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“LAİLAHE” İLE “LAİLAHEİLLALLAH” ANTAGONİZMASINDA BATI İLE İSLAM 

MEDENİYETLERİNİN ÇATIŞMASI 

 

Prof. Dr.Abdulhalim AYDIN 

Fırat Üniversitesi, halimaydin@gmail.com 

ÖZET 

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

materyalist bir dünya ve varlık algısı temelinde oluşmuştur. Batı’nın kilise ve skolâstik ontolojik 

kuramı, 16. yüzyılda Hümanizmayla beraber gerçek anlamda bir kırılma yaşar ve yeni bir varoluşsal 

hakikat anlayışının şekillendiği bir epistemoloji gelişir. Yeni epistemolojide, varlığa dair hakikat 

arayışı gökyüzünden yeryüzüne, Hıristiyanlığın dinsel temelinden öznenin akılcı ve duyusal 

dünyasına, kısaca noumenal âlemden fenomenal aleme inmiştir. Ancak, Batı Medeniyetinin ulaştığı 

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

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

bir yönünü, görünen yüzünü “mutlak gerçek” olarak tanımladığı için asla hakikate ulaşamamıştır. 

İslam medeniyetinin ontolojik hakikat anlayışı ise esasen bu dinin inanç kökeninde bulunmakta, 

ontolojik hakikat tasavvuru ile buna bağlı gelişen epistemoloji “Allah’a iman” gibi Müslüman 

kredosunun ilk ve temel basamağında, kısaca söylemek gerekirse “tevhid” dairesinde ifadesini 

bulmaktadır. İslami ontolojik anlayış eşya ve varlıkta cari olan tüm kanun ve ilkelerin varlığını 

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

gibi kendilerine değil Mutlak ve Biricik olan Allah’a vermektedir. Böylesi bir varoluşsal hakikat 

algısı Batı’nın gelip “Lailahe”de kalıp hakikat olarak iddia ettiği noktayı, İslam Medeniyeti 

“İllallah” olan ayrılmaz devamıyla birleştirmekle ontolojik formülü tamamlamış olur.  

Anahtar Kelime: Yaratılış, Varlık, Ontolojik Epistemoloji, Ontolojik Hakikat, Tanrı 
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TÜKETİCİLERİN ÇEVRE DOSTU ÜRÜN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ 

BELİRLENMESİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

DETERMINING THE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCT 

PURCHASING BEHAVIOR OF CONSUMERS: A CASE OF SELCUK UNIVERSITY 

 

Dr. A. Selçuk KÖYLÜOĞLU 

Selçuk Üniversitesi, selcuk641@gmail.com 

Ö. Emrah ACAR 

Doktora Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, omeremrahacar@gotmail.com 

Öğr.Gör. Ü. Saliha Eken İNAN 

Selçuk Üniversitesi, saliha_eken@hotmail.com 

ÖZET 

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

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

dönüşümü mümkün olan ürünlerin tasarımı ve üretimine yönelmişlerdir. Bu noktada işletmeler 

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

stratejiler geliştirmektir. Çalışmamızda öncelikle çevre bilincine sahip tüketici davranışları 

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

belirlenmesi amacıyla Selçuk Üniversitesi akademisyenlerine uygulanan anket çalışmasının 

sonuçları değerlendirilecek ve tartışılarak öneriler sunulacaktır. 

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

Davranışı. 

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

provided. 

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

Behaviour. 
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ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAYICI MIDIR? 

 

Prof. Dr. Abdullah KIRAN 

Muş Alparslan Üniversitesi, 29abdullah@gmail.com 

ÖZET 

Devletlerarasında başvurulan uluslar hukuku veya uluslararası hukukun yasal bağlayıcılığının olup 

olmadığı konusu, başlangıçtan beri tartışılmaktadır. Thomas Hobbes ve Samuel von Pufendorf, 

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

Austin ve takipçileri de benzer bir tutum sergilemişlerdir. Onlara göre insan ilişkilerini düzenleyen 

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

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

devletlere dayatacak herhangi bir güç yoktur. Uluslararası hukuku, “devletin dış hukuku” (äußeres 

Staatsrecht) şeklinde tanımlayan Hegel’e göre de, bu hukukun realitesi, yalnızca egemen devletlerin 

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

Anahtar Kelimeler: Devlet, uluslararası hukuk, bağlayıcılık 
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İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2015) 

ABSTRACT YAZILDIĞI İÇİN İNG BAŞLIK EKLENMELİDİR 

 

Uzman Abdulmenaf AKYILDIZ 

Ömer Halisdemir Üniversitesi, abdulmenafakyildiz@hotmail.com 

Uzman Ceren PEHLİVAN 

İnönü Üniversitesi, Pehlivanceren23@hotmail.com 

Doç.Dr. Okyay UÇAN 

Ömer Halisdemir Üniversitesi, okyayu@hotmail.com 

ÖZET  

Küreselleşmenin hız kazandığı son dönemlerde işsizlik ve iktisadî büyüme arasındaki ilişki, birçok 

araştırmacının ilgi odağı haline geldiği görülmektedir. Ancak iktisat yazınında işsizlik ve büyüme 

arasındaki ilişkinin yönü hakkında bir konsensüs sağlanmış değildir. Bu ayrık düşünceler 

doğrultusunda Türkiye’nin 1980-2015 dönemi örneklem olarak alınmış ve Gsyih ile işsizlik 

arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen Eş-bütünleşme tekniğiyle sınanmıştır. Ek olarak çalışmaya 

Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; Gsyih ile işsizlik arasında 

uzun dönemli bir ilişki tespit edilerek, işsizlikten Gsyih’ya doğru tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisinin varlığına rastlanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Ekonomik Büyüme, Johansen Eş-bütünleşme, Granger Nedensellik  

ABSTRACT  

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

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

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

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

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

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

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

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

Keywords: Unemployment, GDP,Johansen Co- integration , Granger Causaltiy. 
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ÖĞRETMENLERİN MESLEKLERİNİN İLK YILLARINDA SINIF YÖNETİMİNDE 

YAŞADIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Doç. Dr. Abdurrahman EKİNCİ 

Mardin Artuklu Üniversitesi, aekinci74@yahoo.com 

Serdar BOZAN 

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

ÖZET 

Öğretmenlik mesleğine dair nitelikte meslek öncesi yetiştirme önemli olmakla birlikte öğretmenlik 

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

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

Söz konusu hataları ve problemleri ortadan kaldırmada deneyimli öğretmenlerin yaşadıkları 

sorunlar ve temel yaklaşımları ile önerileri oldukça kritik değer taşımaktadır. Bu çalışmada söz 

konusu amaca yönelik olarak mesleğinde deneyimli öğretmenlerden görüş alınmış, özellikle 

meslekteki ilk yıllarında sınıf yönetimi bağlamında karşılaştıkları sorunlar ve önerileri elde 

edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak beş 

sorudan oluşan bir form hazırlanmış ve öğretmenlere dağıtılarak toplanmıştır. Araştırmaya kolay 

ulaşılabilir örnekleme tekniği ile görüşü alınan 58 öğretmen katılmıştır. Veriler içerik analizine tabi 

tutulmuştur. Analiz birimi olarak cümleler seçilmiş ve tablolara aktarılarak frekanslarla birlikte 

sunulmuştur. Elde edilen veriler incelendiğinde öğretmenlerin mesleklerinin ilk döneminde sınıf 

yönetimi bağlamında öğrencilerle iletişim ve ilişki biçimini pozitif ve sürdürülebilir şekilde 

oluşturamadıkları, sınıf kurallarını belirleyerek davranışa dönüştürmede yetersiz kaldıkları tespit 

edilmiştir. Öğretmenler mesleğe yeni başlayacak olan meslektaşlarına ilk derslere iyi 

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

uygulamada kararlı tutumlarını sürdürmeleri gerektiğini önermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetimi, öğretmen yetiştirme, aday öğretmen 
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NAHİV (GRAMER) AÇISINDAN TAKDİM-TE’HİR VE KULLANIM AMAÇLARI 

PRESANTATION (TAKDİM) AND POSTPONEMENT (TE’HİR) IN TERMS OF 

GRAMMAR AND PURPOSES OF USE 

 

Arş. Gör. Abdullah KILINÇKAYA 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, akilinckaya@hotmail.com 

ÖZET 

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

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

pekiştirilir veya genişletilir. Değişik anlamlar ifade etmek için veya vurgulanmak istenen durumu 

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

dilde olduğu gibi Arap dilinde de cümle içerisinde yapılan bu değişikliğe takdim veya te’hir adı 

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

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

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

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

çalışılacaktır.  

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

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

will be studied. 

Keywords: Arabic, Grammar, Presentation, Postponement 
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BELAGAT (SEMANTİK) AÇISINDAN TAKDİM-TE’HİR VE KULLANIM AMAÇLARI 

ABSTRACT YAZILDIĞI İÇİN İNG BAŞLIK EKLENMELİDİR 

 

Arş. Gör. Abdullah KILINÇKAYA 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, akilinckaya@hotmail.com 

ÖZET 

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

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

pekiştirilir veya genişletilir. Değişik anlamlar ifade etmek için veya vurgulanmak istenen durumu 

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

dilde olduğu gibi Arap dilinde de cümle içerisinde yapılan bu değişikliğe takdim veya te’hir adı 

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

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

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

çalışmada cümledeki takdim ve te’hirin belagat (semantik) açısından ne gibi anlamlar ifade ettiği 

çalışılacaktır.  

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

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

will be studied.  

Keywords: Arabic, Rhetoric, Presentation, Postponement 
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GRAMER VE BELAGAT BİLGİNLERİNİN TAKDİM-TE’HİR HAKKINDAKİ 

YORUMLARI 

COMMENTS OF GRAMMAR AND RHETORIC SCHOLARS ABOUT 

PRESANTATION (TAKDİM) AND POSTPONEMENT (TE’HİR)  

 

Arş. Gör. Abdullah KILINÇKAYA 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, akilinckaya@hotmail.com 

ÖZET 

Dile geniş bir hareket imkânı tanıyan ve anlama yönelik önemli açılımlar getiren takdim-te’hirli 

kullanımlar üzerinde ilk dönemden itibaren genişçe durulmuştur. Arap dili alanında kaleme alınan 

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

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

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

Sîbeveyh olduğunu söylemek mümkündür.  

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

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

Keywords: Arabic, Grammar, Rhetoric, Presentation, Postponement 
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PARA POLİTİKASININ BANKA FAİZLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ 

 

Açelya AGDOĞAN 

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

ÖZET 

Çalışmanın temel amacı Türkiye’de para politikası uygulamaları ve bu uygulamalar çerçevesinde 

kullanılan para politikası araçlarının gelişimi ve değişimin banka faizleri üzerindeki etkisi genel 

hatlarıyla açıklanmaktadır. Türkiye’de uygulanan para politikası stratejileri ve bu stratejiler 

çerçevesinde kullanılan para politikası araçları, merkez bankalarının temel amaçlarına ulaşmak için 

hangi araçları kullandığı, bu araçların gelişen ekonomik sistemlerde nasıl bir değişim gösterdiği 

araştırılmış ve doğrudan ve dolaylı para politikası araçları açıklanmıştır. Merkez Bankasının 

uygulayacağı para politikaları ülke ekonomisi üzerinde etkisi oldukça yüksektir. Alınan kararlarda 

faiz, enflasyon, döviz rezervleri, döviz kurları önemli bir rol oynamaktadır. Ülkede enflasyon, faiz 

oranları ve döviz kurlarının yüksek olması para politikalarının uygulanmasını zorlaştırır. Tam tersi 

durumda da aynı durum geçerli olabilir. Bu durum detaylı olarak çalışmamda anlatılmıştır. Para 

politikasının etkili olabilmesi için ülkede tam istihdamın sağlanması, fiyat istikrarının sağlanması ve 

korunması, istikrarlı ve hızlı bir ekonomik büyüme ve ödemeler dengesindeki istikrarın sağlanması 

gerekir. Bunun sonucunda ekonominin bel kemiği olan bankalara TCMB’nin uygulayacağı faiz 

oranları, zorunlu karşılık oranlarının belirlenmesinde önem arz edecektir. Bu temel ekonomik 

hedeflere ulaşılması aynı zamanda, bir ülkenin coğrafi konumu, siyasi, sosyal ve kültürel yapısı, 

sağlık ve eğitim kalitesi ile yakından ilgilidir. Bunun sonucunda uygulanan para politikaları sosyal 

refahı artırmayı da amaçlar. Bu doğrultuda merkez bankaları sosyal refahı artırmak için fiyat 

istikrarını sağlamayı hedeflemektedirler. Para politikasıyla fiyatlarda istikrarı sağlamak ancak 

enflasyon hedeflemesi ile yürütülmektedir. Enflasyon hedeflemesi bir yandan fiyatlarda istikrarı 

sağlarken bir yandan da reel değişkenlerde dalgalanmaya yol açar. Çalışmamda TCMB’nin para 

politikasının bankaların uygulayacağı faiz oranları üzerindeki etkisi detaylı olarak anlatılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyon,  faiz, para politikası,  döviz 

kuru. 
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KIRSAL KALKINMADA ÖNCÜ BİTKİ: HİNT İNCİRİ 

 

Yrd.Doç.Dr. Adem EROL 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, aerol@ksu.edu.tr   

Öğr.Gör. Hamdi AYYILDIZ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, hayyildiz@ksu.edu.tr  

Yrd.Doç.Dr. Yusuf NİKPEYMAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, nikpeyma@ksu.edu.tr   

ÖZET  

Kırsal alanda yoğunlaşan Hint İnciri kolonileri, antik çağlardan modern zamanlara, insanların besin 

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

dünya gıda, kozmetik ve ilaç sanayilerinde Hint İncirinin geniş ve önemli bir pazarı bulunmaktadır. 

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

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

nitelendirebileceğimiz Hint İnciri, Ülkemiz Akdeniz Coğrafi Bölgesi içerisinde yoğun olarak 

kendiliğinden yetişmektedir. Ülkemiz içerisinde Endüstriyel üretiminden söz edemeyeceğimiz Hint 

İnciri’nin, ana üreticisi yayılım alanına göre Meksika olup, bu ülkeyi sırasıyla Arjantin, Şili, 

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

miktarda ekim alanına sahip olmasına karşın, Dünya Hint İnciri meyve üretimi ve satış gelirlerinde 

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

Ülkemizde, Hint İnciri’nin yayılım gösterdiği Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere, bu bölgede tarım 

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

kuruluşlarca üretime yönlendirilmesi dünya pazarından kopmamak amacıyla hızla gerekmektedir. 

Bu çalışmada; Hint inciri meyve ve gıda dışı türev ürünlerine kırsal kalkınma yazını içerisinde 

yaklaşılmıştır. Hint İncirinin ekonomik öneminin araştırılmasının kırsal kalkınma ve ekonomik 

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

örneklerle belirtilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Hint İnciri’nin profesyonel üretimi ile ekonomik 

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

yazınları açısından potansiyel üretici ve girişimcilere farkındalık sağlamaktır. Çalışmanın 

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

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

kırsal ve bölgesel kalkınma için öncü bir bitki olarak önerilecektir.  

Anahtar Sözcükler: Hint İnciri, Kırsal Kalkınma, Akdeniz Bölgesi 
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TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEKTÖRÜNÜN SORUNLARINA YÖNELİK  BİR 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEKTÖRÜNDE KÜMELENME 

 

Yrd.Doç.Dr. Adem EROL 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, aerol@ksu.edu.tr   

Öğr.Gör. Hamdi AYYILDIZ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, hayyildiz@ksu.edu.tr  

Yrd.Doç.Dr. Yusuf Ziya KOCABAŞ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, kocabasyz@ksu.edu.tr  

ÖZET  

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

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

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

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

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

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

sağlamıştır. ( TÜİK, 2016 ). Bu rakamlara karşın halen birçok bitki doğadan toplanarak 

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

olanaklarının ve pazar paylarının iyileştirilmesi yönünde yapılacak çalışmalar hem ekonomik açıdan 

hem de Türkiye’nin zengin biyoçeşitliliğini koruma açısından çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu 

çalışmada; Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitki ekonomisinin sorunları, bu sorunun çözümüne 

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

kümelenme örnekleri baz alınarak değinilmiştir. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler sektörünün başlıca 

sorunları; sektörle ilgili yurtiçi ve yurtdışı ticareti yapılan doğal bitki verilerine ulaşmanın zorluğu, 

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

dönük işletmelerin az olması, bilinçli bir piyasa yapısının oluşturulamamamış olması, farklı 

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

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

çıkmıştır. Kümeler; şirketlerin, kamu kurumlarının ve sivil toplumun ortak araştırma ve geliştirme 

çalışmaları yaparak işbirliği oluşturması, riski dağıtarak, pazara giriş engellerinin üzerinden gelmesi 

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

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

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

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

aromatik bitkiler sektöründe uygulanması ile, sektörde Ülkemizin sürdürülebilir rekabet edebilirliği 

üzerinde önemli etkilerinin olabileceğine inanılmaktadır.  

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

Ekonomisi. 
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ÇAĞDAŞ KAMU DENETİMİ YÖNTEMİ: OMBUDSMANLIK VE TÜRKİYE İÇİN 

SAĞLIK HİZMETLERİ OMBUDSMANLIĞI ÖNERİSİ 

ONTEMPORARY PUBLIC SUPERVİSİON METHOD: OMBUDSMAN AND 

HEALTH SERVİCE OMBUDSMAN PROPOSAL FOR TURKEY 

 

Arş.Gör. Adnan KARATAŞ 

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

Yrd.Doç.Dr. Salih Börteçine AVCİ 

Atatürk Üniversitesi, savci@atauni.edu.tr 

ÖZET 

Dünya genelinde yüz elliden fazla ülkede, yaklaşık üç yüz yıllık geleneğini ile çeşitli yapısal ve 

işlevsel özelliklere sahip olarak uygulanan Ombudsmanlık sistemi, Türkiye’de 2012 yılından beri 

idari denetim mekanizmalarından biri olarak kullanılmaktadır. Ombudsmanlık Kurumları 

geleneksel anlamda; vatandaşlar ve kamu kurumları arasındaki anlaşmazlıklara çözüm yoları arayan 

çağdaş bir uygulama olarak görülmektedir. Ombudsmanlık Kurumlarının geleneksel olarak 

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

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

dünya genelinde İngiltere’de, Yeni Zelanda’da ve Avustralya’da uygulanmaktadır. Vatandaşlardan 

gelen şikâyetleri çözüme kavuşturmak ve sağlık hizmetlerinin daha hesap verebilir olmasını 

sağlamak, bu kurumların temel görevi olmuştur. Türkiye’de Ombudsmanlık Kurumu tek merkezli 

ve ihtisaslaşmanın olmadığı bir yapıda faaliyet yürütmektedir. Bundan dolayı Ombudsmanların 

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

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

kurum ve kişiler hakkındaki şikâyetlerin çözüme kavuşturulması ve hesap verebilirliğin artırılması, 

kamu yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de sağlık hizmetleri ile 

ilgilenen ihtisaslaşmış bir Ombudsmanlık kurumunun olumlu ve olumsuz sonuçları tartışılmakladır. 

Bu amaçla diğer ülkelerde uygulanan Sağlık Hizmetleri Ombudsmanlığı sistemleri incelenerek 

Türkiye’deki mevcut sistemle karşılaştırılmıştır. Nitekim bu çalışma Türkiye’de Sağlık Hizmetleri 

Ombudsmanının uygulanabilirliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca Türkiye’de 

Ombudsmanlık Kurumunun sağlıklı şekilde işleyebilmesi için çeşitli öneriler sunulmuştur. Sağlık 

Hizmetleri Ombudsmanlığının gerekliliğine ilişkin yapılan bu değerlendirmeler, politika yapıcılar 

ve kamu yöneticileri açısından değerli sonuçları barındırmaktadır.  

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

ABSTRACT  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

policy makers and public administrators.  

Keywords: Audit, Public Auditor, Ombudsman, Health Services Ombudsman 
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MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ KULLANIMININ ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ 

USE OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM ORGANIZATIONAL 

PERFORMANCE EFFECT 

 

Öğr. Gör. Ahmet KARAHAN 

Adıyaman Üniversitesi, akarahan@adiyaman.edu.tr  

Öğr. Gör. Dr. Berkant DULKADİR 

Adıyaman Üniversitesi, bdulkadir44@hotmail.com 

Öğr. Gör Ahmet LEBLEBİCİ 

Adıyaman Üniversitesi, aleblebici@adiyaman.edu.tr  

ÖZET  

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

faaliyetleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış veya azalışları ve örgütün finansal 

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

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

kullanabilen işletmeler diğer işletmelere rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Bilgi sistemleri içinde 

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

örgütlerin performansının artırılmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Bu sistemin temeli 

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

ortak bir kurgu içinde bilgi kullanıcılarına sunmaktır. İşletme yöneticileri, işletme faaliyetlerini 

belirlenen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirebilmek için muhasebe bilgi sisteminde üretilen 

bilgilere ihtiyaç duyarlar. Günümüz rekabet koşullarında işletmelerimin temel amaçları kâr elde 

etmek ve sürekliliktir. İşletmelerin bu temel amaçlarını yerine getirebilmeleri ve başarılı 

olabilmeleri için bilgi teknolojilerini ve bilgi sistemlerini etkin ve verimli kullanmaları 

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

şekilde belirlenen hedeflere ulaşmadaki nitel ve nicel sonuçlar olarak tanımlanmaktadır. Bu 

çalışmada muhasebe bilgi sistemleri kullanımının örgütsel performansa olan etkisi araştırılmıştır. 

Bu amaçla İstanbul’da faaliyet gösteren hazır giyim işletmelerinden anket yöntemi ile veri 

toplanmış ve toplanan veriler SPSS istatistik programıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları 

muhasebe bilgi sistemi kullanımının örgütsel performans üzerinde pozitif etkilerinin olduğunu 

göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Muhasebe, Örgüt, Performans  

ABSTRACT  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

information systems has positive effects on organizational performance.  

Keywords: Knowledge, Accounting, Organization, Performance 
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TARIM VE KIRSAL KALKINMA İLİŞKİSİ: MARDİN İLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT RELATIONS: AN INVESTIGATION ON 

MARDIN 

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYAOĞLU 

Mardin Artuklu Üniversitesi, ahmetchim@hotmail.com  

Yrd. Doç. Dr. Pınar ÖZDEMİR 

Mardin Artuklu Üniversitesi, pinar.ozdemir2082@gmail.com  

Arş. Gör. Şehmus ASLAN 

Mardin Artuklu Üniversitesi, sehmus_asl@hotmail.com  

Arş. Gör. Cumali KILIÇ 

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

ÖZET 

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

olan yaklaşık 2.5 milyar insan mevcuttur. Ekonomik kalkınmanın koşullarını inceleyen kalkınma 

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

sanayileşmeyi sağlayacak sermaye birikimi için bir araç olarak görmüştür. 1980’li yıllarda 

Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınmanın önemine yaptığı vurgu, uygulanan tarım 

politikalarını da derinden etkilemiştir. Bu bakış açısı tarım sektörü ve kırsal kalkınma arasındaki 

ilişkiyi de güçlendirmiştir. Kırsal kalkınmanın tarım sektörünün gelişmesi ve yoksullukla 

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

açısından değerlendirildiğinde bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve sosyoekonomik 

problemlerin çözümünde kırsal kalkınmaya katkı sunmak amaçlı birçok projenin hayata geçirildiği 

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

çalışmanın amacı tarım sektörü ve kırsal kalkınma ilişkisini Mardin ili özelinde incelemek ve 

mevcut sorunlara çözüm önerilerinde bulunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tarım, kırsal kalkınma, yoksulluk, Mardin 

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

solutions for rural development provided by agricultural sector.  

Keywords: Agriculture, rural development, poverty, Mardin. 
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KRİZ YÖNETİM PLANININ İŞLETMELERDEKİ KRİZ DÖNEMLERİ VE YÖNETİCİ 

DAVRANIŞLARINA OLAN ETKİLERİ 

CRISIS PERIOD AND EFFECTS OF ADMINISTRATIVE BEHAVIORS IN 

ENTERPRISES 

 

Öğr. Gör. Ahmet LEBLEBİCİ 

Adıyaman Üniversitesi, aleblebici@adiyaman.edu.tr 

Öğr. Gör. Dr. Berkant DULKADİR 

Adıyaman Üniversitesi, bdulkadir44@hotmail.com 

Öğr. Gör. Ahmet KARAHAN 

Adıyaman Üniversitesi, akarahan@adiyaman.edu.tr 

ÖZET  

İşletmeler hedeflerine ulaşmak isterken bazı engeller ile karşılaşabilirler. Bu sorunlar büyük ya da 

küçük olabilir. Küçük olsa dahi önlenmediğinde sorun büyüyebilir. Bu sorunlarda işletmenin 

işleyişini bozabilir. Bu tarz durumlarda işletmelerin hali hazırda bulundurması gereken bir kriz 

yönetim planının bulunması işletme için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu planın uygulanması 

için iyi bir yönetim politikasının uygulanması gerekir. Etkili bir yönetim politikası kriz 

zamanlarında işletmenin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır. Bu çalışmanın amacı, kriz yönetim 

planının işletmelerde kriz öncesi, kriz zamanı ve kriz sonrası dönemlerdeki durumunu araştırmaktır. 

Bu amaçla Adıyaman da mobilya sektöründe üretim faaliyetinde bulunan ve sendikal sorunlardan 

dolayı kriz yaşamış bir işletmede araştırma yapılmıştır. İşletmede kriz döneminde yaşanan 

olumsuzluklar, alınan tedbirler araştırılmıştır. İşletmelerin kriz öncesi, kriz zamanı ve kriz sonrası 

dönemlerde ki durumlarının kriz yönetim planına göre ilişkilendirilmeleri sonucu anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Dönem, Kriz, Plan, İşletme  

ABSTRACT  

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

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

functioning of enterprises. No cases of this type of businesses is already a crisis management plan 

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

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

effective management policy in times of crisis. The aim of this study was before the crisis in the 

business of crisis management plans to investigate the situation in times of crisis and post-crisis 

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

research a company experienced problems due to the union. negative developments during the crisis 

on businesses, the measures taken were investigated of business before the crisis, in times of crisis 

and crisis management plans associated with their results compared to the situation in the post-crisis 

period, there were significant differences. 

Keywords: Period, Crisis, Plans, Business 
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KRİZ YÖNETİM PLANININ İŞLETMELERDEKİ KRİZ DÖNEMLERİ VE YÖNETİCİ 

DAVRANIŞLARINA OLAN ETKİLERİ 

CRISIS PERIOD AND EFFECTS OF ADMINISTRATIVE BEHAVIORS IN 

ENTERPRISES 

 

Öğr. Gör. Ahmet LEBLEBİCİ 

Adıyaman Üniversitesi, aleblebici@adiyaman.edu.tr 

Öğr. Gör. Dr. Berkant DULKADİR 

Adıyaman Üniversitesi, bdulkadir44@hotmail.com 

Öğr. Gör. Ahmet KARAHAN 

Adıyaman Üniversitesi, akarahan@adiyaman.edu.tr 

ÖZET  

İşletmeler hedeflerine ulaşmak isterken bazı engeller ile karşılaşabilirler. Bu sorunlar büyük ya da 

küçük olabilir. Küçük olsa dahi önlenmediğinde sorun büyüyebilir. Bu sorunlarda işletmenin 

işleyişini bozabilir. Bu tarz durumlarda işletmelerin hali hazırda bulundurması gereken bir kriz 

yönetim planının bulunması işletme için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu planın uygulanması 

için iyi bir yönetim politikasının uygulanması gerekir. Etkili bir yönetim politikası kriz 

zamanlarında işletmenin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır. Bu çalışmanın amacı, kriz yönetim 

planının işletmelerde kriz öncesi, kriz zamanı ve kriz sonrası dönemlerdeki durumunu araştırmaktır. 

