak da veriler normal dağılmadığı ve aynı gruba ait önce – sonra testi uygulandığından
Wilcoxon T Testi İstatistiği tercih edilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde 2007 yılı ile 2008 yılı arasında ve
2008 yılı ile 2009 yılı arasında anlamlı bir değişim olduğu; diğer yıllar arasında anlamlı bir değişimin olmadığı
tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Tobin Q Oranı, Borsa İstanbul(BİST), Finansal Yatırım, Wilcoxon T Testi
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FARABI

ECO ÜLKELERİNDE TOPLAM SAĞLIK HARCAMALARI İLE GSMH
ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TODO – YOMOMATO YAKLAŞIMI
Erkan ALSU
Dr.Öğr. Üyesi,Gaziantep Üniversitesi,alsu@gantep.edu.tr

Reyhan ÖZTÜRKMEN
Öğr.Gör., Gaziantep Üniversitesi, buyukarpaci@gantep.edu.tr

Cengizhan KARACA
Öğr.Gör., Gaziantep Üniversitesi, ckaraca@gantep.edu.tr
Özet
Son yıllarda ülkelerin sağlık harcamaları(HCE) ile Kişi Başına GSMH (GDP per capital) arasındaki ilişkinin
tespitine yönelik önemli çalışmalar bulunmaktadır ve bu durumun tespit edilmesi ülkeler açısından oldukça
önemlidir. Yapılan çalışmalara bakıldığında bu iki değişken arasında uzun vadeli bir ilişki eşbütünleşme
testleriyle ortaya koyulmaktadır. Bu iki değişken arasında ilişkinin var olmasının bazı nedenleri bulunmaktadır.
Örneğin sağlık harcamalarının artması sosyal güvenlik, huzur, güvenlik ve refahın artmasına ve dolayısıyla
işgücü verimliliğinin artmasına neden olmaktadır. Sağlık harcamaları ileri seviyede sağlık sorunları yaşayan
insanların hızla iyileşmesine ve iş yaşamına hızla dönmesine yardımcı olmaktadır. Kronik rahatsızlığı olan
kişiler (örneğin, diyabet, HIV-AIDS vs.) tıbbi tedavi sayesinde iş yaşamından kopmamaktadırlar. Genel olarak
bakıldığında daha sağlıklı insanlar daha uzun süre yaşamakta ve daha sağlıklı kararlar alabilmektedir. Mikro
bazdaki çalışmalara bakıldığında sağlık harcamalarının hasta insanların çalışma koşulları üzerinde önemli bir
etkisinin olduğunu göstermektedir. Makro bazdaki çalışmalar ise çok daha azdır. Sebebi ise muhtemelen sağlık
harcamaları ile Kişi Başına GSMH (GDP per capital) arasındaki uzun vadeli ilişkinin yönünün tespitinin zor
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO)’ne üye ülkelerden
Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Tacikistan ve Türkmenistan olmak üzere 6 ülkenin 1995 – 2014 yıllık
verisi kullanılarak Toda–Yamamoto zaman serisi nedensellik analizi ile sağlık harcamaları ve GSMH arasındaki
ilişki ortaya koymaktır. Elde edilen bulgular neticesinde Azerbaycan’da HCE’den GDP’ye doğru tek yönlü
nedensellik tespit edilmiştir. Türkiye ve İran’da iki değişken arasında bir ilişki tespit edilememiştir. Kazakistan
ve Türkmenistan’da GDP’den HCE’ye doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir. Tacikistan’da ise her iki
değişkenden birbirlerine doğru çift yönlü nedensellik tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Sağlık Harcamaları, Kişi Başına GSMH, Toda–Yamamoto nedensellik analizi, Ekonomik
İşbirliği Örgütü(ECO)
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FARABI

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN EKONOMİ POLİTİKASININ AVRUPALILAŞMASI
Metin AKSOY
Doç. Dr. Gümüşhane Üniversitesi metinaksoy@hotmail.de

Suat Hayri ŞENTÜRK
Doç. Dr. Gümüşhane Üniversitesi suathayrisenturk@yahoo.com
Özet
Avrupalılaşma kavramı herhangi bir aday ülkenin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde AB tarafından kabul edilen
tüm hukuksal işlemlerin, süreçlerin ve müzakerelerin kendi iç ulusal hukukuna aktarılmasını ifade etmektedir.
Böylelikle her aday ülke üye devletlerle aynı müktesebata tabi olduğu gibi üye devletler de merkezi bir
otoritenin bir parçası konumuna gelmektedirler. Avrupa Birliği’nin ulusüstü yapısı nedeniyle üye devletler
kendilerine ait olan tarım, adalet ve finans gibi kimi yetkilerini bu üst otoriteye devretmekte ve bu otoritenin
uygulayacağı politikalara tabi olmaktadırlar. Dolayısıyla devletlerin bu alandaki politikalarının ulusal
özelliklerinde aşınma meydana gelmektedir.
Avrupa Birliği bütünleşme süreci sonucunda 500 milyondan fazla tüketiciye ve yaklaşık 14 trilyon avroluk gayri
safi milli hasılaya sahip dünyanın en büyük tek pazarına ulaşmıştır. Bu ortak pazarda emek gücü serbestçe
hareket edebilmekte, şirketler diledikleri alanda yerleşebilmekte, sermaye ve hizmetler ulusal sınırlardan
herhangi bir engelle karşılaşmadan geçebilmekte, mallar kolaylıkla alınıp-satılabilmektedir. AB, mal ve
hizmetlerin kabulünü düzenleyebilmekte, asgari Avrupa standartlarını belirleyebilmekte ve Yapısal Fonlarla
yatırımları teşvik edebilmektedir. Ancak bu gelişmelerin temel şartı bunların hukuksal olarak tüm devletlerin oy
birliğiyle karar altına alınmasından geçmektedir. Böylelikle üye devletlerin yapılan düzenlemelere yasal olarak
uymaları zorunluluğu ortaya çıkmakta ve neticede uyumlu hale gelen ekonomi ve mali politikaların da
Avrupalılaşmasından söz edilebilmektedir.
Bu çalışmanın konusunu Avrupa Birliği’ni oluşturan devletlerin ulusal ekonomi politikalarındaki yetki devri
oluşturmaktadır. Çalışmadaki amaç ise Avrupalılaşma sürecinde nasıl bir yasal zemin oluşturulduğunun ve hangi
enstrümanların kullanıldığının belirlenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Bütünleşeme, Avrupalılaşma, Yetki Devri

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences THE BOOK OF ABSTRACTS ISBN 978-605-9885-67-6

243l Sciences / May 11-

AL-FARABI 2nd International Congress on Social Sciences
April 6-8, 2018 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.com

www.iksadkongre.org

FARABI

İNGİTERE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN AYRILMASININ
AB BÜTÇESİNE ETKİSİ
Metin AKSOY
Doç. Dr. Gümüşhane Üniversitesi metinaksoy@hotmail.de

Suat Hayri ŞENTÜRK
Doç. Dr. Gümüşhane Üniversitesi suathayrisenturk@yahoo.com
Özet
Sonuçları tam olarak hesaplanmadan ve iç politikaya yönelik stratejik bir amaçla gerçekleştirilen bir referandum
neticesinde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alması; siyasal, sosyal ve mali açıdan birçok sorun
ortaya çıkarmıştır. Tarafların böyle bir sonuç konusunda önceden hazırlıklı olmamaları ve ayrılığın neden
olacağı bazı sonuçların zaman içersinde belirgin hale gelecek olmasından dolayı, sorunların çözümü ve bu
çözüme ilişkin mali faturanın uzun bir sürece yayılarak karşılanması zorunluluğunu da beraberinde
getirmektedir. AB’ye giriş tarihinden itibaren ödemesi gereken miktar ve Birlikten aldığı mali yardımların
karşılaştırılması neticesinde çıkışta İngiltere’nin nihai bir ödeme yapıp-yapmayacağı, AB bütçesindeki
değişmelerin neler olacağı, ayrılık faturası olarak ortaya çıkan miktarın ne olacağı ve bunun hangi taraf
tarafından ve nasıl karşılanacağı güncel olarak tartışılan en hassas ekonomi/politik müzakere konularıdır. Brexit
başlamadan önce AB tarafından İngiltere’ye taahhüt edilen fonların süreçten nasıl etkileneceği, İngiltere’nin söz
konusu fonlardan yararlandırılmaya devam ettirilip-ettirilmeyeceği, devam ettirilecekse bu durumun hangi
miktarlarda ve ne kadar bir süre için geçerli olacağı gibi hususların bir an önce açıklığa kavuşturulması
gerekmektedir. Diğer yandan Birlikten ayrılan ülkelerin AB fon ve kurumları ile ilişkilerinin hangi düzeyde
devam ettirileceği, bunların maliyetinin ne olacağı ve bunların hangi koşullar altında mümkün olacağı konuları
da bu bildirinin konusunu oluşturmaktadır. Bu bildiride Brexit’in neden olduğu komplikasyonların ülke ve örgüt
düzeyinde politik ve mali yansımaların ne olacağı hususunda tarafların öne sürdüğü argümanlar, stratejiler ve
çözüm araçlarının anlaşılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, İngiltere, Brexit, Siyaset, Bütçe
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FARABI

BAZI OECD ÜLKELERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN
ELEKTRİK YÖNELİMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Yener ALTUN
Dr.Öğr.Üyesi, Van YYÜ, yeneraltun@yyu.edu.tr

Şakir İŞLEYEN
Dr.Öğr.Üyesi., Van YYÜ, sakirisleyen@yyu.edu.tr

Emine ALAK
Yüksek Lis. Öğr., İnönü Üniversitesi, eminealak@hotmail.com
Özet
Elektrik, günümüzün en büyük enerji türlerinden biridir. Dünya genelinde büyük bir pazar alanına sahip olan
elektrik aynı zamanda ülkelerin ekonomik kalkınması içinde önemli bir kaynaktır. Tüm alanlarda büyük bir
ihtiyaç alanı oluşturan elektrik özellikle 19. yüzyılda oluşan sanayi sektörü için en büyük ihtiyaç alanı olmuştur.
Gelişen sanayi sektörü ile oluşan makineleşmeden dolayı büyük bir elektrik talebi doğmuştur. Bu anlamda büyük
bir pazar alanı oluşan elektrik üretimi için kaynak arayışları büyük hız kazanmıştır. Petrol veya yeraltı kaynakları
bakımından zengin olan ülkeler, elektrik enerjisi tedarik etme konusunda fazla sorun yaşamamışlardır. Bu yeraltı
kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi sağlayarak ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Yeraltı kaynakları bakımından
fakir olan ülkeler ise elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ya bu enerjiyi ithal etmiş ya da elektrik
enerjisini üretmek için farklı kaynak arayışları içine girmişlerdir. İlk dönemlerde petrolün büyük bir pazar
piyasasına sahip olması ve enerji üretimi için büyük bir kaynak olmasından dolayı petrol ülkelerine yönelik
büyük bir ekonomik rağbet ve bağımlılık oluşmuştur. Sonraki süreçlerde petrol piyasasında oluşan
belirsizliklerden dolayı kömürün enerji alanında üretimine rağbet oluşmuş ve kömür zamanla elektrik üretimi
alanında büyük bir paya sahip olmuştur. Kömürün de zamanla belirsizlik durumu yaşaması, yenilenebilir kaynak
olmaması ve çevresel olarak zararlı olmasından kaynaklı olarak, kömüre olan rağbetin düşmesine neden
olmuştur. Çağımıza gelindiğinde yenilenebilir enerjiler değer kazanmış ve ülkelerin ekonomik alanda
tasarrufunu sağlamakla birlikte ekonomik kalkınmasına büyük katkılar sağlamıştır. Yenilenebilir enerjiler
sürekli, çevresel olarak zararsız olması ve maliyet olarak düşük bir maliyete sahip olmasından dolayı büyük bir
rağbet görmektedir. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, gelgit enerjisi, jeotermal enerjisi, hidrojen enerjisi gibi birçok
kaynağa sahip yenilenebilir enerji kaynakları mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, kömürden elektrik üreten bazı
OECD ülkelerinin zamanla yenilenebilir enerjiden elektrik üretimine yönelmelerinin nedenlerini araştırmak ve
bu OECD ülkelerinin durumlarını analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda yıllara göre ülkelere ait kömürden ve
yenilenebilir enerjilerden elektrik üretme verileri World Bank databases web sitesinden temin edilip grafiklere
dökülüp analizi yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Elektrik, Yenilenebilir enerji, Ekonomik kalkınma
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TÜRKİYE’DEKİ İŞSİZLİK SORUNU VE İSTİHDAM POLİTİKALARI ÜZERİNE
AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Şakir İŞLEYEN
Dr.Öğr.Üyesi., Van YYÜ, sakirisleyen@yyu.edu.tr

Yener ALTUN
Dr.Öğr.Üyesi, Van YYÜ, yeneraltun@yyu.edu.tr

Emine ALAK
Yüksek Lis. Öğr., İnönü Üniversitesi, eminealak@hotmail.com
Özet
İşsizlik, gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın tüm ülkelerin karşılaştığı önemli problemlerden bir tanesi olmaya
devam etmektedir. Aynı zamanda gelecekte de adından söz ettirecek bir problem olmaya devam edecektir.
Ayrıca işsizliğin boyutu ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve kalkınma düzeyinin önemli bir göstergesi olmaktadır.
Bununla birlikte istihdam ve işsizlik, ülkelerin sosyal yapısını gösteren temel araçlar arasında gösterilebilir.
İstihdamın yüksek, işsizliğin düşük olduğu toplumlarda sosyal yapının daha sağlıklı olduğu izlenmektedir. Az
gelişmiş ülkelerde büyük bir problem olan işsizlik, gelişmekte olan ve gelişen ülkelerde de sorunlar
yaratmaktadır. Dünya genelinde sorun teşkil eden işsizlik, ülkelerin refah seviyelerini artırmak amacıyla
mücadele ettiği büyük problemlerden biridir. Bu problemle başa çıkabilmek amacıyla her ülke kendi sosyal
ekonomisine uygun stratejiler uygulamaktadırlar. İşsizlik, son zamanlarda büyüyen ekonomisine rağmen Türkiye
ekonomisinin de en önemli sorunlarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye, işsizlik sorununu çözüp
istihdam alanı yaratmak amacıyla dönem dönem farklı politikalar izlemiştir. Özellikle tarımsal alanların azalması
ve tarım sektöründe gerilemenin oluşması, Türkiye’de işsizlik oranını yükseltip istihdam alanlarının azalmasına
neden olmuştur. Bunun yanısıra tarım, çiftçilik ve hayvancılık alanlarının azalmasından ve kırsal bölgelerden
kentlere oluşan göçlerden kaynaklı olarak bölgesel işsizlikler de meydana gelmiştir. Büyük şehirlere yapılan
göçler, bu şehirlerde ucuz iş gücü oluşturup refah seviyesinin düşmesi ve istihdam alanlarının azalmasına neden
olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki işsizliğin nedenlerini ortaya koymak ve bu nedenlere yönelik
uygulanan stratejileri incelemektir. Bu amaca yönelik bu çalışmada öncelikle işsizliğin nedenleri ile ilgili
literatür araştırması yapılmıştır. Daha sonra, bu sorunla ilgili istihdam olanaklarının arttırılmasına yönelik
uygulanan politikalar incelenmiş ve söz konusu politikaların ne derece etkin oldukları tartışılmıştır. Bu
doğrultuda işsizliğin azaltılması amacıyla bazı öneriler sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: İşsizlik, İstihdam, Politika.
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YATIRIMLARIN BİR KAYNAĞI OLARAK TASARRUFLAR İLE EKONOMİK
KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE
ÖRNEĞİ
Mehmet Vahit EREN
Dr. Öğr. Üyesi , Kilis 7 Aralık Üniversitesi,mvahiteren@gmail.com

Taner AKÇACI
Doç. Dr. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, akcaci@kilis.edu.tr
Özet
Bir ülkenin ekonomik büyümesinde ve kalkınmasında belirli bir dönemde yapılan reel yatırımların önemi
büyüktür. Yatırımların ve kalkınmanın finansmanı için yurt içi tasarruflara ve ülke dışından gelen sermayeye
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple, tasarruf olmadan yatırım olmayacağı gibi, yatırım olmadan da tasarruf
olmayacaktır. Tasarrufların yatırıma dönüşmesiyle, her iki değişken ülkelerin kalkınmasına katkı sağlamaktadır.
Gelişmekte olan ve/veya az gelişmiş ülkelerin en bilinen özelliklerinden bir tanesi kalkınması için gerekli olan
finansmanı bulamamasıdır. Bu sebeple, kalkınma fitilini ateşlemesi beklenen yatırımların finansmanı, kalkınma
politikasının çare aradığı sorunların başında gelmektedir. Düşük olan gelirin büyük bir kısmının tüketim
harcamalarına ayrılması, gelişmekte olan ülkelerin tasarruf yapma olanaklarını kısıtlamaktadır. Bu durum,
tüketimin azaltılarak tasarrufların artırılmasını oldukça zora sokmaktadır.
Türkiye’de son dönemlerde tasarrufun artırılmasına yönelik politikalar, uzun vadede özel sektör açığı ve cari
açık gibi değişkenlere olumlu etki edeceğinden dolayı önem arz etmektedir. Bu sebeple, yurt içi tasarrufların
artırılması gündemdeki yerini korumaktadır. Bu çalışmanın amacı, yurt içi tasarruflar ve sabit sermaye
yatırımları ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi ekonometrik testlerle analiz etmektir. Çalışmada öncelikle
yatırım, tasarruf ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki teorik olarak açıklanmış, sonrasında değişkenler
arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Analizi gerçekleştirmek için Türkiye ekonomisinde 1960-2016 dönemine ait
yıllık frekansta veriler kullanılmıştır. Uygulamada değişkenlerin durağanlık sınamaları yapılmış ve aynı
dereceden durağan oldukları görülmüştür. Ardından yapılan yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi sonuçları,
yapısal kırılmayla birlikte uzun dönemli ilişkinin olduğunu göstermiştir. Son olarak, uygulanan Hacker ve
Hatemi-J nedensellik testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda tasarruflar ile ekonomik kalkınma arasında çift
yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, ülkelerin kalkınmasında özellikle yurt içi
tasarruf düzeyinin çok önemli olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Tasarruf, Yatırım, Ekonomik Kalkınma, Türkiye.
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TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN NEDENLERİ, FİNANSMANI VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Taner AKÇACI
Doç. Dr. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, akcaci@kilis.edu.tr