Bu amaçla Adıyaman da mobilya sektöründe üretim faaliyetinde bulunan ve sendikal sorunlardan 

dolayı kriz yaşamış bir işletmede araştırma yapılmıştır. İşletmede kriz döneminde yaşanan 

olumsuzluklar, alınan tedbirler araştırılmıştır. İşletmelerin kriz öncesi, kriz zamanı ve kriz sonrası 

dönemlerde ki durumlarının kriz yönetim planına göre ilişkilendirilmeleri sonucu anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Dönem, Kriz, Plan, İşletme  

ABSTRACT  

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

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

functioning of enterprises. No cases of this type of businesses is already a crisis management plan 

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

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

effective management policy in times of crisis. The aim of this study was before the crisis in the 

business of crisis management plans to investigate the situation in times of crisis and post-crisis 

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

research a company experienced problems due to the union. negative developments during the crisis 

on businesses, the measures taken were investigated of business before the crisis, in times of crisis 

and crisis management plans associated with their results compared to the situation in the post-crisis 

period, there were significant differences. 

Keywords: Period, Crisis, Plans, Business 
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PARÇALANMIŞ AİLE YAPISININ ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMESİNDEKİ 

ROLÜ 

THE ROLE OF FRAGMENTED FAMILY STRUCTURE IN CHILDREN’S TENDENCY 

TO CRIME 

 

Doç.Dr. Ahmet ÖZKİRAZ 

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

Yrd.Doç.Dr. Müşfika Nazan ARSLANEL 

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

Yüksek Lisans Öğrencisi Gül İŞÇİ BAŞ 

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

ÖZET                                                         

Bu çalışmada aile yapısı ile çocukların suçları arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı, 

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

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

yapısındaki çözülmeyi önleyici çözüm önerileri sunmaktır. Yöntem olarak anlayıcı yorumlayıcı 

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

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

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

verilmektedir. Çalışmanın verileri ikincil kaynakların incelenmesine ve yıllarca yapmış olduğumuz 

düzensiz gözlemlere dayanmaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Parçalanmış aile, çocuk, suç. 

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

Keywords: Fragmented Family, Children, Crime 
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KEFALETTEN DÖNME 

 

Arş. Gör. Ahmet SAAT 

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, avahmetsaat@gmail.com 

ÖZET 

Borçlunun borcunu ödememesi ihtimalinde kefilin, alacaklıya karşı, şahsen sorumlu olmayı 

üstlendiği sözleşmeye kefalet sözleşmesi denir. Tek taraflı bir işlem olan kefalet sözleşmesinde 

kefilin temerrüt hükümlerine dayanarak sözleşmeden dönmesi mümkün değildir. Kefilin asıl 

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

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

gelecekte doğan borçlara kefil olan kişinin belli şartlar altında sözleşmeden dönebileceğini hüküm 

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

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

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

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

kişinin dönme hakkını kullanabilmesi için borçlunun mali durumuna ilişkin bazı şartların da 

gerçekleşmesi gerekir. Söz konusu şartlar iki alternatif durumu içerir. İlk şart kefalet sözleşmesi 

kurulduktan sonra borçlunun mali durumunun önemli derecede bozulmuş olmasıdır. İkincisi ise 

borçlunun mali durumunun kefaletin akdedilmesi sırasında kefilin gerekli özeni göstermesiyle 

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

şarttan birinin mevcudiyeti halinde kefil henüz doğmamış bir borçtan yazılı bir beyan ile her zaman 

dönebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kefalet Sözleşmesi, Kefalet sözleşmesinin sona ermesi, Kefaletten dönme 
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BRICS-T ÜLKELERİ VE DIŞ TİCARET POLİTİKALARININ ANALİZİ 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi, asahbaz@konya.edu.tr 

Öğr. Gör. Mahmut Sami DURAN 

Selçuk Üniversitesi, msduran@selcuk.edu.tr 

ÖZET 

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

dikkat çeken ülkelerdir. BRICS-T adı ile anılmaya başlayan bu ülkeler birçok gelişmiş ülke 

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

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

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

yakalamasına yol açmıştır. İhracatlarını, döviz rezervlerini ve milli gelirlerini hızlı bir şekilde 

artıran bu ülkeler, yaşanan ekonomik krizlerden daha az etkilenmişlerdir. BRICS ülkeleri birçok 

açıdan Türkiye ekonomisi ile benzerlikleri bulunmaktadır. Örneğin 1990’lı yıllarda gelişmekte olan 

ülkelerde yaşanan krizlere BRICS ülkeleri ve Türkiye dahil olmuşlardır. Ayrıca makroekonomik 

göstergeleri birlikte değerlendirilen ülkelerdir. Bu nedenle gelişen dünya ekonomisinde BRICS 

ülkeleri ile Türkiye’nin dış ticaretinin analiz edilmesi, dünya ticaretinde son yıllarda meydana gelen 

değişimin ortaya koyulması önemlidir. Bu çalışmada yükselen ekonomiler olarak da bilinen BRICS 

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

edilecektir. Bu bağlamda BRICS ülkeleri ile Türkiye’nin dünya ticaretinde yeri ve değişen önemi 

ortaya koyulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: BRICS-T, Makroekonomik performans, Dış Ticaret 
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MAVİ OKYANUS STRATEJİSİ UYGULAMALARI İLE İÇ GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ  

RELATIONSHIP BETWEEN APPLICATIONS OF BLUE OCEAN STRATEGY AND 
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ÖZET  

Bu çalışmada amaç on yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve 30’dan fazla endüstri alanında 100 yıllık 

geçmişte 150 firmanın stratejilerinin incelenmesi ile geliştirilen Mavi Okyanus Stratejisi ile 

işletmelerde bir değer yaratma faaliyeti olan iç girişimcilik anlayışı arasında ilişki olup olmadığını 

belirlemektir. Harvard’lı akademisyenler W. Chan Kim ve Renee Mauborgne tarafından geliştirilen 

Mavi Okyanus Stratejisi’ine göre şirketler maksimum fayda, minimum risk elde etmek için 

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

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

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

geliştirme, alıcı grupları değiştirme gibi özelliklerin kurum içi girişimcilik ile olan ilişkisi 

incelenmiştir. Mavi Okyanus Stratejisi’ne göre rakiplerle mücadele etmenin en iyi yolu rekabetten 

uzak kalmaktır. Rekabetin acımasız olduğu iş dünyasında girişimcilerin ele alması gereken Mavi 

Okyanus Stratejisi hakkında literatürde sadece stratejik uygulamaların Mavi Okyanus Stratejisi ile 

uyumlu olup olmadığının incelenmesi, diğer strateji yaklaşımları (Rekabet Stratejisi, Schumpeter’in 

Yaklaşımı) ile karşılaştırılması bulunmakla birlikte girişimcilik ile ilgili ilişkisi konusunda 

araştırma yapılmamıştır. Şirketlerdeki Mavi Okyanus Stratejisi ile iç girişimcilik arasında ilişkinin 

var olup olmadığı orta ölçekli şirketler düzeyinde araştırılmıştır. Bulgular araştırma sonucunda 

ortaya çıkacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Stratejik Yönetim, Mavi Okyanus Stratejisi, İç Girişimcilik  

ABSTRACT  

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

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

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

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

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

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

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

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

Keywords: Strategic Management, Blue Ocean Strategy, Corporate Enterpreneurship  
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KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE UYUGULANABİLECEK İDARİ 

KORUMA TEDBİRLERİ 

 

Öğr. Gör. Ali BALKAN 

Gaziantep Üniversitesi. abalkan97@gmail.com  

ÖZET 

Son yıllarda Türkiye’de kadın politikaları, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik 

şiddetin engellenmesi ve kadınların korunması konusunda hukuki düzenlemeler yapılmıştır. 

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

yasal düzenlemelerle, konuya ilişkin hukuksal altyapı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu konuya 

ilişkin en somut adım, 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun” dur. Kadın-erkek eşitliği, kadınların korunması ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi 

“Aile ve Sosyal Politikalar” bakanlığı aracılığı ile sağlanmaya çalışılmaktadır. 6248 sayılı yasanın 

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

bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması olarak belirlenmiştir. Şiddet 

mağduru kişilerin korunması bakımından koruyucu ve önleyici tedbirler alınabilecektir. Koruma 

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

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

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

mağduru kişinin durumuna özel ve olaya özgü bazı idari koruma tedbirlerine karar verebilir. İdari 

koruma tedbirleri şiddet mağdurlarının korunması bakımından 6248 sayılı yasanın temel ilkelerine 

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

tarafından verilen kararlar olaydan sonra kişinin korunması amacı taşımaktadır. İdari koruma 

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

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

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

sürelerle kreş imkanı sağlanması” gibi tedbirler ise şiddet mağduru kişinin korunması bakımdan 

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

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

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

kişinin korunmasında başvurulabilecek en hızlı tedbir olarak değerlendirilebilir. TÜİK verilerine 

göre kadın nüfusun %35,5 eşi veya erkek arkadaşı tarafından fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. 

2016 yılı verilerine göre 367 kadın ve aile bireyi cinayeti işlenmiştir. Bu veriler ışığında kadına ve 

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

devlet ilkeleri ile ve Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerin zorunlu bir sonucudur. 

Şiddetin önlenmesinde mağdura daha hızlı ulaşabilecek ve tedbir alabilecek makamlar mülki 

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

yönelen şiddetin önlenmesinde önemli bir rolü olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:  Kadına karşı şiddet,  koruma tedbirleri, idari koruma tedbirleri 
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TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLERLE YANLIŞ ARAZİ KULLANIMI-AFET İLİŞKİSİNİN 

ANALİZİ 

ANALYSIS OF RELATIONSHIP FOR LAND MISUSE-DISASTER BY EXAMPLES 

FROM TURKEY 

 

Doç. Dr. Ali Ekber GÜLERSOY 

Dokuz Eylül Üniversitesi, gulersoy74@gmail.com 

Arş. Gör. Dr. Mehmet Ali ÇELIK  

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

ÖZET 

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

kısaca doğal ortamda bulunan tüm canlı ve cansız oluşumları kapsayan yeryüzü parçasıdır. Yanlış 

arazi kullanımı ise, arazilerin kabiliyet yeteneklerinin dışında kullanımıdır. Başka bir ifade ile 

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

dikkate alınmadan bilinçsiz bir şekilde kullanılmasıdır. Türkiye’nin coğrafi konumu, hidrojeolojik 

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

aşınması (erozyon), su baskınları, çığ düşmesi gibi afetlere sık sık rastlanmaktadır. Bu duruma 

doğal ortam potansiyelinin plansız ve aşırı kullanımını ifade eden “yanlış arazi kullanımı” da 

eklenince birçok afet tetiklenmekte ve daha yıkıcı hale gelmektedir. 

Bu çalışmada, yanlış arazi kullanımı ile afetler arasındaki ilişkilere değinilmiştir. Diğer bir ifadeyle 

“bazı yıllarda, Türkiye’de, meydana gelen afetlerde yanlış arazi kullanımının ne gibi etkileri 

vardır?” sorusuna yanıt aranmıştır. Bu çerçevede yakın tarihte meydana gelen afetler incelenmiştir. 

Çalışmada, Türkiye’nin belli bölgelerinde sıklıkla meydana gelen afetler üzerinde durulmuştur. 

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

verilmiştir. Bu çalışmada aynı zamanda, “Türkiye’nin muhtelif kesimlerinde sıklıkla meydana gelen 

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

aranmıştır.  

Çalışmada son 2 yılda meydana gelen afetler incelenmiştir. Elde edilen bulgular, yanlış arazi 

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

örnek olarak, Mersin’de, 29 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen ve 2 kişinin ölümüne sebep olan sel 

felaketi, 18 Ekim 2016’da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan Rize’nin Pazar İlçesi’ndeki heyelan olayı, 

8 Nisan 2015 tarihinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği Isparta’nın Sütçüler İlçesi’ndeki kaya düşmesi 

hadiseleri verilebilir.  

Doğal koşullardan dolayı % 90’ın üzerindeki bir kısmı, doğal afet riski taşıyan Türkiye’de, arazi 

kullanımının plansız bir şekilde gelişmesi afetleri tetiklemektedir. Bunu önleyebilmek için, arazi 

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

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

toplanması, depolanması ve disiplinler arası çalışmaların özendirilmesi gerekmektedir. Yetkili 

devlet kurumlarınca konunun uzmanlarına “Afet Yönetiminde Arazi Kullanımı Planlaması” adında 

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

alanlarının, otoyolların, şehirlerin gelişimi ve planlaması bu envanter kapsamında 

gerçekleştirilmelidir. 
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Anahtar Kelimeler: Afet, Heyelan, Sel, Türkiye, Yanlış Arazi Kullanımı. 

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lot of disaster are triggered and it becomes more catastrophic. 

In this study, we dealt with relationships between land mis-use and disasters. In other saying, we 

sought answer to the question ‘‘What kind of impacts does land mis-use have on disasters 

happening in Turkey in some years?’’ In this context, we examined disasters which have happened 

in the recent history. In the study, we dwelt upon disasters which occur frequently in some regions 

of Turkey. For instance, we gave examples for flood event in Mediterrenean Region, and for 

landslide cases in Black Sea Region. In this study, on the other hand, we sought answer to the 

question ‘‘what should be done for adverse impacts of disasters occuring frequently in various parts 

of Turkey to be minimized?’’ 

In the study, we examined disasters which have happened in the last two years. Findings obtained 

show that misuse land use increased material damages and danger of death. Flood disaster which 

happened on 29th of December, 2016 and led to death of two persons in Mersin city; Landslide 

event which resulted in death of 2 persons on 18th of October, 2016 in Pazar district of Rize city; 

and rock falling by which one person lost his/her life on 8th of April, 2015 in Sütçüler District of 

Isparta city can be given as examples to this situation. 

In Turkey of which a part of over 90% carries risk of natural disaster because of natural conditions, 

development of land use in an unplanned way triggers disasters. In order for this to be able to 

prevent, within the scope of land use planning, geological-hydrogeological, geomorphological, 

pedological conditions of Turkey should be known well. Besides this, it is required that land 

inventories are collected in detail, stored and that interdisciplinary studies are encouraged. 

Relevant-to-subject experts, by the authorized state institutions, should have the detailed inventory 

named ‘‘Land Use Planning in Disaster Management’’ prepared. Development and planning of 

industrial areas, auto ways and cities by local administrations and relevant ministries in Turkey 

should be carried out within the scope of this inventory. 

Key Words: Disaster, Landslide, Flood, Turkey, Misuse Land Use. 
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SOFİSTİK HAREKETTE SÖZÜN ÖNEMİ 

IMPORTANCE OF SPEECH IN SOPHISTIC MOVEMENT 

 

Araş. Gör. Ali Han BABUÇÇU 

Uludağ Üniversitesi, alihan@uludag.edu.tr 

ÖZET 

Başlıkta da işaret ettiğimiz gibi, bu çalışma Antik Yunan felsefesi açısından büyük bir kırılma anına 

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

çalışma öncelikle Yunan politik tarihindeki bir takım önemli değişmelere odaklanacaktır. Yunan 

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

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

ile birlikte siyasette kitleleri etkileyecek bir araç olarak teşekkül etmiştir. Ortaya çıkan bu yeni söz 

tipinin en önemli temsilcileri Sofistlerdi. Özellikle onlarla birlikte felsefe bakışını dışımızdaki 

âlemden gündelik yaşama çevirmiş ve insanî problemleri kendisine konu edinmiştir. Daha önce 

belirttiğimiz gibi bu çalışmanın temel amacı da Antik Yunan düşüncesindeki değişmeyi Sofistler 

üzerinden okuma çabasıdır.  

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

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Greek thought through the Sophists.  

Keywords: Sophists, Speech, Gorgias, Protagoras 
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ZORUNLU GÖÇ DURUMUNDA TOPLUMA ENTEGRE OLMA DÜZEYİ: GAZİANTEP 

İLİNDEKİ SURİYELİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Doktora Öğrencisi Ali ÖZASLAN 

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

ÖZET 

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

oluşturduğu bir yapının varlığından bahsetmek mümkündür. Söz gelimi sosyal kimlik en başta 

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

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

konusunda psikolojik rahatlama imkânı sağlarken tamamen bireyin kendi seçimleri sonucunda 

şekillenen bir olgu değildir (Tajfel, 2010). Bireylerin içlerinde bulundukları yapı değişime 

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

düzeylerinin de değişmesi olasıdır. Bu araştırmada, 2011 yılında Suriye’de başlayan savaştan dolayı 

zorunlu göç eden Suriye halkının; sınır komşuluğu, akrabalık ilişkileri ve inanç benzerliğinden 

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

ölçülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamada Suriyeli vatandaşlara ve Türk vatandaşlarına anket 

uygulanmıştır. Anket formu; yurttaşlık kimliği, sosyal bakış açısı, sosyo-kültürel sorunların 

irdelenmesi ve sosyal değişim davranışları boyutlarından meydana gelmektedir. Türk vatandaşlara 

uygulanan anket sonuçları kontrol değişkeni olarak ele alınmıştır. Arapçaya çevrilerek Suriyeli 

vatandaşlara uygulanan anketlerde elde edilen verilerin analizi sonucunda gruplar arası farklılıklar 

ve bu farklılıkların kaynaklandığı nedenler analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan 

bulgular ışığında toplumsal açıdan Suriyeli ve Türk vatandaşların entegrasyonuna ilişkin önerilerde 

bulunulmuştur. 

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

 

Prof.Dr. Ali Rıza GÜL 

alirizagul@hotmail.com  

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

istismar etmektedirler. Çağrıştırdığı olumsuz anlamıyla şiddet ve terörün gerçek bir insanlık suçu 

olduğunda şüphe yoktur. Gerçekte bütün insanlığa karşı işlenmiş olan bu suçun failleri, maalesef 

kendilerine dini metinlerden referans bulabilmektedirler. Üzülerek belirtelim ki, İslam’ın kutsal 

metinleri de hem geçmişte hem de günümüzde şiddet ve terörü destekleyen argümanlar olarak 

kullanılmıştır. Geçmişten Haricilik Mezhebi ile Haşhaşiler hareti, günümüzden de el-Kâide, Tâliban 

ve Dâiş örgütleri, Kur’an’ın ayetlerini mensup oldukları terör örgütlerinin ve yaptıkları terör 

faaliyetlerinin destekçisi haline getiren yapılar olarak İslam tarihindeki yerlerini almıştır. Oysa 

Kur’an’da günümüzdeki kavramsal anlamlarıyla şiddet ve terörü birebir karşılayan veya bunları 

meşrulaştıran herhangi bir kavram yer almaz. Şu kadar var ki, çağdaş Arapçada şiddet kavramını 

karşılamak üzere kullanılan, klasik Arapçada da merhametsizlik ve acımasızlıktan şiddete kadar 

hayli geniş bir anlam alanına sahip olan ‘unf (نف  sözcüğü Kur’an’da hiç yer almazken, çağdaş (ع

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

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

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

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

vermemiz, Kur’an’ın güç, kuvvet ve kudretin iyiye veya kötüye kullanılmasına ilişkin tavrının 

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

ayetlerden teröre ve terör faaliyetlerine destek bulmaya çalışmanın, Kur’an’ı amacı dışında 

yorumlama ve İslam’ı istismar etme anlamına geldiğini gözler önüne sermektir. 

Anahtar Kelimeler: 
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SOSYAL DEVLET VE SAĞLIĞIN DÖNÜŞÜMÜ 

 

Ali ÜNAL 

Yrd. Doç. Dr. aliunal19@gmail.com 

ÖZET 

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

sorumluluğunu üzerine almış ve sosyal devlet anlayışını öne çıkarmıştır. Bu anlayış, Cumhuriyet 

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

hizmetlerine görülürken Cumhuriyet’in kurulması sonrasında oluşturulan sağlık politikalarında daha 

net ifadelerle yerini bulmuştur. Bütün dönemlerdeki sağlık politikalarında sosyal devlet anlayışı ile 

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

Sosyal devlet kavramına göre devletin amacı, vatandaşlara insan onuruna uygun asgari yaşam 

şartlarını sağlamaktır. Devlet sosyal adaleti sağlamalı, sosyal ve ekonomik yaşama müdahalede 

bulunarak vatandaşlara yarar sağlamalıdır. Sosyal devlet anlayışında, devletin vatandaşlarına insan 

onuruna yakışan asgari yaşam standartlarını sunması, milli gelirin adil dağılımını sağlaması, sosyal 

adaleti sağlaması, ekonomik ve sosyal hayata müdahale ederek vatandaşlarına kişisel, siyasal, 

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

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

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

altına alması gerekmektedir. Bu gerekleri yerine getiren bir devlet içinde yaşayan vatandaşların da 

temel ihtiyaçları karşılanmış, insan onuruna yakışan yaşam şartlarına sahip özgür bireyler olmaları 

beklenmektedir. Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere, sosyal devlet anlayışı sadece asgari şartları 

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

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

Sağlık hizmetleri sağlığın tanımından yola çıkılarak insanların hastalıklardan uzak kalarak tam 

iyilik halinin sağlanmasına yönelik sunulan hizmetler olarak tanımlanabilir. Kapsamında, 

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

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

sunulmasından da sorumludur ve sağlık hizmetlerinin en büyük tedarikçisi durumundadır. 

Türkiye’de sağlık sisteminin organizasyonunu, hizmet sunumunu, teşkilat yapısını, mevzuatı ve 

bakış açısını tamamen değiştirmeye yönelik bir uygulama olarak sağlıkta dönüşüm programı hayata 

geçirilmiştir. Sağlıkta dönüşüm programı daha önceki dönemlerden beri süregelen sosyal anlayış 

devam etmiş, devlet yine sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri sunmaya, vatandaşların tamamının bu 

hizmeti alması için düzenlemeler yapmaya, ülke genelinde sağlık teşkilatını genişletmeye devam 

etmiştir. Bu uygulamalar sürdürülürken vatandaşların sağlık alanında asgari yaşam standartlarına 

ulaşımı yönünde destekler ve engeller ortaya çıkabilmektedir. Çalışmanın amacı, sağlıkta dönüşüm 

programı kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların sosyal devlet anlayışı ile değerlendirilmesidir. 

Araştırmada sağlık hizmetleri ile kamusal finansmanın en büyük bileşimi olan sosyal güvenlik 

hizmetleri değerlendirilmiştir. Sağlıkta dönüşüm programının bileşenleri temel alınarak 

vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımı, sağlık göstergelerindeki değişim ve sağlık hizmeti 

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

güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında birleştirilmesinin, genel sağlık sigortası uygulamasının 

sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırıcı uygulamalar olduğu, aile hekimliği sisteminin devletin 
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bireylerin sağlık hizmeti almaları konusunda olumlu çıktılar sağlayan sosyal bir müdahale olduğu 

değerlendirilmiştir. Özellikle mevzuat yoluyla yapılan bazı düzenlemelerin, sosyal güvenlik prim 

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

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

ifade edilmiştir.  

Türkçe Anahtar Kelimeler: Sosyal devlet, sağlık hizmeti, sağlıkta dönüşüm 
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SOSYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE YARATICI 

DÜŞÜNME BECERİLERİNİ KAZANDIRMADAKİ ETKİLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ: 

REYHANLI ÖRNEĞİ 

 

Uzm.Öğretmen Ali ÜNSAL 

Milli Eğitim Bakanlığı, unsal-ali@hotmail.com  

ÖZET 

Dünyada yaşanan değişimi lehine çevirmek isteyen ülkeler eğitim sis-temlerini de bu doğrultuda 

yenilemek ve bu yenileşmeyi eğitim faaliyetlerine yansıtmakla yükümlüdürler. Dünyadaki hızlı 

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

düşünme biçimlerine ve temel biliş-sel becerilere sahip olmaları; eğitimin ise bu özelliklere sahip 

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

etkinliklerinin ve sonuçlarının belirleyicisi, eğitimin ana ekseni konumundaki öğretim 

programlarıdır. Ülke genelinde uygulanmaya başlanan yeni ortaöğretim programları ile öğrencilere 

kazandırılması hedeflenen bazı temel beceriler bulunmaktadır. Tarama tipindeki bu araştırmanın 

amacı, Sosyoloji Dersi Öğretim programının eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerilerini 

kazandırmadaki etkisine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırma ile Reyhanlı İlçesinde 

yeni programın uygulandığı beş pilot ortaöğretim okulunda öğrenim gören 323 öğrencinin görüşü 

üçlü Likert tipi bir ölçekle alınmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri hesaplanmıştır. 

Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Öğrenciler 

eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerilerini kazandırmada Sosyoloji Dersi Öğretim 

programını etkili bulmuşlardır. Araştırma ile eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin öğrencilere 

kazandırılması yönünde olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Bunu, çalışmanın yürütüldüğü okulların ilçe 

merkezinde bulunan pilot okulları oluşuna ve programın özenle uygulanışına bağlamak 

mümkündür. Bu nedenle benzer çalışmalar farklı yerleşim yerlerinde ve farklı sosyoekonomik 

çevrelerde bulunan okullarda da yürütülmelidir. Böylece programın uygulanmasında yaşanan olası 

sorunlu durumlar daha belirgin biçimde ortaya konabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretim programı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme 
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JOHANN GOTTFRIED HERDER’DE MİLLİYETÇİLİK DÜŞÜNCESİ 

 

Arş. Gör. Alper İPLİKCİ 

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

ÖZET 

J. G. Herder, felsefe tarihinin Aydınlanma döneminde yaşamış olan önemli düşünürlerinden biridir. 

Yaklaşımları itibarıyla özellikle tarih felsefesi ve siyaset felsefesi alanlarına önemli katkılar 

sunmuştur. Ortaya koymuş olduğu tarih, kültür ve gelenek üzerine yorumları, döneminin genel 

yaklaşımına karşı bir duruşu ifade etmesi ve farklı bir bakış getirmesi açısından önemlidir. Herder, 

bir Aydınlanma karşıtıdır. Özellikle Aydınlanma düşüncesinin getirmiş olduğu çeşitli nitelikler, 

onun, ulusçuluk düşüncesini benimseme ve kendine göre temellendirmeye gitme noktasında en 

önemli nedendir. Aydınlanma’nın getirmiş olduğu bir dünya görüşü, bir toplum düzeni, bir 

gerçeklik algısı vardır. Özellikle 17. Yüzyıldaki modernleşme ile başlayan ve 18. Yüzyılda zirve 

noktasına ulaşan Aydınlanma düşüncesi, bilimselliğe dayalı bir dünya tasavvuru oluşturmuştur. 

Aydınlanma, özellikle kendisinden önceki geleneksel dünyanın yaklaşımlarını, felsefesini, 

inançlarını, bilimsel metodunu ve gerçekliğin ne olduğuna dair düşüncelerini derin bir eleştiri 

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

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

metodu mutlak gerçekliğin yegâne açıklamasıdır. Bilimsellik mantığı tüm insan alanlarına 

yerleştirilmelidir. İnsanlık, artık bilim ile bir ilerleme sürecine girmiştir ve bu ilerleme 

yeryüzündeki her şeyin temel yasası olmak durumundadır. Herder ise Aydınlanma’nın attığı 

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

ortadan kaldırmaktan başka bir şey olmadığını vurgular. Özellikle Aydınlanma’nın şiddetle 

savunduğu “ilerleme” idesinin, tüm dönemlere ve toplumlara dayatılan bir düşünce tarzı olduğunu 

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

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

Ayrıca Herder materyalist bir tarih anlayışını da eleştirir. Çünkü materyalist tarih anlayışı insanları 

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

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

çözüm yolu üretmiştir ve bu çözüm yoluna dayalı olarak bir ulusçuluk düşüncesi ortaya koymuştur. 

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

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

yasa olsa bile bilinemez. İlerleme düşüncesi, yalnızca Aydınlanma döneminin bir özelliğidir ve bu, 

tüm insanlık tarihine genellenemez. İlerleme, tüm insanlığın dönemleri içerisinde yalnızca bir 

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

görülemez, ona göre tüm insanlık tarihini oluşturan şey, her dönemin ve her toplumun kendi 

özgünlüğünün toplamıdır. Genel olarak tüm “insanlık” önemlidir ve her toplumun ve dönemin 

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

olmamasından kaynaklanan bir düzen arayışı içerisinde genel bir yasa bulma çabasını eleştiren 

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

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

yasaların birbirleriyle olan ilişkileri ise yalnızca anlaşılabilir. Dolayısıyla toplumsal alanda, insanın 

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

benimsenebilir. Herder’in Aydınlanma düşüncesini, insanlığın özgünlüğünü, değerlerini ortadan 
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kaldırması dolayısıyla eleştirmesi, onu ulusçuluk düşüncesine götürmüştür. Aydınlanmanın getirmiş 

olduğu çeşitli “olumlu” gibi görünen kavramları, aslında insanları aldatan birer unsur olarak 

değerlendirir. Bu yaklaşımları benimsemek, insanların kendilerine özgü olan yönlerini yok 

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

değerlerini ve değerlendirmelerini muhafaza etmeleri ve farklılıkların varlığının 

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

döneme ve toplumdan topluma değişkenlik arz edebilen farklılıkların toplamının oluşturduğu bir 

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

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

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

Çalışmamızda, Herder’in düşüncelerinin nasıl örüldüğü ele alınacak ve böylece ulusçuluk 

düşüncesinin Herder’in bakış açısıyla nasıl temellendirildiği analiz edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anlama, kültür, ulusçuluk 
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THE RIGHT TO A FAIR TRIAL UNDER THE ARTICLE 6 OF THE EUROPEAN 

CONVENTION OF HUMAN RIGHTS (ECHR) 

 

Assistant Prof.Dr. Arzu TUNCER 

Hasan Kalyoncu University, av.arzutuncer@hotmail.com 

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 10 OF THE ECHR 

 

Assistant Prof.Dr. Arzu TUNCER 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, av.arzutuncer@hotmail.com 

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

discourse.  

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

European Court of Human Rights, freedom of expression. 
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ÇAKIŞAN ÇIKARLAR KAPSAMINDA RUS İRAN İLİŞKİLERİ VE NÜKLEER 

PROGRAMI 

RUSSIAN-IRANIAN RELATIONS AND NUCLEAR PROGRAM IN THE CONTEXT OF 

CONFLICTED INTERESTS  

 

Prof. Dr. Asem Nauşabayeva HEKİMOĞLU  

Bitlis Eren Üniversitesi, esmigul@hotmail.com 

 ÖZET  

21 yüzyılda uluslararası ilişkiler sistemindeki tek kutupluluğu önlemek için güç dengesini 

oluşturmayı arzulayan bazı önemli devletler, bulunduğu bölgelerdeki ülkelerle işbirliği yapmaya 

başlamışlardır. Bunlardan biri olan Rusya Federasyonu ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki 

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

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

kendi çıkarları doğrultusunda belirlediği stratejik amaçlarına ulaşmak için aralarında uyumlu 

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

ülke arasındaki ilişkilerinde, nükleer faaliyetleri kapsamındaki ilişkiler önem arz etmektedir. İran’ın 

nükleer programını geliştirilmesini istemeyen Batı ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerin, 

bölgesel ve dünya siyasetinde etkili olmasını kabul görmeyen Rusya, İran’ın nükleer programını 

geliştirmesi kapsamında çok sayıda işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. Çünkü Moskova, sınırları 

yakınında gelişecek olan nükleer sahibi bir devleti kontrol dışı bırakmak istememekte ve bu 

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

çalışmada, Rusya ve İran nükleer programını geliştirme alanındaki yapılan iş birliğinin inişli çıkışlı 

dönemleri, faaliyetin kapsamı ve gelecekteki durumu aydınlatılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Nükleer Program, İran 

 ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keywords: Russian Federation, Nuclear Program, İran  

 

http://www.iksad.org/
mailto:info@iksad.org
http://www.iksadfuarkongre.org/
mailto:esmigul@hotmail.com


 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

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

Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & 
Other Disciplines 

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

 

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

37 

TYCHO BRAHE’NİN GÖZLEMLERİNİN ARİSTOTELES’İN 

 EVREN ANLAYIŞINA ETKİSİ  

THE EFFECT OF TYCHO BRAHE’S OBSERVATİONS TO THE UNDERSTANDİNG 

ARİSTOTLE’S UNİVERSE 

 

Arş. Gör. Asım DİLMAÇÜNAL 

Bingöl Üniversitesi, adilmacunal@bingol.edu.tr  

ÖZET 

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

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

unsurdan meydana gelmektedir. Bu evrende değişim, oluş, bozuluş mevcuttur. Ay altı evrende yer 

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

parçası olan bir taş parçası, doğal yerine yani merkeze doğru başka bir değişle aşağıya hareket eder. 

Ateş ise doğal yerine doğru, yani yukarıya doğru hareket eder. Yukarı ve aşağı bize göre 

değişmemekle birlikte ateşin gittiği yer yukarı, topraktan olan şeylerin gittiği yer aşağıdır. Ay üstü 

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

gelirler. Bu unsurun etkisiyle, söz konusu evrende değişim, oluş ya da bozuluş söz konusu değildir. 

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

sergilerler. Aristoteles’in evrene ilişkin görüşleri uzun yıllar kabul görse de görüşlerine eleştiriler de 

getirilmiştir. Danimarkalı Tycho Brahe tarafından yapılan gözlemler Aristoteles’in sistemine 

eleştirileri artırmıştır. Özellikle, Tycho’nun döneminde gerçekleşen “yeni bir kuyruklu yıldızın 

keşfi” ve “süpernova gözlemi” Aristoteles’in ay üstü evrende oluş ve değişimin olmadığı yönündeki 

görüşüne karşıttır. Bunun sonucunda bu kavramlar tekrar değerlendirilmiş, hatta ay üstü evrendeki 

cisimlerin imtiyazlı olmasını sağlayan esir maddesi fikri sarsılmıştır. Bu çalışmada Tycho Brahe’nin 

gözlemlerinin Aristoteles’in otoritesini nasıl zayıflattığı gösterilmeye çalışılacaktır.  

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

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

critics to Aristotle’s system. Especially, “the discovery of a new comet” and “the observation of 

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

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

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

of Tycho Brahe weaken the authority of Aristotle.  

Keywords: Aristotle, Sub lunar world, Supra lunar world, Tycho Brahe, Supernova. 
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GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN 

EKONOMİK MALİYETİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

 

Yrd.Doç.Dr. Aslı ÖZPOLAT 

Gaziantep Üniversitesi, ozpolat@gantep.edu.tr 

Yrd.Doç.Dr. Ferda NAKIPOĞLU ÖZSOY 

Gaziantep Üniversitesi, nakipoglu@gantep.edu.tr  

ÖZET 

Cinsiyet eşitsizliği eğitim, sağlık, işgücü, teknoloji ve verimlilik gibi unsurlar üzerinde olumsuz etki 

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

hareketlerinin başarı şansını azaltabilmektedir. Bununla birlikte, cinsiyet eşitsizliği sorunsalı sadece 

kaynak dağılımdan adil yararlanma sorunu olmayıp, kadınların ekonomik faaliyetlere katkısını 

zayıflatarak onların yoksulluğun birincil aktörü haline gelmesine neden olabilmektedir. Bu 

doğrultuda, çalışmanın amacı işgücü ve eğitim kapsamında yer alan cinsiyet eşitsizliğinin ekonomik 

büyüme ve kalkınma üzerindeki etkisini incelemektir.  Çalışmada, gelişmiş ve gelişmekte olan 

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

model ile analiz edilecektir. Bu kapsamda model iki aşamalı olarak oluşturulmuştur. İlk aşamada 

panel nedensellik analizi ile değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi test edilecektir. İkinci 

aşamada ise Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) uygulanacaktır.    Çalışmanın beklenen 

sonucu gelişmiş ülkelerde cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı ekonomik maliyetin gelişmekte olan 

ülkelere göre daha az olmasıdır.  

Anahtar kelimeler:  Cinsiyet Eşitsizliği, Kalkınma, Eğitim, İşgücü, Ekonomik Maliyet, Ekonomik 

Büyüme, GMM 
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PAZARLAMA VE BEYNİN ETKİLEŞİMİ: NÖROPAZARLAMA DENEYSEL ÇALIŞMA 

ÖRNEKLERİ 

 

Yrd.Doç.Dr. Atilla YÜCEL 

Fırat Üniversitesi, ayucel@firat.edu.tr 

ÖZET  

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

nöropazarlama, nörolojik araştırmalarda elde edilen verilerin pazarlama disiplinine aktarılması 

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

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

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

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

insanların satın alma kararını nasıl verdiklerini ve hangi pazarlama araçlarından etkilendiklerini 

anlamaya çalışmaktadırlar. Pazarlama ile Nörolojinin ortak çalışma alanı olan Nöropazarlama; 

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

beş duyu organının gönderdiği veriler doğrultusunda beynin satın alma karar sürecini 

incelemektedirler. Tüketicilerin ürün, fiyat, reklam, koku, tat, görseller gibi çeşitli uyarıcılara karşı 

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

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

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

uzmanlarıyla birlikte yorumlandığı bir araştırma alanı olarak literatürde yerini almıştır Bu 

çalışmada; nöropazarlama yöntem ve araçlarının kullanılarak yapıldığı deneysel çalışma örneklerine 

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

nöropolitika çalışması ile otomobil tercihleri üzerine yapılan araştırmalar incelenmiştir. Deneysel 

çalışmalardan elde edilen sonuçlar, tüketici davranışlarını anlamada ve analiz etmede önemli 

ipuçları sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nöropazarlama, EEG, Tüketici Davranışı 
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HATAY İLİNDEKİ YEŞİL YILDIZLI OTELLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 

FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

A RESEARCH ON SUSTAINABLE TOURISM ACTIVITIES OF GREEN STAR HOTELS 

IN THE HATAY PROVINCE 

 

Yrd. Doç. Dr. Atınç OLCAY 

Gaziantep Üniversitesi, olcay@gantep.edu.tr  

Yüksek Lisans Öğrencisi Ali BAĞDADİ 

Gaziantep Üniversitesi, bagdadi1212@gmail.com  

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Hatay ilinde faaliyet gösteren yeşil yıldızlı otellerin sürdürülebilir turizm 

kapsamında gerçekleştirdiği uygulamaların ortaya konmasıdır. Bu kapsamda yeşil yıldız belgesine 

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

yapılan uygulamalar değerlendirilmiştir. Bu çerçevede araştırmanın verileri Hatay ilinde bulunan 

yeşil yıldız belgesine sahip otel işletmelerinde görev yapan yöneticilerle yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonuçları otellerde enerji ve su tasarrufunun 

yanı sıra atık yönetimi ile ilgili uygulamaların mevcut olduğunu göstermiştir. 

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

Yıldız 

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

Keywords: Sustainability, Sustainable Tourism, Sustainable Development, Green Star 
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TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM GÖREN 

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMET KALİTESİNE İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ (TÜRKİYE ÖRNEĞİ) 

DETERMINING THE VIEWS OF VOCATIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL 

MANAGEMENT STUDENTS ON THE QUALITY OF EDUCATION 

 (THE CASE OF TURKEY) 

 

Doç.Dr. Atınç OLCAY 

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

Eşref AY 

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

ÖZET 

Bu araştırma Türkiye’deki Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulları’nda eğitim gören 

öğrencilerin eğitim-öğretim hizmet kalitesine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Bu amaçla oluşturulan anket formu araştırma evrenindeki 850 öğrenciye uygulanmıştır. Elde elden 

veriler SPSS 23.0 programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Türkiye’deki Turizm ve 

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

yönelik görüşlerinin genel olarak olumlu yönde olduğu, okulların öğrencilerin sosyalleşebilecekleri 

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

kolaylıkla yararlanabilmeleri konularında da öğrencilerin ağırlıklı olarak kararsız görüş 

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

farklılaştığı ancak not ortalaması ve bölüm bağımsız değişkenlerine göre farklılaşmadığı tespit 

edilmiştir. 

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

ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

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

free variables do not have sway the opinions. 

Keywords: Quality of education, tourism education, vocational school. 
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KURULUŞTAN KURTULUŞA ŞEHİTLİK ARAŞTIRMALARI 

 

Prof. Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ 

Bitlis Eren Üniversitesi, absarac@beu.edu.tr 

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

Öğr. Gör. Sinan KOŞAROĞLU  

Cumhuriyet Üniversitesi, sinankosaroglu@gmail.com  

ÖZET 

1040 yılından itibaren Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Türkler, yaklaşık 1000 yıldır Anadolu 

topraklarında farklı devletlerle hüküm sürmeye devam etmektedir. Savaşlar kaçınılmaz şekilde 

Anadolu’nun tarihte önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Ancak her savaş beraberinde çok ciddi 

kayıplar ortaya koymakta ve gelişmeyi sekteye uğratmaktadır. Türklerin Anadolu’yu yurt 

edinmesinden buyana gelişmenin kısıtlı kalmasında da önemli bir faktör olmuştur. Diğer yandan 

Anadolu’da meydana gelen savaşların büyük bir bölümü din savaşları ya da dinler arası üstün gelme 

çabasının bir sonucu olarak meydana gelmiştir. Bu nedenle de Anadolu’da şehitlik kültürü 

yaygınlaşmıştır. Bu çalışma kapsamında farklı dönemlere ait savaşlardan sonra oluşturulan şehitlik 

alanları jeofizik yöntemlerle araştırılmıştır. Ahlat(Bitlis)’da bulunan Selçuklu yerleşimi 

mezarlıkları, 1. Dünya Savaşı’nın en kanlı cephesi olan Çanakkale’deki Gelibolu Yarımadası’ndaki 

Çanakkale Şehitlikleri, Sarıkamış ve Allahuekber Dağları’nda Osmanlı-Rus Savaşı şehitlik alanları, 

Kurtuluş Savaşı’nın en önemli savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesinin geçtiği Polatlı ve 

Haymana’daki alanlardaki başta şehitlik yerleri olmak üzere savaş kalıntılarının belirlenmesi 

çalışmalarında ulaşılan bulgular ve Anadolu’nun şehitlik izleri araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Jeofizik, Çanakkale, Ahlat 
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OSMANLI DEVLETİ’NDE KIZ SANAYİ MEKTEPLERİ 

 

Ayhan DOĞAN 

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

Fatma ÇERİKAN 

ÖZET  

Bu çalışma, Osmanlı Devleti’nde sanayide modernleşmenin eğitime yansımaları ve bunun 

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

Mekteplerini ele almaktadır. Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan sanayide 

modernleşme ve makineleşme süreci, sanayi sektörüne teknik eleman yetiştirme ihtiyacını ortaya 

çıkartmış ve bu ihtiyaçtan hareketle söz konusu sektörde birtakım değişiklikler meydana getirmiştir. 

Klasik dönemlerde usta-çırak ilişkisine dayalı eleman yetiştirme modeli yerine, bu dönemde yeni 

gelişen sanayi sektörlerine adapte olacak personelin yetiştirilmesine gayret edilmiştir. Öncelikli 

amacı kimsesiz ve yetim çocukları koruyup kollamak olan ve temeli 1863 yılında Niş’de Mithat 

Paşa tarafından atılan Islahhaneler, yapılan düzenlemelerle Sanayi Mektepleri olarak Osmanlı 

Devleti’nin teknik elemanlarını yetiştirmeye başlamıştır. Kız Sanayi Mektepleri de sanayide 

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

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

kadınları yetiştiren bir eğitim kurumu olmuştur. Bu bağlamda, Kız Sanayi Mektepleri tarihsel 

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

hakkında bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Islahhane, Kız Sanayi Mektebi, Mesleki Eğitim 
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İSTANBUL’DA BİR HUSUSİ MEKTEP GİRİŞİMİ ‘’AŞİYAN MEKTEPLERİ’’ 

 

Ayhan DOĞAN 

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

Sadık ÇETİN 

Gaziantep Üniversitesi 

ÖZET 

 1857’de Maarif Nezaretinin teşekkülü ile Osmanlı devletinde eğitim, merkezi bir yapı içerisinde 

şekillenmeye başlamıştır. Bu suretle eğitimde çağdaşlaşma hamlesine yeni bir ivme 

kazandırılmıştır. Bu süreçte ülkenin çoğu yerinde yeni usulle eğitim verecek okullar inşa edilmiştir. 

İlk olarak 1873 sonrasında açılmaya başlayan Müslim hususi mektepleri batılı tarzda açılan 

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

bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Aşiyan Mektepleri, 1920 yılında merkez şubesi Belediye 

civarında Fazlı Paşa’da, diğer şubesi ise Kadıköy’de kurulmuştur. Ahmet Cevdet Bey, Bestekar 

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

suretiyle Kadıköy şubesini açmıştır. Bu okul İlk olarak iptidai ve tali sınıfları bünyesinde barındıran 

bir idadi olarak kurulmuştur. Galatasaray Sultanisi’nin programını tatbik etmek amacıyla Maarif 

Müdüriyetine başvuruda bulunulmuş ve Maarif-i Umumiye Nezareti Heyet-i Teftişiye Dairesinin 6 

Şubat 1921 tarihli izni ile Galatasaray Sultanisi’nin programının tatbiki ve bazı derslerde Fransızca 

eğitim verilmesi konusunda sakıncanın bulunmadığı ifade edilmiştir. Aşiyan Mektepleri öncelikle 

10.000 liralık bir sermaye ile faaliyete başlamıştır. Ahmet Cevdet Bey’in ifadesine göre halkın ciddi 

talebi nedeniyle kısa zamanda sermayesini 20.000 liraya çıkarmak suretiyle eğitim ağını 

genişletmeye çalışmıştır. Çünkü, nihai amaç sadece İstanbul’da değil Anadolu’nun birçok yerinde 

şubeler açmaktı. Ancak, Aşiyan mektepleri İstanbul’da açılan birçok hususi okul gibi dönemin zorlu 

ekonomik şartlarına dayanamamış ve iflas etmiştir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maarif Fonunda 5 

numaralı dosya içinde Aşiyan Mekteplerine ait sadece birkaç evraka rastlanmış olsa da dosya 

içindeki izahnâmede Aşiyan Mekteplerinin açılmasının sebebi, uygulanacak dersler, okula kabul 

şartları konusunda kâfi derecede bilgi yer almaktadır. İşte, bu çalışma müteşebbis bir kişilik ve 

eğitime gönül vermiş bir şahsiyet olarak temayüz etmiş Ahmet Cevdet Bey’in İstanbul’da açtığı ve 

zamanla taşraya da yaymak istediği Müslim hususi mekteplerine bir örnek olan Aşiyan Mektepleri 

hakkındadır.  

TÜRKÇE ANAHTAR KELİMELER: İstanbul, Aşiyan Mektepleri, Ahmet Cevdet Bey 
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TÜRKİYE’DE BÜYÜME- ENFLASYON İLİŞKİSİ: GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ 

(1939-2013) 

GROWTH-INFLATION RELATIONSHIP IN TURKEY: GRANGER CAUSALITY 

ANALYSIS (1939-2013) 

 

Öğr. Gör. Ayhan KORKULU 

Atatürk Üniversitesi, ayhan.korkulu@atauni.edu.tr 

Öğr. Gör. Burhan YILMAZ 

Atatürk Üniversitesi, burhan.yilmaz@atauni.edu.tr 

ÖZET  

Türkiye’de uzun yıllardan beri gündemde olan enflasyon olgusunun ekonomik büyüme üzerindeki 

etkisi halen tartışılmaktadır. 1970’li yıllara kadar, enflasyonun büyüme üzerinde pozitif etkiye sahip 

olduğu düşünülmekteyken sonraki yıllarda yapılan ampirik çalışmalar enflasyonun büyümeyi 

olumsuz etkilediği düşüncesinin yerleşmesine olanak sağlamıştır. Bu çalışmada Türkiye’de 1939-

2013 yılları zaman serisi verilerinden yararlanarak ekonomik büyümeyi temsilen GSMH büyüme 

hızı ile enflasyon endeksleri (TÜFE, ÜFE ve GSYİH Deflatörü) arasındaki ilişki granger 

nedensellik analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, enflasyon 

göstergelerinden TÜFE ve ÜFE ekonomik büyüme üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı, 

ekonomik büyümenin granger nedeninin GSYİH Deflatörü olduğu tespit edilmiştir. Buradan 

ekonomik büyüme ile enflasyon arasındaki ilişki seçilen enflasyon göstergesine göre değiştiği 

sonucuna ulaşılmaktadır. Regresyon analizi sonucu yorumlandığında, enflasyonda (GSYİH 

Deflatörü) meydana gelen %1’lik bir artış büyümeyi % 0.15 oranında azaltmakta olduğu tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: TÜFE, ÜFE, GSYİH Deflatörü, Ekonomik Büyüme  

ABSTRACT 

The impact of the inflation phenomenon on economic growth, which has been on the agenda for 

many years in Turkey, is still being discussed.Until the 1970s, inflation was thought to have a 

positive effect on growth. Empirical studies made in the following years have enabled the 

settlement of the idea that inflation affects growth negatively. In this study, the relationship between 

GNP growth rate and inflation indices (TÜFE, ÜFE and GDP Deflator) which representing 

economic growth has been tried to be determined by granger causality analysis by using 1939-2013 

time series data in Turkey. According to the results, it is determined that TÜFE and ÜFE have no 

effect on economic growth and GDP Deflator is the cause of economic growth. From here it is 

concluded that the relationship between economic growth and inflation changes according to the 

selected inflation indicator. When the regression analysis was interpreted, it was determined that a 

1% increase in inflation (GDP Deflator) decreased the growth by 0.15%.  

Keywords: TÜFE(CPI), ÜFE (PPI), GDP Deflator, Economic Growth 
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KREDİ KARTI, KREDİLİ MEVDUAT HESABI VE MEVDUAT İLE KREDİ KULLANIMI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN LOGİT MODEL YARDIMIYLA BELİRLENMESİ 

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CREDIT CARD, CREDİT 

DEPOSİT ACCOUNT AND DEPOSITS AND CREDIT UTILIZATION BY LOGIT MODEL 

 

Öğr. Gör. Ayhan KORKULU 

Atatürk Üniversitesi, ayhan.korkulu@atauni.edu.tr 

Prof. Dr. Yusuf AKAN 

Atatürk Üniversitesi, yusufakan@atauni.edu.tr 

ÖZET  

Günümüzde bankalar karlılığı artırıp, müşteri sadakatini sağlamak istiyorlarsa ürün müşterisi yerine 

banka müşterisi fikrini benimsemeleri gerekmektedir. Bankalar portföylerine katılan yeni 

müşterilerin ve portföylerinde ki eski müşterilerin kullanmış oldukları ürün sayısını artırmaları hem 

karlılığı artıracak hem de diğer ürünlerin kullanılması için talep yaratacaktır. Bu çalışmamız da 

önemli bireysel bankacılık ürünleri olan; kredi kartı, mevduat varlığı ve kredili mevduat hesabı 

kullanımı ile kredi kullanımı arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı binary lojistik regresyon 

analizi yardımıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca demografik faktörlerin kredi kullanımı 

üzerindeki etkisi de irdelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre kredi kullanma olasılığı; herhangi bir 

bankada mevduatı olmayanların mevduatı olanlara göre 1,801 kat daha fazla olduğu sonucuna 

varılmıştır. Bununla birlikte kredi kartı olmayanların kredi kullanma olasılığı olanlara göre 0,270 

kat, kredili mevduat hesabı/avans kullanmayanların kullananlara göre 0,156 kat daha düşük olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Akıllı cep telefonu kullanmayanların kredi kullanma olasılığı, kullananlara 

göre 0,134 kat daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Ancak cinsiyet, medeni hal, yaş, ailedeki kişi 

sayısı, ailedeki çocuk sayısı ve gelir gibi faktörlerin kredi kullanma ile %5 önem düzeyinde anlamlı 

bir ilişki tespit edilememiştir.  

Anahtar Kelimeler: Lojistik Regresyon, Kredili Mevduat Hesabı, Kredi Kartı  

ABSTRACT  

If banks want to increase profitability and ensure customer loyalty, they need to adopt the idea of a 

bank customer instead of a product customer. Increasing the number of new customers participating 

in the banks' portfolios and old customers in their portfolios will increase both the profitability and 

the demand for the use of other products.In this work it has been attempted to determine whether 

there is a meaningful relationship between credit utilization and using credit cards, deposits and 

credited deposit accounts, which are important individual banking products by means of binary 

logistic regression analysis. In addition, the impact of demographic factors on the use of credit is 

also examined. According to the results of the analysis, it is concluded that those who do not have 

deposits in any bank are 1,801 times more likely to use credit than depositors. On the other hand 

non-credit card holders, have the possibility to use credit by 0.270 times as compared to credit card 

holders, and those who do not use credit deposit / advance payment are 0.156 times lower than 

those who use credit deposit / advance. Those who do not use an intelligent mobile phone are 0.134 

times less likely to use credit than those who use it. However, there was no significant relationship 
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at the %5 significance level between the use of credit level of factors such as gender, marital status, 

age, number of people in the family, number of children in the family and income.  

Keywords: Logistics Regression, Credit Deposit Account, Credit Card 
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ANAR RIZAYEV’İN GECE YARISINDA HADİSE VE LİYAKAT ADLI 

HİKÂYELERİNİN ANLATICILAR TİPOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Arş. Gör. Aysun KANMAZ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, kanmazaysun@gmail.com  

ÖZET  

Azerbaycan edebiyatının 1960 Nesri Yazarlarından olan Anar Rızayev, eserlerinde uzun yıllar 

Sovyetler Birliği’nin tekelinde devam eden zorlama eserlerden farklı olarak bireysel konulara 

yönelmiş, realist kahramanlara yer vermiş ve toplumda yaşanan aksaklıkları gerçekçi gözlerle dile 

getirmiştir. Sovyetler Birliği döneminde sadece Azerbaycan edebiyatında değil tüm Orta Asya 

Devletlerinde eserler sosyalizm realizmi çerçevesinde oluşturulmuştur. Söz konusu doğrultuda 

ortaya konulan eserler sadece sistemin isteklerine cevap verdiğinden bireysel konulara yer 

verilememiştir. Zira o dönemlerde sistem, eserleri rejimin reklam aracı olarak kullandığından 

işlenen konular da genel olarak sosyalist sistemi ele alarak oluşturulmak zorundaydı. Hâl böyle 

olunca da yazarlar bireysel ve toplumsal konulardan uzak, sosyalist toplum içerisinde daima mutlu 

bir şekilde hayatlarını devam ettiren toplum insanından söz etmek mecburiyetinde bırakılmıştır. 