Mehmet Vahit EREN
Dr. Öğr. Üyesi , Kilis 7 Aralık Üniversitesi,mvahiteren@gmail.com
Özet
Son yıllarda yaşanan finansal krizler, gelişen piyasa ekonomilerinde makroekonomik dengesizliklere neden
olmuş; söz konusu krizlerin ortaya çıkardığı sosyal ve finansal maliyetlerin, toplumun her kesiminin karşılaması
sonucunu beraberinde getirmiştir. Birçok ülke ekonomilerinde cari açığın kronik bir sorun haline gelmesi ve
krizler açısından öncü gösterge kabul edilmesi cari açık konusunun hızla önem kazanmasına neden olmuştur.
Özellikle cari işlemler açığı, gelişmekte olan ülkelerdeki temel makroekonomik problem haline gelmiştir. Bunun
yanında ABD ekonomisinde de görülen cari açık sorunu bu problemin sadece gelişmekte olan ülkelere ait
olmadığını göstermiştir. Cari işlemler açığı, hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler için
makroekonomik istikrarın sağlanması açısından son derece önemlidir. Ekonomiye yön veren politika yapıcılar
açısından önemli olan üç nokta; bu açıkların neden oluştuğunun tespiti, hangi noktadan sonra ülke ekonomileri
için tehlike arz ettiği ve finansmanının nasıl sağlanması gerektiğidir. Cari işlemler açığının sürdürülebilirliğine
ilişkin, bu açığın kapatılması için alınan borçların vadesi ve kaynağı, cari açığın GSYİH’ya oranı, sermaye
hareketlerinin türü gibi birçok sürdürülebilirlik kriteri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde,
büyüme ve kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, yatırım ve ara mallarının ithalatının zorunlu hale
gelmesi, tasarruf oranlarının yeterli düzeyde olmaması nedeniyle kaynak ihtiyacının ortaya çıkması ve ihracatın
ithalata bağımlılığı cari açığın kronikleşmesine neden olmaktadır. Diğer yandan gelişmekte olan ülkelerdeki
yüksek faiz ve kar marjı bu ülkelere sermaye girişini tetiklemekte ve bu sermaye girişi de cari işlemler açığını
daha da artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde majör sorunlardan birisi olan cari işlemler
açığının sürdürülebilirliğini analiz etmektir. Bu amaçla çalışmada, ödemeler bilançosu ana hesap grupları
açıklanarak, dışa açık bir ekonomide ödemeler bilançosu dengesinin oluşumu irdelenmiş ve Türkiye’de cari
işlemler dengesinin sürdürülebilirlik kriterleri değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cari açık, Sürdürülebilirlik, Finansman.
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DENETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ
GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA
Cuma ERCAN
Dr.Öğr.Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, cercan@kilis.edu.tr

Ali KESTANE
Arş. Gör., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, alikestane@kilis.edu.tr

Esra Vildan CANTAŞDEMİR
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, vildancantasdemir@gmail.com
Özet
Son yıllarda meydana gelen muhasebe skandalları sonucunda işletmelerin hazırlamış oldukları finansal tabloların
güvenirliğinin ve doğruluğunun sorgulanması ve ortaya konulmasında denetim uygulamaları hayati önem
taşımaktadır. İşletmeler üzerinde karar alma noktasında kilit rol taşıyan finansal ve finansal olmayan bilgilerin
doğruluğu ve güvenirliği denetim uygulamalarının kalitesine de doğrudan etki yaratmaktadır. Bu noktada
bağımsız denetçilerin ya da bağımsız denetim kuruluşlarının ücretlerini denetledikleri firmalardan alıyor olmaları
da ayrı bir risk unsuru olarak karşılanmakta ve denetim kalitesinin farklı açılardan sorgulanmasına yol
açmaktadır. Denetim kalitesi hakkında ulusal ve uluslararası düzenlemelerin yapılması ve uygulamada yaşanılan
zorluklardan bağımsız denetçileri denetim kalitesi konusunda daha önemli hale getirmiştir. Bu çalışmada
denetim kalitesinin artırılmasında bağımsız denetçilerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Gaziantep
ve Kilis’te faaliyet gösteren bağımsız denetçiler araştırmanın evrenini oluşturmakta olup anket tekniği ile elde
edilen veriler “Microsoft Excel 2013” programında düzenlenerek “SPSS 18.0” programına aktarılmış ve gerekli
analizler yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda denetim kalitesine ilişkin bağımsız denetçilerin görüşleri
belirlenerek gelecekte alınması gereken kararlar ve önlemler hakkında önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Bağımsız Denetim, Denetim Kalitesi
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TMS/TFRS (TAM SET), KOBİ TFRS ve BOBİ FRS DÜZENLEMELERİNİN
KARŞILAŞTIRILAMASI
Cuma ERCAN
Dr.Öğr.Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, cercan@kilis.edu.tr

Ali KESTANE
Arş. Gör., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, alikestane@kilis.edu.tr

Özet
Günümüzde artan teknolojik gelişmeler ile beraber işletme faaliyetlerinin çeşitlenerek artması ticari faaliyetlerin
boyutunu değiştirmiş olup bu durum ülkelerin muhasebe düzenlemelerine de yansımıştır. Kanun, yönetmelik ve
tebliğlerin yanı sıra dünya genelinde muhasebe uygulamalarında birlik sağlanması bakımından Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları (UFRS) oluşturulmuş ve ülkelerde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarına
göre (küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler bakımından) söz konusu standartlarda uyarlamalar geliştirilerek
ülkelerin yasal mevzuat sistemlerine de yerleştirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler Türkiye’de faaliyet gösteren
işletmelere de yansımış olup ülkemizde; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ile ilgili “KOBİ’ler için
TFRS” 9 Temmuz 2009 tarihinde, bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(TFRS)’nı uygulayan işletmeler için “Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler için BOBİ FRS” ise 29 Temmuz 2017
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye ekonomisinde kilit rol taşıyan düzenlemelerin işletme içi ve işletme dışı
bilgi kullanıcıları bakımından; işletmelerin faaliyetleri üzerindeki etkisinin ve nasıl yansıdığının belirlenmesi
merak konusu olmuştur. Bu çalışmada, TMS/TFRS (TAM SET ), BOBİ FRS ve KOBİ TFRS karşılaştırmalı
olarak değerlendirilerek ilgili standartlardaki düzenlemelerin benzer ve farklı yönlerinin ortaya konulması
amaçlanmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin geneli üzerinde önemli etki yaratan söz konusu
düzenlemelerin incelenerek bilgi kullanıcılarının ilgili düzenlemeler hakkında tutarlı bir fikir sahibi olması ve
gelecekte uygulamada birlik sağlanması bakımından bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: TMS/TFRS(TAM SET), KOBİ TFRS, BOBİ FRS,
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BANKA ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Özgül YÜKSEKBİLGİLİ
Dr., Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ozgul.tan@hku.edu.tr
Özet
Stres aslında yaşamın ve insanın yapısında var olan bir olgudur. Yaşantıyı üzücü olaylardan soyutlayarak, hep
mutlu, neşeli, olumlu olaylarla dolu düşünmek mümkün değildir (Erdoğan v.d., 2009: 448). Stres insanın
yaşamdan aldığı doyumu azaltan ve yaşamla bağlarının kopmasına sebep olabilen duygu durumu olarak ifade
edilmektedir. Stres bedensel ve ruhsal olarak bizi zorlayan tehditler karşısında yeni bir uyum sağlama çabası
içinde bulunma halidir. Stres yaratan faktörler bireyin çalıştığı ortamına, aile yapısına, işletmenin kültürüne,
bireyin kişiliğine bağlı olarak da değişiklik göstermektedir. İnsanın fizyolojik ve psikolojik dengesini etkileyen
her unsur potansiyel bir stres kaynağı durumundadır. Bu doğrultuda, bireyin gerek iş çevresi gerekse iş dışı
çevresi birbirini etkileyerek stres oluşumuna neden olmaktadır(Özdevecioğlu vd., 2003: 131). Stresli iş yaşamı
işgörenlerin duygusal açıdan gergin olmalarına, başkalarıyla anlaşamamalarına ve uyumsuz kişilik özellikleri
göstermelerine yol açabilmektedir. Bu nedenle stres yükü fazla olan bireylerde telaşlanma, mutsuzluk, kararlara
katılmama, sabırsız olma, alınganlık, sürekli eleştirme, yapıcı eleştirilerde bulunmada zorlanma, inisiyatif
kullanmada zorlanma, uzun süreli çalışamama, empati kuramama, unutkanlık gibi davranışsal özellikler
görülmekte ve bu davranışlar stresle başa çıkma önlemleri ya da tedbirleri geliştirmelerini gerektirmektedir
(Güney, 2001: 516). Stresle başa çıkabilmek için kalan işgörenin kendisinde stres yaratan faktörleri bilmesi,
stresle başa çıkma tutumları konusunda bilgi sahibi olması ve gerektiğinde bu yöntemleri doğru biçimde
kullanabilmesi gerekmektedir (Aslan, 2007: 69). Yapılan bu araştırmanın temel amacı, banka çalışanlarının
örgütsel stres kaynakları ortaya konulması amaçlanmış ve bunun neticesinde stresten olumsuz etkilenmemelerine
yönelik çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca örgütsel davranış çalışmaları açısından önemli
olduğuna inanılan ve çalışan tutum ve davranışlarının büyük öneme sahip örgütsel stres kaynakları ile
çalışanların yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, toplam hizmet süresi, gelir durumu ile arasındaki ilişkinin
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada anket yöntemi kullanılacak olup, anketler Gaziantep ilinde faaliyet
gösteren bir bankaya uygulanacaktır. Veri toplama sürecinde örneklemde bulunan kişilere anket formları elden
dağıtılacaktır. Araştırmanın amacı ve önemi açıklandıktan sonra kullanılan yöntem, teknik ve uygulanan ölçekler
tanıtılacak ve ölçeklerin geçerlilikleri ortaya konacaktır. Daha sonra araştırmanın ana kütlesi olarak ölçeklerin
uygulandığı kişilerin demografik özelliklerine yer verilecektir. Analiz ve bulgular bölümünde ise elde edilen
verilerin istatistik programı üzerinde yapılan analizlerin sonuçları açıklanacaktır. Uygulama sonucunda elde
edilen veriler SPSS 23 istatistik paket programı ile incelenerek kuramsal alanda ulaşılmış olan varsayımların
görgül alanda doğrulanıp doğrulanamayacağı incelenecektir. Son bölümde ise elde edilen bulgular yorumlanarak
sonuçlara yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Stres, Stres Kaynakları
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MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ DENETİM ALGISI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIMA: DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ
Abdulkadir BİLEN
Prof. Dr., Dicle Üniversitesi abilen@dicle.edu.tr /

Mehmet TUNCE
YL. Öğr.Dicle Üniversitesi, mehmettunce@hotmail.com
.
Özet
Bir hizmet mesleği olan muhasebe mesleğini tarafsız, güvenilir ve daimî olarak sürdüren muhasebe meslek
mensupları; sorumlulukları çerçevesinde muhasebe işlemlerini yürürlükteki yasalara, kurallara ve önceden
belirlenmiş standartlara uygun şekilde gerçekleştirirler. Bu ekonomik faaliyetleri yürütürken bir iş ilişkisinde
oldukları iş sahipleri ve diğer tarafların menfaatlerinden ziyade sosyal sorumluluk bilinci içerisinde
davranmaktadırlar. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile muhasebe ve denetim ile ilgili önemli adımlar atılmıştır.
Bunlardan bazıları; finansal tabloların bağımsız denetçiler tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu
Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenecek olması, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer
alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığının
denetim kapsamında yer alması ve işletmelerin TMSK tarafından yayınlanan UFRS’lere uyumlu TFRS’lere
uyma zorunluluğunu getirilmesidir. Bu durum denetim faaliyetlerinin artarak yoğunlaşacağının izlenimini
vermektedir. Çalışmanın temel amacı, Diyarbakır ilinde faaliyette bulunan muhasebe meslek mensuplarının
muhasebe denetiminde denetim algılarını ölçmek ve literatüre katkı sağlamaktır. Bu kapsamda Özçelik ve
arkadaşlarının (2014) hazırladığı muhasebe meslek mensuplarının bağımsız denetim alanındaki güncel
gelişmelere bakış açılarını ve farkındalığını ortaya koymaya yönelik anket formu temel alınarak, benzeri
anketlerle ile birlikte uzman görüşleri alınarak anket formu belirlenen amaç doğrultusunda düzenlenerek
Diyarbakır, ilinde faaliyette bulunan muhasebe meslek mensuplarına uygulanmıştır. Muhasebe meslek
mensuplarının mesleki, denetim yeterlilikleri, denetime bakış açıları, hile ve muhasebe manipülasyonlarını
değerlendirmeleri tespit edildikten sonra, yapılan Test çalışmalarıyla denetim belgesine sahip olanlar ile
olmayanların denetime bakış açılarındaki farklılıklar tespit edilmiştir. Muhasebe meslek mensuplarının;
Denetimin zorunluluğu, sağladığı katkı, kimlerin denetim faaliyetinde bulunabileceği gibi konularda ortak
fikirler tespit edilmiştir. Ayrıca muhasebe meslek mensupları, vergi memurları ve mükelleflerin denetim algıları
arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Denetimi, Denetim Standartları, Bağımsız Denetçi, Bağımsız Denetim,
Muhasebe Meslek Mensupları, Mükellefler
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AİLE İŞLETMELERİNDE NEPOTİZM VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ
Abdulkadir BİLEN
Prof. Dr., Dicle Üniversitesi abilen@dicle.edu.tr /

Mehmet TUNCE
YL. Öğr.Dicle Üniversitesi, mehmettunce@hotmail.com
Özet
Nepotizm genel olarak, akrabaların aynı işletmede işe alınması olarak kullanılmakta ve işe alınan akrabanın
beceri, yetenek, başarı ve eğitim gibi faktörlerin dikkate alınmadan, sadece akrabalık ilişkilerinden dolayı bir
pozisyona yerleştirilmesi anlamındadır. Nepotizm, işletmelerin yönetim kavramlarında olumsuz olarak
değerlendirilmektedir. İstihdam edilen akrabaların hiçbir yetisinin göz önünde bulundurulmadan, sadece akraba
oldukları için işe alınması sonrasında, mevcut personelin memnuniyetsizliği ve verimsizliği gibi faktörlerin
ortaya çıkacağı savunulmaktadır. Özellikleri açısından başarılı olmayan akrabaların işe alınması sonucunda,
işletme içerisinde kayırmacılığı destekleyen bir iklim hâkim olabilir. Bunun sonrasında ise, mevcut çalışan
personeller işlerini iyi yapmanın yerine, önceliği üst kademelerde yer alan yöneticiler ile daha iyi ilişkiler kurma
eylemini gerçekleştirmeye başlayabilirler. Nepotizm günümüzde sadece aile şirketlerinde değil, tüm özel ve
kamu işletmelerinde de görülmeye başlanmıştır. Tabi ki aile şirketlerinde çok daha yaygın olarak görülen bir
kavramdır. Bu araştırmada yapılan literatür taramalarından da yararlanılarak, ekonomide oldukça önemli bir yere
sahip olan aile işletmelerinde Nepotizmin, iş hayatına ne gibi etkilerinin olduğu, diğer çalışanlar üzerinde nasıl
izler bıraktığını örgütsel adalet, performans, iş tatmini, iş verimliliği, şirketlerin devamlılığı ve istikrarı
üzerindeki olumsuz etkileri değerlendirilecektir. Ayrıca Nepotizmin işe alma sürecinde, terfide ve işlemde
kayırmacılık boyutlarının çalışanlar üzerindeki etki alanı Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren mermer ocakları,
mobilya operasyonları, iç giyim üretimi, yapı kimyasalları üretimi, izolasyon malzemeleri üretimi yapan
istihdam oranı yüksek aile işletmelerinde yüz yüze anket tekniği ile ölçümlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nepotizm, Aile işletmeleri, Örgütsel Adalet, Kurumsallaşma, Diyarbakır
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ÇOK ULUSLULUK FİNANSAL BAŞARISIZLIĞI ETKİLER Mİ? BIST-100
ENDEKSİNDE BİR ARAŞTIRMA
Osman Kürşat ONAT
Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, dr_osmankursat@hotmail.com

Osman AKIN
Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, osmanakin@mehmetakif.edu.tr