Hâlbuki gerçek hayatta insanlar mutlu değillerdir. 1960 Nesri yazarları ise sosyalizmin aksine 

eserlerinde insanların mutsuzluklarına, bireysel ve sosyal konulara yönelmişlerdir. Çalışmamızda 

ele aldığımız Gece Yarısında Hadise ve Liyakat hikâyelerinde yazarın değindiği toplumsal konulara 

yer verilecek ve hikâyeler Yavuz Demir’in Anlatıcılar Tipolojisi metoduna göre incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Anar Rızayev, Anlatıcılar Tipolojisi, sosyalizm realizmi, Azerbaycan 

edebiyatı 
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SEYYAHLAR GÖZÜYLE 17. YÜZYILDA BİR OSMANLI KAZÂSI:  

ROMANYA “BABADAĞI”* 

 

Arş.Gör. Ayşe Beyza BÜYÜKÇINAR 

Batum Şota Rustavelli Devlet Üniversitesi, , b.buyukcinar@gmail.com 

ÖZET 

13. yüzyılda Sarı Saltık liderliğindeki Türkmenler tarafından Kuzey Dobruca bölgesinde kurulmuş 

olan Babadağı, 1878 Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nden ayrılan eski bir Türk yerleşkesidir. 

Bugün Romanya sınırlarında bulunan bu eski Türk kasabası, bulunduğu coğrafi konumu sebebiyle 

en parlak dönemini 17. yüzyılda yaşamıştır. Osmanlı Rumeli Sağ Kol menzilinde bulunan ve 

Silistre Sancağı’na bağlı olan Babadağı Kazâsı, diğer menzil noktalarında olduğu gibi askeri 

sevkiyatlar, ulaşım, haberleşme ve ekonomik görevler üstlenmekteydi. Bundan dolayı, hareketli ve 

canlı bir yerleşim alanıydı. 17. yüzyılda Babadağı Kazâsı’na gelen iki seyyah tespit edilmiştir. Bu 

bildiride, Türk seyyah Evliya Çelebi ve Bulgar Seyyah Petru Bogdan Baksic’in ifadeleriyle 

Babadağı Kazâsı’nın sosyal, dini ve ekonomik hayatı ile ilgili bilgiler verilecek ve seyyahların 

ifadeleri Osmanlı Arşiv vesikalarıyla desteklenerek mukayese edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Babadağı Kazâsı, Seyyahlar, Evliya Çelebi 

ABSTRACT 

An Ottoman State in the 17th Century in the Eyes of Globetrotters: Romania “Babadaghi” 

Babadaghi is an old Turk compound which founded by Turkmen in the leadership of Sarı Saltuk left 

from Ottoman Empire with the 1878 Berlin Treaty. Babadaghi which is in Romania now, because 

of its geographical location experienced its heyday in 17th century. The Babadaghi State, which is 

located in the right arm range of the Ottoman Rumelia and connected to the Silistre Sanjak, was in 

charge of military shipments, transportation, communication and economic missions (duties). 

Therefore, it was a restless and lively vibrant residential area. In the 17th century there were two 

travelers from the Babadaghi State. In this declaration, information on the social, religious and 

economic life of the Babadaghi incident will be given by expressions of Turkish traveller Evliya 

Celebi and Bulgarian traveller Petru Bogdan Baksic and the expressions of the travellers will be 

compared with the Ottoman Archives. 

Keywords: Babadagi State, Evliya Çelebi, Globetrotters 

                                                           
* Bu bildiri metni, 2014 yılında Bükreş Üniversitesi’nde Mihail Maxim’in danışmanlığında hazırlamış olduğumuz“Un model de conviețuire pașnică 

și reciproc tolerantă în spațiul sud-est european:kazaua Babadag în secolul 17,în lumina unor documente noi extrase din Arhiva Otomană  

(Bașbakanlık Osmanlı Arşivi) din Istanbul”isimli yüksek lisans tezimizden üretilmiştir. 2014 MEB YLSY Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi 

Resmi Burslu Tarih Doktora Öğrencisi, Kurumu: Ardahan Üniversitesi, b.buyukcinar@gmail.com 
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ENTEGRE RAPORLAMA VE İŞLETMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

INTEGRATED REPORTING AND A REWIEW OF BUSINESSES 

 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nur BUYRUK AKBABA 

Bitlis Eren Üniversitesi, abuyruk@beu.edu.tr 

ÖZET  

Entegre raporlama; işletmenin stratejisi, yönetimi, performansı ve gelecekten beklentilerinin kısa, 

orta ve uzun vadede nasıl değer yarattığının kısa ve öz bir sunumudur. Entegre raporlamaya, 

işletmelerin yatırımcılarına ve diğer paydaşlarına oluşturdukları değeri daha iyi anlatabilme, 

işletmelerin raporlarında yer alan bilgi ile yatırımcıların işletme hakkında karar vermek için ihtiyaç 

duydukları bilgi arasındaki farktan dolayı ihtiyaç duyulmuştur. Finansal ve sürdürülebilirlik 

raporlarının birleştirilmesinin ötesine geçen entegre raporlama, bu bilgiler arasındaki bağlantıları 

kurarak, sunulan bilgilerin işletmenin değer yaratma kapasitesine etkisini ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Bu sayede entegre rapor, başta yatırımcılar olmak üzere bir işletmenin tüm 

paydaşlarına işletmeye ilişkin bütüncül bir bakış açısı sunarak daha iyi kararlar almalarına yardımcı 

olmayı sağlar. Entegre raporlama ile ilgili çalışmalar dünyada ve Türkiye’de kısa sürede 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde birçok ülkede işletmeler tarafından kullanılan raporlama 

formatı haline gelmiştir. Türkiye’de de çok sayıda işletme dünya standartlarını yakalayan finansal 

raporlar ve sürdürülebilirlik raporları yayımlamakta, bu alandaki son gelişmeleri yakından takip 

etmektedir. Çalışmada; Türkiye’de faaliyet gösteren özellikle Borsa İstanbul’da (BİST) kayıtlı 

işletmelerin entegre raporlamaya yönelik yapmış oldukları çalışmaların neler olduğu, entegre 

raporlamanın BİST’e kayıtlı işletmelere ne gibi etkisi olduğu, raporlama açısından katkı 

sağlayabilmek adına uygulama yapılarak, elde edilen sonuca göre çözüm önerileri sunulması 

amaçlanmıştır. Yapılan çalışma ile entegre raporlama kavramlarına değinilmiş, işletmelere 

etkilerinin neler olduğu, dünyada yaşanan gelişime ve yasal düzenlemelere uyum sağlayabilmek 

adına işletmelerin yapmış oldukları çalışmaların neler olduğuna yer verilerek elde edilen olumlu ya 

da olumsuz sonucuna göre öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Raporlama, entegre raporlama, işletme, BİST  

ABSTRACT  

Integrated reporting is a concise presentation of how an enterprise's strategy, management, 

performance and future expectations create value in the short, medium and long term. Integrated 

reporting is needed because of the difference between the information contained in the reports of 

the business and the information investors need to make decisions about the business, to better 

explain the value they generate to their investors and other stakeholders. Integrated reporting 

beyond the consolidation of financial and sustainability reports aims to establish the link between 

this information and the impact of the information presented on the value creation capacity of the 

business. In this regard the integrated report provides a holistic view of an operator, especially 

investors, to all stakeholders, helping them to make better decisions. Studies related to integrated 

reporting have started to spread in the world and Turkey in a short time. Today, it has become a 

reporting format used by businesses in many countries. Numerous enterprises in Turkey are also 

publishing financial reports and sustainability reports that meet world standards and are closely 

monitoring the latest developments in this area. In this study, it is aimed to examine the effects of 

integrated reporting on business activities registered in Borsa Istanbul (BİST) which are operating 
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in Turkey, on the integrated reporting, by applying an application to contribute to the reporting, 

Proposal. In this study, integrated reporting concepts are addressed and suggestions are given 

according to the positive or negative result obtained by giving information about the effects on 

enterprises, the developments in the world and the studies conducted by the enterprises in order to 

comply with legal regulations.  

Keywords: Reporting, integrated reporting, business, BIST 
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“ANNELİK MEKİKLERİ”: TRABZON’DA GÜRCİSTANLI İŞÇİ KADINLARIN 

“ULUSAŞIRI ANNELİK” DENEYİMLERİ 

 

Arş. Gör. Ayşula KURT 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, aysulakurt@ktu.edu.tr 

ÖZET 

Toplumsal yapı ve pratiklerin bir ürünü olarak annelik, cinsiyet kültürü içerisinde şekillenen kadın 

deneyimlerinden biridir. Annelik, kadınlık inşasında kültürel konumlara gönderme yaparken göç 

gibi toplumsal hareketlilik anlarında sürdürme stratejileri ve pratikler yoluyla yeniden üretilerek 

farklı örüntüler sergileyebilmektedir. Bu bağlamda annelik, yerleşik kültürel kabuller ve 

temsillerinin yanı sıra akışkan göçmenlik hallerini de içeren roller bütününü de temsil etmektedir. 

Kadınların aile bireyleri olmaksızın göçe başvurdukları göçün kadınlaşması olgusunda olduğu gibi 

ekonomik nedenler ve daha iyi yaşam koşullarına erişme istediğinin altında, kadınların ailenin 

yeniden üretiminde gelecek kuşakların söz konusu koşullara erişmesini sağlamak için maddi kazanç 

elde etme istekleri de etken olabilmektedir. Bu nedenle annelik, kadınların göç kararlarında üstü 

örtük ama temel itici güç kaynaklarından biri olabilmektedir. Cinsiyet düzenlerinin asimetrik ilişki 

biçimlerinde şekillenen anneliğin göçmen kadınların iş ve toplumsallaşma deneyimlerinde nasıl 

şekillendiği sorusu bu bildirinin konusunu oluşturmuştur. Bu açıdan alan araştırmasının teorik 

zemini, Trabzon’da bakım ve ev hizmetlerinde çalışan Gürcistanlı kadınların Trabzon’a göç 

deneyimleri ve çalışma alanlarının yanı sıra göçmenlik ilişkileri bağlamında kurulmuştur. 

Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılarak katılımcıların belirledikleri mekânlarda derinlemesine 

görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada, Gürcistanlı işçi kadınların, annelik rollerini mevcut yaşam 

biçimi ve iş koşullarına binaen deneyimledikleri görülmüştür. Göçmen kadınlar, ulusaşırı alanda 

annelik rollerini yerine getirebilmek ve kendi anneliklerini sınıflandırma biçimlerine göre “gerçek 

anne” olabilmek için çeşitli stratejiler geliştirmektedirler. Denilebilir ki kadın göçleri, annelik 

rollerinin yerine getirilmesini ve toplumsal yeniden üretimi mekânsal olarak engelleyen ve kesintiye 

uğratan bir süreç gibi görünse de bakım zincirinin halkaları aileden olan diğer kadınlar (büyük kız, 

kız kardeş, anne gibi) aracılığıyla annenin mekânsal olarak uzakta olmasına rağmen 

sürdürülmektedir. Buradan bakıldığında Gürcistanlı kadınların annelik deneyimleri, ailenin diğer 

kadınlarını da ilgilendiren temel kazanç kapısı olarak göçmenliğin sürdürülebilmesi ve maddi 

yardımın gelebilmesi için kadınlar arası bir faaliyet ve deneyim alanı olarak okunabilir. Sonuç 

olarak annelik, ulusaşırı göç durumunda bile hem maddi hem de manevi olarak mekânlar arası 

mekikler yoluyla sürdürülmeye çalışılan bir olgu olarak görülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Annelik, Ulusaşırı Göç, Trabzon, Gürcistanlı Kadınlar 
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EZİZE CEFERZADE VE ŞİRVAN ÜÇLEMESİ 

AZIZA JAFARZADE AND THE SHIRVAN TRİOLOGY 

 

Yrd. Doç Dr. Ayvaz MORKOÇ 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, ayvazmorkoc@gmail.com 

ÖZET 

20. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının ünlü ediplerinden olan Ezize Ceferzade; hikâyeci, gazeteci, 

akademisyen, çocuk kitapları yazarı, folklor araştırmacısı, gezi yazarı gibi farklı niteliklere sahip 

çok yönlü bir şahsiyettir. 1921 yılında Bakû’da dünyaya gelen Ceferzade, ilk ve ortaöğreniminin 

ardından, Azerbaycan Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinde eğitim görmüştür. Eserlerinde tarihe 

ait farklı hâdiseleri ustaca anlatan yazar, Azerbaycan’ın tanınmış şahsiyetlerini konu edinen roman 

ve hikâyeleriyle okuyucular tarafından ilgiyle izlenmiştir. Farklı türlerde ürünler vermesine rağmen 

Azerbaycan edebiyatında daha çok tarihi roman yazarı olarak şöhret kazanmıştır. Eski devirlerden 

başlayarak 20. Yüzyıla kadar Azerbaycan’ın edebi ve siyasi şahsiyetlerinin mücadelelerle yüklü 

hayatlarını ele alır. Bu tarihi romanların dikkat çekici özelliği yansıtmaya çalıştığı devri tüm 

ayrıntılarıyla canlandırabilmesidir. Ceferzade, bu örneklerde tarihi basit belgelerle anlatmamış, ona 

adeta ruh vermiştir. Ağırlıklı olarak vatan ve millet sevgisinin vurgulandığı eserlerde edebi ve 

estetik özellikler yüksek seviyededir. Yazarın sanat faaliyetlerinin önemli kilometre taşlarından 

sayılan Şirvan Üçlemesi’nde, Şirvan’da yetişmiş üç ünlü şahsiyetin edebi ve siyasi hayatları roman 

formu içinde anlatılmıştır. Şirvan Üçlemesi’nin matbaa yüzü gören ilk kitabı Alemde Sesim Var 

Menim’dir. Bu romanda 19. Yüzyıl Azerbaycan edebiyatının ünlü şairi Seyit Ezim Şirvani’nin 

hayatı ekseninde gelişen olaylar anlatılır. Üçlemenin ikinci romanı Vetene Qayıt adını taşımaktadır. 

Bu eserde 18. Yüzyılın önemli söz üstatlarından Nişat Şirvanı’nin hayatı ve edebi kişiliği etrafında 

şekillenen hadiseler canlandırılmaya çalışılmıştır. Üçlemenin üçüncü kitabı Yad Et Meni romanında 

20. Yüzyılda yaşayıp eserler vermiş olan şair Abbas Sehhet’in hayatı ve edebi faaliyetleri dile 

getirilmiştir.  Bu çalışmada önce Ezize Ceferzade’nin sanatçı kişiliği ve romancılığı hakkında özlü 

bilgiler verilmiş, ardından Şirvan Üçlemesini oluşturan üç tarihi roman incelenmiştir. Her bir roman 

ayrı ayrı irdelenerek hakkında yorum ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Amacımız 

Azarbaycan’ın yetiştirdiği değerli kadın yazarlarımızdan Ezize Ceferzade’nin sanat dünyasında hak 

ettiği şekilde tanınması ve Şirvan Üçlemesi’nin tarihi ve edebi değerinin bilimsel ölçüler içinde 

ortaya konulmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan edebiyatı, Ezize Ceferzade, tarihi roman, Şirvan üçlemesi 

ABSTRACT 

Aziza Jafarzade is one of the leader literary identities of the Azerbaijani literature in 20th century, 

with multiple qualifications including being a story teller, journalist, academician, children’s books 

writer, folklore researcher and travel writer. Jafarzade was born in Baku in 1921. Following her 

primary and secondary school education, she studied linguistics in Azerbaijani State University – 

Faculty of Philology. The writer masterfully told about different historical cases in her works. She 

attracted many audiences with her novels and stories where she told about the notable people of 

Azerbaijan. Despite producing various genres of works, she is mainly famous as a historical 

novelist in Azerbaijani literature. She wrote about notable literary and political persons of 

Azerbaijani starting from ancient times until the 20th century and told their lives full of struggles. 

An interesting characteristic of these historical novels is their ability to reflect a period with all its 
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details. In these pieces, Jafarzade did not simply mention of the history with plain documents, but 

she gave them a spirit. These work pieces, which mainly focused on the love for one’s country ad 

society, were rich in literary and aesthetical characteristics. Shirvan Triplet, which is deemed as one 

of the milestones of the writer’s literary works, is the work piece where she novelized the literary 

and political lives of three famous people of Shirvan. The first published book of the Shirvan 

Triplet was; “Alemde Sesim Var Benim (I have my Word all over the World)”. In this novel, she 

described the life and literary identity of the famous poet of the 19th Century Azerbaijani literature, 

Seyid Azim Shirvani. The second novel of the triplet was; “Vetene Qayıt (Return to the 

Motherland)”. In this novel, she described the life and literary identity of the famous poet of the 18th 

century, Nishat Shirvani. In the third book of the triplet, “Yad Et Beni (Remember Me)”, she 

described the life and literary identity of the famous poet of the 20th century, Abbas Sahhat. In this 

paper, brief information about the artistic and novelist personality of Aziza Jafarzade is given and 

then, the three historical novels forming the Shirvan Triplet are studied. Each novel is studied, 

commented and evaluated individually. Our purpose here is to contribute to the well-deserved 

promotion of the valuable women writer of Azerbaijan, Aziza Jafarzade and to reveal out the 

historical and literary values of the Shirvan Triplet.  

Keywords: Azerbaijan literature, Ezize Ceferzade, historical novel, Shirvan Triology 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE İLİŞKİN ALGILARININ 

İNCELENMESİ: BİR METAFOR ÇALIŞMASI (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) 

 

Prof. Dr. Behçet ORAL 

Dicle Üniversitesi, oralbehcet@gmail.com  

Arş. Gör. Kasım SEZGİN 

Dicle Üniversitesi, kasim.sezgin@dicle.edu.tr 

Arş. Gör. Sedef SÜER 

Dicle Üniversitesi, sedefsuer@gmail.com  

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin internete ilişkin algılarını belirlemek ve analiz 

etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ilindeki farklı özelliklerden oluşan 5 

okuldaki ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından 

hazırlanan “İnternet……………. gibidir/benzer, çünkü…….” ibaresini içeren bilgi formu ile 

toplanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. 323 öğrenci ile yapılan çalışma sonucunda 

öğrencilerin toplam 152 metafor geliştirdikleri görülmüştür. Geliştirilen bu metaforlar 7 farklı 

kategoride toplanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda öğrencilerinin interneti en çok “Bilgi kaynağı” en 

az ise “İletişim-ulaşım aracı” olarak algıladıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnternet, metafor, ortaokul öğrencileri, Z nesli. 
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KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ULUSLARARASI SİSTEMİN ATAERKİL YAPISI VE 

KADININ YERİ 

 

Berna SARICA 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, bernasarica1995@hotmail.com  

ÖZET          

Biliyoruz ki Soğuk Savaş’ın sonlarında tüm dünyaya kapital düzen hakim olmuştu. Kapital düzen 

ise beraberinde küreselleşmeyi getirmişti. Küreselleşmeyi ise, dünya üzerindeki ekonomik, kültürel, 

siyasi, dini ve sosyal sistemlerin dünya çapında entegrasyonu olarak tanımlayabiliriz. Bazı 

akademisyenler ve gözlemciler, küreselleşmenin uluslararası sistemi homojenleştirdiğini 

savunurken, diğer bazı akademisyen ve gözlemciler ise, uluslararası sistemin daha farklı formlara 

dönüştüğünü ve farklılaştırdığını savunmaktadırlar. Bu durum bizleri uluslararası sistemin yalnızca 

siyasal ve ekonomik boyutlarını incelemekten ziyade, sistemin kültürel, dini ve sosyal boyutlarını 

da incelemeye götürmüştür. Uluslararası sistem ataerkil bir yapıya sahip idi. Küreselleşme bu 

ataerkil yapı üzerinde de bir değişime sebebiyet verdi mi? Herhangi bir değişim olduysa, ne ölçüde 

oldu? Küreselleşen dünyada kadının yeri nedir? Bu bildiride kısaca bu soruları yanıtlamaya 

çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, kadın, ataerkil, anaerkil 
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KUTSAL MEKANLARDA DESTİNASYON TATMİNİ: MEKKE ÖRNEĞİ 

 

Doç.Dr. Berrin GÜZEL 

Ramazan ÇAĞLAR,  

Ilgaz Feray TÜVER 

Adnan Menderes Üniversitesi, berringuzel@hotmail.com,rcaglar6666@gmail.com 

 

ÖZET 

Ziyaretçilerin bir destinasyondan tatmin olmaları, aynı destinasyona tekrar gelme niyetlerinde etkili 

olabilmektedir. Tatmin ve tatminsizlik yaratan özelliklerin belirlenmesi destinasyon yöneticileri için 

rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Ancak bu durum, din turizmi için geçerli olmayabilir. Din 

turizminde yapılan ziyaret bir ürün olarak ele alındığında, gerçek ürün olarak değerlendirilen ve 

imanı gerçekleştirme aracı olarak kabul edilen kutsal mekânların çevresel özelliklerinden tatmin 

veya tatminsizlik yaratması, söz konusu ziyaretin etkinliğini arttırmaktadır. Mevcut çalışmanın 

amacı, ziyaretçilerin tatmini etkileyen özelliklerin belirlenmesidir. Bunun için niteliksel araştırma 

yöntemi tercih edilmiştir ve Trip Advisor’daki ziyaretçi yorumları incelenmiştir. Bu çalışmanın 

sonucunda, din turizmi kapsamında, Mekke’de yer alan kutsal mekânların ulaşılabilirlik, temizlik ve 

güvenli olma özelliklerinin ziyaretçilerdeki tatmin ve tatminsizliği etkilediği beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Destinasyon özellikleri, din turizmi, Trip Advisor 
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SİMGESEL SERMAYE VE SİMGESEL SERMAYENİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

EĞİTİM HAYATINA KATKISI 

SYMBOLIC CAPITAL AND CONTRIBUTION OF SYMBOLIC CAPITAL TO 

EDUCATION LIFE OF TEACHER CANDIDATES 

 

Doç. Dr. Betül BALKAR 

Gaziantep Üniversitesi, b.balkar@gmail.com  

Öğretmen Rabia ÖZTUZCU 

MEB, mhtlrb_2008@hotmail.com   

ÖZET  

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının simgesel sermayeye ve simgesel sermayenin eğitim 

hayatına katkısına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada bu amaçla; “öğretmen 

adaylarının simgesel sermayenin göstergelerine ve eğitim hayatına katkılarına ilişkin görüşleri 

nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Gaziantep Üniversitesi pedagojik formasyon 

programında eğitim gören 120 öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışma grubunun 

belirlenmesinde, öğretmen adaylarının branşları dikkate alınmış ve çalışma grubu, maksimum 

çeşitlilik örneklemesi yoluyla belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, açık uçlu sorulardan oluşan 

anket aracılığıyla toplanmıştır. Ankette; ekonomik sermayenin ve kültürel sermayenin yansıması 

olarak simgesel sermayenin göstergelerinin neler olduğuna ve güçlü simgesel sermayeye sahip 

olmanın eğitim hayatında ne tür faydalar sağladığına dair sorular yer almaktadır. Öğretmen 

adaylarının simgesel sermayeye ilişkin görüşleri, simgesel sermayesi güçlü arkadaşlarını 

değerlendirmeleri yoluyla belirlenmiştir. Ankette aynı zamanda öğretmen adaylarının simgesel 

sermayeye ilişkin metaforik algılarının incelenmesi için, güçlü simgesel sermayeye sahip 

arkadaşlarına yönelik bir metafor belirlemeleri ve bu metaforu tercih etme nedenlerini belirtmeleri 

istenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde, içerik analizi ve frekans analizi uygulanmıştır.   

Araştırmada simgesel sermayenin göstergeleri arasında; giyim tercihinde markaya önem verme, 

ünlü bir üniversiteden diplomaya sahip olma, düzenli olarak tatile gitme ve kitap okuma 

alışkanlığına sahip olmanın yer aldığı belirlenmiştir. Simgesel sermayesi güçlü bireylerin 

özgüveninin daha yüksek olduğu ve bunun sonucunda sosyal ilişkilerde daha başarılı oldukları 

belirtilmiştir. Bu durumun ise, güçlü simgesel sermayeye sahip bireylerin eğitim hayatlarında 

önemli avantajlara sahip olmalarını sağladığı düşünülmektedir. Öğretmen adaylarının simgesel 

sermayeye ilişkin metaforik algıları da, simgesel sermayeye sahip olmanın hem sosyal ilişkilerde 

hem de eğitim hayatında avantaj sağladığını göstermektedir. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak, 

öğretmen adaylarına simgesel sermayelerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek kültürel gelişim 

alanları konusunda eğitim ve bu alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri olanaklara ulaşma yolları 

konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Simgesel sermaye, Öğretmen adayları, Eğitim hayatı  

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the opinions of teacher candidates on symbolic capital and 

the contribution of symbolic capital to education life. An answer to the following question was 

sought with this purpose in the study: “what are the opinions of teacher candidates on the indicators 
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of symbolic capital and its contributions to education life?” Qualitative research technics and 

methods were used in the study. The study group of the research consisted of 120 teacher 

candidates studying at pedagogical formation program of Gaziantep University. Study group was 

determined by using maximum variation sampling and branches of teacher candidates were taken 

into consideration in sampling process. Data of the study were collected through a questionnaire 

which was comprised of open-ended questions. Questions regarding indicators of symbolic capital 

as reflections of economic capital and cultural capital and contributions of strong symbolic capital 

to education life were included in the questionnaire. The opinions of teacher candidates on symbolic 

capital were determined through the evaluation of their friends having strong symbolic capital. A 

metaphor for teacher candidates’ friends having strong symbolic capital and the reason for choosing 

the metaphor were requested to write in the questionnaire in order to examine metaphoric 

perceptions of teacher candidates on symbolic capital. Content analysis and frequency analysis were 

performed to analyze the data of the study. 

It was determined that attaching importance to brand wearing, having a diploma from a famous 

university, going away on holiday regularly and having reading habit are among the indicators of 

symbolic capital. It was indicated that individuals with strong symbolic capital have high self-

confidence and therefore, they have successful social relationships. According to the opinions of 

teacher candidates, this situation provides important advantages for individuals with strong 

symbolic capital in their education life. Metaphoric perceptions of teacher candidates pointed out 

that symbolic capital provides advantages in both social relationships and education life. Based on 

the findings of the study, it is suggested that teacher candidates should be trained about cultural 

development areas which are helpful to develop their symbolic capitals and they should receive 

consultancy service on finding opportunity to develop themselves in these areas. 

Keywords: Symbolic capital, Teacher candidates, Education life  
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SİBİRYA’DA YAŞAYAN TÜRK TOPLULUKLARI VE GÜNCEL SORUNLARI 

       TURKISH COMMUNITIES AND CURRENT ISSUES LIVING IN THE CYPRUS 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi Betül TANRIÖĞEN 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi betultanriogen@gmail.com  

ÖZET  
Rusya Federasyonu’nun Asya’daki en büyük parçasını oluşturan Sibirya, Ural dağlarının doğusunda 

kalan bütün Kuzey Asya topraklarına verilen isimdir. Sibirya Bölgesi’nde pek çok etnik gruba 

mensup 30 milyon civarında insan yaşamaktadır. Bu çalışmada Batı ve Orta Sibirya ile Altay-Sayan 

Dağları bölgesinde dağınık olarak yaşayan Türk boyları ve onların bugünkü problemleri üzerinde 

durulacaktır. Sibirya’da bugün kendi adlarını taşıyan cumhuriyetleri bulunan Saha, Tuva, Hakas, 

Altay Türkleri ile çok daha az nüfusa sahip ve kendi cumhuriyetleri bulunmayan Dolgan, Tofa, 

Çulım, Şor Türkleri gibi birçok Türk topluluğu varlıklarını sürdürmektedir. Sibirya Bölgesi’nde 

yaşayan bu Türk toplulukları, 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsız olamayıp Rusya 

Federasyonu içerisinde ekonomik ve sosyal olarak Moskova’ya bağlı şekilde yaşamlarını 

sürdürmektedirler. Böyle olunca uzun yıllar Rus idaresi altına kalan ve asırlar boyunca çeşitli 

politikalarla nüfusları, etnik kimlikleri, dilleri, dinleri, kültürleri yok olma seviyesine gelen bu Türk 

topluluklarının; başta nüfuslarının azlığı, bölgeye yapılan yabancı göçlerle demografik durumun 

aleyhlerinde değiştirilmesi, anadillerini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması ve zengin yeraltı 

kaynaklarına sahip oldukları halde bunları çıkarıp işleyecek teknolojiye sahip olmamaları ve bu 

haklarını da özgürce kullanamama sebebiyle yaşadıkları ekonomik problemler gibi başlıca sorunları 

tespit edilmiştir. Bu çalışmada önce bu Türk halklarının tarihi süreçlerinden kısaca bahsedilip, 

ardından tespit edilen güncel problemler işlenerek farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sibirya, Altay, Tuva, Hakas, Saha 

ABSTRACT 

Siberia, the largest part of the Russian Federation in Asia, is the name given to all the North Asian 

lands east of the Ural mountains.  There are about 30 million people living in Siberia with many 

ethnic groups. In this study, the Turkish tribes living in the western and central Siberia and the 

Altay-Sayan Mountains region will be discussed.  Many Turkish communities such as Saha, Tuva, 

Hakas, Altay Turks and Dolgan, Tofa, Çulım and Şor Turleri, which have less population and their 

own republics, are still present in Siberia with their own republics. As such, these Turkish 

communities, which have been under Russian rule for many years and whose politics, politics, 

ethnicity, language, religion and culture have been destroyed for centuries, Major problems such as 

the lack of population, the changing of the demographic situation with the foreign migrations made 

to the region, the danger of extinction of their mother tongue and the economic problems they have 

experienced due to the lack of technology to remove and process them, if they have rich 

underground resources. In this study, it was aimed to briefly mention the historical processes of 

these Turkic peoples and then to raise awareness by processing current problems identified. 

Keywords: Siberia, Altay, Tuva, Hakas, Saha 
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EĞİTİM HAKKI BAĞLAMINDA İVEDİ YARGILAMA USULÜ VE İYUK m. 20/B 

KAPSAMI SORUNU 

 

Yrd.Doç.Dr. Bilge BİNGÖL SCHRİJER 

Akdeniz Üniversitesi, bilgebingol@akdeniz.edu.tr 

ÖZET 

Eğitim-öğretim konulu uyuşmazlıklar çeşitlilik arz etmektedir. Bunlar, öğretmenlerin hak ve 

yükümlülükleri, öğrencilik statüsüne ilişkin her türlü uyuşmazlık, bu alanda önemli bir yer tutan 

sınav ve not uyuşmazlıkları, okul öncesi dahil her aşamada eğitim-öğretim kurumunun açılması, 

izin ve ruhsat işlemleri, özel hukuk tüzel kişilerince yürütülen eğitim faaliyetleri açısından ortaya 

çıkan, yükseköğretime ilişkin uyuşmazlıklar olarak anılabilir. Konu itibariyle farklı olsalar da bir 

eğitim-öğretim kurumunda gerçekleşmiş olmasından ötürü bile bir uyuşmazlık bu kapsamda 

değerlendirilebilir. Bunun nedeni eğitim ve öğretimin kendine özgü niteliğinin dikkate alınması 

gerekliliğidir. Örneğin, okul öncesi eğitim kurumlarına ilişkin, farklı yargı yerlerince verilen 

kararlarda, mahkemeler “okul öncesi eğitim kurumu” kavramı üzerinde farklı değerlendirmeler 

bulunmuştur. Tüm bu uyuşmazlık alanları açısından ayrı ayrı araştırma ve inceleme yapılabilir. Her 

ne kadar Danıştay kendi içinde daireler bazında belli bir görev dağılımı yaptıysa da, eğitim-öğretim 

alanına giren uyuşmazlıkların, ilk derece yargı yeri düzeyinde de ayrı bir uzmanlık alanı gibi ele 

alınması ve geleceğe yönelik olarak ülkemizde ayrı birer eğitim-öğretim mahkemelerinin 

kurulması, eğitim ve yükseköğretim hukukunun, kendine özgü ilkeleri ve kurumlarıyla gelişmesini 

sağlayacaktır. Elbette eğitim bilimi, eğitim felsefesi ve hukukun ortak çalışması, eğitim ve 

yükseköğretim mevzuatının sadeleşmesi ve bir sisteme kavuşturulması da söz konusu alanın 

gelişmesine büyük katkı yapacaktır. Eğitim öğretim alanına ilişkin her uyuşmazlık nihayetinde 

anayasal güvenceye kavuşturulmuş eğitim hakkını da ilgilendirmektedir. Bu nedenle bu alandaki 

uyuşmazlıkların her birinde bir temel hak ve özgürlük meselesi olduğu da mutlaka göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu çalışmada eğitim-öğretim alanına ilişkin ülkemizde dava sayısı oldukça fazla 

olan sınavlara ilişkin uyuşmazlıklar ve bu alana özgü idari yargıda yer alan temel sorunlar üzerinde 

eğitim hakkı açısından bir değerlendirmede bulunulacaktır. Sınav uyuşmazlıklarında üç temel 

problem göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki idarenin takdir yetkisine ilişkindir. Takdir yetkisine 

ilişkin tartışmalar, yalnızca sınavlarda not verme ya da değerlendirme açısından değil, ilgili konuda 

sınav türünün belirtildiği ve sınav komisyonlarının oluşum şekli gibi idarenin düzenleyici işlemleri 

açısından da ortaya çıkmaktadır. İkinci temel problem, sınav uyuşmazlıklarına ilişkin konularda 

iptal davasına konu olabilecek işlemler açısından ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan sınav uyuşmazlığı 

kavramının neyi ifade ettiği, sınavlarda not verme işlemleri haricindeki soruların tespiti, sınavın 

yapılması gibi diğer işlemlerin dava edilebilirliği de tartışmalı hususlardandır. Üçüncü temel sorun, 

sınav uyuşmazlıkları alanında idari yargılamanın süresidir. Bu açıdan İYUK’na 2014 yılında 

eklenen 20/B hükmünün düzenlediği merkezi sınavlara ilişkin ivedi yargılama usulünün kapsamı ve 

uygulamada Danıştay’ın ilgili hüküm hakkındaki yorumu irdelenmelidir. Sınav uyuşmazlıklarında 

yargılama süresi ile ilgili problemler eğitim hakkını en fazla zedeleyen problemler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim hakkı, eğitim mahkemeleri, sınav uyuşmazlıkları 
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İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA 

BAŞARILARININ VE OKUMA HIZLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

AN INVESTIGATION OF THE PRIMARY SCHOOL 1ST GRADE STUDENTS’ READING 

COMPHERENSION SUCCESS AND READING SPEED IN TERMS OF VARIOUS 

VARIABLES 

 

Yrd. Doç.Dr. Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN 

Gaziantep Üniversitesi, kbilge01@gmail.com  

Sınıf Öğretmeni Zeliha KATIRCI AĞAÇKIRAN 

MEB, zelihakatirci@gmail.com  

ÖZET  

Bu çalışmada, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarına ve okuma 

hızlarına etki eden çeşitli değişkenler (cinsiyet, anne-baba eğitim durumları, okul öncesi eğitim alıp-

almama durumu ve sosyo-ekonomik düzey) incelenmiştir. Ayrıca okuduğunu anlama başarısı ve 

okuma hızı arasındaki ilişkiye de bakılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma, 

2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyılında Gaziantep ilinde bulunan beş ilkokuldan tesadüfi 

olarak seçilen 311 birinci sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. Araştırma sürecinde, "Sosyo-ekonomik 

düzeyi belirleme anketi”, “Okuduğunu anlama başarı testi” ve "Okuma hızını ölçme metni” veri 

toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler, SPSS 20 istatistik programından yararlanılarak 

değerlendirilmiş olup, şu bulgulara ulaşılmıştır: İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma hızları ve 

okuduğunu anlama başarıları, cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Anne ve baba 

eğitim durumu değişkenine göre ilkokul birinci sınıf öğrencileri arasında okuduğunu anlama 

başarısı puanları ve okuma hızı açısından anlamlı farklılık bulunmuştur. İlkokul birinci sınıf 

öğrencilerinin okuma hızları ve okuduğunu anlama başarı puanları, okul öncesi eğitim alıp almama 

durumuna göre, okul öncesi eğitim alanların lehine anlamlı farklılık göstermektedir. İlkokul birinci 

sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarısı ve okuma hızına ait puanlar, sosyo-ekonomik 

düzeye göre farklılık göstermiştir. Sosyo-ekonomik düzey arttıkça, öğrencilerin okuduğunu anlama 

başarısı ve okuma hızına ait puanlar yükselmiştir. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu 

anlama puanları ile okuma hızı puanları arasındaki orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Okuma, Okuduğunu Anlama, Okuma Hızı, Sosyo-Ekonomik Düzey  

ABSTRACT  

In this study, the primary school 1st grade students’ reading speed and reading compherension 

success in terms of various variables (gender, parents education levels, pre-school education, socio-

economic level) are investigated. Additionally, reading compherension on success and reading 

speed are compared. The study was conducted with a survey design. The data were collected from 

311 first graders from randomly selected five public elementary schools in Gaziantep during the 

2014-2015 Academic year. In the research process, "Socio-economic level determining survey", 

"Reading comprehension achievement test" and "reading speed measurement test" are used as a 

data collection tool. The data is evaluated using the SPSS 20 statistical program, and reached the 

following findings: There is not significant difference in the primary school 1st grade students’ 

reading speed and reading compherension success according to gender. According to parents 
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education levels variable, significant differences are found in terms of the read speed and the succes 

of reading comprehension. According to take pre-school education shows significant differences in 

favor of pre-school education in terms of the read speed and the succes of reading comprehension. 

Reading speed and reading compherension success in the primary school 1st grade students have 

varied according to socio-economic level. When scores of socio-economic levels increases, 

students' reading comprehension and reading speed has increased. Intermediate, positive and 

statistically significant relationship is found between reading speed and reading comprehension in 

the primary school 1st grade students.  

Keywords: Reading, Reading Comprehension, Reading Speed, Socio-Economic Level 
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BİREY-ÖRGÜT UYUMU: “BAĞLAYICI OLAN DEĞERLER MİDİR?” 

PERSON-ORGANIZTION FIT: “DO VALUES BIND?” 

 

Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA 

Selçuk Üniversitesi, bcetinkaya@selcuk.edu.tr 

ÖZET  

Yapılan çalışmaların birçoğunda bireyin değerleri ile örgütün değerleri arasındaki uyum olarak 

tanımlanan birey-örgüt uyumu, özellikle örgütlerin seçim sürecinde göz önüne almak zorunda 

oldukları bir konudur. Birey-örgüt uyumunun kavramsallaştırılmasında birkaç boyut üzerinde 

durulsa da en sık kullanılan boyut değerler olmaktadır. Araştırmanın öncelikli amacı, birey-örgüt 

uyumu kuramının önemi ve iş tatmini, örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti ve işgören devri gibi 

önemli iş sonuçlarıyla olan ilişkisini niteliksel araştırma yöntemleri kapsamında yapılan keşif 

çalışması ile değerlendirmektir. Özellikle yerli yazında yeterince yer verilmeyen birey-örgüt 

uyumunun kavramsal olarak da diğer çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Uyum, Değerler, Birey-Örgüt Uyumu, Örgütsel Sosyalizasyon  

ABSTRACT  

In many of the studies, person-organization fit is defined as compatibility between the 

organization's values and individual's values , especially it is a topic that organization have to take 

into consideration in the selection process. Although researchers have used several different 

dimensions along which in conceptualize of person-organization fit, the most commonly used 

dimensions are values. The primary aim of this research has been evaluated within the scope of the 

exploratory study with qualitative research methods, the importance of person-organization fit and 

the relationship with the significant work outcomes such as job satisfaction, organizational 

commitment, turnover intention and staff-turnover. It has been considered to contribute as 

conceptual to other studies, especially person-organization fit which is not given wide coverage in 

the literature.  

Keywords: Compatibility, Values, Person-Organization Fit, , Organizational Socialization 
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TELEVİZYON YAYINCILIĞINDA TRANSMEDYA ÖYKÜ ANLATIMI: 

TV8 ÖRNEĞİ 

 

Yrd. Doç. Dr.  Burcu ALTIPARMAK 

Ondokuz Mayıs Ünivesitesi, burcu.oktan@omu.edu.tr 

ÖZET 

Teknolojik gelişmeler sonucu yaşanan dijital çağ, bireylere, işletmelere, tüketicilere ve hizmet 

sunan kurumlara birçok olanak sağlayarak etkileşimin oluştuğu fırsatlar sunmaktadır. Rekabete 

dayalı iş dünyası taraflar arası hızlı, etkili ve etkileşimli iletişimi zorunluluk haline getirmektedir. 

Aynı zamanda teknolojiyle iç içe yaşayan ve dijital teknolojiyi yaşamın her alanında kullanan 

tüketicilere ulaşmak için de dijital çağın araçlarını etkili biçimde kullanmak, ürün ve hizmet sunan 

işletmeler için önemli bir koşul olarak hissedilmektedir. Televizyon yayıncılık sektöründe 

transmedya öykü anlatımıyla yayın akışının ve televizyon ekranının ardında, televizyonda sunulan 

öykünün devamının yaşandığı, izleyicilerin öykü ve ya olaya katılımının sağlandığı çeşitli 

platformlar oluşturulmaktadır. Bu şekilde izleyici hem televizyonda izlediği öykünün devamını 

izleyebilmekte, hem de izleyiciye uygulanan anket ve sorularla programların akışında etkiye sahip 

olabilmektedir. Bu anlamda transmedya öykü anlatımı uygulamasını TV8 kanalının yan ekran 

uygulaması ve “acunn.com” internet sitesinde bulmak mümkündür. Bu çalışmada TV8’in 

uygulamalarında transmedya öykü anlatımının izleri sürülmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Transmedya Öykü Anlatımı, Multimedya, Dijital Çağ, TV8 
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KASTAMONU YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN TEFSÎRU ÂYETİ’L-

KUR’ÂN İSİMLİ ESER 

 

Doç. Dr. Burhan BALTACI 

Kastamonu Üniversitesi, baltaci@kastamonu.edu.tr 

ÖZET 

Kur'ân'ın bir tek ayetini veya bir ayet grubunu tefsir eden müstakil eserler, çoğunluğu yazma eser 

kütüphanelerinde olmak üzere, ciddi bir yekûn tutmaktadır. Bunların araştırılması ve ortaya 

çıkarılması Tefsir Tarihi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmamızda bu faaliyetlere bir katkı 

olması babında, Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan Tefsîru Âyeti’l-Kur’ân isimli 

eser incelenecektir. Bu tür eserler kütüphanelerimizde bağımsız birer kitap olabildiği gibi, genelde 

kitapları oluşturan risaleler şeklinde de yer almaktadır. Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi 

bulunan Tefsîru Âyeti’l-Kur’ân isimli eserin müellifi katalog kayıtlarında Takıyyuddîn Ahmed b. 

Alî el-Makrîzî (769-845/1367-1441), müstensihi ise Ahmed b. el-Lubhidî Muhammed b. Tolun 

olarak yer almaktadır. Telif tarihi 820 (1417), istinsah tarihi 881 (1475), istinsah yeri ise Şam olarak 

belirtilmiştir. Bu eser Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi 1122/17 nu.da kayıtlı eserin 212 b-220 

a varakları arasında yer almaktadır. Katalog bilgilerinde Tefsîru Âyeti’l-Kur’ân olarak yer alan 

eserde Yusuf 12/101 ayetteki Hz. Yusuf'un (as) duasının bir bölümü olan "teveffeni muslimen" 

ifadesi tefsir edilmektedir. Eser, risalenin yer aldığı kitaba yeni Türkçe eklenen listedeki 

isimlendirmede Risâle fî Suâli Hâtimeti'l-Hayri olarak yer almaktadır. Bu isimlendirmeden ayet 

tefsiri olduğu anlaşılmamaktadır. Ferağ kaydında eserin müellifi "Ahmed b. Alî el-Makrizî" olarak 

yer almaktadır. Telif tarihi katalog bilgilerinde "820 (1417)" olarak yer almasına rağmen eserde bu 

tarih "11 Recep 829 Pazartesi" olarak verilmektedir. Eserin adı katalogda Tefsîru Âyeti’l-Kur’ân 

olarak yer almasına rağmen diğer eser isimlendirmelerine uygun halde adlandıracak olursak 

"Tefsîru/Risâle fî Tefsîri Âyeti 'teveffenî muslimen'" şeklinde olması gerekirdi. Araştırmamızda 

eserin içerik analizi ve Tefsir ilmi açısından değerlendirmesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi, Ayet Tefsirleri, Tefsîru Âyeti’l-

Kur’ân 
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MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA 3+1 EĞİTİM MODELİ STAJLARINDA YAPILAN İŞ 

TEKLİFLERİ VE ÖĞRENCİLERİN KABUL TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: 

HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ 

EMPLOYMENT PROPOSALS IN 3+1 EDUCATION MODEL INTERNSHIP IN 

VOCATIONAL SCHOOLS AND THE FACTORS AFFECTING ASSENT PREFERENCE 

OF STUDENTS: HONAZ VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE 

 

Dr. Bülent ARPAT 

Pamukkale Üniversitesi, barpat@pau.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Burak ÇAMURDAN 

Pamukkale Üniversitesi, bcamurdan@pau.edu.tr 

Okutman Murat TOKBAŞ 

Pamukkale Üniversitesi, mtokbas@pau.edu.tr 

Öğr. Gör. Adnan AKŞİT 

Pamukkale Üniversitesi, aaksit@pau.edu.tr 

ÖZET 

İşgücü piyasalarının nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamada meslek yüksekokulları (MYO) 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu ihtiyacı karşılamada bir öğretim döneminin tamamen staja ayrıldığı 

3+1 eğitim modeli, günümüzde kabul gören bir uygulama olarak ön plana çıkmaktadır. Bu 

araştırmanın amacı, meslek yüksekokullarında 3 dönem ders sonrası uygulanan 1 dönem staj 

faaliyetindeki öğrencilere yapılan iş teklifi düzeylerini ölçmek ve öğrencilerin bu teklifler 

hakkındaki düşüncelerini değerlendirmektir. Araştırmada ayrıca ikamet edilen il ve ücret 

değişkenlerinin, öğrencilerin iş teklifini kabul/ret düşüncesi üzerindeki etkisi ortaya konacaktır. 

Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulunda uygulamaya dâhil olan dört 

programda 234 öğrenciye uygulanan 6 soruluk Likert cevap bileşenli anketle gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen bulgular ailenin aylık geliri, aile ile birlikte ikamet durumu, akademik ortalama, aylık 

harcama tutarı vb. demografik bileşenlerle birlikte değerlendirilecektir. Analiz sonrası elde edilen 

bulgulara göre öğrencilerin %37,7’sini işyerleri uzun süreli istihdam etme arzusundadır. 

Öğrencilerin %52,4’ü istihdam edilme ihtimalini, aldığı ücretten daha motive edici bulmaktadır. 

Öğrencilerin %45,2’si işbaşı eğitimi yaptığı işyerinde, mezuniyet sonrası çalışmayı isteyebileceğini 

beyan etmektedir. Programa devam edenlerin %31,4’ü Denizlili olmamaları nedeniyle bu 

programın kendilerine istihdam olanağı sağlamayacağını düşünmektedir. Bu bulgulara göre model, 

henüz staj aşamasında bile %37,7’lik bir istihdam oluşturma kapasitesine sahiptir. Modelin, 

MYO’nun bulunduğu ilin dışından gelen öğrenciler için staj yapılan işyerinde istihdam olanağı 

sağlamadığı, ancak daha kolay istihdam olanağı bulabilecekleri özgüvenini ve inancını oluşturduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar kelimeler: Meslek yüksekokulu, 3+1 eğitim modeli, staj. 

ABSTRACT 

Vocational colleges (Vocational Schools) play an important role to suppy  the need for skilled 

intermediate workers in labor markets. This requires a program to meet through a teaching period a 

3+1 education model appears as an appropriate approach today. The purpose of this research, to 

measure the level of job offers made to the students in the 1 semester internship activity applied 

after 3 semesters in vocational schools and to evaluate students' thoughts about these job offers. 
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Also in this research , the effect of the residence and wage variables on the acceptance / rejection of 

the students' job offer will be presented. This research has been realized with a questionnaire 

consisting of 6 questions and a Likert answer on 234 students in four programs Pamukkale 

University Honaz Vocational High School.  All the findings will be evaluated with monthly income 

of family, residence status with family, academic average, amount of monthly spending, 

demographic components etc. According to the findings obtained after the analysis, 37,7% of the 

students wanted to be employed long time by the employers. 52.4% of the students find the 

possibility of being employed more motivated than the wage they got. 45.2% of the students declare 

that they may work after graduation at the workplace they made the training. 31.4% of students, 

who continue the program, think that this program will not provide employment opportunities for 

them because they are not from Denizli. According to these findings, the model still has an 

employment creation capacity of 37.7% even during the internship ( training ) stage. The model 

achieved the conclusion that students from outside where the Vocational Higher School is located, 

do not provide employment opportunities in the internship place but have the confidence and 

confidence that they will be able to find employment more easily. 

Key Words: Vocational School, 3+1 Training Model, Internship. 
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NEMRUT KRATER GÖLÜ ve ÇEVRESİNİN ULUSLARARASI  

JEOPARK AĞINA KATILIMI 

 

Can ERTEKİN 

Maden Tetkik ve Arama Ege Bölge Müdürlüğü, can_ertekin@yahoo.com  

Prof.Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ 

Bitlis Eren Üniversitesi, absarac@yahoo.com  

Yrd. Doç. Dr. Yunus Levent EKİNCİ 

Bitlis Eren Üniversitesi, ylekinci@yahoo.com  

Yrd. Doç. Dr. Alper DEMİRCİ 

Bitlis Eren Üniversitesi, ademirci@beu.edu.tr  

Yrd. Doç. Dr. Edip AVŞAR 

Bitlis Eren Üniversitesi, edipavsar81@gmail.com  

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Emre ŞERİFOĞLU 

Bitlis Eren Üniversitesi, tserifoglu@beu.edu.tr  

Yrd. Doç. Murat KÜRŞAT 

Bitlis Eren Üniversitesi, botanikkursat@hotmail.com  

Yrd. Doç. Dr. Kubilay TOYRAN 

Bitlis Eren Üniversitesi, kubilaytoyran@hotmail.com  

ÖZET 

Maden Tetkik ve Arama Ege Bölge Müdürlüğü, 35040, Bornova, İzmir 2 Bitlis Eren Üniversitesi 

Pliyo-Kuvaterner volkanizma, Doğu Anadolu'nun günümüz topoğrafik yüzeyinin şekillenmesinde 

etkindir. Bu jeolojik olgunun son ürünleri tarihsel aktivitesi olan volkanlardır. Bunlardan birisi olan 

Nemrut volkanı Van Gölü'nün batısında bulunur. Güncel püskürme MS 1441, 1597 ve 1692 

yıllarında kaydedilmiştir ama volkanik aktivite başlangıcı günümüzden 1 Milyon yıl öncesine kadar 

gitmektedir. Bu aktivitenin görsel kayıtları arasında morfoloji ile belirgin ve manzarası ile ilgi 

çekici olan, 8,5x7,0 km boyutlarında kaldera bulunmaktadır. Çökme bölgesi olan kaldera aynı 

zamanda Nemrut Krater Gölü veya Nemrut Gölü olarak isimlendirilir. Günümüz yaygın aktivitesi 

volkano-sismik hareketlilik, kaldera içi hidrotermal-buhar çıkışıdır. Volkanizmanın etkin olduğu bu 

tür bölgelerde genel olarak kayda değer jeolojik görsel iz içeren ve jeosit olarak isimlendirilen 

sahalar bulunur. Bu çalışma, Nemrut Krater Gölü'nün kendine has niteliklerini jeosit kavramı içinde 

alt alanlarda tanımlamak ve hepsinin bir arada bulunduğu, yönetimi planlanmış doğa koruma 

bölgesi (jeopark) olarak önermek için yapılan ön çalışmaların takdimidir. Nemrut Krater Gölü için 

altı farklı jeosit önerilmiştir. Jeosit 1, mineralojik öz niteliği ile obsidyen (volkan camı) 

gözlemlenen noktadır. Jeosit 2, jeomorfoloji öz niteliği ile en geniş alanı kapsayan kalderanın 

kendisi olarak tanımlanmıştır. Kaldera koni biçimli olup, tabanda 36 km2 alan kaplar, yukarıya 

doğru 48 km2 alan genişliğine sahiptir. Jeosit 3, kaldera içi hidrotermal-buhar çıkış sahasıdır. Jeosit 

4 ve 5 sırasıyla Nemrut Krater Gölü'nün bir parçası olan sıcak göl ve daha geniş yüzey alanı olan; 

bu yayında "Büyük Göl" olarak isimlendirilen, su kütlesidir. Jeosit 6 litolojik özniteliği ile 

kalderanın kuzey yamaçlarında yüzeylenen bazalt sütunlarıdır. Bu jeosit alanları ile tam örtüşmese 

bile jeosit alanlarının tespit edildiği Nemrut Volkan konisinin yüzeyi, jeoçeşitlilik ile beraber 

biyoçeşitliliğe de sahiptir. Biyoçeşitlilik; çoğunluğu tıbbi ve aromatik bitkilerden oluşan [ör. Dağ 

lalesi (Anemone sp.), Süsen (İris sp.), Ardıç (Juniperus communis ), Huş (Betula pendula), Titrek 

Kavak (Populus tremula), Orkide (Orchis sp.)] flora ile başlıca memeli türleri [ör. Kirpi (Erinaceus 
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concolor), Yaban tavşanı (Lepus europaeus), Tarla faresi (Microtus schidlovskii), Anadolu yer 

sincabı (Spermophilus xanthophrymnus), Anadolu kör faresi (Nannospalax xanthodon), Kızıl tilki 

(Vulpes vulpes), Kaya sansarı (Martes foina), Alacasansar (Vormela peregusna), Boz ayı (Ursus 

arctos), Yaban domuzu (Sus scrofa)] içeren faunası olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Jeoçeşitlilik 

ve biyoçeşitlilik olarak iki ana grupta toplanan öz nitelikleri ile Nemrut Volkan Gölü, yönetimi 

planlanmış doğa koruma bölgesi (jeopark) olarak değerlendirilmesi durumunda, ekonomik değer 

oluşturabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nemrut Krater Gölü, Jeopark, Bitlis 
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ÜRETİM İŞLETMELERİNDE KALİTE MALİYETLERİNİN PAF MODELİNE GÖRE 

SINIFLANDIRILMASININ ÖNEMİ 

THE SIGNIFICANCE OF CLASSIFICATION OF QUALITY COSTS IN 

MANUFACTURING COMPANIES ACCORDING TO THE PAF MODEL 

 

Yrd. Doç. Dr. Caner ATIŞ 

Mersin Üniversitesi, caneratis@hotmail.com  

Arş. Gör. Zeynep ŞENER 

Mersin Üniversitesi, zeynep_gizer@hotmail.com   

ÖZET 

Son yıllarda küreselleşmenin etkisi ile işletmelerde rekabetin arttığı görülmektedir. Bu artışa paralel 

olarak rekabet avantajı elde edilmesinde kalitenin önemi artmıştır. Bu nedenle işletmeler kalite 

maliyet raporları hazırlamaya başlamışlar ve bu raporlarda kalite maliyetlerinin toplam maliyetler 

içerisindeki payının artması kalite maliyetlerinin doğru hesaplanmasının önemini artırmıştır. 