Ersin ERAL
YL. Öğrencisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, ersineral07@hotmail.com
Özet
Doğrudan yabancı yatırımlar günümüzde ülkelerin kalkınması, sermaye piyasalarının gelişmesi ve yerel
şirketlerin sermayelerinin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. Yerel şirketler açısından yabancı ortakların
faydası ve şirketlerin çok uluslu hale gelmeleri sürekli olarak sorgulanmaktadır. Bu çalışmada Borsa İstanbul
BIST-100 Endeksinde yer alan şirketlerde çok ulusluluk ile finansal başarısızlık ilişkisi araştırılmış ve sonuçlar
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çok Ulusluluk, Finansal Başarısızlık, Borsa İstanbul
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ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA
ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ; KPSS MUHASEBE TESTİ ÖZELİNDE BİR
ARAŞTIRMA
Osman Kürşat ONAT
Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, dr_osmankursat@hotmail.com

Osman AKIN
Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, osmanakin@mehmetakif.edu.tr

Ersin ERAL
YL. Öğrencisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, ersineral07@hotmail.com
Özet
Muhasebe eğitimi, yeni muhasebe meslek mensuplarının yetiştirilmesi ve iş dünyasına muhasebe konusunda
farkındalığı yüksek adaylar kazandırılması açısından son derece önemlidir. Bu aşamada merak edilen durum ise
muhasebe eğitimi konusunda üniversitelerin ne ölçüde etkin olduklarının belirlenmesidir. Muhasebe eğitiminin
etkinliği ise birçok mezunun girmiş olduğu KPSS sınavı özelinde araştırılmıştır. Sonuçlar üniversitelerin
muhasebe eğitimlerini daha etkin duruma getirmeleri konusunda yol gösterici olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Veri Zarflama Analizi, Sınav, Etkinlik
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BÖLGESEL KALKINMADA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Bahar BURTAN DOĞAN
Doç.Dr., Dicle Üniversitesi, baharburtandogan@yahoo.com

Mehmet KAYA
Doç.Dr., Dicle Üniversitesi, kayamehmet@dicle.edu.tr

Mustafa DEMİREL
YL Öğrencisi, Dicle Üniversitesi, mustafademirel999@gmail.com
Özet
Kalkınma, bir ülkenin hedeflenen insani gelişmişlik seviyesini yakalayabilmesi amacıyla ekonominin bütün
olarak düzenlenme süreçleriyle eş zamanlı olarak ülkenin refah düzeyinin iyileşmesidir. Tabi bu refah artışının
belirli bir süreç gerektirmesinden dolayı, gelişmişlik düzeylerine bakılmaksızın bütün ülkeler, beşeri sorunlarını
giderebilmek, refahlarını yükseltebilmek ve kendi potansiyellerinin tam ve etkin kullanımı gibi hedefleri,
üniversitelere yükleyen bir misyon ortaya çıkarmıştır. Ayrıca üniversitelerin yardımıyla eğitilen ve belirli bir
bilince sahip olarak dış dünyada varlığını sürdürmeye yönlendirilen beşeri sermaye/insan, teknoloji ve üretim
tarafından şekillendirilen bir verimlilikle bir kıymetin/gelirin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu zinciri
gerçekleştiren unsurun son halkası olarak üniversiteler, iktisadî kalkınmanın dinamiğini oluşturan lokomotif
konumundadır. Genel olarak üniversitelere bilim yapma fonksiyonunun yanı sıra sosyal ve iktisadi yeni roller
yüklenmiş, bilgi üretmenin ve bunu yaymaya ilave olarak, içerisinde bulundukları bölgeyi sosyo-ekonomik
açıdan da iyileştirmek görevi de tevdi edilmiştir. Bu nedenledir ki üniversiteler sayesinde bölgeler bir değişim ve
gelişim sürecini tecrübe etmektedirler. Bulundukları bölgeye canlılık ve iktisadî açıdan işlerlik kazandıran
üniversiteler sayesinde meydana gelen ekonomik sirkülasyon(yani alış-verişteki canlılık),çarpan mekanizması
sayesinde belli bir katma değerin oluşmasını beraberinde getirerek iktisadî canlanmaya neden olmaktadır.
Kaynakların kıtlığı sebebiyle ülkeler, büyüme ve dolayısıyla kalkınma hızlarını arttırabilmek amacıyla değişik
stratejiler geliştirmektedir. Geliştirilen stratejilerden en önemlisi üniversitelerin, ülke ve bölge üzerindeki refah
artışına katkı sağlamasıdır. Bazı gelişmiş ülkeler bunun önemini kavrayıp refah seviyelerinin artmasının anahtarı
olarak üniversiteleri görmektedir. Bu açıdan bakarsak, bölgesel anlamda sektörlerin ve insan sermayesinin uyum
içinde bölgede varlığını devam ettirmesinde üniversitelerin yadsınamayan bir rolü bulunmaktadır. Çünkü emeği
sektöre hazırlayan, sektöre ise bir yol gösterici olarak ekonominin dinamiklerine göre çalışmaya teşvik eden,
yine üniversitelerdir. Her alanda bir basamak daha atlamanın vücut bulduğu yer olan üniversiteler, refah
sürecinde yerelle birlikte evrenseli kucaklayabilmenin de cesaretlendiricisi olmuştur. Ulusal ve bölgesel benliğin
yerleşmesinde hayati bir değere sahip olan üniversiteler, faaliyet gösterdikleri bölgede yaşayan bireylerin
bilinçlenmelerine yardımcı olmakta, kişi yerine birey olmayı teşvik etmektedir. Üniversiteler bireyleri
desteklemek suretiyle bilginin üretimini, çoğalıp paylaşılmasını ve toplum genelince bilgiye erişilmesini kendine
rol biçmiştir. Buna paralel olarak üniversitelerin bünyesinde faaliyet gösteren araştırma merkezlerinin,
inovasyonların üretilerek toplumun istifadesine sunulacağı yer olmasından dolayı özel sektöre katkı yapması da
söz konusudur. Bu sayede yetiştirilen kalifiye elemanlarla, Ar-Ge tesislerinin kurularak sanayinin gelişmesine
katkı vermesi çok önemlidir. Dolayısıyla sanayiye hizmetle bölgesel ve ulusal anlamda seviye atlamak,
üniversitelerin desteğiyle gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca bölgesel kalkınmada üniversitelerin diğer sektörlere
yapacağı katkı da uzun dönemde ülkenin geleceğinin teminat altına alınması demektir.
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Son yıllarda yaşanan gelişmelerden biride üniversitelerin geleneksel çizgiden çıkıp (sadece bilgi üretmek)
girişimci bir nitelik kazanmasıdır. Girişimci üniversite olarak adlandırılan bu gelişme/görüş, kendine has
dinamiklere sahip, nasıl ilerleyebileceği yönünde yenilikleri araştıran, geleceğe yönelik güçlü bir pozisyon almak
için yapısında ciddi değişmeleri göze alan, girişimci özelliği ağır basan bir kavramdır. Bu kapsamda, bölgesel
kalkınma için girişimcilik üzerine yoğunlaşılmaktadır. Dolayısıyla da geleceğin üniversiteleri bilim, öğretim ve
girişimcilik olmak üzere üç temel üzerine oturtulmaktadır. Kısacası üniversiteler, yürüttükleri Ar-Ge
çalışmalarını ve ürettikleri inovasyonları, kalkınmak için kullanan bilimsel yapılara dönüşmektedir.
Son olarak ülkemiz özelinde yaşanan tartışmalardan biride “Her ile bir üniversite” sloganıyla hayata geçirilen
politikanın üniversite enflasyonuna yol açtığı eleştirileridir. Bu alandaki en büyük endişe, iktisadın temel
kanunlarından ‘talep kanunu’ çerçevesinde ortaya konulan ‘çok olanın değersizleşeceği ve mezunların
yetkinsizleşeceği‘ öngörüsüdür. Buna göre istihdam artmıyor iken mezun sayısının artması sosyal bir
problemlere yol açabilecek, niteliksiz mezunlar istihdam politikalarını olumsuz yönde etkileyecek, verimlilik
düşecek, daha vasıfsız işlerle yetinme durumu ortaya çıkacaktır. Çözüm ise etkin bir kariyer planlaması
yapılmak suretiyle üniversiteler ile üretken sektörler arasında yoğun bir eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanmasında
ve bu çerçevede ortaya konulacak gerçekçi standartların/ hedeflerin ilk etapta tutturulması, seviyenin korunması
ve yükseltilmesinden geçmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Bölgesel Kalkınma, Üniversite
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ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKIŞ YOLU OLARAK İNOVASYON
Mehmet KAYA
Doç.Dr., Dicle Üniversitesi, kayamehmet@dicle.edu.tr

Bahar BURTAN DOĞAN
Doç.Dr., Dicle Üniversitesi, baharburtandogan@yahoo.com

Mustafa DEMİREL
YL Öğrencisi, Dicle Üniversitesi, mustafademirel999@gmail.com
Özet
Orta gelir tuzağı(middle income trap) kavramını ilk ortaya koyanlar Gill ve Kharas(2007)’tır. Onlara göre, bu
tuzağa yakalanan ülkelerin, düşük ücretli fakir ülkelere karşı standart imalat sanayi ürünlerinde rekabet gücü
zayıflıyorken diğer yandan inovasyona dayalı büyüyen zengin ülkelere ise yaklaşmakta zorlanırlar. Kavram
herhangi bir ülke için büyümenin nispeten kolay olan ilk aşamaları geçildikten adeta büyümenin sınırlarına
yaklaşırken üretkenlik kazanımlarına dayalı sürdürülebilir bir büyüme sürecine geçişin zorluklarını ifade etmek
için kullanılmaktadır.Bu geçişin sağlıklı yapılabilmesi için bazı yenilikçi argümanların devreye girmesi gerekir.
Orta gelir tuzağıyla ilgili önemli bir husus kavram/soruna ilişkin kriter(ler)in belirlenmesidir. Bu konuda farklı
yaklaşımlar sözkonusudur. Kavram ilk ABD’de kullanıldığın için ABD’de kişi başına düşen gelirin %20’si
ülkeler için eşik olarak kabul edilmiştir. Daha sonra Dünya Bankası 2012 yılı Dünya Kalkınma Raporu ile kişi
başına gelir aralıkları üzerinden ekonomileri “Düşük, Orta-Alt Orta-Üst Orta- ve Yüksek Gelirliler” şeklinde
sınıflandırmıştır. Nitekim Türkiye 2012 yılındaki kişi 10540 dolar başına gelir ile Üst orta gelirli ekonomilerde
(3.976 – 12.275 dolar arası) yer almaktadır. Orta gelir tuzağı için sadece kişi başına gelir düzeyini veya aralığını
kriter kabul etmek sorunun sebebini tek boyuta, ortalama büyüme hızına, indirgemek olup sorunun kapsamını ve
boyutlarını görmeyi engellediği gibi tuzaktan çıkmaya dair çabaları da kısırlaştırır. Bu hususların öngörüsüyle
Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Ekonomi Profesörü Barry Eichengreen ve arkadaşları orta gelir tuzağını;(1)
Fert başına gelir düzeyinin (2005 sabit fiyatlarıyla) 16.000 dolara yükselmesi; (2) Fert başına gelirin ABD
düzeyinin yüzde 58’ine ulaşması gibi yine gelir düzeyi ile ilgili kriterlerin yanında, (3) Ülke içinde imalat
sanayiinin toplam milli gelirin yüzde 23’üne ulaşması kriteri ile birlikte daha kapsamlı değerlendiriyorlar.Bu
yaklaşımlar üzerinden orta gelir tuzağı ile ilgili sorunun, dolaysız veya dolaylı olarak ekonomik büyüme
etrafında tezahür ettiğini ve sorunun çözümünün de üretkenlik kazanımlarına dayalı sürdürülebilir büyümeyi
sağlamaya dönük stratejiler geliştirmeye dayandığı göstermektedir. Büyümeyi ise uzun dönemde;”sermaye
birikimi”,”işgücü-istihdam artışı” ve “toplam faktör verimliliği”belirler. Büyüme sürecinin ilk aşamalarında ilk
iki faktör etkili iken, uzun dönemde büyümeyi sağlamak için toplam faktör verimliliğinin arttırılması gerekir.
Orta gelir tuzağına yakalanmamak için veya çıkmak için nelerin yapılması gerektiğini gösteren dünyadaki
örnekleri ve onların neler yaptıkları ,nasıl seviye atladıkları yol göstericiliği açısından büyük bir öneme sahiptir.
Örneği Güney Kore’de korumacılık ve destekler sayesinde , şirketlerde artan inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları
teknoloji gelişmiş ve bilgi- teknoloji yoğun üretim sayesinde güç kazanan Samsung,LG,Hyundai gibi dev
şirketler doğmuştur. Ayrıca KOBİ’leri destekleyerek gelişen ve orta gelir tuzağında inovasyona yaptığı yatırımla
çıkan Tayvan ise konumuz açısından araştırılmaya değerdir.
İnovasyon ve Ar-Ge yatırımlarıyla gelişen teknoloji sayesinde artan verimlilikle yaşanan büyüme, yatırımların
uzun dönemli bir meyvesidir. Burada kilit rol inovasyon ve Ar-Ge’de yaşanan gelişmelerdedir. Örneğin,
Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1 bile değildir. Oysa ki yüksek gelirli ülkelerde bu oran
%1.5 ile %3.5 arasındadır. Ülkemiz henüz bu tuzak içinde değildir ama yüksek bir kişi başına gelir seviyesine
çıkmak ve ‘tuzak’ riskine girmemek adına , inovasyon sayesinde bir üst seviyeye çıkarak yüksek teknolojili ve
katma değerli ürünler üretmek yararımıza olacaktır.İnovasyonla verimliliği artırıp kaliteli büyümeyi
gerçekleştirmek sadece orta gelir tuzağından çıkmanın yolu değil artık küresel dünyada var olabilmenin de
gereği olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Orta Gelir Tuzağı, İnovasyon, Verimlilik
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BİRGİVÎ MEHMED EFENDİ’NİN el-AVÂMİL ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ
Abdullah KILINÇKAYA
Arş. Gör., Kilis 7 Aralık Üniversitesi,akilinckaya@hotmail.com
Özet
Osmanlı döneminde kuruluş devrinden dağılma ve yıkılış devrine kadar sarf, nahiv, fıkıh, kelam, hadis, tefsir,
belagat vb. her alanda yüzlerce ilim adamı yetişmiştir. 1523 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Birgivî Mehmed
Efendi de Osmanlı’nın en ihtişamlı dönemi kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış, itikâd ve
ibadetlere dair, Kur’an ilimlerine ve hadis ilmine dair, İslam hukuku, ahlak ve tasavvuf ve Arapça öğretimine
dair bir çok eser kaleme almış bir çok talebe yetiştirmiş, yaşadığı sosyal hayatın olumsuz yönlerinin ıslahı için
her türlü mücadelede yerini almış büyük bir âlimdir. İmam-ı Birgivî olarak şöhret bulmuştur. Bu çalışmada da
meşhur olan bu ismi kullanılacaktır.
Birgivî Mehmed Efendi, daima faydayı ön planda tutarak, yakın çevresinde müşahede ettiği eksiklik, ihtiyaç
veya hataları gidermek amacıyla kaleme sarılan, kısacası hayatın pratiklerini önemseyerek yazan bir alimdir.
Eserlerinin mukaddimesinde ‘niçin bu eserleri yazmaya gerek duyduğu hakkında’ açıklamalar yapan Birgivî
Mehmed Efendi’nin kitapları, devrinin aktüel meselelerine yönelik yorumları sayesinde o günü bugüne taşıyan
kıymetli vesikalardır. Birgivî Mehmed Efendi, dini ilimler tahsil ederek yetişmiş klasik bir din alimi olduğundan
eserlerinde dini kavramlar kullanmıştır. Arapça öğrenimine yönelik yazdığı kitaplar dışında telifâtının tamamı
dini ilimler kapsamında değerlendirilebilir. Tebliğ ve irşâd konusuna o kadar önem vermektedir ki, sarf ve nahiv
kitaplarında örnek olarak verdiği cümleler bile dini içeriklidir. Kendi cümleleri olan bu örneklerin bir benzeri de
eserlerinde sıklıkla karşımıza çıkan Kur’an ayetleri ve hadis metinleridir. Birgivî bu sayede bir yandan Arapça
öğretirken bir yandan da din eğitimini hedeflemiş gibidir.
Bu çalışmamızda Birgivî Mehmed Efendi’nin el-Avâmil adlı eserinin tanıtımı yapılmaya çalışılmıştır.
Birgivî’nin yazdığı nahiv kitapları arasında en meşhurlardan birisi şüphesiz Avâmil-i Cedîd adıyla bilinen
Avâmil-i Birgivî’dir. Cümle yapısını ve kelimelerin cümle içindeki durumlarını inceleyen muhtasar eserin bariz
bir özelliği, incelenen kurallara dair zikredilen bütün örneklerin İslam inancının temelleri ve ahlak ilkeleri
doğrultusunda hazırlanmış olmasıdır. el-Avâmil’in uzun yıllar medrese kitabı olarak okutulması, üzerinde şerh,
tercüme ve i‘rab çalışmalarının yoğunlaşma sebebini de açıklamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Birgivî Mehmed Efendi, el-Avâmil, Nahiv
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KLASİK ARAP ŞİİRİ HAKKINDA MÜTALAALAR
Abdullah KILINÇKAYA
Arş. Gör., Kilis 7 Aralık Üniversitesi,akilinckaya@hotmail.com
Özet
Arap edebiyatı çeşitli yönleriyle geçirdiği safhaları ve gelişmeleri göz önüne alarak bazı devrelere ayrılır. Bu
devreler, cahiliye dönemi, İslami dönem (Sadru’l-İslam ve Emeviler dönemi), Abbasiler dönemi, İnhitat dönemi
ve Yeni (Modern) dönem. Klasik Arap şiiri diye tabir ettiğimiz şiir, cahiliye dönemine ait şiirdir. Arap
edebiyatında cahiliye dönemi kültürü daha çok şifahi gelenekle aktarılmıştır ki bunun en önemli kaynağı cahiliye
şiiridir. Arapların İslamiyet’ten önceki hayatlarından kalan en büyük sanat eserleri şiirleridir. Klasik Arap
şiirinin tarihî başlangıcı konusunda net bir bilgi yoktur fakat çok köklü bir tarihi olduğunu el-Asma‘î, İbn Sellâm
el-Cumâhî, İbn Kuteybe gibi müelliflerin kitaplarında verdiği bilgilerden anlayabiliriz. Arap şiirinin tarihi
başlangıcı ne olursa olsun, İslamiyet’ten önce Arapların büyük bir şiir birikimi vardır ve bugün güvenilir olarak
kabul edilebilecek en eski Arap şiirleri m. V. asrın sonları ve daha temkinli bir tahmin ile m. VI. Asrın başlarına
kadar uzanır. Bu numuneler mevcut halleri, dil ve üslup hususiyetleri, nazım tekniği vb. gibi bakımlardan uzun
bir süreçte gelişmiş bir sanat ananesi zemini üzerine bina edilmiş olduklarını kabul ettirecek olgunluktadır.
Araplar şiiri vezinli ve kafiyeli söz diye tarif etmişlerdir. Şiir, Arapların dışarıdan almayıp yani ulum-u dahîleden
olmayıp, kendi geliştirdikleri bir bilim ve sanat dalıdır. Her milletin kendine has özellikleri haiz bir şiiri ve
edebiyatı bulunmaktadır. Ancak Araplar, uçsuz bucaksız genişliği ve berrak ve mavi seması ile büyük
mahrumiyetlerle dolu olan çölde şiir denen çok geniş ve derin bir edebiyat vücuda getirmişlerdir. Bundan 14 - 15
asır önce, basit Arap toplumunun sert ve haşin tabiatlı çocuğu olan bedevî şairler, daha sonraları seviyelerine zor
erişilen şaheserler bırakmışlardır. Eski Araplar medeni hamlelerinin en büyüğünü böyle bir dile ulaşmakta
göstermişlerdir. Eski Arap toplumu dediğimiz bu cemiyet şiir sanatından tecrit edilerek mütalaa edilirse, kendi
kaba, haşin ve hiçbir sanatsal faaliyete sahip olmayan hayatlarında yaşayan bir topluluk halini alır.
Bu çalışmada, Klasik Arap şiiri diye isimlendirilen Cahiliye dönemi şiiri, o dönemdeki şairlerin özellikleri ve bu
şiirlerin sahiplerine isnatları hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arap Edebiyatı, Cahiliye Dönemi, Arap Şiiri
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BİR KAVRAM OLARAK NESNELLİK HEGEMONYASINDAKİ ÖZNELLİK VE
MEVCUT TANIMLAMALARIN YETERSİZLİĞİ ÜZERİNE
Ahmet Sait SICAK
Dr.Öğr.Üyesi, MKU İlahiyat Fakültesi Tefsir, ahsa99@hotmail.com

Necmettin ÇALIŞKAN
Dr.Öğr.Üyesi, MKU İlahiyat Fakültesi Tefsir, ncaliskan@beyza.net
Özet
Kavramlar içinde yer aldıkları ilmi disiplin açısından köşe taşları hükmündedirler. Ancak doğru vaz edilmiş ve
doğru anlaşılmış kavramlarla bir ilim teşekkül ettirilebilir, geliştirilebilir ve ancak doğru kullanılan kavramlar
sayesinde metotlar reel sonuçlara araştırmacıları ulaştırır. Kendi sahip olduğumuz gelenek içerisinde var olmuş
birçok kavram bugün doğru anlaşılmaya muhtaç bir durumda iken özellikle başka kültürlerde doğup gelişmiş ve
o kültürler içerisinde bir anlam alanı edinmiş kavramların kimi zaman yanlış kimi zaman ise eksik anlaşıldığı ne
yazık ki çokça şahit olunan bir gerçektir. Antik yunan felsefesi içerisinde bile birçok farklı durağa uğrayarak
anlam alanını belirlemeye başlayan subjectivity (öznellik) kavramı; tarihi gelişim içerisinde bazen yakın bazen
uzak hatta tam tamına zıt anlam alanlarına sahip olmuştur. Bazen olumlu bir anlam taşırken bazen yerilmiş kimi
zaman hakikati ifade etmek için kullanılırken kimi zaman realiteden uzaklaşmış olmayı ifade eden değersiz kılıcı
bir sıfat halini almıştır. Sosyal bilimlerin doğa bilimlerine karşı son yüzyılda öne çıkması ilk başta Batı’da
sonrasında ise ülkemiz ilmi araştırmalarında öznellik kavramını üzerinde çokça konuşulan kendine birçok atıf
yapılan bir olgu haline getirmiştir. Ülkemizde ortaya konan akademik ürünlerde hem öznellik kavramı hem de
yorumda öznelliğin ne olduğu nelere tekabül ettiği birçok araştırmacı tarafından farklı ifade edilmiş, yanlış ve
eksik tanımlar; yorum, fıkh ve tefsir adına yapılan çalışmaların yanlış ve eksik sonuçlanmasına sebep olmuştur.
Bu tebliğ batı medeniyeti içerisinde doğmuş ve gelişmiş olan öznellik kavramını, içinde anlamlandığı kültürel
bağlarından koparmadan kendi kültürümüzde doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun
için birçok etimolojik ve felsefi analizle öznellik kavramının kendisiyle irtibatlı oldukları diğer kavramlar
arasındaki bağlar kullanılarak doğru anlama ve geçerli bir tanıma ulaşılmaya çalışılacaktır.ihi kendisinin temel
çözümlerden biri olduğuna dair realite gerektiği üzere gündeme alınmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nesnellik, Tefsir, Öznellik.
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TRAFİK SORUMLUĞU ÖZELİNDE KUR'ÂN-I KERÎM’E GÖRE İNSAN
Necmettin ÇALIŞKAN
Dr.Öğr.Üyesi, MKU İlahiyat Fakültesi Tefsir, ncaliskan@beyza.net