İşletmelerin değer zincirinin her halkasında (araştırma geliştirmeden satış sonrası hizmetlere kadar) 

kalite maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Geleneksel maliyet raporlarında kalite maliyetleri toplam 

maliyetler içerisinde gizlenmektedir. Kalite maliyet bilgisi, işletme yönetimlerinin stratejik 

kararlarını destekleyerek işletmelerin rekabet gücünü arttırmaktadır. Bu nedenle kalite 

maliyetlerinin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilerek yöneticilere sunulması işletmeler için önem 

arz etmektedir. Fakat kalite maliyetlerini ölçmek oldukça zordur. Bu nedenle kalite maliyetlerinin 

ölçülmesi amacıyla geliştirilen bir takım modeller bulunmaktadır. Bu modellerden en sık tercih 

edilen PAF (Prevention- Appraisal-Failure) modelidir. Bu modele göre kalite maliyetleri Önleme 

Maliyetleri, Ölçme ve Değerlendirme Maliyetleri, Başarısızlık Maliyetleri (iç ve dış başarısızlık) 

olmak üzere üç grupta sınıflandırılmaktadır. Buna göre hazırlanan kalite maliyet raporları 

incelenerek yöneticiler kalite yönetimi ile ilgili kararlar almaktadırlar. Uygulamada bir takım kalite 

maliyetlerinin hangi grupta raporlanması gerektiği konusu göründüğü kadar net olmamaktadır. 

Dolayısıyla kalite maliyetlerinin Kalite maliyet raporlarında farklı gruplarda sınıflandırılması 

karşılaştırmalarda hatalara neden olabilecektir. Bu çalışmada kalite maliyetlerinin ölçülmesi 

amacıyla geliştirilen PAF modeline göre üretim işletmelerinde yapılan çalışmaların ayrıntılı bir 

literatür taraması yapılmış ve bu çalışmalarda kalite maliyetlerinin sınıflandırılmasındaki benzerlik 

ve farklılıklar ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bazı çalışmalarda aynı kalite maliyet unsurunun farklı 

sınıflandırıldığı görülmektedir. Uygulamalardaki sınıflandırma farklılıkları, aynı maliyet unsuruna 

farklı anlamlar yüklendiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kalite, Kalite Maliyetleri, PAF Modeli 

ABSTRACT 

It is recently observed that competition in businesses has increased, because of the globalization. In 

parallel with this increase, the significance of quality in achieving competitive advantage seems to 

increase, too. Hence, the enterprises started to prepare quality cost reports stating the fact that the 

percentage of quality costs in total costs had been increasing. As a result the significance of 

accurate calculation of the costs of quality became more important. Quality costs exist in every 

phase of the value chain of enterprises (from R&D to after-sales services). These costs are hidden in 

total costs on traditional cost reports. Quality cost information increases the competitive advantage 

of enterprises by supporting strategic decisions of management. Therefore; it is of paramount 
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significance to define measure, analyze quality costs and present them to the managers. However, it 

is highly challenging to measure quality costs. Accordingly, there exist a number of models 

developed to measure quality costs. The most common of these models is the PAF (Prevention-

Appraisal-Failure) model. Quality costs, according to this model, are classified in three categories, 

namely Prevention Costs, Appraisal Costs, and Failure Costs (Internal and External Failure). The 

quality cost reports prepared in accordance with this model are examined, and managers make 

decisions about quality management. But in practice there are questionable areas in the 

classification of these quality costs.  This study strives to present a detailed literature review of the 

studies carried out in the manufacturing enterprises, according to the PAF model, designed to 

measure quality costs, and to reveal similarities and differences in the classification of quality costs. 

It is observed in some studies that the same quality cost element is classified differently. 

Differences in classification imply that the same cost element is attributed different meanings. 

Key Words: Quality, Quality Cost, PAF Model  
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A NEW ERA: THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC MEDIA IN TURKEY 

YENİ BİR DÖNEM: TÜRKİYE'DEKİ ELEKTRONİK MEDYANIN GELİŞİMİ 

 

Arş. Gör. Caner ÇAKI  
İnönü Üniversitesi, caner.caki@inonu.edu.tr  

Doç. Dr. Ebru Gülbuğ EROL 

İnönü Üniversitesi, egerol@inonu.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARACA 

İnönü Üniversitesi, mkaraca@inonu.edu.tr 

ÖZET 

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden, Berlin Duvarının yıkılmasından ve batıdan esen küreselleşme 

rüzgarlarından sonra Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kitle iletişim alanında da 

değişim ve yenileşme süreci kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda Türkiye’de özelleşme sürecine 

geçilmiş ve o zamana kadar tek merkezli, resmiyetçi ve ideoloji basın-yayın anlayışının hakim 

olduğu ülkede, 1990’lı yılların ortalarından itibaren özel radyo ve televizyonlar birer birer 

yayınlarına başlamıştır. Türkiye’nin görsel-işitsel yayıncılığındaki özelleşme süreci ile ilgili 

gelişmelerin genel hatlarıyla ele alındığı çalışma, bu süreç çerçevesinde ülkede kitle iletişimi 

alanındaki yasal düzenlemeler, otokontrol mekanizmi ve iletişim özgürlüğü konusundaki durumun 

yanısıra, ulusal çapta yayınlanan Türk özel radyo ve televizyonların faaliyetlerini de kapsamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Özel Radyo ve Televizyon, Türkiye’de Özel Yayıncılık, KİA Yasaları, TRT 

ABSTRACT 

The change of mass media and its innovation like the other areas were inevitable in European 

countries after the collapse of the Soviet Union, demolishing Berlin Wall, and globalisation oriented 

winds coming from West. In this context media area of Turkey began to be private and since mid 

1990’s private radio and television channels began to broadcast in the country one by one that uni-

centrally, officially and ideologically was directed before. Progress which is related to privatization 

process of broadcasting in Turkey is being handled in thisstudy. This study also includes legal 

regulations in the mass media area and mechanism of auto-control. The activities of national private 

broadcasting companies are also scrutinized in the study as well as the condition of the 

communication freedom.  

KeyWords: Private radio, Private television, Private broadcasting in Turkey, Mass media laws, 

TRT 
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KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE MESLEK SEÇİMİ İLİŞKİSİ: TURİZM ÖĞRENCİLERİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Yrd.Doç.Dr. Cemal İNCE 

Gaziosmnapaşa Üniverisitesi, cemal.ince@gop.edu.tr  

Yrd.Doç.Dr. Ediz GÜRİPEK 

Gaziosmnapaşa Üniveristesi, edizguripek@yahoo.com  

Dr. Emin ARSLAN 

Gaziosmanapaşa Üniversitesi, emin.arslan@gop.edu.tr  

ÖZET  

Meslek seçimi, bireylerin alternatif meslekler arasından kendisi için uygun olanı seçmesi ve uyum 

sağlamaya çalışmasıdır. Meslek seçimini yapmış olan birey yaşam tarzını, aile ortamını, arkadaş 

çevresini vb. faktörleri de büyük ölçüde belirlemiş ve sınırlamış olmaktadır. Meslek seçimi ile birey 

kimlerle iletişimde ve etkileşimde bulunacağını, nasıl bir yaşam kalitesine sahip olacağını, ailesini 

ve hatta giyim tarzını bile belirlemiş olacaktır. Günümüzde gençlerin meslek seçimini etkileyen bir 

çok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında, gencin ilgisi, ebeveynlerin gençlerden beklentileri, 

kolay iş bulabilme, seçilen mesleğin ekonomik ve sosyal getiri düzeyi, üniversiteyi kazanma 

durumu, devlet politikaları, mesleğin sorumlulukları, iş garantisi, vb. bir çok faktör yer almaktadır. 

Kişilik bireyin davranışa yansıyan özellikleridir ve bu şekliyle bireyi yaşam şekli olarak diğer 

bireylerden ayırmaktadır. Bu yaşam şekli zekâ, duygu, yetenek, kültür, eğitim, gelenek, görenek, 

neşe, keder, konuşkanlık, sinirlilik, konuşma şekli ve kıskançlık gibi pek çok değişkeni bünyesinde 

taşımaktadır ve bireyin doğumundan ölümüne kadar yaşayan dinamik özellikler bütünüdür. 

Gençlerin meslek seçimi ile ilgili yapılan alan çalışmalarında, gençlerin bilgi birikiminin, mesleğe 

duyduğu ilginin, sahip olduğu değerlerin ve meslekten elde edeceği maddi ve moral tatmin 

beklentisi ile kişilik özelliklerinin meslek seçimi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada 

turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümünü seçmiş öğrencilerin kişilik özellikleri (5 faktör kişilik 

ölçeği) ile turizm mesleğini seçme arasındaki ilişkiler araştırılacaktır. 

Anahtar Kelime: Kişilik, Kişilik Özellikleri, Turizm Eğitimi ve Meslek Seçimi. 
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LOJİSTİK FAALİYETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE REKABETÇİ AVANTAJ 

 

Cengiz ALKURT 

Gaziantep Üniversitesi, cngzalkurt@gmail.com  

Doç.Dr. Hanifi Murat MUTLU 

Gaziantep Üniversitesi, mmutlu@gantep.edu.tr  

ÖZET 

Dış ticaretin tamamlayıcı unsurlarından olan sigortalama, gümrükleme, depolama, paketleme vb. 

süreçler küresel lojistik operasyonlarının da alt yapı dinamiklerindendir. Bu dinamiklerin her biri 

için ayrı bir çalışma olması ve profesyonel ekiplerce yürütülmesi gerekmektedir. Eğer bir işletme 

bağımsız olarak kendi lojistik faaliyetlerini kendi bünyesinde gerçekleştiriyorsa, bu durum dikkatini 

kendi öz yeteneğinden ve gücünden başka yöne kaydıracağı anlamına gelmektedir. Dış kaynak 

kullanımı ile işletmeler temel yeteneklerine daha fazla odaklanabilmekte ve dolayısıyla rekabet 

avantajları elde etmektedir. İşletmeler kendilerine rekabet avantajları kazandıran temel yetenekleri 

ile ilgili işlerin dışındaki tüm faaliyetleri bu alanlarda öz yetenekleri kendininkinden daha yüksek 

olan işletmelere yaptırarak hem kaynaklarını daha etkin kullanmakta hem yapısal küçülme elde 

ederek daha yalın hale gelmektedir. Çalışmanın amacı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde 

faaliyet gösteren firmaların lojistik süreçlerde dış kaynak kullanım durumları ile ortaklaşa rekabet, 

stratejik etkinlik, mal ve hizmet kalitesi, maliyet avantajı ve yenilik yaratma değişkenleri arasındaki 

ilişkileri açıklamaktır. Gaziantep Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmalardan anket 

yöntemi kullanılarak gerekli veriler toplanacaktır. Çalışmadan lojistik faaliyetlerde dış kaynak 

kullanımı ile firmaların sağladıkları rekabet avantajları arasında olumlu bir ilişkinin bulunması 

beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik , Dış Kaynak Kullanımı, Rekabet 
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TEKNOLOJİ-GİTAR İLİŞKİSİ: MANYETİKLER, AMFİLER, EFEKTÖRLER VE 

YAZILIMLAR 

 

Öğr. Gör. Dr. Cihan TABAK 

Harran Üniversitesi, cihantabak@harran.edu.tr 

 ÖZET 

 Gitar ailesi geçmişten bugüne kadar diğer enstrümanlar gibi evrim sürecinden geçmiştir. Çağlar 

içerisinde yaşanan toplumsal olaylar ve bunların doğurduğu müzikler büyük bir hızla bilinen 

kuralların yerine yenilerini eklemiştir. Süreç içinde yaşanan ve var olan müziğe eşlik etmek-

seslendirmek artık bilinenin dışına çıkmayı, düşünceyi özgür bırakmayı ve arayışları gündeme 

getirmiştir. 19. yüzyıldan bu yana büyük değişimler gösteren gitar ailesi sadece akustik anlamında 

değil, çağın teknolojik gelişmelerini de kendi bünyesine eklemiştir. Solo ve eşlik olarak büyük 

imkânlara sahip olması gitarı birçok müzik türünde ön sıralarda tutmuştur. Bu nedenle; icra edilen 

müzik türlerindeki ihtiyaçlara göre şekillenen gitar ailesi kendi içerisinde de farklılıklar göstermeye 

başlamıştır. 20. yüzyıl içerisinde bu farklılıklar ve değişimler sadece gitar üzerinde değil, yanında 

ve gitara entegre olarak kullanılacak ve ona güç kazandıracak cihazların ve de yazılımların var 

olmasını, gelişmesini de sağlamıştır. Araştırmanın kapsamını; gitar üzerinde kullanılan manyetikler, 

amfi ve modelleri, pedallar ve prosesörler ve gitar yazılımları oluşturmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Gitar, teknoloji, kullanım türleri.  

ABSTRACT 

 The guitar has undergone evolution in the past so far as the other instruments. Social events and 

music in which they live breed instead of ages has added new rules very quickly known. 

Experienced in the process and accompany the existing music-now goes out to voice known, has led 

to the release of free thought and the search for the agenda. Meaning not only the acoustic guitar 

from the 19th century showing the greatest change since the technological advances of the era has 

added to its structure. As a guitar great solo and accompanying possibilities have been kept at the 

forefront of many music. Therefore; shaped according to the needs of the music performed at the 

differences in types of guitar began to show itself. In the 20th century these differences and changes 

not only on the guitar, the guitar and the alongside and will be used as an integrated device to 

provide power it and also the existence of the software, it also provided development. The scope of 

the research; the magnetics used on guitars, amps and models, processes and guitar pedals and 

software. 

Keywords: Guitar, technology, types of use.  
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ARAPÇA DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE 

SARFIN (MORFOLOJİNİN) YERİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Cihaner AKÇAY 

Gazi Üniversitesi, cihaner@gazi.edu.tr 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında 2016- 2017 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde öğrenim 

gören 56 ikinci sınıf, 48 üçüncü sınıf olmak üzere toplam 104 öğrenciye kapsamlı sarf (morfoloji) 

teşhis sınavı uygulamak ve sınavda yapmış oldukları hataları ortaya çıkarmaktır. Daha sonra bunları 

her bir morfolojik yapıya göre sınıflandırmak, bunların anlamlara etkilerini incelemek, yani global 

(bütüncül) ve kısmi hatalar olarak sınıflandırmak, nedenlerini yorumlamak ve karşılaşılan temel 

sorunları ve bu sorunların çözümünde kullanılacak öğretim yöntemlerini belirlemektir. Ayrıca 

bunların dil becerilerine etkisini açıklamaktır. Sonuç olarak, karşılaşılan temel sorunları ve bu 

sorunların çözümünde kullanılacak öğretim yöntemlerini belirlemektir. Ayrıca bu çalışma 

araştırmacılara, Arapça öğretmenlerine ve müfredat düzenleyenlere dil öğretim süreçlerini 

kolaylaştırmada onlara yardımcı olacak bazı öneriler sunacak ve Arapça öğrenen Türk öğrencilerin 

kendi morfolojik hatalarının farkına varmalarına yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Arapça öğretimi, dil becerileri, sarf (morfoloji), hata çözümlemesi 
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ANNE-BABA TUTUMLARI İLE MATEMATİK KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTING AND MATHEMATICS ANXIETY 
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Prof.Dr. Şahin KESİCİ 
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Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU 
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Yrd.Doç.Dr. Mehmet MURAT 

Gaziantep Üniversitesi, mmurat6147@gmail.com 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin erken dönem anne-baba tutumları ile matematik kaygıları 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırma 881 lise 

öğrencisi ile yürütülmüştür. Örneklemde 635 kız öğrenci (%72.1) ve 246 erkek öğrenci (%27.9) yer 

almıştır. Araştırmada kullanılan Young (1994) tarafından geliştirilen Young Ebeveynlik Ölçeği 

(YEBÖ)’nin Türk örneklemi üzerinde geçerlik ve güvenirliği Soygüt, Çakır ve Karaosmanoğlu 

(2008)  tarafından yapılmıştır. Diğer ölçek olan Matematik Kaygısı Ölçeği-Kısa Formu ise Suinn ve 

Winston (2003) tarafından geliştirilmiş ve Baloğlu (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Anne 

ve baba tutumları ile matematik kaygısı arasındaki çoklu ilişkiyi incelemek için kanonik 

korelasyonlar hesaplanmış ve her iki ebevyn için de sadece ilk kanonik fonksiyonların istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Anne tutumları ile matematik kaygısı arasında hesaplanan 

kanonik korelasyon katsayısının, .30 [λ = .85, F(50,3948,37) = 2.88, p < .001], baba tutumları ile 

matematik kaygısı arasında hesaplanan kanonik korelasyon katsayısından, .24 [λ = .89, F(50,3939,25) = 

2.05, p < .001] daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kanonik fonksiyondaki ilişkiler incelendiğinde, 

anne tutumları setindeki değişkenlerden Aşırı Koruyucu/Evhamlı ve Koşullu/Başarı Odaklı 

değişkenleri hariç diğer tutumların hepsinin ilgili fonksiyon ile |.30| üstü yükleme yaptığı; 

matematik kaygısı setinde ise tüm değişkenlerin bu set ile |.30| üstü yükleme yaptığı bulunmuştur. 

Baba tutumları setinde ise Aşırı Koruyucu/Evhamlı, Koşullu/Başarı Odaklı ve Değişime 

Kapalı/Duygularını Bastıran  tutumlar dışındaki tutumların ve  matematik kaygısı setinde ise tüm 

değişkenlerin |.30| üstü yükleme yaptığı bulunmuştur.  

Bu araştırma sonucu, incelenen anne ve baba tutumlarındaki artışın (annelerde Aşırı 

Koruyucu/Evhamlı ve Koşullu/Başarı Odaklı tutumlar hariç; babalarda da bunlara ek olarak 

Değişime Kapalı/Duygularını Bastıran tutum hariç) benzer şekillerde öğrencilerin matematik 

kaygısı düzeylerindeki artış ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Anne tutumlarının baba 

tutumlarına göre öğrencilerin matematik kaygısı düzeyleri ile daha yüksek ilişkili olduğu 

söylenebilir.               

Anahtar Kelimeler: Anne-baba tutumu, matematik kaygısı, lise öğrencileri. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN UZUNDERE SAKİN 

(CİTTASLOW) ŞEHRİ 

 

Arş. Gör. Çağlar Kıvanç KAYMAZ 

Atatürk Üniversitesi, ckkaymaz@atauni.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr.  Salih BİRİNCİ 

Atatürk Üniversitesi, sbirinci@atauni.edu.tr 

Bilim Uzmanı Aykut CAMCI 

Atatürk Üniversitesi, aykutcamci58@gmail.com 

ÖZET 

Uzundere ilçesi Erzurum ilinin kuzeyinde yer almaktadır. İlçenin batısında İspir, kuzeyinde 

Yusufeli (Artvin), doğusunda Oltu, güneyinde ise Tortum ilçeleri bulunmaktadır. İlçe Tortum çayı 

havzasında yer alıp, arızalı bir arazi yapısına sahiptir. Eşsiz doğası, gölleri, şelaleleri ile doğal 

güzelliklerinin yanı sıra, ahşap malzemeden yapılmış tarihi evleri, kilise, kale ve tarihi mezar taşları 

ile kültürel çekicilikler sunan, şehir yaşamının gürültüsünden uzak yaşamı ve yöresel yemekleri ile 

turistlerin ilgisini çekmektedir. Araştırma sahası 24.03.2016 tarihinde ülkemizin 11. Sakin şehri 

(Cittaslow) olarak ilan edilmiştir. Bu çalışma Uzundere ilçesinin sahip olduğu doğal güzellikleri ve 

turizm potansiyelinin ortaya konulması, değerlendirilmesi ve tanıtımı amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma sahanın doğal ve beşeri ortam özelliklerini ortaya koymak bakımından arazi etütleri ve 

daha önce yapılmış çalışmalardan yararlanılmış ve farklı tarihlerde sistematik bir şekilde arazi 

çalışmaları yapılarak araştırma sahasının doğal beşeri özellikleri tespit edilmiştir. Bu şekilde elde 

edilen bulguların turizme etkisi ve şehrin sakinliğini sürdürebilmesi için yapılması gereken 

faaliyetler ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, sürdürülebilir turizm, Uzundere 
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LISANS VE ÖN-LISANS ÖĞRENCILERININ BILIMIN DOĞASI VE BILIMSEL 

EPISTEMOLOJIK GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI: HAKKARI ÜNIVERSITESI 

ÖRNEĞI 

ANALYZING THE UNDERGRADUATE AND ASSOCIATED STUDENTS’ NATURE OF 

SCIENCE AND SCIENTIFIC EPISTEMOLOGICAL VIEWS: HAKKÂRI UNIVERSITY 

CASE 

 

Öğr. Gör. Davut AÇAR 

Hakkari Üniversitesi, davudacarr@gmail.com 

Öğr. Gör. Gülçin KAYA 

Hakkari Üniversitesi, gulcinkaya@hakkari.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Gökhan GÜNEŞ 

Hakkari Üniversitesi, gokhangunes@hakkari.edu.tr 

Dr. Kaan BATI 

Hacettepe Üniversitesi, kaanbati@gmail.com 

ÖZET 

Bilimin doğası, bilim tarihi, psikolojisi, sosyolojisi gibi alanları bir araya getirerek, bilime ilişkin; 

‘bilim nedir, bilim adamları nasıl çalışır, bilim nasıl işler? ’soruları bilimin doğası öğretimini 

şekillendirdiği ifade edilmektedir..Bu bağlamda bireylerin epistemolojik inançları bilimin doğasını 

etkileyen içsel süreçler midir sorusu gündeme gelmektedir. Bu araştırmanın amacı Hakkari 

Üniversitesinde eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencilerinin bilimin doğası ve epistemolojik 

görüşleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Epistemolojik görüşlerin belirlenmesi için Elder 

(2002) tarafından geliştirilen Acat, Tüken ve Karadağ (2010)  tarafından Türkçeye uyarlanan 

Bilimsel Epistemolojik İnanç Ölçeği uygulanmıştır. Bilimin doğası görüşlerinin Özgelen (2013) 

geliştirdiği Bilimin Doğası Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Hakkâri Üniversitesinde 

eğitim gören lisans ve ön lisans olmak üzere toplam 230 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın 

genel sonuçlarına göre öğretmen adaylarının bilimin doğası görüşlerinin ortalama puan değerinin 

80.00 olduğu, epistemolojik görüşlerinin de skeptik düşünceye yatkın olduğu bulunmuştur. Bunun 

yanı sıra katılımcıların bilimin doğası görüşleri ile epistemolojik görüşleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.   

Anahtar Sözcükler: bilgi okuryazarlığı, bilimin doğası, epistemolojik görüşler, lisans-ön lisans 

öğrencileri 

ABSTRACT 

By bringing together fields such as nature of science, psychology, sociology; ‘How is science, how 

do scientists work, how does science work?’ questions are shaped by the nature of science teaching. 

In this context, the epistemological beliefs of individuals are the internal processes that affect the 

nature of science. The aim of the study is to examine the relationship between the nature of science 

and epistemological views of undergraduate and associate degree students studying at Hakkari 

University. The Scientific Epistemological Beliefs Scale, adapted by Turkish, by Acat, Tüken and 

Karadağ (2010), developed by Elder (2002), has been applied to determine epistemological views. 

The Scientific Nature Scale developed by Özgenen (2013), was used. The sample of the research 

consists of a total of 230 students, including undergraduate and associate degree students studying 

at Hakkari University. According to the general results of the research, it was found that the mean 
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scores of the natural opinions of the teachers’ candidates were 80.00 and the epistemological views 

were also prone to scepticism. In addition, a statistically significant relationship was found between 

the participants’ natural views of science and their epistemological views.  

Keywords: information literacy, nature of science, epistemological views, undergraduate and 

associate degree students 
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KÜÇÜK PRENSİN DEMOKRATİK SORULARI 

DEMOCRATIC QUESTIONS OF THE LITTLE PRINCE 

 

Yrd.Doç.Dr. Deniz ACARAY 

Polis Akademisi Başkanlığı, denizacaray@yahoo.com 

ÖZET  

İnsanın varoluşa dair en önemli ihtiyaçlarından birisi olan anlama – anlam verme ve bunun için 

binlerce yıldır yaptığı sorgulama, toplumsal ve siyasal yaşamını düzenlemesinde belirgin olarak öne 

çıkmaktadır. Bireyin özgürlüğü açısından bakıldığında da görülmektedir ki; soru sormaya kapanan 

zihinlerin gönülleri de kapanıyor yaşamın coşkusuna. Bu durum kaçınılmaz olarak toplumu ve 

siyasal yaşamı da etkisi altına alabiliyor kolayca. Oysa yaşayan demokrasi için soran, sorgulayan, 

paylaşan bir demos arayışındayız ve şikâyet ediyoruz “bana ne” sözünden. Dünyanın en beğenilen 

çocuk klasiklerinden biri olan Küçük Prens, bu çalışmamızda büyüklere hitabın bir saklı anahtarı 

olarak kabul edilmekte, sorduğu bazı sorular ise özgürlük arayanlara bir rehber olacağı umuduyla 

ön plana çıkartılarak demokrasi ile ilişkisi kurulmaktadır. Çünkü bir çocuk gibi soru sormayı 

bırakınca kaybediyoruz özgürlüğümüzü; bulduk zannedip, konforlu yaşam alanlarımızın tüketim 

ağında harcayıp duruyoruz kısacık ömrümüzü. Ve şikâyet edip duruyoruz, mızmızca, ‘nerde bu 

devlet’, ‘nerde bu sivil toplum!’ diye! Demokrasi hepimizin dilinde, ‘isteriz de isteriz!’ diye 

haykırıyoruz koca koca insanlar olarak. O koca koca insanlar ki bir zamanlar çocuktular. Onların 

soracağı demokratik sorulardan bazılarına örnekler var bu çalışmada. Cevaplar mı? Onlar soruların 

içinde.  