Ahmet Sait SICAK
Dr.Öğr.Üyesi, MKU İlahiyat Fakültesi Tefsir, ahsa99@hotmail.com
Özet
Kur'ân-ı Kerîm’e göre insan; en güzel şekilde yaratılan ve bu mükemmelliği yaratıcının yeryüzündeki halifesi
sıfatıyla çevresine yansıtması beklenen bir varlıktır. Kur'ân, dağların kaldırmaktan çekindiği bu sorumluluğu
iradî olarak yüklenen insanın başıboş bırakılmadığını haber verir. Bu bağlamda beşerin, psikolojiden, sosyolojiye
ve ekolojiden eskatolojiye büyük bir spektrumda ele alınması gereken ama her ne şekilde karşımıza çıkarsa
çıksın İslami literatür içerisinde kulluk yani Yaratıcıya karşı mesuliyetle ifade edilen yükümlülükler zincirine
sahip olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra toplumsal yaşamın düzenli ve yaşanabilir olarak sürdürülebilmesini
sağlaması, bu maslahatla düzen gereği konulan kurallara uyması, dahası toplumu ve yaşamı ifsat etmemesi de
Müslüman için din tarafından belirlenmiş bir sorumluluktur. Toplumsal düzen için koyulan Trafik kuralları da bu
sorumluluklardan biridir. Bu trafik kurallarına uymak toplumsal düzeni inşa ve ibka, ihlal etmek ise ifsat ve ifna
etmektir. İslam, insanın can ve mal gibi zarûriyyât-ı hamseden sayılan değerlerini dokunulmaz kabul etmiş,
Kur'ân'da belirtilen ahlak ve ahkâmla koruma altına almıştır. Günümüzde de tüm insanların sahip olduğu temel
hak ve özgürlükler arasında anılan bu değerlere zarar verenler ise ikaz edilmiştir. Böylelikle Kur'ânî terğib ve
terhib üslubuyla hem pozitif hem de negatif yaklaşımla kuralların ikame edilmesi sağlanmıştır.
Trafik kuralları, insanın can ve mal güvenliği için koyulmuş kurallardır. Bu kurallara uyulduğunda kişinin hem
kendi hem de diğer kişi ve varlıkların canı ve malı güvende, ihlal edildiğinde ise tehlikede olmaktadır. İntihar,
katl, cirâh gibi uhrevi/dünyevi ve maddi/manevi müeyyideleri gerektiren hatta kabahat olarak belirtilen fiiller ise
bu tehlikenin kapsamı dâhilindedir. Ayrıca Trafik kurallarına uymamak, maddi ve manevi, fizyolojik ve
psikolojik zararlara sebebiyet vermek olduğundan bir kul hakkıdır. Bu hakkın da hem dünyevi hem de uhrevi
açıdan sorumlulukları vardır. Bu kurallara uymak, bir birey için aynı zamanda ahlaki bir sorumluluktur. Kur’an
ve Sünnet hayatın her alanında olduğu gibi trafikte de kişinin ahlaki kurallar çerçevesinde davranmasını
istemektedir. Bu tebliğde; toplumsal düzen ve kişinin huzuru için koyulan trafik kurallarına Kur'ânî değerler
açısından riayet etmenin gerekliliği ve bu kuralların ihlali halinde kişinin dünyevi ve uhrevi sorumluluğunun
neler olacağı ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Kur'ân, Ahlak, İnsan hakları, Trafik, Zaruriyyât-ı Hamse, Maslahat.
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SON YILLAR KAZAN TATAR NESRİNDE ZAMAN VE ROMANTİK KAHRAMAN
İLİŞKİSİ
Ramilya YARULLİNA YILDIRIM
Prof.Dr., Adıyaman Üniversitesi, ryildirim@adiyaman.edu.tr
Özet
Dünya edebiyatının önemli akımlarından sayılan romantizm metodu, Tatar edebiyatının her döneminde
görülmüştür. Köken itibariyle Doğu edebiyatına bağlı olan ancak, coğrafi yapısından dolayı Rus edebiyatı
etkisinde kalan Tatar edebiyatında romantizm farklı dönemlerde farklı bakış açılarıyla işlenmiştir. Eski Tatar
edebiyatında geleneksel Doğu romantizmi prensipleri üstünlük gösterirken, milli özgürlük düşüncesinin
güçlenmesi ve milli bilincin uyanmasıyla Tatar edebiyatının “Altın çağı” olarak adlandırılan XX. yy.ın başı
(1900-1917) edebiyat biliminde, Doğu gelenekleriyle beraber, Avrupa’dan gelen romantik eğilimler çok coşkulu
bir şekilde bir araya getirilmiş ve güzel eserler ortaya çıkartılmıştır. Sovyet ideolojisinin egemenlik gösterdiği
dönem edebiyatı ve tenkitinde haksız değerlendirilen romantizm, sosyal realizmin etkisini yitirdiği ve
özgürlüğün elde edildiği Çağdaş Tatar edebiyatında tekrar canlanmıştır. Son yıllarda milli fikirlerin güçlenmesi,
sanat imkânlarına, hayal dünyasına özgürlük verilmesi, dünyaya bakışın değişim geçirmesi sonucunda çeşitli
romantik içerikli eserler yazılmıştır. Bir grup yazarın milletin geçmiş tarihine müracaat etmesi sonucunda
romantik içerikli tarihi roman türü ayrı bir istikamet kazanmıştır. Tatar halkının farklı dönemlerini yansıtan tarihi
romanlarda tarihi zemin, kahramanlık kültü, maceralı olaylar, yüce romantik aşk, hayal ve gerçeklik
çatışmasından doğan facialar gibi romantik unsurlar daha çok Doğu edebiyatı tarzında anlatılmıştır. Yeniden
yükselme devrine giren romantizm, geleneksel özelliklerini korumakla birlikte, yeni renk tonlarıyla da
zenginleşmiştir. Son yıllar Tatar edebiyatında onun çeşitli tarzları; saf romantizm, psikolojik yenilik güçlü
romantizm, lirik yenilik güçlü olan romantizm ve romantik realizm gibi tarzlarını görmek mümkün. Çalışmada,
son dönemde yaşanan gerçek olayları romantik açıdan değerlendiren yazarlar Esgat Salah’ın Songı Vals (Son
Vals) ve Marat Kebirov’un Mehebbetten Cırlar Kala (Aşktan Türküler Kalır) isimli eserleri incelenecektir.
Çernobil faciasının ve Afgan savaşının insanlık hayatına getirdiği zararını yansıtan bu eserler örneğinde; yazarın
gerçek bakış açısıyla yan yana, hayal ve gerçek çatışması, lirizmin yoğun şekilde öne çıkartılması, yaşamın
anlamı, insan değeri ve sanatın toplumdaki rolü gibi meselelere değinilecektir. Araştırma sürecinde romantizmin
yeni özellikleri ve sanatçının ideolojik ve estetik fikirleri ortaya çıkarılacaktır.
Anahtar kelimeler: Tatar edebiyatı, romantizm, Esgat Salah, Marat Kebirov.
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ÇAĞDAŞ KAZAN TATAR EDEBİYATINDA VATAN SAVAŞI OLAYLARINA YENİ
BİR BAKIŞ ÜZERİNE
(Mirgazıyan Yunus’un Şemdellerde Gene Utlar Yana (Sadece Şamdanlarda Ateşler Yanar)
uzun hikâyesi örneğinde)
Ramilya YARULLİNA YILDIRIM
Prof.Dr., Adıyaman Üniversitesi, ryildirim@adiyaman.edu.tr
Özet
XX. yüzyılın ikinci yarısından, özellikle altmışıncı yıllardan itibaren, toplumda meydana gelen sosyal ve manevi
değişimler sonucunda, Tatar edebiyatının tematik alanı genişlemiştir. Geçmişe daha çok eleştirel ve felsefi bakış
güçlenmeye, yaşanan olay ve manzaralar çeşitli yönden ve yöntemlerle ele alınmaya başlamıştır. Yıllar
ilerledikçe tarihi geçmişteki kanlı izi unutulmayan, daha geriye gittikçe yeniden değerlendirilen olaylardan biri,
yirmi milyon insanın ömrünü alan Vatan Savaşıdır (1941-1945). Tüm Sovyet edebiyatında olduğu gibi, bu
zaman diliminde Tatar edebiyatında da toplumu savaşa davet eden, düşmana karşı nefret oluşturan, Sovyet
askerinin kahramanlığını ve cephe dışında çalışanların fedakârlığını yücelten çeşitli türde şiirler, hikâyeler ve
dram eserleri sunulmuştur. Vatan Savaşı sonrası diye adlandırılan 1945-1960’lı yıllar edebiyatında da bu tema
önemli konulardan sayılarak, daha çok roman türünde Sovyet insanının kahramanlığını övgüyle dile getiren
eserlerin yazılması bir zaruret olmuştur. Fakat milli kimliği üzerinde düşünmeye ve insanlık değerlerine önem
vermeye başlayan son dönem yazarları, savaşın sebep-sonuç ilişkilerini başka boyuttan değerlendirmektedirler.
Sunumun Giriş kısmında, Çağdaş Tatar edebiyatı eserleri örneğinde savaş olgusuna olan yeni yaklaşım gözlem
yöntemiyle özetlenecektir. XX. yy.ın ikinci yarısında Sovyetler Birliğinde yaşanan Çeçen ve Afgan Savaşlarını
konu alan eserlere değinilecek ve yazarların savaş olaylarına, iktidar, millet ve birey konularına bakışı üzerinde
kısaca durulacaktır. Ana kısımda, Mirgazıyan Yunus’un Şemdellerde Gene Utlar Yana (Sadece Şamdanlarda
Ateşler Yanar, 1979) uzun hikâyesi yorumlanarak, eserde ideoloji ve toplum, yaşam, savaş, ölüm üçgenine
felsefi bakış, şahıs ve millet dramatizemi, milli değerler, estetik kategoriler gibi konular ele alınacaktır. Yazarın
savaşı felsefi açıdan değerlendirirken, Sovyetler Birliğinde yaşam sürdüren Tatar, Kırım ve Yakut Türklerinin
kaderinin dünü ve bugününü cesur bir şekilde dile getirmesi, eserin diğer önemli tarafıdır. Sonuçta; M.Yunus
hikâyesinin savaş konusunu işleyen diğer çağdaş yazarlara etkisi hakkında bahsedilecektir.
Anahtar kelimeler: Tatar edebiyatı, Vatan Savaşı, Migazıyan Yunus, milli değerler.
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KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNDE DELİKLİ TAŞ KÜLTÜ
Hamza KARAOĞLAN
Doç. Dr. KSÜ. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Özet
Tarihin en erken dönemlerinden bu yana insanlar, taş ve kaya parçasına, doğal görünümü, heybeti, yaz kış aynı
kalması veya dayanıklılığı gibi özelliklerinden dolayı dinsel bir saygı göstermiş ve onun bir şeyleri temsil
ettiğine inanmıştır. Dolayısıyla onlar, kendi varlığı yanında, apayrı bir şeye ve olaya bağlanmış, bu çerçevede
insanlar taş ve kaya gibi nesneleri ruhsal eylemlerin araçları, ölülerini ve kendilerini kurtarmaya yönelik enerji
merkezleri olarak da kullanmışlardır. Nihayetinde taşa saygı tabiattaki somut haline değil, ondan canlanan ruha
ve onu kutsayan simgeye yöneliktir. Esasında taş ve kaya temsil ettikleri ruhsal güç sayesinde kutsal
sayılmışlardır. (Eliade, 2003: 222-23) Taş ve kayalar, kutsalın açığa çıkmasıyla dinsel ayinlerin merkezini
oluşturmaktadır. Bu ayinler insanlar aracılığıyla bazı özel ritüellerin yapılmasıyla icra edilmektedir. Hastalıkların
şifası, çocuk sahibi olmak ve bol ürün elde etmek gibi maddi istekler bu ritüeller arasındadır. Bütün bu
ayinlerden maksat bazı taşların içerisinde bulunduklarına inanılan ata ruhları sayesinde dileklerinin yerine
geleceği beklentisidir. (Yıldırım, 2016: 130) Taşlar, ister insanla tanrı arasında yapılan bir antlaşmanın tanığı,
ister gökten gelmiş, ister teofanileri temsil etsinler, ister merkez imgeleri olsunlar, taşların belli tapım nesneleri
olmalarının nedeni, onları dönüştüren tanrısal varlık, onlarda canlanan insanüstü güçler ya da onları çevreleyen
simgelerdir. Bu bağlamda belli bir tapıma sahip olan taşlar işarettirler ve aşkın bir gerçekliği ifade ederler.
Kısacası, insanları sağlamlıklarıyla, ihtişamıyla etkileyen bazı taşlar ve kayalar tarafından temsil edilen temel
kutsal ifşalar, belli bir tapınmanın nesnesi olan her türlü taş, her zaman insanı aşan şeyleri ifade etmiştir. (Eliade,
2003: 222-23) Taşın özellikle de delikli taşın içinde gizli bir kuvvetin bulunduğu anlayışı, geleneksel
toplumlardan günümüz modern toplumlarına kadar hala bütün canlılığı ile varlığını devam ettirmektedir. Bunda
alışkanlık, telkin, tesir gibi faktörlerin yanında fert ve toplumların iyiliğini gözetme, ölüme, hastalığa karşı
koruma, lohusalık, evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi amaçlar da yatmaktadır. (Tanyu, 1987:206)
Fenomenolojik açıdan bakıldığında delikli taştan geçmenin temelde, Tanrısal rahimden meydana gelen bir
doğum veya annesinden yeni doğan bir bebek olgusunu temsil ettiği görülmektedir. İnanışa göre insanlar
doğduklarında sağlıklı, mükemmel ve eksiksiz olarak doğmaktadır. Ancak zaman içerisinde insan,
doğduğundaki saf halini koruyamamakta hastalık, büyü, nazar gibi şeylere duçar olmaktadır. Yeniden eski ve
mükemmel haline geri dönmek için de delikli taştan geçmesi gerektiği düşünülmektedir. Böylece insan delikli
taştan geçerek bir "yeniden doğum" olayını gerçekleştirmiş olmaktadır. (Eliade, 2003: 230) Delikli taştan
geçmenin bir diğer sembolik anlamı ise bir halden bir hale veya dünyadan öbür dünyaya geçmeyi
simgelemesidir. Dinler tarihi geçmişten günümüze birçok din ve kültürde sembolik olarak ölüp dirilmek, uzun
uyuyup uyanmak, tanrının katına çıkıp inmek, göğe çıkıp dünyayı seyretmek gibi bir yerden bir yere geçmek
gibi geçiş menseklerinin örnekleriyle doludur. Delikli taş kültünün de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği
düşünülmektedir. Kahramanmaraş ve çevresinde hiyerofani olarak görülen ve halk tarafından ziyaret edilen
mekânlar arasında delikli taşlar da önemli bir yekun teşkil etmektedir. Bu taşlardan bazıları türbe, yatır, mezar,
eren-evliya gibi kişilerin mezarları veya yattıkları, oturdukları ve yaşadıkları yerler olarak kabul edilen
mekânların hemen yakınında yer alarak onlarla kaynaşıp birleşmiş görünürken, bazı taş ve kayalar ise mezar,
türbe ve yatırlardan bağımsız olarak başlı başına bir kutsiyet kaynağı olarak görülmekte ve yöre halkı tarafından
çeşitli amaçlar için ziyaret edilmektedir. Bunlardan yörede tespit edilen 14'ü üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Delikli Taş Kültürü, Kahramanmaraş Çevresi, Dinler Tarihi.
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KUŞEYRÎ BAĞLAMINDA DUA ANLAYIŞI
Mehmet Mansur GÖKCAN
Dr.Öğr.Üyesi, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi, mgokcan37@hotmail.com
Özet
Dua, istenen bir şeyin gerçekleşmesi veya istenmeyen bir şeyin uzaklaştırılması için yapılır. Dua, kulun Allah’la
ilişkisini devam ettiren önemli bir davranıştır. Dua, Kur’an kıraatiyle, namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerle birlikte
yapılabileceği gibi ibadetlerden ayrı olarak istenilen herhangi bir zamanda da yapılabilir. İbadetlerin özü olan
dua, kulun Allah’la doğrudan irtibat kurabileceği bir zikirdir. Kulluğun idraki ve İlahın kudreti dua anında daha
iyi anlaşılır. Diz bükerek, el açarak Rabbine dua eden kişi, bu davranışıyla, kendisinin acziyetini ve kulluğunu;
Allah’ın kudretini ve İlahlığını kabul etmektedir. Bu bakımdan dua, muhtaç olan kulun Allah’ı en iyi hissettiği
yerdir. Sel, deprem, yangın gibi afetler ve çaresiz hastalıklar, Allah’ın en yakından hissedildiği (yakinen
tanındığı) ve duaların ihlasla-içtenlikle yapıldığı yerlerdir. Allah’ın yardımına kavuşmak için O’na sadece darda
kalındığı zaman değil, bolluk ve rahatlık anında da dua edilmelidir. Refah ve bolluk anında Allah’ı unutmak,
darlık ve sıkıntı anında da O’nun tarafından unutulmak demektir. İmtihan dünyasında yaşayan insan, takdir
edilen kaderinde sevinç veya üzüntüye sebep olacak birçok hadiseyle karşılaşacağını bilmelidir. Kader,
belirlenen zamanda tahakkuk ettiğinde, musibetler sabırla karşılanmalı, isyan ve ümitsizliğe düşmeden dua ile
Allah’a yönelerek musibetlerden kurtulmaya çalışılmalıdır. Kaderdeki her şeyin bir eceli-vakti olduğu gibi
duanın kabul edilmesinin de bir vakti vardır. Duanın kabul edilmesinde aceleci davranmamak, hemen kabul
edilmemesiyle Allah’ı suçlamamak, ümitsizliğe düşmemek ve işi her şeyin vaktini en iyi bilen Allah’a bırakmak
duanın adaplarındandır. “Kaderde olan nasıl olsa başımıza gelecek” diyerek dua etmekten vazgeçmek,
ümitsizliğe ve Allah’tan uzaklaşmaya yol açacaktır. Kader, Allah’ın ön bilgisidir. Bu bilgide, kulun dua ederek
başına gelen sıkıntılardan kurtulacağının ve isteklerinin karşılanacağının da mevcut olduğu unutulmamalıdır.
Allah, eşyanın bilgisini gizlemiştir. Bir şeyin faydasını veya zararını ancak kendisi bilir. Başa gelen kötü bir hal,
insanın iyiliğine, iyi bir hal de kötülüğüne olabilir. Duada, Allah’tan daima hayırlısını istemek ve işi O’na havale
etmek esastır.
Anahtar Kelimeler: Dua, kader, ümit, af.
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TÖVBENİN ÖNEMİ VE ETKİSİ
Mehmet Mansur GÖKCAN
Dr.Öğr.Üyesi, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi, mgokcan37@hotmail.com
Özet
Günahtan dönmek, pişman olmak ve isyandan itaate dönmek anlamlarında olan tövbede; pişmanlık duyarak
günahtan uzaklaşmak ve af dileyerek ibadetlerle Allah’a yönelmek temel prensiplerdendir. Tövbede, sadece söz
ile pişmanlık ifade edip af dilemek yeterli değildir. Tövbe, bu ifadelerle birlikte günahları terk etmeyi ve
ibadetlerle Allah’a yönelmeyi de gerektiren bir eylemdir. Tövbenin dilde kalmayıp kalbe inmesi ve gözyaşlarıyla
duygulara aksetmesi de önem arz etmektedir. Yaratılışın gayesi, Allah’ı tanımak ve O’nun buyruklarına riayet
ederek imtihan dünyasında başarılı olmaktır. İmtihanın gerçekleşmesi için, insanoğlu, iyilik yapmaya da kötülük
yapmaya da uygun yapıda yaratılmış ve dilediğini yapabileceği bir irade ile donatılmıştır. Dilediğini yapabilme
kabiliyetine sahip olması, ona sorumluluk yüklemiş ve karşılığını görmesine sebep olmuştur. İnsan, iradesini,
Rabbinin istediği yönde kullanabildiği gibi, nefsin ve şeytanın da etkisiyle istemediği yönde de kullanarak günah
işleyebilir. Bu akıbetten peygamberler bile kurtulamamıştır. Önemli olan, hatayı anlayıp, günahtan dönmektir.
Tövbe, Allah’tan uzaklaşan kulun, tekrar O’na dönmesini ve itaat etmesini sağlamaktadır. Hz. Âdem, tövbe
ederek Rabbine dönmüş, şeytan ise tövbe etmeyerek Rabbinden uzaklaşmıştır. Bu durum, tövbe edilmeyen
günahın Allah’tan uzaklaştırdığını, günahlara devam edildikçe ve günahlar çoğaldıkça da bu mesafenin açıldığını
göstermektedir. Allah’tan uzaklaşan kimse, şeytana yaklaşır ve onun etki sahasına girer. Kur’an’da belirtildiği
gibi, Allah’a yakın olan ihlaslı kimselere şeytan vesvese verse de etki edemez ve kendisine bağlayamaz.
Tövbeyle Allah’a yaklaşan kul, böylece şeytanın şerrinden de uzaklaşmış olur. İnsanların sıfatları ve kulluktaki
durumları farklıdır. Herkes kendi durumuna göre nelerden tövbe etmesi gerektiğini bilir. Avam, günahtan tövbe
ederken havas, gafletten ve Allah’tan uzak kalmaktan, peygamberler, zelleden, tebliğ vazifesinde eksiklik
yapmaktan ve bu günlerinin düne eşit olmasından tövbe ederler. Ne kadar çok günah işlenirse işlensin, tövbe
imkânı vardır. Çünkü kulun, Rabbinin kapısından başka gideceği yer yoktur. Son nefeste ve Firavun gibi
çaresizlik anında yapılan tövbeler makbul değildir. Bunun dışında tövbe kapısı daima açıktır.
Anahtar Kelimeler: Tövbe, günah, nefs, itaat.
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FARABİ’NİN AKILLAR TEORİSİ VE PEYGAMBERLİK GÖRÜŞÜ
Kazım YILDIRIM
Dr.Öğr.Üyesi, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi, kyildirim@sakarya.edu.tr
Özet
Türk İslam düşünürleri kozmoloji konusunda çoğunlukla Kuran’a dayanarak açıklama yapmışlardır Allah,
mahiyeti kendine ait ve aynı zamanda gayrı maddi bir varlıktır. Oysa madde âlemindeki nesneler, mürekkeb
(compose= birçok parçalardan meydana gelmiş) varlıklardır. Şu hâlde sormak lazım: Vahid (Bir) olan Allah’tan,
ÇOKLUK (Kesret) âlemi nasıl meydana geliyor? Şayet Allah, bu kesret âlemini, kendisinden yaratmış olsaydı, o
zaman Allah’ın bünyesinde kesret istidadı bulunmak gerekirdi. Oysa Allah’ın Vahid (BİR) olduğu bilindiğine
göre demek ki bu mümkün değildir. İşte tam da bu noktada filozofların imdadına sudur nazariyesi (Akıllar
Teorisi) yetişiyor. “Vacib el Vucud” sözüyle vasıflandırdıkları Allah’ın, kendisi, maddi bir şey olmadığı halde,
maddi nesneleri nasıl yaratabilir. Ayrıca “Yokluk’un insan zihninde bıraktığı mantıki güçlüğü de ortadan
kaldırmak üzere, ‘ilm-el tekevvün’ konusunda akıllar nazariyesi (sudur teorisi) denilen ve oldukça ilginç bir
takım kozmolojik açıklamalar yapma yolunu tercih etmişlerdir. Buna göre BİR olan Allah’tan ancak BİR olan
bir şey sadır (sudur) olmuştur ki bu da İlk Akıl (el-Akl el Evvel)’dır. Böylece her yönden tek olan Allah’tan
kendisinden sadır olan bu tek varlık, Onun ‘tasavvuru ’dur. Türk İslam Filozoflarında Sudur teorisi, Meşşai
ekolunu sistemli hale getirmeye çalışan Farabi’nin (870-950) düşüncesinde şekillenmiştir. Farabi, Uyunu’l
Mesail adlı eserinde öncelikle varlık (ontoloji) konusunda Kuran’a dayanarak açıklama yapma yolunu tercih
ediyor. “Var olan her şey ikiye ayrılır. Birincisi, özü (zat) itibarıyla varlığı zorunlu olmayandır; buna mümkün
varlık (mümkinu’l vucud) adı verilir. İkincisi, özü itibarıyla varlığı zorunlu olandır; buna zorunlu varlık (vacıbu’l
vucud) denir” diyor (Farabi, Uyunu’l Mesail, aktaran ve tercüme eden, Kaya, 1984, 204). Aynı eserinde Akıllar
Nazariyesi başlığını taşıyan konuda da diyor ki: “O’ndan (Allah’tan) ilk meydana gelen şey sayı olarak birdir; O
da ilk akıldır (el Akl el Evvel). Bu ilk yaratılan akılda araz olarak bir çokluk (kesret) vardır; çünkü O, özü
itibariyle mümkün, ilk olduğu için zorunlu bir varlıktır. Bu sebeple O, zatını da bilir, ilki de. Ondaki çokluk
‘ilk’den değildir; zira varlığının mümkün oluşu Onun özü gereğidir. Bu akıl ‘ilk’den kaynaklanan bir varlığa
sahiptir. İlk aklın varlığı zorunlu ve ‘ilk’i de bildiği için Ondan başka bir akıl meydana gelir. Bundaki çokluk da
yukarda anlattığımız gibidir; varlığı mümkün olduğu için ve özünü bildiği için bu ilk akıldan ikinci akıl; madde
ve suretiyle “nefs” demek olan en yüksek gök (el-feleku’l-a’la) meydana gelir. Bu demektir ki, onun mümkün
varlık oluşu ve özünü bilişi, gök ve nefsin meydana gelmesine sebep olmuştur. İkinci akıldan başka bir akıl ve
en yüksek gök’ün altında başka bir gök meydana gelir. İlk akıl hakkında başlangıçta anlattığımız gibi, ikinci
akılda da araz bakımından bir çokluk olduğu için ondan başka akıl ve gök meydana gelir. Bu sistemle her
akıldan başka bir akıl ve bir gök meydana gelir. Biz bu akılların ve göklerin sayısını bilemeyiz. Sadece faal
akılların (el-Ulkulu’l- fa’ale) maddeden soyutlanmışı olan bir fa’al akılda sona ermesine kadar olanlarını
bilebiliriz; orada göklerin sayısı tamam olur. Ayrıca bu akılların türleri de farklı olup, her akıl başlı başına bir tür
teşkil eder. Bu akıllardan sonuncusu (fa’al akıl) bir yönüyle yer yüzündeki nefislerin (canlıların), bir yönüyle de
–göklerin aracılığıyla- dört unsurun var oluşlarının sebebidir.
Anahtar Kelimeler: Farabi, akıllar teorisi, peygamberlik görüşü.
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İKİ FARKLI ÜLKENİN GİYSİ ÖZELLİKLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ (TÜRKİYE
GİRESUN MÜZESİ’NDE BULUNAN GELENEKSEL KADIN CEPKEN
ÖZELLİKLERİNİN KORE JEOGORİ’SİNE UYARLANMASI)
Mine CERANOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ,mine.ceranoglu@ksu.edu.tr.

Feride GÜLER
Öğr. Gör. ,Ordu Üniversitesi, gulerferide@hotmail.com

Özet
Cepken, geçmişten günümüze kadın ve erkekler tarafından giyilen kısa bir ceket türüdür ve Türk giyim
kültüründe önemli bir yere sahiptir. Kore geleneksel giysilerinden Jeogori ise Hanbok (kısa ceket ve etekten
oluşan takım) geleneksel giysisinin üst parçasını oluşturmaktadır ve kısa üst ceket olarak hem kadınlar hem de
erkekler tarafından giyilmektedir. Jeogori, model - kesim tekniği açısından Giresun Müzesi’nde bulunan
geleneksel kadın cepkenleri ile benzerlik göstermektedir. Çalışmada Giresun Müzesi’nde bulunan geleneksel
kadın cepken özelliklerinin incelenerek Kore’de giyilen jeogori ile harmanlanması ve iki farklı ülkenin giysi
kültürünün birleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Giresun Müzesi’nde bulunan geleneksel kadın cepkenleri
kumaş, renk, model - kesim tekniği ve süsleme tekniği açısından incelenmiş ve cepkenlerin fotoğrafları görsel
olarak sunulmuştur. Ayrıca Jeogori ile ilgili literatür taraması yapılmış ve Jeogori hakkında genel bilgi
verilmiştir. Giresun Müzesi’nde bulunan geleneksel kadın cepken özellikleri ile jeogori özellikleri
harmanlanarak giysi tasarımları yapılmıştır. Giysi tasarımları; teknik çizim üzerine çizilmiş, sulu boya ve guaj
boya tekniği ile boyanmış ve bir model örnek ürün olarak dikilmiştir. Çalışma sonunda; farklı ülkelerin giysi
özelliklerinin birleştirilmesi ile ulusal kültür ve değerlerin uluslararası platformlara kolayca tanıtılabileceği,
kültürlerarası etkileşim ve iletişimin kolayca kurulabileceği hakkında öneriler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cepken, Jeogori, Kore, kültür, Türkiye.
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BALKAN ÜLKESİ BULGARİSTAN’DAN GÖÇ EDEN TÜRK AİLELERİNE AİT
GELENEKSEL İÇ GÖMLEKLERİN İNCELENMESİ
Mine CERANOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ,mine.ceranoglu@ksu.edu.tr.

Feride GÜLER
Öğr. Gör. ,Ordu Üniversitesi, gulerferide@hotmail.com
Özet
Geleneksel iç gömlek, hem kadınlar hem de erkekler tarafından giyilen iç giysilerden biridir ve geçmişte çeyizde
yer alması gereken en önemli giysiler arasında yer almıştır.
Çalışmada amaç, Balkan ülkesi Bulgaristan’da yaşamış; fakat belirli yıllarda yapılan zorunlu göçler sonucunda
Türkiye’ye gelen Türk ailelerine ait geleneksel iç gömlekleri; renk, kumaş, model, dikim ve süsleme özellikleri
bakımından incelemektir. Bu amaçla Bulgaristan’dan 1951 ve 1978 yıllarında göç eden iki aileden satın alınmış
8 adet geleneksel iç gömlek, giysi analiz formuna göre incelenmiş ve geleneksel iç gömlekler, çeşitli açılardan
fotoğraflanarak görselleştirilmiştir. Ayrıca göç eden Türk aileler ile kişisel görüşme yapılmış ve geleneksel iç
gömlekler hakkında bilgi toplanmıştır.
Geleneksel iç gömleklerde; krem renkli pamuklu, ipekli, pamuk-ipek karışımlı bürümcük kumaşın kullanıldığı
ve dokuma kenarlarının farklı renklerde olduğu dikkat çekmektedir. Genellikle altı parçadan oluşan geleneksel iç
gömleklerin en önemli özelliği, yakasının oyulmamış olması ve giyecek kişiye göre sonradan açılmasıdır.
Genellikle el dikişi ile dikilen geleneksel iç gömleklerin, çeyiz olarak hazırlandığında tığ oyası ve iğne oyası ile
süslenmiş olması dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bulgaristan, çeyiz, geleneksel, giysi, iç gömlek.
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ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HARCAMALARI İLE PİYASA DEĞERİ İLİŞKİSİ:
BİST İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Rahmi YÜCEL
Doç.Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, yucel_r@ibu.edu.tr

Bülent ORDU
Öğr.Gör., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, bulentordu@ibu.edu.tr
Özet
Firmalar gelecekte daha iyi nakit akımları sağlamak daha çok kar etmek ve başarılı olmak için bir takım
harcamalar yaparlar. Günümüzde bu amaçla yapılan ve firmaların hayatta kalması için kaçınılmaz önemli olan
bu tür harcamaların başında araştırma geliştirme (ARGE) harcamaları gelmektedir. Bu tür harcamaların bir kısmı
mevcut dönemde giderleşirken, bazıları ise yıllara sair giderleştirmek üzere maliyet olarak bilançoya alınırlar.
Firmaların bu harcamaları yapmasındaki amaç gelecekte düzgün ve daha yüksek nakit akımları sağlamaktır. Bu
nedenle ARGE harcamalarının beklenen etkileri gelecek dönemlerde gözlenir. Bu açıdan düşünüldüğünde
firmanın en temel performans göstergesi olan piyasa değerinin de gelecekteki nakit akımlarının bugünkü
değerini ifade eden bir değerleme ölçüsü olarak yapılan/yapılmış ARGE harcamalarını açıklaması beklenir.
Ar-Ge harcamaları temel olarak firmaların mevcut ve gelecekteki nakit akımlarının sürekliliğini sağlamak
amacıyla yeni ürün ve/veya hizmetler geliştirmek ve bunların sürekliliğini sağlamak için katlandıkları
harcamalardır. Bu nedenle ARGE harcamalarının firmaların mevcut ve takip eden dönemlerdeki piyasa değerine
etki etmesi beklenir. Türkiye’de Ar-Ge harcamaları ile ekonomik büyüme ve finansal performans arasındaki
ilişkiyi inceleyen farklı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen sektör ve firma düzeyinde Ar-Ge harcamaları ile
yatırımcı açısından önemli görülen ve piyasa değerinin belirlenmesinde temel alınan hisse fiyatı gibi
değişkenlerle ilişkisini esas alan yeterli ve kapsamlı çalışmaların olmadığı gözlenmektedir. Bu noktadan
hareketle tasarlanan bu çalışmada, “Ar-Ge harcamalarının piyasa değerinin ifadesi olarak hisse fiyatına etkisi var
mıdır? Ar-Ge harcamalarının gecikmeli etkileri kaç yıla kadar kendini gösterir?" gibi sorularına yanıtları
aranmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, BIST imalat sanayi sektöründeki firmaların Ar-Ge harcamalarının
piyasa değerleri üzerindeki cari dönem ve gecikmeli etkilerini incelemektir. Bunun için çalışmada BIST imalat
sanayi sektöründe yer alan firmaların 1991-2016 yıllarını kapsayan mali tablolarından elde edilen 3739 firma-yıl
verisi, kademeli regresyonan analizleri kullanarak SPSS programında incelenmiştir. Çalışma sonucunda;
firmaların ilgili dönemde Ar-Ge harcamalarında zaman içerisinde önemli artışların olduğu, bilançoya alınan ve
gelir tablosunda giderleştirilen Ar-Ge harcamaları toplamı ile aynı döneme ait hisse fiyatı arasında pozitif ve
anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Bu durum cari dönemde gider artışlarına neden olmasına ve kârı
azaltmasına rağmen ARGE harcamalarının yatırımcılar tarafından hisse senedi fiyatlarını azaltacak bir unsur
olarak değerlendirilmediğini ortaya koymaktadır. Çalışmada ayrıca bilançoya alınan ve gelir tablosunda yer alan
ARGE harcamalarının gecikmeli etkilerini incelemek amacıyla modele her iki değişkenin bir yıldan beş yıla
kadar gecikmeli değerlerini içeren değişkenler dahil edilerek kademeli regresyon uygulanmıştır. Analiz
sonucunda cari dönem ARGE harcamaları toplamı ile firmanın piyasa değerini ifade eden hisse senedi fiyatları
arasında negatif bir ilişki gözlenirken, önceki yıllara ait ARGE giderlerinin cari dönemin hisse fiyatı üzerinde
pozitif ve anlamlı etkilerinin olduğu görülmüştür. Bu kapsamda gelir tablosunda yer alan ARGE giderlerinin üç
yıla kadar ve beş yıl için, bilançoda yer alan ARGE maliyetlerinin ise beş yıl gecikmeli olarak piyasa değerine
pozitif ve anlamlı etki ettiği tespit edilmiştir. Bu durum bilançoya alınan ARGE harcamalarının beş yıllık itfa
süresi olduğu dikkate alındığında muhasebe uygulamaları ile de tutarlılık göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: ARGE harcamaları, ARGE giderleri, Hisse Senedi Fiyatı, Piyasa Değeri.
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REKABET YOĞUNLUĞU VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE MUHASEBE
BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ
Rahmi YÜCEL
Doç.Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, yucel_r@ibu.edu.tr

Bülent ORDU
Öğr.Gör., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, bulentordu@ibu.edu.tr
Özet
İşletme yönetiminin varlık ve kaynaklar üzerindeki yönetim sorumluluğunu yerine getirebilmesi ve işletme
faaliyetlerinin planlanıp, kontrol edilebilmesi için muhasebe bilgi sistemine olan ihtiyaç her geçen gün daha da
artmaktadır. Özellikle günümüzde rekabet yoğunluğunun günden güne artıyor olması, daha iyi performans
sonuçlarının elde edilebilmesi için işletme içindeki yöneticilerin ve işletmeyle ilgili olan paydaşların bilgi
ihtiyacını artırmaktadır. Farklı faktörlerin belirlediği bir başarı göstergesi olarak kabul edilen firma performansı
oluşmasına katkı sunan veya bir şekilde onu etkileyen faktörlerin hepsinin bileşimini ifade eder. Bu nedenle bir
organizasyonun performansı, belirlenen herhangi bir ekonomide firmanın hayatta kalma başarısını gösterir. Bu
açıdan günümüzde artan rekabet yoğunluğunun da etkisi ile firmaların istenen performans çıktılarını elde etmesi
için performanslarını etkileyen unsurların daha iyi anlaşılması hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda
yöneticilerin işletmelerin daha iyi performans çıktıları elde etmelerini sağlayacak sağlıklı kararlar alabilmeleri
için gerekli olan bilgi ihtiyacını karşılama amacına hizmet eden muhasebeden talepleri ve muhasebe bilgi
sistemlerine olan ihtiyaçları da her geçen gün artmaktadır. Bu açıdan rekabet yoğunluğu ile performans
arasındaki ilişkide muhasebe bilgisinin ve muhasebe bilgi sisteminin işlevinin daha iyi anlaşılması ayrı bir
öneme sahiptir. Bu kapsamda tasarlanan çalışmada Marmara bölgesinde yer alan üretim ve hizmet işletmesi
yöneticilerinin rekabet yoğunluğu ile firma performansı algıları arasındaki ilişkide muhasebe bilgisinden
yararlanma düzeyleri ile muhasebe bilgi sisteminden elde ettikleri bilginin kapsamının etkilerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Anket yoluyla toplanan verilerden yapısal eşitlik analizi ile elde edilen bulgular öncelikle rekabet
yoğunluğu ile firma performansı arasında pozitif bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Bulgular ayrıca
rekabet yoğunluğundaki artışın yöneticilerin muhasebe bilgisinden faydalanma düzeylerini artırdığı gibi
muhasebe bilgi sisteminin üretmiş olduğu bilginin kapsamını da genişlettiğini göstermektedir. Bu durum
rekabettin artmasının muhasebe bilgisine olan ihtiyaç ve talebi artırdığını da deneysel olarak doğrulamaktadır.
Çalışma bulguları muhasebe bilgisinin kullanım düzeyindeki artış ve daha kapsamlı bilgi kullanımının firma
performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu da doğrulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Rekabet yoğunluğu, muhasebe, muhasebe bilgi sistemi, firma performansı
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İSLAM HUKUKU AÇISINDAN GAYRİ MEŞRU BİRLİKTELİĞİN HÜRMET-İ
MUSAHHARA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Alaaddin HANÇER
Doktora Öğrencisi, KSÜ İlâhiyat Fakültesi,alaaddinhancer46a@gmail.com
Özet
Çağımızda insanlığı ve toplumsal hayatı derinden etkileyen birçok hadise meydana gelmektedir. Bunlardan biri
de İslam Hukukunu da yakından ilgilendiren gayri meşru ilişkilerdir. Dini literatürde zina olarak adlandırılan
gayri meşru ilişki ve bu ilişkinin fıkhî açıdan doğurduğu sonuçlar üzerinde uzun uzadıya tartışmalar yapılmıştır.
Müçtehitler, gayri meşru ilişkiler ve doğurduğu sonuçlar üzerinde kendi görüşlerini ortaya koymuşlar ve bu
konuyu fıkıh kitaplarının evlilik bahsi ile ilgili bölümlerinde işlemişlerdir. Günümüzde meydana gelen ve
aklıselim düşünce yapısına sahip insanlar nazarında istenmeyen birtakım olayların vuku bulması ile konunun
önemi daha da artmış durumdadır. Gayri meşru ilişkiler, bazen toplumun temel esası olan ailelerin
parçalanmasına sebep olmakta, bazen de cinayetlerin işlenmesine zemin hazırlamaktadır. Bunun ötesinde
toplumsal hayatı derinden etkilemekte, toplumun kanayan yarası olan kimsesiz çocukların çoğalmasına vesile
olmaktadır. Bu çalışmamızda İslam Hukukunun gayri meşru ilişkiye bakış açısı Kur’an ve hadisler bağlamında
değerlendirilmiş, gayri meşru ilişki ve sonuçları üzerinde Hanefî, Mâlikî, Hanbelî ve Şafiî mezheplerinin
görüşleri çerçevesinde inceleme yapılmıştır. Zikri geçen mezheplerin görüşleri bağlamında “Hürmet-i
Musahhara” konusu üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Bu vesile ile gayri meşru ilişkinin meydana getirdiği
olumsuz sonuçlara değinilerek İslam Hukukunun konuyla ilgili isabetli yaklaşımı sergilenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Gayri Meşru İlişki, Zina, Hürmet-i Musahhara
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ATTACHMENT TO GOD: ADAPTATION OF MUSLIM SPIRITUAL
ATTACHMENT SCALE TO TURKISH
Murat YILDIZ
Prof. Dr.Cumhuriyet Üniversitesi, yildizm@cumhuriyet.edu.tr

Meryem Berrin BULUT
Araş. Gör. Dr. Ahi Evran Üniversitesi, berrin_teke@yahoo.com
Abstract
The theory of attachment which is proposed by Bowlby is important to understand the quality of individual’s
close relationships. Although Bowlby tested the theory on infant - caregiver attachment relationship, it has been
mentioned in many previous studies that the relationship or attachment of an individual to a mother or a
caregiver during the first years of development affects the quality of relationships that individual has in close
relationships as with a romantic partner or God. In other words, attachment relationship between an infant and
mother or caregiver can be generalized to attachment relationship with God. The objective of the present study
was to examine the validity and reliability of Muslim Spiritual Attachment Scale (M-SAS) in a group of Turkish
college students samples. In analyzing the data two different sample groups of college students is used. The first
group comprised of 525 college students (68.70 % women) with the mean age of 20.27 years (sd = 2.37) and the
age range is between 18 and 48 years. The second group comprised of 341 college students (58.90 % women)
with the mean age of 19.92 years (sd = 1.91) and the age range is between 18 and 36 years. The participation in
the study is voluntary. The validity and reliability of M-SAS are examined through exploratory factor analysis
(EFA), confirmatory factor analysis (CFA), internal consistency coefficient and split-half reliability coefficient.
The EFA results showed that the original four - factor model of M-SAS is not supported. One item is not
working and it is extracted from the analysis. After removing 1 item, the three - factor model of M-SAS is
supported by CFA. The Cronbach’s alpha reliability coefficients are respectively, for the first factor .93; for the
second .83, for the third .82 and for M-SAS .92. The split-half reliability coefficients are respectively, .88, .82,
.74 and .82. As a result, it can be concluded that M-SAS can be used as a valid and reliable measurement
instrument in Turkish samples. The results are discussed in the light of relevant literature.
Keywords: attachment, spiritual, God, reliability, validity
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TÜRK EDEBİYATININ UNUTULMUŞ POLİSİYE YAZARI ÜMİT DENİZ
Nesrin MENGİ
Dr.Öğr.Üyesi, Mersin Üniversitesi, nesrin_mengi@hotmail.com
Özet
1960’lı yıllarda Türk polisiye edebiyatında önemli yere sahip Ümit Deniz (1922-1975), 1957-1971 yılları
arasında yazdığı çok sayıda polisiye romana ve Türk polisiye romancılığına “Murat Davman” adıyla özgün bir
polisiye karakter kazandırmasına rağmen gözardı edilmiştir. 1922’de İstanbul’da doğan Ümit Deniz 1941’de
gazeteciliğe başlar. İlk polisiye romanı Ölüm Perdesi, 1956’da Milliyet’te tefrika edildikten sonra 1957’de
kitaplaştırılır. Yazdığı on altı romandan on tanesi polisiye türüne aittir. 1950’li yıllarda Türk okurunu etkisi
altına alan Mickey Spillane’in yazdığı Mayk Hammer (1947) serisidir. Bu dönemde Afif Yesari, Kemal Tahir,
Ümit Deniz gibi yazarlar Mayk Hammer çevirileri yaparlar. Polisiye türünde eser vermiş Fehmi Başkurt, Esat
Mahmut Karakurt, Kemal Tahir, Refik Halit Karay, Sezai Solelli gibi yazarlar arasında polisiye yazarı olarak
öne çıkan Ümit Deniz’dir. Mayk Hammer tarzı casus romanları yazan Ümit Deniz’in romancılığında
gazeteciliğinin de katkısı vardır. Gerçek olaylardan esinlenerek kurguladığı eserlerinde yaşadığı dönemin siyasal
ve sosyal olaylarından yararlanır. Yazarın romanları Türk polisiye edebiyatında önemlidir. Özellikle 1980’ den
sonra polisiye romanın öne çıkan isimleri olan Ahmet Ümit, Celil Oker gibi yazarlar için esin kaynağı olmuştur.
Ümit Deniz’in polisiye roman türünde eser veren diğer yazarlardan ayrılan yanı, Türk edebiyatına kazandırmış
olduğu “Murat Davman” karakteridir. Yaratmış olduğu “Murat Davman” karakteriyle Türk okurunun zihninde
yer edinmesi Ümit Deniz’i kendi dönemindeki yazarlardan bir adım öne geçirmektedir. Çalışmada polisiye
edebiyatın ilk yazarları arasında öne çıkmasına rağmen görmezden gelinen Ümit Deniz’in Türk polisiye
romancılığındaki yeri değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ümit Deniz, Murat Davman, polisiye, roman.
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SALAH BEY TARİHİ”NİN EDEBİYATÇI MEKANLARI
Nesrin MENGİ
Dr.Öğr.Üyesi, Mersin Üniversitesi, nesrin_mengi@hotmail.com
Özet
Bu çalışmada Salah Birsel’in (1919-1999) “Salah Bey Tarihi” adı altında yayımladığı Kahveler Kitabı (1975),
Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu (1976), Boğaziçi Şıngır Mıngır (1980), Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi
(1982), İstanbul-Paris (1983) kitaplarındaki edebiyatçı mekanları incelenmiştir. Salah Birsel hem kendi
tanıklığından hem de anlatılanlardan yola çıkarak bu mekanların, edebiyatçıların/sanatçıların kişiliklerine,
onların yaşamındaki etkilerine ve edebiyat tarihi açısından önemine değinir. Özellikle Beyoğlu gibi tarihî bir
semtin içerisinde barındırdığı edebiyatçı mekanları kişiler kadar önemli bir figür olarak karşımıza çıkar.
Kitaplarda bu mekanlar sanatçıları bir araya getirmesi açısından değer görür. Salah Birsel, mekanlarla
sanatçıların yaşantıları arasında doğrudan bağ kurar. Birsel’e göre, dönemin sanatçıları tarafından uğrak yeri
edinilmiş mekanlar “edebiyatçıların ikinci kişiliğidir.” Bu çalışmada amacımız tarihimiz boyunca büyük
edebiyat insanları yetiştiren İstanbul’un barındırdığı edebiyatçı mekanlarını ve bu mekanların edebiyatçıların
yaşamlarına ve sanatlarına olan etkilerini değerlendirmektir. Çünkü Salah Birsel, okuyucuya salt mekanları
tanıtmakla kalmamış, bu mekanlar aracılığıyla Türk edebiyatında önemli yere sahip sanatçıların resmî
kaynaklarda yer almayan kişisel ya da sanatsal yaşamlarına dair farklı, bilinmedik bilgiler elde etmesine de
vesile olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Edebiyatçı, tarih, mekân, İstanbul.
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TÜRKİYE VE GELİŞMEKTE OLAN BEŞ ÜLKE (BRICS) MENKUL KIYMET
BORSASI ARASINDAKİ ENTEGRASYON
Serkan ŞAHİN
Dr. Öğr.Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, serkansans@hotmail.com