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Özgürlük, Soru, Sorgulama, Küçük Prens  

ABSTRACT 

 Need to understand is one of the most important essential necessities of human and also examining 

for thousands of years affects the social and political orders. If considered as to human 

independence it is seen that the heart of mind who close himself to query is also closed to 

enthusiasm of life. The social and political life is easily affected as a consequence of this situation. 

However we are asking for demos who is querying, questioning and sharing, and complaining from 

those say ‘what of it!’ In this study; The Little Prince, which is one of the most admired children’s 

classics is took up as a hidden key for appealing to adults, and some of his questions are brought 

forth hoping them will be a guide for freedom seekers also establishing relations with democracy. 

Because when we stop questioning as a child we lose our freedom, spend our very short life 

supposing we found it in comfortable living area of consumer network. We also complain, whining 

‘Where is the state? Where are these NGO’s!’ Democracy is our common talk, we cry that ‘we 

want, we want’ it as big people, that big people were children once upon a time. There are some of 

democratic questions that they would ask. What about the answers? They are all in the questions. 

Keywords: Democacy, Freedom, Question, Query, The Little Prince 
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YÖRESEL LEZZETLERİN SUNUMUNDA ESTETİK 

AESTHETICS ON PRESENTATION OF REGIONAL TASTES 

 

Arş. Gör. Derya BAYSAL 

Ardahan Üniversitesi, deryabaysal@ardahan.edu.tr 

Doç.Dr. Semra ÇEVİK  

Ardahan Üniversitesi, semracevik@ardahan.edu.tr 

Yrd.Doç.Dr. Hürriyet ÇİMEN 

Ardahan Üniversitesi, hurriyetcimen@ardahan.edu.tr 

ÖZET  

İnsanlar var oldukları andan itibaren beslenme ihtiyaçlarını farklı şekillerde karşılamışlardır. 

Düzenli hayata geçiş ile birlikte de besinlerin sunumu kişiler için önemli yer tutmuş ve tutmaya 

devam etmektedir. Kişilerin farklı kültürleri görmek ve tanımak amacı ile yaptıkları seyahatlere, 

farklı mutfakları keşfetmek ve değişik lezzetler tatmak gayesi de eklenmiştir.  Türk mutfağı, zengin 

çeşit ve farklı tat sunumları ile dünyanın önemli mutfakları arasında yer tutmaktadır. Hem lezzet ve 

hem de görsel olarak yani rengiyle, estetik sunumuyla sadece beslenme ihtiyacını değil aynı 

zamanda görsel tatmin sağlaması ile de önem arz etmektedir. Bunu da görsel sanatların tasarım 

elemanları ve estetik ilkeler ile yemeğin sunumunu düzenleyerek sağlamaktadır. Yemekten tat 

alma, haz duyma; sunumunun görsel algı ve Gestalt kuramı çerçevesinde gerçekleştiği tartışılarak 

açıklanacaktır. Günümüzde, yöresel lezzetlerin sadece doğdukları yerlerde değil farklı şehirlerde de 

sunumu yapılmaktadır. Çalışmanın amacı, yöresel lezzetlerin, sunumlarını estetik açıdan 

değerlendirmek ve doğdukları şehirlerin estetik kültürünü yansıtıp yansıtmadığını 

inceleyebilmektir.  

Anahtar Kelimeler: Estetik, Sunum, Yerel Tat 

ABSTRACT 

People have met their dietary needs in different ways since they existed. the presentation of foods 

has been an important factor along with the settled life. Exploring different cuisines and taste 

different tastes has been addet to the trips that people make to see and recognize different cultures. 

Turkish cuisine is among the important cuisines of the world with its rich and varied taste offerings. 

With the aesthetic presentation, both the flavor and visually, it provides not only the nutritional 

needs but alsı visual satisfaction. This is achived by arranging the presentation of foods with the 

design elements and aesthetic principles of visual arts. The pleasure and taste from the meal; will be 

explained by the presentation of food which is place under the visual perception and Gestalt theory. 

Nowadays, regional flavors are presented not only in places where they are born but also in 

different cities. The aim of the study is to evaluate the presentations of regional flavors in terms of 

aesthetics and to be able to examine whether the cities in which they originate reflect the aesthetic 

culture. 

Key Words: Aesthetics, Presentation of Foods, Local Taste 
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SOSYAL MEDYA, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, DEMOKRATİK BİLİNÇ, ETİK VE 

TARTIŞMA KÜLTÜRÜ 

 

Doç. Dr. Derya ERDEM 

Kastamonu Üniversitesi, derdem@kastamonu.edu.tr 

ÖZET 

Sosyal medya günümüzde milyonlarca kullanıcısı olan aktif bir iletişim ve etkileşim mecrasıdır. 

Özellikle gençlerin yoğun olarak kullandığı sosyal medya platformları düşünce ve ifade 

özgürlüğünün de etkin bir biçimde kullanıldığı verimli, üretken, yaratıcı ve dönüştürücü bir güce 

sahiptir. Bu bağlamda toplumsal, kültürel, siyasal dönüşümün de sağlanmasında etkili, aktif bir rol 

oynamaktadır. Ancak sosyal medya ifade özgürlüğünün kullanılmasında, değişim ve dönüşümde 

önemli bir mecra işlevi görürken, pek çok bireyin bu alana dahil olamadığı, olsa bile aktif bir 

kullanıcı/katılımcı olamadığı, değişim, dönüşüm üzerinde rol oynayamadığı, kendini yeteri kadar 

ifade edemediği, kısacası ifade özgürlüğünü etkin bir biçimde kullanamadığı da bir gerçektir. Oysa 

medya ve özelde sosyal medya siyasi bir forum sağlayarak toplumun farklı kesimlerinin 

düşüncelerini birbirleriyle paylaşabildiği, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, muhalif görüşlerin 

dolaşıma girebildiği katılımcı ve çoğulcu bir platform oluşturmalı, böylece, toplum içinde farklı 

düşünceler ve bakış açıları dolaşıma girebilmelidir. Zira sosyal medyayı “yeni” yapan en önemli 

özelliği, özgürlükçü ve yenilikçi katılım alanını genişleterek farklı ve yeni kamusal alanlar 

yaratması ve demokratik alanın genişletilmesiyle çoğulcu demokrasiye yaptığı vurgudur. Sosyal 

medya ve ifade özgürlüğü açısından bu tür sorunlar varken, sosyal medyada kendini özgürce ifade 

edebilen yurttaşların kendilerini nasıl ifade ettikleri, ifade özgürlüklerini nasıl kullandıkları da 

ayrıca tartışma konusudur. Zira yurttaşların demokratik bilinç, etik ve tartışma kültürü açısından, 

sosyal medyada “neyi, nasıl söyledikleri” de bir o kadar önemlidir. Yurttaşların, toplumsal, siyasal, 

kültürel, ekonomik tartışma konularında genellikle hakaret, alaya alma, aşağılama yönünde ifadeleri 

sıklıkla kullandıkları, kendisi gibi düşünmeyenlere karşı bir tür nefret söylemi ürettikleri 

gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, sosyal medyanın demokratik bilinç, tartışma kültürü, kullanılan 

dil, üslup ve etik açıdan ne kadar “yeni” olduğu da tartışmaya, araştırılmaya muhtaç bir konudur. 

Ele aldığımız çalışmada, sosyal medyada demokratik dönüşüm ve ifade özgürlüğünün kullanımı 

açısından yeniliklerin çözümlenmesiyle beraber, demokratik bilinç, etik ve tartışma kültürü 

açısından “geleneksel”in de yeniden üretimi tartışma konusu edilmiştir. Çalışmamızda bu bağlamda 

yapılan araştırmalardan yola çıkılarak, eleştirel perspektiften bir çözümleme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, ifade özgürlüğü, tartışma kültürü, etik. 
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN ÖĞRENCİLERE 

OKUMA YAZMA ÖĞRETİM SÜRECİNDE AİLELERDEN BEKLENTİLERİ 

 

Öğr. Gör. Didem KAYAHAN YÜKSEL 

Cumhuriyet Üniversitesi, didemkayahan@cumhuriyet.edu.tr 

ÖZET 

 Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere okuma yazma 

öğretim sürecinde ailelerden beklentilerini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim 

araştırması olarak tasarlanan bu çalışmada yüz yüze görüşme tekniği kullanılacaktır. Araştırmacı 

tarafından veri toplamak amacıyla 10 maddeden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

geliştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas İli Merkez İlçesinde görev yapan 15 sınıf 

öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcı grubunu oluşturan sınıf öğretmenleri için ön 

koşul özellik; eğitim verdiği sınıfta okuma yazma öğretim sürecinde öğrenme güçlüğü yaşayan en 

az bir öğrencisi olma olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılacaktır ve elde 

edilen veriler kodlanarak temalar halinde sunulacaktır. Okuma yazma eğitimi temel akademik 

beceriler arasında yer alır ve çocuğun gelecek öğrenmelerine zemin hazırlar. Okuma yazma 

becerisinin ilkokul birinci sınıfta kazandırılması hedeflenir. Ancak öğrenme güçlüğü yaşayan 

öğrenciler okuma yazma süreçlerini akranları ile aynı şekilde ve sürede edinemeyebilirler. Bu 

durumda öğretmenin, öğrencinin eğitiminde bazı farklılıklar oluşturması gerekmektedir. Bunlar 

çocuğun ihtiyaçlarına göre; farklı yöntem ve materyaller kullanma, özel eğitim desteği alma, akran 

eğitimini işe koşma, okuma yazma sürecinde aile katılımını sağlama vb. olabilir. Bu çalışma ile 

öğretmenlerin okuma yazma öğretim sürecinde ihtiyaç duydukları aile katılımı özelliklerinin 

belirlenebileceği umulmaktadır. 

Türkçe Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Okuma Yazma Öğretimi, Aile Katılımı, Öğrenme 

Güçlüğü. 
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ÇAĞDAŞ SANAT PİYASASINDA SANATÇININ ROLÜ  

THE ROLE OF THE ARTIST IN THE CONTEMPORARY ART MARKET 

 

Yrd. Doç. Dr. Dilara KARAKAŞ TABAK 

Harran Üniversitesi, dlrkrks28@gmail.com 

ÖZET  

Güncel sanatın anlam üretimine uygun çoklu ve kaotik yapısı sanatçının eserin ve izleyicinin eş 

zamanlı mevcudiyetini gerektirmektedir. Postmodern sanatın alımlama estetiği yazarın ölümünü ve 

okurun doğumunu ilan ederek anlam üretici olarak okura/izleyiciye yönelmiştir. Ancak güncel 

sanatla birlikte sanatçının daha güçlü biçimde geri döndüğü görülmektedir. Bu dönüş küratörler, 

eleştirmenler, galericiler, sanat danışmanları ve koleksiyoncularla yakın ilişkilidir ve medyanın da 

desteğiyle “yıldız” sanatçı prototipini beraberinde getirmiştir. Temel dinamiği sanatsal üretim – 

tüketim olan sanat piyasası ise tüketimsel döngünün devamını sağlamak adına bu prototipe ihtiyaç 

duymaktadır. Bu bağlamda çalışmada sanat piyasası ve sanatçının bu piyasadaki rolü ortaya 

konmaya çalışılmış, bazı yapıtlar ve sanatçılar incelenmiş ve elde edilen verilerle kuramsal çerçeve 

oluşturulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sanat piyasası, güncel sanat, sanatçı.  

ABSTRACT  

The multiple and chaotic structure of contemporary art in accordance with the production of 

meaning requires the simultaneous presence of the artist, work and viewer. Postmodern art of 

reception aesthetics proclaimed the author's death and the birth of the reader, and directed to the 

reader / viewer as meaning maker. However, with the contemporary art, it seems that the artist has 

returned more strongly. This return is closely related to curators, critics, galleries, art consultants 

and collectors, and it brought along the "star" artist prototype with the support of the media. Art 

market, whose basic dynamism is artistic production - consumption, needs this prototype in order to 

maintain the consumption loop. In this context, the role of art market and artist in this market have 

been tried to be studied, some works and artists have been analyzed and the theoretical framework 

has been established.  

Keywords: Art market, contemporary art, artist. 
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36-61 AYLIK TÜRK ÇOCUKLARININ ÇİZİM, YAZI YAZMA VE ANLATIM 

BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Doç.Dr. Dilek ACER 

Ankara Üniversitesi,  dilekacer@yahoo.com  

Arş.Gör.Dr. Gökçe KARAMAN 

Ankara Üniversitesi, gokce_karaman@yahoo.com  

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı 36-61 aylık Türk çocuklarının çizim, yazı yazma ve anlatım becerilerini 

incelemektir. Çalışmaya Ankara’da bulunan iki okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 36-61 

aylık 28’i kız, 32’si erkek olmak üzere toplam 60 çocuk katılmıştır. Çocuklara resimli bir öykü 

kitabı “Etkileşimli Kitap Okuma” yöntemine göre okunduktan sonra çizim ve yazı yazma becerileri, 

oluşturulan kontrol listeleri ile incelenmiştir. Anlatım becerilerine ilişkin kategoriler ise alınan ses 

kayıtlarının yazıya aktarılmasından sonra nitel araştırma yöntemlerinden içerik ve betimsel analiz 

teknikleriyle belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre 36-48 aylık çocuklarla 49-61 aylık çocukların 

çizimleri arasında çizgi türleri, insan figürleri ve şekilleri açısından bazı farklılıklar bulunmaktadır. 

Çizim becerilerinin büyük yaş grubu çocuklarda daha anlaşılır olduğu görülmektedir. Her iki yaş 

grubunda yer alan çocukların yazı ürünleri incelendiğinde ise yazının yönü, resim ve yazı arasındaki 

farkın anlaşılmış olması gibi becerilerin yine yaşlarına göre farklılaştığı söylenebilir. Çocukların 

anlatım becerileri ise altı farklı kategoriye ayrılmıştır. Bu çalışma sonuçları, çocukların çizim, yazı 

yazma ve anlatım becerilerinin birbiriyle bağlantılı öğrenme süreçleri ile desteklenmesi gerektiğini 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Etkileşimli kitap okuma, çizim, erken okur-yazarlık, anlatım, okul öncesi 
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ERKEN ÇOCUKLUKTA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: MÜNİH ÖRNEĞİ 

 

Doç.Dr. Dilek ACER 

Ankara Üniversitesi,  dilekacer@yahoo.com 

ÖZET 

Bu makalede alternatif eğitim yaklaşımlarının ne olduğu ve nasıl doğduğu, temel felsefesi ve 

uygulamaları ilgili alan yazın bağlamında tartışılmaya çalışılmıştır. Günümüzde alternatif eğitim 

yaklaşımlarının nasıl uygulandığı, Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Montessori Anaokulu ve 

İlkokulu, Waldorf Anaokulu ve İlkokulu, Hümanistik Anaokulu, Demokratik İlkokul ve Orman 

Anaokulu örnekleri özelinden açıklanmıştır. Anılan okullarda yapılan inceleme ve görüşmeler 

sonucunda eğitim süreçlerinde yer alan etkinliklerde karar verme ve bu kararları yaşama geçirme 

süreçlerinde çocukların etkin bir role sahip olduğu, özellikle başta anaokulları olmak üzere 

çocukların temel yaşam becerilerini içten gelen bir istekle ve doğal bir süreç akışı içinde 

öğrenmelerinin önemsendiği, bu süreçte çocukların kendi doğal gelişimleri çerçevesinde 

değerlendirilip hiçbir şey için zorlanmadıkları gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk, alternatif eğitim, okul 
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MİDAK SOKAĞI ROMANINDA SOSYOLOJİK İMGELEM 

 

Arş.Gör. Döne AYHAN 

Karatay Üniversitesi, done.ayhan@karatay.edu.tr 

ÖZET 

Necip Mahfuz’un Midak Sokağı adlı romanı, mekân, toplumsal tip, gündelik hayat, inanç ve 

toplumsal değişim bağlamında dikkatle okunması gereken bir romandır. Toplumsal aktörlerin 

hikâyeleştirildiği önemli bir roman olmasının yanı sıra mekânsal analiz için de kayda değer 

görülmektedir. Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel numuneleri görebileceğimiz roman toplumsalın 

yansımasını okumak açısından temel nüanslara dikkat çekmektedir. Yazarın ele aldığı temaları ve 

kahramanları, sosyolojik tartışma konuları bağlamında incelenecektir. Midak Sokağı yoksulluk 

olgusu ile estetik ve ahlaki değer birlikte ele alınarak okunduğu zaman toplumsallığın inşasında yer 

eden veriler görülebilmektedir. Midak Sokağı, Doğu-batı zıtlığını modern yaşama öykünen tipler 

üzerinden incelemesi toplumun nabzını göstermesi açısından önemlidir. İnsan ve toplum sarmalında 

metaforlar kullanılarak toplumsal yapıyı anlamamıza zemin hazırlayan bu romanın analitik 

okumaya tabi tutulması bir gerekliliktir. Bu gereklilik ile birlikte sokaktan toplumsala yayılan 

semboller bütününü görebilmek mümkündür. Bu çalışmada “Midak Sokağı” üzerine teknik ve 

tematik incelemeler yapılacaktır. Bu roman edebiyatın sosyolojik imkânının tartışılmasına ve 

arasındaki ilişkinin konuşulmasına imkân tanımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mekân sosyolojisi, edebiyat sosyolojisi, roman inceleme. 
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MESLEK YÜKSEKOKULLARININ SOSYAL STATÜ BELİRLEME DÜZEYİ 

SOCIAL STATUS OF DETERMINING THE LEVEL OF VOCATIONAL SCHOOLS 

 

Uzman Yüksek Mühendis Dursun Kemal BAYRAKTAR 

Milli Eğitim Bakanlığı,  profdukebay@gmail.com 

ÖZET 

Eğitim, sosyal ihtiyaçların karşılanması için gereken nitelikli işgücünün yetişmesinde, hedeflerine 

göre değişen talep yapısına uygun beceri ve bilgilerin aktarılmasında önemli bir role sahiptir. 

Kalkınmak ve gelişmek isteyen ülkelerin daha nitelikli üretimi gerçekleştirebilmesi için üretim 

faktörlerinden emeğin, yani insan kaynaklarının niteliğinin de istenilen kalitede geliştirilmesi 

gerekmektedir. Üniversitelerin yükseköğretim ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, içinde 

yaşadığı formal gruplarda ve toplumlarda bir yere sahiptir. Sosyal statü, kişinin çevresindekilerin, 

toplum içinde ona nesnel olarak uygun gördükleri mevki veya pozisyondur. Bu çalışma ile statünün 

iki alanından biri olan atfedilen statü üzerinde yoğunlaşarak, meslek yüksekokullarında okuyan 

öğrencilerin sosyal statüsünü belirlemeye yönelik başarı durum karşılaştırmaları, sistem sorunları ve 

çözüm önerileri tespit edilmiştir. Ayrıca, KTÜ Arsin Meslek Yüksekokulunda okuyan hedef 

öğrenci kitlesine de anket uygulanarak sosyal statülerinin belirlenmesinde karşılaşılan sorunlar ve 

çözüm önerileri tespit edilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: MYO, sosyal statü, öğrenci başarısı,  

ABSTRACT 

Education, the training of skilled labor needed for thefulfillment of social needs, has an important 

role in transferring skills and knowledge appropriate to the changingstructure of demand according 

to their destination. Development and labor factors of production in order toperform more qualified 

production from countries that want tothrive, so the quality of human resources should be 

developedin the desired quality. Students studying at the undergraduatelevel of university higher 

education, in formal groups andsociety in which it lives has a place. Social status of the personfrom 

its surroundings, location or position in society are theobjects they see it as appropriate. The status 

of the work, concentrating on the success attributed to one of the two areas, reading professional 

achievement benchmarks for determiningthe social status of students in higher education, 

systemproblems and their solutions have been identified. In addition, problems encountered and 

solutions applied to determine thesocial status of the survey to students studying the targetaudience 

of KTU you Vocational School have been identified. 

 Keywords: Vocational school, social status, student success 
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BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: OTEL 

İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

 

Yrd.Doç.Dr. Ediz GÜRİPEK 

Gaziosmnapaşa Üniverisitesi, edizguripek@yahoo.com  

Yrd.Doç.Dr. Cemal İNCE 

Gaziosmnapaşa Üniverisitesi, cemal.ince@gop.edu.tr  

Arş.Gör. Dr. Emin ARSLAN 

Gaziosmnapaşa Üniverisitesi, emin.arslan@gop.edu.tr  

ÖZET  

Kişilik bireyin davranışa yansıyan özellikleridir ve bu şekliyle bireyi yaşam şekli olarak diğer 

bireylerden ayırmaktadır. Bu yaşam şekli zekâ, duygu, yetenek, kültür, eğitim, gelenek, görenek, 

neşe, keder, konuşkanlık, sinirlilik, konuşma şekli ve kıskançlık gibi pek çok değişkeni bünyesinde 

taşımaktadır ve bireyin doğumundan ölümüne kadar yaşayan dinamik özellikler bütünüdür. Bilim 

insanları iş yaşamında karşılaşılan kişilik tiplerini araştırmışlar ve farklı kişilik ipleri üzerinde 

durmuşlardır. Bu kişilik tipleri beş faktör kişilik, A ve B tipi kişilik, Littauer ve Littauer’in Kişilik 

Tipleri (popüler optimist, mükemmeliyetçi melankolikler, güçlü kolerikler ve barışçıl 

soğukkanlılar), Eysenck’in kişisel farklılık alanları ( İçedönüklük-dışadönüklük; duygusal 

dengesizlik ve uyum; dik başlılık-yumuşak başlılık; espri anlayışı; cinsellik ve ortalama cinsiyet ve 

sosyal ve siyasi tutumlar), Enneagram Enstitüsü’ne göre kişilik tipleri (tasarımcı kişilik, reformcu 

kişilik, danışman kişilik, başarıcı kişilik, araştırıcı kişilik, sorun çözücü kişilik, hevesli kişilik, 

meydan okuyan (lider) kişilik, uzlaşmacı kişilik) ve Myers-Briggs Modeli’ne göre dört soruna 

cevap verebilen on altı kişilik modelidir. Kişiliğin gelişmesinde rol oynayan faktörlerden birisi de iş 

yaşamı ve iş ilişkileridir. İş yaşamında birey sadece gelir elde etmez, aynı zamanda kimlik, güven, 

saygı, bir gruba aitlik ve sevgi de kazanır. Çeşitli araştırmalarda iş yaşamı kalitesinin artırılması ile 

kişilik tipleri arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. İş Tatmini, işgörenlerde herhangi bir kısmına 

(ücret, iş arkadaşları, amirler, yönetim, ek imkanlar, ödül, terfi, saygınlık, başarı, işin kendisi, 

çalışma ortamı, vb.) veya tamamına karşı oluşan pozitif veya negatif algı veya tepkidir. İş 

görenlerde iş tatmini içsel ve dışsal bir çok faktörün ekişinde gerçekleşmektedir. Bu Faktörlerden 

birisi de işgörenin sahip olduğu kişilik özellikleridir. İş tatmininin aynı zamanda duygusal ve 

bilişsel boyutları da bulunmaktadır. İş tatmininin duygusal ve bilişsel boyutu, bireyin kişilik 

özellikleri ile ilişkilidir. Bu çalışmada 5 faktör kişilik özellikleri ile iş tatmini arasındaki ilişki otel 

işlemelerinde araştırılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kişilik, Kişilik Özellikleri, İş Tatmin ve Otel İşletmeleri. 
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C KUŞAĞI’NIN SOSYAL MEDYA’DA PAYLAŞILAN YÖRESEL YEMEK 

FOTOĞRAFLARINA YÖNELİK TUTUMLARI 

ATTITUDES OF CONNECTED CONSUMER FOR LOCAL FOOD PHOTOGRAPHS 

SHARED IN SOCIAL MEDIA 

 

Yrd. Doç. Dr. Ediz GÜRİPEK 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, ediz.guripek@gop.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLLÜ 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, mehmet.gullu@gop.edu.tr 

Öğr. Gör. Hakan KENDİR 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, hakan.kendir@gop.edu.tr 

ÖZET 

Postmodernizmle birlikte yaygınlaşan ve tüketiciler tarafından kullanılan yeni pazarlama 

yaklaşımları, teknolojinin de gelişimine paralel olarak günlük yaşantı içerisinde büyük bir yer 

kaplamaktadır. Son yıllarda özellikle akıllı telefon ve bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte 

sosyal paylaşım sitelerinin önemini kavrayan işletmeler, pazarlama anlamında geleneksel yöntemler 

yerine dijital mecrayı kullanmaya özen göstermişlerdir. Teknolojik gelişmeleri takip eden; akıllı 

telefon, tablet bilgisayar gibi araçları günlük yaşantısı içerisinde çok sık bir şekilde kullanan ve 

beklemeye tahammülü olmayan C Kuşağı’nda (Connected Consumer) bulunan tüketiciler, sosyal 

medyada akla gelebilecek her şeyi paylaşarak sosyal ağ içerisinde yer alan takipçilerine bunları 

duyurmaktadır. Bu paylaşımların başında seyahat ettikleri yerler ve yedikleri yemeklerin 

fotoğraflarını paylaşıp deneyimlerini de diğerlerine aktardıkları görülmektedir. Paylaşılan 

yemeklerin sunum, lezzet ve görsel unsurlarında farklılık olması, bu paylaşımların dikkat çekmesini 

ve kişilerin bu tür paylaşımda bulunmalarını teşvik etmektedir. Bununla birlikte turistlerin farklı ve 

bilmedikleri bir destinasyona seyahat etmeye karar verme aşamasında, gezip görülecek yerlerin 

yanında o destinasyonda ne tür yiyecek içecek bulabilecekleri konusunda sosyal medya üzerinde 

araştırma yaptığı da bilinmektedir. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan yöresel yemek görselleri 

(fotoğraf, video vb.) ve yorumları destinasyonun çekim faktörü olarak da rol oynayabilmektedir. 

Diğer bir deyişle bu fotoğraflar ve yorumlarla diğer insanlarda farkındalık yaratılarak bu yiyecek ve 

içeceği tüketmek için bölgeye seyahat edenlerin bulunduğu da bilinmektedir. Bu bağlamda bu 

araştırmanın amacı, sosyal medyayı günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanan C Kuşağı’nın 

paylaşılan yöresel yemek fotoğrafları hakkındaki tutumlarının belirlenmesidir.     

Anahtar Kelimeler: C-kuşağı, yöresel yemekler, sosyal medya. 

ABSTRACT 

New marketing approaches that have become widespread with postmodernism and used by 

consumers are taking a great place in daily life parallel to the development of technology. In recent 

years, businesses that have recognized the importance of social networking sites, especially with the 

development of smartphones and computer technology, have taken care to use digital media instead 

of traditional marketing means. Connected consumers (C-band) who follow technological 

developments and use smartphones, tablets and other devices in daily life very frequently and do 

not tolerate waiting, announce to their followers in the social network by sharing everything that 

might come to mind in the social media.  