İpek ÇİVİ
YL. Öğr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ipek_civi@outlook.com
Özet
1980 ve sonrası dönemde hızla artan küreselleşme ve finansal serbestleşme hareketleri, finansal piyasaların
birbiri ile olan etkileşimini önemli ölçüde artırmıştır. Küreselleşme ve finansal serbestleşme bir yandan
sermayenin ülkeler arasında akışını hızlandırırken bir yandan da risklerin önemli ölçüde artmasına neden
olmuştur. Daha az risk üstlenerek daha yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılar gelişmekte olan ülkelerdeki
ortalama getiri oranlarının gelişmiş ülkelerdeki ortalama getiri oranlarından daha yüksek olması nedeniyle bu
ülkelerde çeşitlendirme yoluyla yatırım yapmayı tercih edebilmektedirler. Bir başka ifadeyle, gelişmekte olan
ülkelerdeki yüksek getiri potansiyelinden mahrum kalmak istemeyen ancak diğer taraftan üstlenilen riski
azaltmak isteyen yatırımcılar, portföylerini gelişmekte olan ülke menkul kıymet borsaları arasında
çeşitlendirerek risklerini azaltma yoluna gidebilmektedirler. Ancak çeşitlendirmenin amacına ulaşabilmesi,
yatırım yapılan ülke menkul kıymet borsalarının göstermiş oldukları birlikte değişim ile yakından ilişkili
olmaktadır Bu nedenle farklı coğrafi bölgelerdeki menkul kıymet borsaları arasındaki entegrasyonun
belirlenmesi yatırımcılar açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye ile gelişmekte olan beş ülke
(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve G.Afrika) (BRICS) menkul kıymet borsaları arasındaki entegrasyon 19972015 dönemi için aylık veriler kullanılarak uzun dönemli eşbütünleşme ve nedensellik analizleri yardımıyla
incelenmiştir. Yürütülen eşbütünleşme analizleri sonucunda incelenen ülke menkul kıymet borsalarının
eşbütünleşik olduğu, bir başka ifadeyle uzun dönemde birlikte hareket ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Granger
nedensellik analizleri sonucuna göre, Çin, menkul kıymetler borsasının Brezilya, Rusya ve Hindistan menkul
kıymetler borsalarının Granger nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, Çin menkul kıymet borsalarında
yatırım yapan ve riski azaltmak amacıyla çeşitlendirme yapmak isteyen yatırımcılar açısından Brezilya, Rusya
ve Hindistan’ın amaca uygun menkul kıymet borsaları olarak değerlendirilmesi mümkün gözükmemektedir.
Ayrıca ulaşılan bulgular, Hindistan hariç incelenen tüm ülkelerdeki (Brezilya, Çin, G.Afrika ve Türkiye) menkul
kıymet borsalarının Rusya menkul kıymet borsasının Granger nedeni olduğu göstermektedir. Son olarak,
Brezilya menkul kıymet borsasının Borsa İstanbul’un Granger nedeni olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır.
Ancak, Türkiye ile Hindistan, Çin ve G.Afrika menkul kıymet borsaları arasında herhangi bir nedensellik
ilişkisinin varlığına yönelik bulgulara ulaşılamamıştır.
Anahtar Kelimeler: BIRCS-T Menkul Kıymet Borsaları, Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik Analizleri,
Gelişmekte Olan Menkul Kıymet Borsalarında Entegrasyon.
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THE CONTRIBUTIONS OF NGOs IN SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: A CASE
STUDY ANALYSIS
Rudaina ALKHAZAM
Gaziantep University, rudainaalkhozam@gmail.com

Özlem YAŞAR UĞURLU
Asst. Prof. Dr., Gaziantep University, yasar@gantep.edu.tr
Abstract
This study examines the concept of social entrepreneurship, which uses creative and innovative methods for the
development of projects and the achievement of social impact on a large scale. As well as it has focused on the
importance of social entrepreneurship in empowering of NGOs and assist them to achieve their financial
sustainability, improve the quality of services and reduce the costs of services they provide. The innovative
thinking approach adopted by social entrepreneurship helps NGOs to contribute efficiently and effectively to the
economic and social development through the adoption of entrepreneur projects that may have an impact even at
the national level of the country. In this context, this study aims to emphasize the role of social entrepreneurship
in empowering local communities and improving their quality of life through NGOs. For this purpose,
researchers have analyzed a case study of the wheat program carried out by the QRC (Qatar Red Crescent)
organization in Syrian areas affected by the crisis and its developmental impact on the beneficiaries, and
assistance to solve the wheat problem which is considered a strategic crop in Syria. The case study based on the
information collected by the researchers through İnterviews with project implementers in the QRC as well as the
unpublished documents and reports about the project. The example of the wheat project in Syria demonstrates
how NGOs can play a prominent role in social entrepreneurship and contributes to restoring community balance
by supporting and implementing sustainable strategic development projects that directly affect the country's
macroeconomic and development process.
Keywords: Social Entrepreneurship, Sustainability, NGOs.
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HEMŞİRELİK MEZUNU ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKULDAKİ ÖĞRETMEN
KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Süleyman BALCI
Dr.Öğr.Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi, meb.suleyman@gmail.com
Özet
Metaforlar, bireylerin çeşitli kavramlara ilişkin düşüncelerini ve bilişsel yapılarını incelemek amacıyla
araştırmalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Hemşirelik bölümü mezunu öğretmen adaylarının
öğretmen kavramı ile ilgili metaforik algılarını incelemektir. Bu çalışma, 2015 -2016 öğretim yılında hemşirelik
lisans bölümünü tamamladıktan sonra öğretmen olmak için pedagojik formasyon eğitimine devam eden
öğretmen adayları ile yapılmıştır. Bu çalışmada uygulama yapılan bireyleri belirlemek üzere amaçlı örnekleme
tekniği kullanılmıştır ve toplanan veriler, nitel araştırma yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu yöntem ile
ilgili olarak katılımcılara açık uçlu bir soru sorulmuş ve yazılı olarak cevapları alınmıştır. Daha sonra yazılı
yanıtların analizi için yanıtların içeriği ile ilgili kodlama yapılmış ve kategoriler oluşturulmuştur. Daha sonra her
kategorinin frekans değeri hesaplanmıştır. Son olarak, katılımcıların metaforik algıları ile ilgili yorumlar
yapılmıştır. Sonuç olarak hemşirelik mezunu öğretmen adaylarının öğretmen kavramı ile ilgili olumlu anlamlar
içeren değişik metaforlar ürettikleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metaforik Algı, Aday Öğretmenler, Öğretmen Kavramı
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EROL GÜNGÖR’ÜN DÜŞÜNCESİNDE SOSYAL HAYAT VE ROMAN
Neşide YILDIRIM
Dr.Öğr.Üyesi, Sakarya Üniversitesi, nyildirim@sakarya.edu.tr
Özet
Erol Güngör’e göre kültür ve medeniyetin temeli dindir. Dinler insana kendisi ve kâinat hakkında bir görüş
kazandırır. Bazı dinler daha az bazıları daha çok teferruatlı anlatım verir, ama hepsinin de insan zihnini meşgul
eden en soyut metafizik problemlerden yaşanan hayata ait pratik davranış kurallarına kadar her konuda insanı
aydınlatmayı hedef edindiği muhakkaktır. Bu anlatımlardan bir kısmı tarihle ilgilidir; kâinatın yaradılışı,
dünyanın teşekkülü, insanın hayata doğması, ilk insandan başlayarak hayatın hikayesinin anlatımı gibi. Bu
bilgilerde tarihi olgularla birlikte fiziki olgulara da yer verilir.
Dinde insanı ilgilendiren asıl meseleler insan hakkında bir anlayış kazandıran, insanın tabiatla ve diğer insanlarla
ilişkilerini belli bir gayelilik açısından ele alan taraflarıdır.
İnsan yaradılışının gayesi ve hikmeti nedir?
İnsanın yaratıcıya nispeti nedir?
İnsanın diğer yaratılmışlar içerisindeki mevkii, yeri nedir?
İnsan gücünün sahası ne kadardır?
Bunları anlatmaktaki maksat dinin bilgiye, sanata ve romana kaynaklık yaptığı gerçeğidir.
İnsan üzerindeki bu çok cepheli araştırmayı genellikle ilim ve sanat olmak üzere iki başlık altında toplamaya
alışmış bulunuyoruz; ilim teoriye dayanır ve vasıtalı olarak edindiğimiz bilgileri işler. Sanat ise vasıtasız duyu
verilerinin işlenmesi bakımından aslında estetik yanında din ve ahlakı da içine alacak kadar geniştir. İlim ve
sanat insan hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Güngör’e göre sanatta insanı tanıtmaya en elverişli olan ve
dolayısıyla en çok kullanılan formlardan birisi romandır. İnsan hakkında romanlardan aldığımız bilgi, ilmi
çalışmalardan edindiğimiz bilgiden hiçbir zaman daha az, daha aşağı olmamıştır. İlme kıyasla daha çok sezgi
yolunu ve günlük hayatı kullanması yüzünden, roman kahramanları bize daima yakın olmuşlardır. Ona göre,
Batı’da sanat eserlerinin (roman, şiir, resim gibi) başlıca temaları ile Batı kültürünün ana kaynakları (YunanLatin ve Hristiyanlık) arasında sıkı bir bağlantı vardır ve pek çok romancı insan hakkında sorulan sorulara
Hristiyanlığın getirdiği cevapları işlemişlerdir. Türkler de onuncu asırdan itibaren ortaya çıkarttıkları eserleri
İslam kültürü içinde gerçekleştirmişlerdir. Bu dönemden itibaren meydana getirilen her eseri İslam kültürü
içinde bir yere oturtmak, o kültür içinde izah etmek mümkündür. Şiir veya edebiyatın hemen bütün türlerinde
Kur’an ve Hazreti Muhammed’in sözleri başta olmak üzere İslam medeniyet dairesinin ortak kaynaklarına
dayandığı görülür. Günümüzdeki durumun tespitini yaparken roman adına yapılanları ağır eleştiriye tabi tutar.
Çünkü bunları taklit sonucu ortaya çıkmış kimliksiz eserler olarak görür ve önemli bir kısmının da Türk ve İslam
dünyasına hakaret dolu olduğunu belirtir. Bu konudaki tespit ve eleştirilerini önce iki ana kategoride
değerlendirir. Muhteva itibarıyla yerli eser vermek isteyenleri de «tıpkı Marksistler gibi, değerlerden ziyade
görüntülerle uğraşıyorlar» diyerek eleştirir.
Sonra da «…Türk hayatında İslam’ın bir kor halinde yattığı görülür. Bütün mesele sanatçı aydınların İslam’a
yönelmekle kendilerine açılacak zenginlikleri fark etmeleridir» diyerek ileriye yönelik kesin hükmünü belirtir ve
geleceğe ışık tutar.
Çalışma, Güngör’ün “İslam’ın Bugünkü Meseleleri” adlı eseri başta olmak üzere yazdığı diğer eserlerine dayalı
olarak ortaya çıkarılan tespitler ile sonuç ve yorumlardan ibaret olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Erol Güngör, Sosyal Hayat, Roman.
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SAT VE GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN FİNANSAL KİRALAMA VE FAALİYET
KİRALAMASI AÇISINDAN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Fikret OTLU
Prof. Dr., İnönü Üniversitesi İşletme Bölümü fikret.otlu@inonu.edu.tr

Ahmet Fethi DURMUŞ
Dr.Öğr.Üyesi, İnönü üniversitesi İşletme Bölümü ahmet.durmus@inonu.edu.tr
Özet
Finansal kiralama gelişmekte olan ekonomilerde önemi artan finansal tekniklerden biridir. Finansal kiralama,
kiralamaya konu olan varlığın hukuki sahipliği ile kullanım ve yarar sağlama hakkını birbirinden ayıran, uzun
vadeli ﬁnansman niteliği taşıyan bir leasing türüdür. İşletmeler arası rekabetin sürekli arttığı ekonomilerde
faaliyetlerin finansmanı için alternatif finansman yöntemleri aramak kaçınılmazdır. Finansal kiralamanın bir den
çok türü vardır ve sat geri kiralama işlemleri bu türlerden biridir. Sat ve geri kiralama işlemleri bir duran varlığın
önce satılması daha sonra geri kiralanması işlemlerinde oluşur. Böylelikle amaçlanan duran varlık satışından
finansman kaynağı yaratmak ve bu kaynakları daha fazla gelir elde edecek alternatif yatırımlarda kullanmaktır.
Ülkemizde ﬁnansal kiralama işlemleri ve bu işlemlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin çeşitli düzenlemeler
mevcuttur. Bu alana ilişkin düzenlemeler; 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu, Türkiye Muhasebe
Standartları (TMS 17 Kiralama İşlemleri), Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Maliye Bakanlığı
tarafından çıkarılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ’lerinde yer almaktadır.
Bu çalışmamızda sat ve geri kirala finansman tekniğinin finansal kiralama ve faaliyet kiralama işlemlerinde
kullanılış şekli ve muhasebeleştirilmesi vergi usul kanunu ve Muhasebe standartlarının karşılaştırılması ile
açıklanmaya çalışılacak ve örnek uygulamalarla desteklenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sat ve geri kirala, Finansal Kiralama, Faaliyet kiralaması.
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TANRI’YA BAĞLANMA BİÇİMLERİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİLER
Meryem Berrin BULUT
Araş. Gör. Dr. Ahi Evran Üniversitesi, berrin_teke@yahoo.com

Murat YILDIZ
Prof. Dr.Cumhuriyet Üniversitesi, yildizm@cumhuriyet.edu.tr

Özet
Bu çalışmanın temel amacı Tanrı’ya bağlanma biçimleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerin
belirlenmesidir. Araştırmaya 18 – 63 yaş arasında 416 kişi katılmıştır. Yaş ortalaması 30.73 ve yaşa bağlı
standart sapma değeri 10.34’tür. Katılımcıların % 63.13'ü kadınlardan ve % 36.87’si erkeklerden oluşmaktadır.
Çalışmanın katılımcılarının yaklaşık yarısını (% 46.34) evliler diğer yarısını ise bekârlar oluşturmaktadır.
Çalışmaya katılım gönüllülük esasına göre yapılmış olup çalışmanın verileri internet erişimi üzerinden ve kağıt kalem tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Erdoğruca - Korkmaz (2012) tarafından
geliştirilen Tanrı’ya Bağlanma Ölçeği, Benet - Martinez ve John (1998) tarafından geliştirilen ve Sümer ile
Sümer (2005) tarafından Türkçeye uyarlan Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan
Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri nicel analiz teknikleri yardımıyla çözümlenmiştir.
Verilerin analizinde betimsel istatistik tekniklerinin yanında çıkarımsal istatistik tekniklerinden korelasyon ve
hiyerarşik regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, katılımcıların Tanrı’ya güvenli
bağlanma değişkeninde aldıkları ortalama puan (Ort. = 4.41, s = 0.70) Tanrı’ya kaygılı bağlanma değişkeninde
aldıkları ortalama puandan (Ort. = 3.54, s = 0.76) daha yüksektir. Kişilik özelliklerinde ise katılımcılar
sorumluluk (Ort. = 3.78, s = 0.47) faktöründe en yüksek duygusal dengesizlik (Ort. = 2.81, s = 0.67) faktöründe
ise en düşük ortalama puana sahiptirler. Tanrı’ya güvenli bağlanma ile Tanrı’ya kaygılı bağlanma arasında
pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre güvenli ve kaygılı bağlanma aynı yönde değişim
göstermektedir. Kişilik özelliklerinden uyumluluk ve sorumluluk ile Tanrı’ya güvenli bağlanma arasında pozitif
yönde, sorumluluk ile Tanrı’ya kaygılı bağlanma arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu
bulgu uyumluluk ile sorumluluk faktörlerinin güvenli bağlanma ile aynı yönde, sorumluluk faktörünün kaygılı
bağlanma ile aynı yönde değişim gösterdiğine işaret etmektedir. Demografik değişkenler Tanrı’ya güvenli ve
kaygılı bağlanmadaki varyansı anlamlı olarak açıklamazken, beş faktör kişilik özelliklerinden deneyime açıklık,
uyumluluk ve sorumluluk faktörlerinin Tanrı’ya güvenli bağlanma; sorumluluk faktörünün ise Tanrı’ya kaygılı
bağlanmadaki varyansı anlamlı olarak açıkladığı belirlenmiştir. Bulgular ilgili alan yazın çerçevesinde tartışılmış
ve yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: bağlanma, Tanrı’ya bağlanma biçimi, kişilik, beş faktör
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THE LEGAL ASPECTS OF CYBERCRIME AND GLOBAL REGULATIONS
Arzu TUNCER
Asst. Prof. Dr. ,HASAN KALYONCU UNIVERSITY, arzu.tuncer @hku.edu.tr
Abstract
The difficulty to name globally the definition of cybercrime drives from rapid changing of new technology and
evolving scope of computer-related crimes. The European Council Framework Decision tries to give a functional
definition to cybercrime on attacks against information systems by defining computer based crime. According to
the UK, cybercrimes are traditional crimes that can be reached by using computers, computer networks or other
information communications’ technology that embody the spread of viruses or other malware, distributed denial
of service attacks and hacking. States take domestic control of the internet eventhough it does not provide
effective control in transnational cybercrime. Dramatical growth of computer technology brought along various
new crimes on the internet. Cybercrime offences has no limits to geographic boundaries and prevent from the
implementation of traditional legislations in practical terms. They have recently become a crucial treat to many
countries that necessitated to enact substantial legislation to combat with cyber offences. The term cybercrime
should be conceptualized by defining cyber-attack under a Cybercrime Treaty in order to provide internal and
international security towards cyber-fraud and cyber-terrorism. The increase of cybercrime and the necessity of a
unified legislation put in action the Council of Europe to enact international treaty on cybercrime. Contracting
states agree to ensure to criminalize conduct defining in the substantive criminal law regulations and also
establish the necessary procedural provisions to execute such crimes by ratifying this Convention on cybercrime.
Besides an additional Protocol to the Convention on cybercrime was opened for signature concerning acts of a
xenophobic and racist nature committed through internet. Three kinds of classification are broadly accepted as a
definition of cybercrime that crimes where computer and computer network are used for criminal acts such as
hacking, malware and denial of service attack. On the other hand, offences where the computer is used to
commit crime such as stalking, child pornography, fraud, crminal copyright infringment and forgery offences.
And also; crimes commited by the use of computer such as texting records between offender and victim that
computer is a source for evidence. This article will examine current global cybercrime legislations and their
procedural enforcement and also analyze the provisions of the legal framework in the UK and Council of Europe
Convention on Cybercrime.
Keywords: Cybercrime, Cyberfraud, Cyberterrorism, Cybercrime Treaty, Cybersecurity.
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HUMAN TRAFFICKING : INTERNATIONAL COOPERATION AND THE EU
Arzu TUNCER
Asst. Prof. Dr. ,HASAN KALYONCU UNIVERSITY, arzu.tuncer @hku.edu.tr
Abstract
Human trafficking is related to international organised crime profiting by exploitation of human beings which
leads the abuse of basic human rights. It also involves in transfer of victim people in order to be used by labour
or sexual exploitation or within organ trafficking. To realize human trafficking, the country of origin, the country
to transit and also the country of destination are involved. Human trafficking derives from poverty, unsufficiant
employment opportunities in poor countries although trafficked and corrupted people force them to work under
slavery conditions. European Union (EU) member states are under risk of being overwhelmed by extensive
numbers of irregular migrants constituting a threat to national security since victims are brought to the European
Union member states from abroad. Therefore, the European Union and the International community worked
jointly in countering the illegal issue. A common definition and approach culminated in the first international
definition in 2000, at least the international and European definitions aided to define and counter trafficking in
human beings. The article indentifies the approach taken by the EU underlying assumptions and convictions. The
EU approach causes opposition between innocent and guilty migrant. Human trafficking always occurs regional
and state-based problems. Therefore the EU and the international community reaffirm their commitment to
cooperate in countering the phenomenon. The first international definition of trafficking in human beings was
defined in the UN Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and
Children in 2000 which is also called Palermo Protocol. The article examines the legal instruments of trafficking
in human beings regarding criminal law, immigration rules analyzing the restrictions imposed on legal migration
by third states; and human rights. The harmonised legal framework in domestic level and within EU embraces
three aspects of trafficking in human beings including reasonable immigration policies instead of implementing
strict penalties by national authorities; and also establishing appropriate regulations so as to ensure protection for
victims and proper identification.
Key words: Human Trafficking, Migration, İnternational Cooperation, European Union, Human Rights.
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ARACILIK DÜŞÜNCESİ VEYA VESİLECİLİK
Mustafa AKMAN
Dr.Öğr.Üyesi, Kırklareli Üniversitesi,makman64@gmail.com
Özet
Tanrı - insan ilişkisinde aracılık rolü üstlendiğine inanılan varlık kategorilerinin mevcudiyetine öteden beri hep
inanılmış ve bu aracılara yüklenen fonksiyon ve nitelikler, dinden dine, kültürden kültüre değişiklik göstermiştir.
Kuşkusuz bu tür telakkiler, salt kadim dinî geleneklerle sınırlı bir olgu değildir. Bilakis, bu tarz inanış ve
anlayışlar, “semavî din” diye tabir olunan dinlerin mensuplarında da mevcuttur. Hâlbuki her semavî dinin en
temel öğretisi “tevhid” olup, bu öğretide Allah ile insan arasındaki ilişki daima dolaysız olmak durumundadır.
Yine bu öğretide vahyedilmiş mesaj ve bu mesajı insanlara ulaştıran elçi, Allah ile insan arasındaki ontolojik
farklılıktan kaynaklanan iletişim güçlüğünü aşma amacına matufen birer aracı konumundadır. Ancak, burada söz
konusu olan aracılık, iletilmesi istenen mesajın tebliğinden öte bir anlam ifade etmemekte ve tabiatıyla bu da,
tevhid öğretisiyle çelişmemektedir. Ne var ki peygamberlerin tebliğe memur kılındıkları bu temel mesaj,
yaratıcının mutlak ve aşkın birliği inancı, tarihsel süreçte ortaya çıkan dinî pratiklerde tahrifle eşdeğer bir
dönüşüme uğramıştır. Bu olgunun somut örneği, İslâm öncesi dönemde Arap Yarımadası'na egemen dinî yapıdır.
Bu dönemde Allah'ın varlığı ve yüceliği kabul edilmekle birlikte, bugün de çeşitli çevrelerde görüldüğü gibi
O'nunla aracısız ilişki kurmanın imkânına inanılmamış ve bu yüzden, insana çok uzak olduğu varsayılan Allah
ile ilişki, aracılarla kurulmaya çalışılmıştır. İslâmî gelenekte, gerek teorik gerekse pratik düzlemde karşımıza
çıkan “aracılık düşüncesi” veya bu düşüncenin enstrümanları durumundaki şefaat, tevessül ve intisap, temelde
bahsi geçen düşünceyle ilintili kavramlardır. Bu kavramları, Allah - insan ilişkisinde nihaî olarak aracılık fikrinin
değişik tezahürlerini ifade ettiklerinden dolayı, aralarındaki anlamsal bazı nüanslara rağmen “vesilecilik” üst
başlığı altında incelemek mümkündür.İslâmî gelenekte özellikle geniş halk kitleleri nezdinde kabul gören
vesilecilik fikrinin en yaygın biçimi, şefaat telakkisinde ifadesini bulmaktadır. İlk dönemden itibaren ahiret
hayatıyla irtibatlandırılan şefaat, ahirette kişinin faziletini arttırmaktan, büyük günah sahiplerinin bağışlanmasına
kadar, oldukça geniş bir anlam ve kullanım alanına sahiptir. Oysaki şefaat meselesi Kur'an'ın, nüzul
dönemindeki muhataplarının zihinlerinde saplantılı şekilde bağlandıkları bir inanç tarzı halinde bulduğu bir
konudur. Kur'an'ın, sunduğu Allah ve ahiret tasavvuruna uygun bulmadığı için devre dışı bıraktığı bu anlayış,
maalesef bilahare yeniden gündeme getirilebilmiştir. Öte yandan Allah'tan istekte bulunurken, araya nezd-i
ilahide hatır sahibi olduğuna inanılan üçüncü bir şahsı veya varlığı sokmak anlamına gelen tevessülün,
Peygamber'in ortaya koymuş olduğu sahih dinî öğretinin ilk dönemlerde görülmediği bir gerçektir. Esasında bu
konuyla ilgili bir başka gerçek de, belirtilen düşüncenin sonraları yaygın ve yerleşik bir kabul görmesinde,
zamanla müesses hale gelen tasavvuftaki şeyh, mürşid, veli, gavs, kutub vb. kutsanmış şahsiyetlerle ilgili
telakkilerin önemli rol oynadığıdır. Oysa İslâm literatürü incelendiğinde tevessülün, sadece Allah'a yönelmek
anlamı taşıyan bir dua ve tevessülde asıl maksadın Allah (c) olduğu malumdur. Vesile ise, Allah'a yakınlık tesis
etmeye sebep olan davranışlardan ibarettir. Aracılık fikrinin önemli bir uygulama şekli de, müesses tasavvuftaki,
“şeyhe intisab” düşüncesidir. “Tanrı ile kurulan doğrudan ilişki” şeklinde tanımlanması mümkün mistik
tecrübenin, kurumsallaşma sürecinde, zühd yaşantısında ciddi bir farklılaşma olmuş ve bu farklılaşmaya paralel
“sûfî - Allah” düzeneği, “mürîd - şeyh - Allah” biçimine dönüşmüştür.Bu konuların fıkıh ve kelâm gibi
disiplinlerde yeterince tartışılmamış olması ise ciddi bir boşluk yaratmış ve bu boşluk maalesef, popüler İslâm'ın
kadim temsilcileri olan sûfîler, vaizler ve kıssacılar tarafından doldurulmuştur. Böylece özellikle sûfîler,
kendilerine özgü dinî söylemleriyle geniş halk kitleleri nezdinde büyük bir teveccühe mazhar olmuşlardır. Bu
mazhariyetle birlikte, kurumsallaşmış tasavvuftaki evliya hiyerarşisi içinde yer alan sivil ruhanilerin Allah'a daha
yakın oldukları ve O'nun katındaki ricalarının geri çevrilmeyeceği gibi fikirler yaygın kabul görmüştür.
Anahtar Kelimeler: Vesile, Şefaat, Tevessül, İntisab.
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BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇALIŞAN SAĞLIK
PERSONELİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIĞI
Hüseyin ERİŞ
Öğr. Gör. Dr., Harran Üniversitesi

Elif Sema ÖZDİL
M. Murat YAŞAR
Öğr. Gör., Harran Üniversitesi

Özet
Sağlık hizmetlerinin sunumunda hastanelerde çalışan sağlık personeli açısından, iş sağlığı ve
güvenliği bakımından önemli risk faktörleri bulunmaktadır. Hastane ortamında sağlık
çalışanlarının sağlığını etkileyen biyolojik, fiziksel, ergonomik, kimyasal ve psikososyal
olmak üzere beş temel risk bulunmaktadır. Bu araştırma, Harran Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi radyoloji bölümünde çalışan sağlık personelinin, iş sağlığı ve çalışan
güvenliğine yönelik bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ayrıca,
çalışan güvenliği bilgi düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını
ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Şanlıurfa Harran Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi radyoloji bölümünde çalışan sağlık personeli
oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan anket radyoloji bölümünde çalışan 77 sağlık
personeline dağıtılmıştır. Dağıtılan anket 56 (%72) sağlık personeli tarafından
doldurulmuştur. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, iki ortalama
arasındaki farkın önemlilik testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey testi
kullanılmıştır. Sağlık personelinin cinsiyet, yaş, meslek ve çalışma süresine göre gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu; eğitim durumunda ise gruplar arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan sağlık
personelinin %85’inin çalışan güvenliği ile ilgili genelgeyi okuduğu ve hastane tarafından
verilen iş sağlığı ve güvenliği ile kalite eğitimlerine sürekli olarak katıldıklarını
belirtmişlerdir. Sonuç olarak, radyoloji bölümünde çalışan sağlık personelinin çalışan
güvenliği ve hastanede yapılan çalışmalar konusunda yeterince bilgi sahibi oldukları
belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde Hastanenin Radyoloji bölümü
tam puan almıştır. Hastane yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği birimi ve kalite koordinatörlüğü
tarafından, hastane çalışan güvenliği konusunda gerekli önlemleri alarak, bu sürece hastanede
çalışan tüm personeli dahil etmeye devam etmelidir. Hastane yönetimi, ilgili bakanlıklarca
yayınlanan yönetmelikleri yakından takip etmeli ve hastaneye uygulama konusunda bu
çabasını devam ettirmelidir.
Anahtar Kelimeler: Çalışan Güvenliği, Radyoloji, Sağlık Personeli.
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RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNDEKİ İŞ YÜKÜ
ALGISININ RADYASYON RİSK ALGISINA ETKİSİ
Hüseyin ERİŞ
Öğr. Gör. Dr., Harran Üniversitesi

M. Murat YAŞAR
Öğr. Gör., Harran Üniversitesi

Elif Sema ÖZDİL
Özet
Hastanelerde hekimler tarafından tanı ve tedavi koyabilmek amacıyla radyoloji ile ilgili
bölümlerden çeşitli tetkikler istenmektedir. Bu bölümlerde görev yapan sağlık personeli ise
çalışırken radyasyon riskine maruz kalmaktadırlar. Hastanelerde radyoloji ile ilgili
bölümlerde çalışan sağlık personelinin iş yükünün fazla olması nedeniyle daha fazla
radyasyona maruz kalmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı, Şanlıurfa’da iki kamu hastanesinin
radyoloji ile ilgili bölümlerinde çalışan sağlık personelinin iş yükü algılarının radyasyon risk
algılarına etkisini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Şanlıurfa’da iki kamu hastanesinin
radyoloji ile ilgili bölümlerinde çalışan 110 sağlık personeli oluşturmaktadır. Araştırmada
evrendeki sağlık personelinin tamamına ulaşılmaya çalışılmış fakat evrenin %72’sine (79 kişi)
ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir.
Araştırmada, korelasyon analizi, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi
uygulanmıştır. Sağlık personelinin hastane, cinsiyet, yaş ve meslek gruplarına göre
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Sağlık personelinin fazla iş yüküne ve
yüksek radyasyon risk algısına sahip oldukları belirlenmiştir. Sağlık personelinin iş yükünde
meydana gelen artışın radyasyon risk algısı üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu ve
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediği saptanmıştır. Araştırmanın sonucunda;
hekimlerin iş yükü ortalaması diğer meslek gruplarına göre daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca
radyoloji teknisyenlerinin radyasyon risk algısı diğer meslek gruplarına göre daha tüksek
algıladıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş yükü, radyasyon, risk algısı, sağlık çalışanları
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ULUSLARARASI ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE TARAFLARI MÜZAKEREYE
ZORLAYAN KOŞULLAR
Ahmet ATEŞ
Dr., Konya Aile Sosyal ve Politikalar İl Müdürlüğü, ahmetatesciu@gmail.com

Özet
Küresel çatışma verileri incelendiğinde sadece geçtiğimiz yıl 381 adet uluslararası siyasi çatışmanın yaşandığı ve
bunların 222 tanesinin şiddet içerdiği tespit edilmiştir. Bu açıdan küresel bir sorun olarak karşımıza çıkan siyasi
çatışmaların çözümüne yönelik daha yoğun bir akademik ilginin belirdiği savunulabilir. Çatışma Yönetimi
altında yoğunlaşan bu akademik ilgi, çatışmanın yatıştırılması, çözümü ve dönüştürülmesi bağlamında daha
kapsamlı teorik yaklaşımların gelişimine katkı yapmaktadır. Bu teorik yaklaşımlar yakından incelendiğinde
müzakerenin Çatışma Yönetiminin etkin işlevsel ve başarılı bir aracı olduğu anlaşılmaktadır. Güney Afrika,
Endonezya, El Salvador ve Kuzey İrlanda gibi siyasi çatışma örneklerinde barışın sağlanmasında müzakerenin
başarılı bir araç olduğunu görmek de mümkündür.
Çatışma literatüründe müzakere metodolojisi üzerine oldukça önemli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu
çalışmalar incelendiğinde genelde müzakerenin görüşme ve anlaşma safhasından ibaret bir süreç olarak kabul
edildiği lakin onu ortaya çıkaran nedenlerin yeterince dikkate alınmadığı görülmektedir. Fakat daha
sürdürülebilir bir müzakere sürecinin başlatılabilmesi için bazı koşulların oluşması gerekmektedir. Bunlar
tarafları müzakereye zorlayan koşullar olarak tanımlanabilir. Kısaca siyasi çatışmalarda avantajlı hiç bir taraf
müzakere masasına doğrudan oturma konusunda istekli değildir. Onları müzakere masasına oturmaya zorlayan
bir takım koşullar vardır. Bu koşullar olgunlaşma olarak tanımlanmakta ve tırmanma ve değişim alt başlıkları
altında incelenmektedir. Bu çalışmanın amacı Uluslararası Çatışma Yönetiminin yapısal bir aracı olan
müzakerelerde tarafları görüşme masasına oturmaya zorlayan nedenleri tespit etmektir. Bu sayede müzakere
metodolojisindeki boşluğun doldurulmasına ve müzakerelerin daha başarılı sonuçlar vermesine katkı
sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler
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