It is seen at the helm of these shares, the places they traveled to and the photos of their meals and 
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share their experiences with others. The difference in presentation, taste and visual elements of the 

shared foods encourages this sharing and encourages people to share it. However, it is also known 

that during the decision to travel to a destination where tourists do not know, they have conducted 

research in social media about what type of food and beverage they can find in that destination 

along with places to visit. In addition, local food images (photos, videos, etc.) and comments shared 

on social media can also play a role as an attraction factor for destinations. In other words, it is also 

known that there are people who travel to the region to consume this food and drink by creating 

awareness among other people with these photographs and comments. In this context, the purpose 

of this research is to determine the attitudes of the C-band (connected consumer) on shared local 

food photographs, which uses social media extensively in daily life. 

Keywords: C-Band (Connected consumer), local foods, social media. 
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AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP 

TELEFONU SATIN ALMASI SÜRECİNE ETKİLERİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Emine ARSLAN 

Selçuk Üniversitesi, arslan@selcuk.edu.tr 

ÖZET 

Günümüzde internetten ve geleneksel medyadan yapılan reklamların yarattığı mesaj karmaşası, 

pazarda aynı ihtiyaca cevap veren birçok ürünün bulunması gibi etmenler tüketicilerin satın alma 

kararlarını alırken çeşitli bilgi kaynaklarına yöneltmektedir. Tüketiciler satın almayı 

gerçekleştirmeden çevresine ya da bu konuda uzman olan kişilere danışmaktadır. Bu çalışmada 

ağızdan ağıza pazarlama bağlamında ağızdan ağıza iletişimin öğrencilerin cep telefonu satın alma 

tercihleri üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Akşehir iibf de okuyan 

öğrencilere anket uygulanmıştır. Çalışmada öğrencilere anket soruları yöneltilerek elde edilen 

veriler SPSS 22.0 istatistik programı yardımı ile değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular 

kapsamında; Selçuk Üniversitesi Akşehir İİBF öğrencilerinin gelir durumuna göre ağızdan ağıza 

iletişimden etkilenme arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Türkçe Anahtar Kelimeler: Ağızdan ağıza pazarlama, Ağızdan ağıza iletişim, Cep telefonu 

AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP 

TELEFONU SATIN ALMASI SÜRECİNE ETKİLERİ 

Günümüzde internetten ve geleneksel medyadan yapılan reklamların yarattığı mesaj karmaşası, 

pazarda aynı ihtiyaca cevap veren birçok ürünün bulunması gibi etmenler tüketicilerin satın alma 

kararlarını alırken çeşitli bilgi kaynaklarına yöneltmektedir. Tüketiciler satın almayı 

gerçekleştirmeden çevresine ya da bu konuda uzman olan kişilere danışmaktadır. Bu çalışmada 

ağızdan ağıza pazarlama bağlamında ağızdan ağıza iletişimin öğrencilerin cep telefonu satın alma 

tercihleri üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Akşehir iibf de okuyan 

öğrencilere anket uygulanmıştır. Çalışmada öğrencilere anket soruları yöneltilerek elde edilen 

veriler SPSS 22.0 istatistik programı yardımı ile değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular 

kapsamında; Selçuk Üniversitesi Akşehir İİBF öğrencilerinin gelir durumuna göre ağızdan ağıza 

iletişimden etkilenme arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ağızdan ağıza pazarlama, ağızdan ağıza iletişim, cep telefonu 

THE EFFECT OF WORD OF MOUTH COMMUNICATION ON UNIVERSITY 

STUDENTS’ MOBILE PHONE PURCHASE PROCESS 

The chaos caused by the advertisements on the internet and traditional media, and the plethora of 

products in the market that meet the same needs are some of the factors that lead the consumers to 

various information sources in the process of purchasing decision. Before purchasing a product, 

consumers generally tend to consult to people around them or to experts on that issue. This study 

aims to identify the effects of word of mouth communication on students’ preference of mobile 

phone purchase within the context of word of mouth marketing. To this end, a questionnaire was 

administered to the students at Selçuk University Akşehir Faculty of Economics and Administrative 

Sciences. The data obtained were analyzed through SPSS 22.0 statistical package program. The 
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finding reveal that there is a significant difference between the participants’ income level and their 

being affected by word of mouth communication.        

Keywords: Word of mouth marketing, Word of mouth communication, Mobile phone 
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KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON İLİŞKİSİ 

 

Yrd.Doç.Dr. Emine CİHANGİR 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, eminecihangir@yyu.edu.tr 

Yrd.Doç.Dr. Sanem ŞEHRİBANOĞLU 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

ÖZET 

Şiddetli rekabet ortamında işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmaları hayatta 

kalabilmeleri için kilit öneme sahiptir. 4. Sanayi devriminin etkisinin yoğun olarak hissedildiği 

günümüzde işletmeler, küresel rakiplerine karşı güçlü olabilmek için her türlü gelişime açık olmak 

ve teknolojik yarışa ayak uydurmak zorunda kalmaktadırlar. Teknolojik yeniliklere ayak uydurmak, 

inovatif girişimlerde bulunmak işletmeler açısından önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. 

İşletmelerin inovatif süreçlerde dış kaynakları kullanması önemli olmakla beraber işletme içi 

kaynakları kullanmaları da büyük önem taşımaktadır. Örgütsel seviyede girişimcilik ya da var olan 

bir kurumda girişimcilik olarak da tanımlanabilen (Wasti, Fiş; 2010) kurumsal girişimcilik, 

işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek için geliştirerek uyguladıkları giderek 

daha çok önem kazanan bir strateji olarak kabul edilmektedir. Hammadde, ürün, hizmet, süreç, 

pazar, endüstri veya bunların birleşimleri açısından yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ve 

uygulanması nedeniyle değer yaratma ile sonuçlanacak olan kurumsal girişimciliğin, başka bir 

deyişle “örgüt içi girişimciliğin” tanımlanması, kurumsal girişimciliği etkileyen unsurların ortaya 

konulması ve ölçülmesi önemlidir. (Altuntaş, Dönmez; 2010) Bu çalışmada iç-girişimcilik ve 

inovasyon kavramaları ele alınarak ve aralarındaki ilişki ve işletme açısından önemi 

vurgulanacaktır. 

Türkçe Anahtar Kelimeler Kurumsal Girşimcilik; İçgirişimcilik; İnovasyon 

 

http://www.iksad.org/
mailto:info@iksad.org
http://www.iksadfuarkongre.org/
mailto:eminecihangir@yyu.edu.tr


 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

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

Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & 
Other Disciplines 

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

 

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

98 

PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE SOSYAL ONAY İHTİYACI ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 A REVIEW OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PROBLEMATIC INTERNET USE 

AND NEED FOR SOCIAL APPROVAL 

 

Arş.Gör.  Emine Nur AYDOĞMUŞ 

Atatürk Üniversitesi, enur.aydogmus@atauni.edu.tr 

Arş.Gör. Meva DEMİR 

Atatürk Üniversitesi, meva.demir@atauni.edu.tr  

ÖZET 

Çağımızın en önemli buluşlarından biri olarak kabul edilen internetin yoğun kullanılması, son 

zamanlarda pek çok farklı disiplinden araştırmacıların internet ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmasına 

zemin oluşturmuştur. Yapılan bazı araştırmalar, internetin, çocuk, ergen ve genç yetişkinlerin 

gelişimleri ve yaşamlarına katkılar sağladığını göstermekle birlikte, internetin uzun süreli ve 

kontrolsüz kullanımı, fiziksel, akademik, mesleki, bilişsel, psiko-sosyal ve gelişimsel açıdan bir 

takım sorunlara da yol açmaktadır. Problemli internet kullanımının bireyin, sosyalleşme ihtiyacı ile 

ilişkisi dikkat çekici düzeydedir. Birey bu ihtiyacı gidermek için, dış dünyada elde edemediği 

sosyalleşmeyi, sanal ortama taşımak istemekte ve internet kullanımı bu amaçla diğerlerinden 

farklılık göstermektedir. İnternet vasıtasıyla sosyal etkileşim kurmak isteyen bireyler, yüz yüze 

etkileşime sıcak bakmayarak patolojik internet kullanımı riskinin tetiklenmesiyle toplumdan 

uzaklaşabilmektedir Dış dünyada olduğu gibi, bireylerin internet üzerinden sağladıkları sosyal 

etkileşimlerde de uyuma yönelik davranışlara ve diğerlerinin beklenti ve yargılarına önem 

verdikleri düşünülmektedir. Bu bağlamda bireyin diğerlerinin onayını araması ve onaylanmamaktan 

kaçınmaya çalışmasını içeren bir kavram olan sosyal onay ihtiyacının öne çıkması beklenebilir. 

Problemli İnternet Kullanımının da önemli bileşenlerinden birisinin sosyalleşme arayışı olması 

nedeniyle, bu iki kavram arasındaki ilişkinin bu çalışmayla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Onay İhtiyacı, Problemli İnternet Kullanımı, Üniversite öğrencileri 

Yöntem: Araştırmanın çalışma grubu 2016-2017 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde öğrenim 

gören Edebiyat Fakültesi (%29.8), Sağlık Bilimleri Fakültesi (%22.1), İletişim Fakültesi (%16), 

Eğitim Fakültesi (%17.2) ve Fen Fakültesi’nde (%14.9) öğrenim gören 262 lisans öğrencisinden 

oluşmaktadır. Çalışmada Problemli İnternet Kullanım Ölçeği (PİKÖ) ve Sosyal Onay İhtiyacı 

Ölçeği (SOİÖ) kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma bulgularına göre, sosyal onay ihtiyacı, problemli 

internet kullanımı ile anlamlı bir ilişki vermektedir, R=0.371, R2 =0.138, p<.01. Tüm alt 

değişkenler, problemli internet kullanımındaki toplam varyansın yaklaşık %14’ünü açıklamaktadır. 

Araştırmanın alt boyutlarında ise, sosyal onay ihtiyacı, internetin olumsuz sonuçları ile anlamlı bir 

ilişki vermektedir, R=0.357, R2 =0.127, p<.01. Başkalarının yargılarına duyarlık, sosyal geri 

çekilme ve olumlu izlenim bırakma alt boyutları ile internetin olumsuz sonuçlarındaki toplam 

varyansın yaklaşık %13’ünü açıklamaktadır. Başkalarının yargılarına duyarlık, sosyal geri çekilme 

ve olumlu izlenim bırakma, sosyal fayda ile de anlamlı bir ilişki vermektedir, R=0.403, R2 =0.162, 

p<.01. Sosyal Onay İhtiyacı, sosyal faydadaki toplam varyansın yaklaşık %16’sını açıklamaktadır. 

Sosyal Onay İhtiyacı ve aşırı kullanım ile anlamlı bir ilişkiye rastlanmamaktadır, R=0.151, R2 

=0.023, p>.01. Sonuç: Araştırmada sosyal geri çekilme ve olumlu izlenim bırakmanın; internetin 

olumsuz sonuçları, sosyal fayda ve problemli internet kullanımı toplam puanı arasında pozitif yönde 

anlamlı ilişki bulunmuştur. Kendini gösterme becerisi düşük olan kişilerin, çevrimiçi iletişimin, yüz 
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yüze etkileşimin yarattığı kaygı ve endişeyi azaltması sebebiyle, internet ortamındaki iletişimi tercih 

ettikleri düşünülmektedir. Araştırma sonucu, sosyal onay ihtiyacının “sosyal fayda” alt boyutu ile 

anlamlı bir ilişki verdiğini göstermektedir. Buna göre sosyal onay ihtiyacı yüksek olan üniversite 

öğrencileri internet ortamından daha fazla sosyal fayda sağlamaktadır. Araştırma sonucuna göre 

sosyal onay ihtiyacı ve problemli internet kullanımı arasındaki boyutunun internet aracılığıyla 

karşılamaya çalıştıklarını destekler niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: İnternet, Sosyal onay, Sosyal fayda 
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ZORUNLU SPOR TURİZMİNDE FARKLI ALTERNATİFLER: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ 

 

Dr. Emine TAŞ 

 etas@bayburt.edu.tr 

Öğr. Gör. Mehmet KAPUSIZOĞLU 

mkapusiz@bayburt.edu.tr 

 ÖZET 

Küreselleşme olgusunun yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte dünya; ‘küresel bir pazar’ olarak 

tanımlanmaktadır. Turizm de bu pazarda hak ettiği ilgiyi görmeye başlamıştır. Turizmin coğrafi 

alanlara genişlemesi, özellikle gelir düzeyi düşük insanların yaşadığı kırsal bölgelerde istihdam 

yaratılması açısından önemlidir. Ticari ve sınai yatırımların yok denecek kadar az olduğu yerleşim 

yerlerinde doğal ve tarihi kaynakların kullanılarak yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusu 

önemini arttırmaktadır. Bu çalışmamızda öncelikli olarak sportif amaçlı gerçekleştirilebilecek 

alternatif turizm türleri ele alınmıştır. Çalışmamızın ilerleyen kısımlarında Bayburt ilinde 

gerçekleştirilebilecek spor turizmi türlerinden bahsedilerek, şehrin gelişiminde nasıl etkili 

olabileceği tartışılmıştır. Son olarak da spor turizminin sosyo ekonomik öneminden bahsedilerek 

turizmi ilgilendiren AB Siyasa, Program ve Fonları tanıtılarak çalışma tamamlanmıştır.  

Türkçe Anahtar Kelimeler :Turizm, Alternatif Turizm, Spor Turizmi, AB Siyasa Program ve 

Fonları, Bayburt City. 

ABSTRACT 

Along with the common use of globalization phenomenon, the world is now being described as a 

“global market”. Tourism also begins to draw the attention it deserves in this market. Expansion of 

tourism geographic areas, it is important to create jobs in rural areas especially those with low 

income. Using natural and historical resources improvement of living conditions increasing 

importance where in settlements whıch commercial and industrial investments are scarce . In this 

study, alternative tourism types that can be realized primarily for sportive purposes are discussed. 

Later in our work, speaking of sports tourism types that can be realized in Bayburt province, ıt has 

been discussed how the city could be effective in its development. Last by mentioning from the 

socio-economic importance of sports tourism ,the work has been completed by introducing the EU 

Politics, Programs and Funds 

Key words: Tourism, Alternative Tourism, Sportive Tourism, EU Politics, Programs and Funds, 

Bayburt.
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TURİZM ENDÜSTRİSİNDE HAYVAN KULLANIMI: KURAMSAL BİR MODEL 

ÖNERİSİ 

 

Öğr.Gör.Dr. Emirhan YENİŞEHİRLİOĞLU 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, emirhanyen@hotmail.com 

Yrd.Doç.Dr. Emine CİHANGİR 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, eminecihangir@yyu.edu.tr 

ÖZET  

Turizm endüstrisi doğal kaynaklardan beslenen bir endüstridir. Doğal hayatın ana unsurlarından biri 

olan hayvanlar bu sebeple sıklıkla turizme konu olabilmektedir. Günümüzde hayvanlarla 

ilişkilendirilen turizm hareketliliğine/türlerine olan rağbetin artmasıyla birlikte (Jenner ve Smith, 

1992; Gauthier, 1993) turizm endüstrisinde hayvanlar ile ilişkili etik değerlerin de tartışılması 

gerekmektedir. Çünkü endüstrinin geneli incelendiğinde hayvanların turizm talebi yaratmak 

maksadıyla istismar edildiği açıkça görülebilmektedir. Yaşanan bu istismarın önüne geçme ve 

sürdürülebilir bir algı ile hayvanları endüstri içerisine dahil etme gerekliliği, hayvanların turizm 

endüstrisindeki rolünün açıkça ortaya koyulması ile mümkündür. Bu çalışmada hayvan hakları 

üzerine yürütülen kuramsal tartışmalar dayanak alınmakta ve turizm endüstrisinin hayvanlar ile olan 

ilişkisinin mevcut durumunu ortaya koyabilmek amacıyla kuramsal bir model önerisi üzerinde 

durulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Hayvan Hakları, Hayvan Kullanımı 
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KAZANLI BİR AYDIN: MUHAMMED FATİH KERİMÎ (1870-1937) 

 

Doktora Öğrencisi Emre ÖZSOY 

Ankara Üniversitesi, emreozsoy206@gmail.com 

ÖZET 

XIX. yüzyılda Rusya Türkleri arasında başlayan yenileşme hareketlerinin (Ceditçilik) önemli 

temsilcilerinden birisi de Muhammed Fatih Kerimi olmuştur. Kerimi, özellikle matbuat ve eğitim 

alanında önemli çalışmalar yapmış olmasına rağmen “Unutulan Ceditçi” olmuştur. Ülkemizde, 

onun biyografisi hakkında bir çalışma yapılmadığı gibi, sadece üç eseri Türkçeye kazandırılmış; 

Hakkında doğrudan ayrıntılı bir makale kaleme alınmamıştır. Biz bu bildirimizde, Muhammed 

Fatih Kerimî’nin hayatı ve faaliyetleri hakkında bilgi vererek, onun Ceditçi Hareket içerisindeki 

önemli yerini ve faaliyetlerini açıklamaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Fatih Kerimî, Ceditçilik. 
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TÜRKÇE BAŞLIK - ZORUNLU TÜRK KAMU BANKALARININ 1991 – 2002 İLE 2003 – 

2015 DÖNEMİNİN KARLILIK VE VERİMLİLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI 

ANALİZİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Erdal ARSLAN 

Yrd. Doç. Dr. Ali BORA 

  alibora_2@yahoo.com 

Arş. Gör. Hamza ÖZÇİFTÇİ 

ÖZET 

Bildirinin amacı; Kamu bankalarının 1991 – 2002 ile 2003 – 2015 döneminin karlılık ve verimlilik 

açısından karşılaştırmalı olarak performanslarının oran analizi yöntemi ile değerlendirilmesidir. 

Yıllar itibariyle artışlar gösterse de 1954 yılında 14 olan kamu bankası sayısı 1964 yılında 12’ye, 

1986 yılında 8’e, 1992’de 6’ya, 1995’te 5’e, 1998’de 4’e gerilemiş, 2001 yılında 3’e düştükten 

sonra bu yıldan itibaren 3 olarak varlığını devam ettirmiştir. Karşılaştırması yapılacak kamu 

bankaları 2001 yılından itibaren varlığını devam ettiren Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar 

Bankası olacaktır. Kamu bankalarının sayısı 3 olmasına rağmen ilgili dönemde aktif büyüklüğüne 

göre sektör payları toplamda ortalama %30, kullandırdıkları krediler ve alacaklara göre ortalama 

%25, toplam mevduata göre %36 civarında olmuştur. Kamu bankalarının karşılaştırılması oran 

analizi yöntemi ile yapılacaktır. Oran analizi karşılaştırmalar için kullanılan anlaşılır ve yaygın bir 

teknik olması nedeni ile tercih edilmiştir. Veriler Türkiye Bankalar Birliği’nin yayınlamış olduğu 

istatistiklerden, raporlardan ve banka mali tablolarından derlenmiştir. Oran analizinde kullanılacak 

oranlar, karlılık oranları olarak; aktiflerin karlılığı, özkaynak karlılığı, şube başına kar, personel 

başına kar, verimlilik oranları olarak; şube başına krediler ve alacaklar, şube başına mevduat, 

personel başına krediler ve alacaklar, personel başına mevduat, şube başına maliyet, personel başına 

maliyet oranları kullanılacaktır. Çalışmada sonuç olarak kamu bankalarının 2003 – 2015 döneminde 

1991 – 2002 dönemine göre karlılık ve verimliliklerini artırdığı ortaya konmaktadır. 

TÜRKÇE ANAHTAR KELİMELER: Türk Bankacılık Sistemi, Kamu Bankaları, Finansal Rasyolar 
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TÜRK KAMU BANKALARININ 1991 – 2002 İLE 2003 – 2015 DÖNEMİNİN KARLILIK 

VE VERİMLİLİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Erdal ARSLAN 

Selçuk Üniversitesi, erdalarslan@selcuk.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr.  Ali BORA 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, alibora_2@yahoo.com 

Arş. Gör. Hamza ÖZÇİFTÇİ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, hamzaozciftci@osmaniye.edu.tr 

ÖZET 

Bildirinin amacı; Kamu bankalarının 1991 – 2002 ile 2003 – 2015 döneminin karlılık ve verimlilik 

açısından karşılaştırmalı olarak performanslarının oran analizi yöntemi ile değerlendirilmesidir. 

Yıllar itibariyle artışlar gösterse de 1954 yılında 14 olan kamu bankası sayısı 1964 yılında 12’ye, 

1986 yılında 8’e, 1992’de 6’ya, 1995’te 5’e, 1998’de 4’e gerilemiş, 2001 yılında 3’e düştükten 

sonra bu yıldan itibaren 3 olarak varlığını devam ettirmiştir. Karşılaştırması yapılacak kamu 

bankaları 2001 yılından itibaren varlığını devam ettiren Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar 

Bankası olacaktır. Kamu bankalarının sayısı 3 olmasına rağmen ilgili dönemde aktif büyüklüğüne 

göre sektör payları toplamda ortalama %30, kullandırdıkları krediler ve alacaklara göre ortalama 

%25, toplam mevduata göre %36 civarında olmuştur. Kamu bankalarının karşılaştırılması oran 

analizi yöntemi ile yapılacaktır. Oran analizi karşılaştırmalar için kullanılan anlaşılır ve yaygın bir 

teknik olması nedeni ile tercih edilmiştir. Veriler Türkiye Bankalar Birliği’nin yayınlamış olduğu 

istatistiklerden, raporlardan ve banka mali tablolarından derlenmiştir. Oran analizinde kullanılacak 

oranlar, karlılık oranları olarak; aktiflerin karlılığı, özkaynak karlılığı, şube başına kar, personel 

başına kar, verimlilik oranları olarak; şube başına krediler ve alacaklar, şube başına mevduat, 

personel başına krediler ve alacaklar, personel başına mevduat, şube başına maliyet, personel başına 

maliyet oranları kullanılacaktır. Çalışmada sonuç olarak kamu bankalarının 2003 – 2015 döneminde 

1991 – 2002 dönemine göre karlılık ve verimliliklerini artırdığı ortaya konmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Bankacılık Sistemi, Kamu Bankaları, Finansal Rasyolar
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ULUSAL VARLIK FONLARINA GENEL BİR BAKIŞ: TÜRKİYE VE NORVEÇ 

ÖRNEKLERİ 

 

Öğretim Görevlisi Erdem KANIŞLI 

GOÜ Turhal Meslek Yükseokulu erdem.kanisli@gop.edu.tr 

Yardımcı Doçent Doktor Doğan BOZDOĞAN 

GOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dogan.bozdogan@gop.edu.tr 

ÖZET 

 Varlık fonları; yirminci yüzyılın ortalarında ülkelerin gelişmişlik ve bağımsızlık düzeylerinde 

belirleyici faktörlerden biri olan enerji kaynaklarından elde edilen gelir fazlasının, getirisi yüksek 

yatırımlarda kullanılması amaçlanarak oluşturulmaktadır. Diğer adıyla refah fonları, kaynakların tür 

ve miktar olarak artması, finansal piyasaların gelişmesi ve yatırım alanlarının çeşitlendirilmesi 

ihtiyacı gibi nedenler ile ülkelerin enerji kaynakları dışında varlıklarını da fon oluştururken 

kullanması ile farklılaşmaktadır. Cari fazla ve bütçe fazlası gibi kaynaklarla da fonlar 

oluşturulmaktaysa da cari açığı, bütçe açığı olan ülkelerde ulusal refah fonlarını farklı amaçlarla 

kullanmaktadırlar. Dünyada birçok gelişmiş ekonomi tarafından kullanılan ve Türkiye’de kuruluş 

aşaması yeni tamamlanan enerji dışı ulusal varlık fonu, Türkiye Varlık Fonu A.Ş. (TVF); ekonomik 

büyüme ve sermaye piyasalarına katkıda bulunmak, stratejik sektörlere ve büyük yatırımlara fon 

sağlamak ve katılım bankacılığına uygun varlıklar oluşturmak gibi temel hedeflere sahiptir. Bu 

çalışmada dünyadaki en büyük ve en şeffaf ulusal varlık fonuna sahip olan Norveç ile Türkiye 

arasında bir karşılaştırma yapılmaya çalışılacaktır. Petrol fonu olarak kurulmasına rağmen 2006 

yılında yapısal bir değişiklik emeklilik rezerv kaynaklarının eklenmesi ile petrol temelinde olsa da 

enerji dışı fona dönüştürülen ve 2016 yılı itibariyle en büyük ulusal varlık fonu olan Norveç 

Emeklilik Fonu (Government Pension Fund of Norway) ile TVF Linaburg - Maduell Şeffaflık 

Endeksi ile şeffaflık açısından karşılaştırılacaktır. Ayrıca denetim, yönetim ve temel amaçlar 

açısından da bu iki fon arasındaki benzer ve farklı yönler ortaya konulacak ve kurulma aşamasında 

olan TVF etkinliğinin arttırılmasına yönelik öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ulusal Varlık Fonları, Türkiye Varlık Fonu, Norveç Emeklilik Fonu 
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GRAFİK TASARIM ÜRÜN VE UYGULAMALARININ GÖRSEL İLETİŞİM 

TASARIMINDAKİ YENİLEŞİMCİ (İNOVATİF) YANSIMALARI 

 

Öğretim Görevlisi Erdoğan DİZDAR 

Dumlupunar Üniversitesi, erdogan.dizdar@dpu.edu.tr 

ÖZET 

Günümüzde yaşadığımız dünyada, gerek günlük hayatta gerekse iş ve eğitim hayatında hızla 

değişen, gelişen, teknoloji tabanlı bir toplum entegrasyonu yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin 

yaşamımıza dahil olduğu andan itibaren kullanılan mecralarda, uygulamalarda, materyallerde 

olumlu yönde bakıldığında birçok yenilikleri ortaya çıkardığı görülmektedir. Teknolojinin ışık hızı 

ile geliştiği ve popüler kültürün bir çerez mantığıyla tükettiği bu yenilikler insan yaşamının hemen 

her alanında karşısına çıkmaktadır. Günümüz yaşamının temel ihtiyaçlarından biri haline gelen 

teknoloji ve iletişim her yaş grubuna uygun entegrasyon sağlayacak şekilde, tasarımsal alanlarda 

yada üretilen güncel uygulamalarda kullanıcıyı esas alabilecek yenileşimci (inovatif) yaklaşım 

sergileme ihtiyacı duymaktadır. Bu gelişmelerin ışığında yapılan yeniliklerde insanoğlunun yaşadığı 

çağa ait uygulamaların günümüze uygunluğu, yeterliliği, kullanıcı odaklı olumlu sonuçlar vermesi 

beklenmektedir. Bu bağlamda yapılan her türlü yenileşimci yaklaşımda günlük entegrasyon esas 

alınmaya çalışılmıştır. Yaşam döngüsünün önemli unsurlarından olan iletişim ve iletişim odaklı 

ürün uygulamalarının gelişimine zemin hazırlanmasında kaçınılmaz hale gelen tasarımda da yeni 

trendlerin ve yeni mecraların oluşmasını sağlamıştır. Bu mecraların başında grafik tasarım ürün ve 

uygulamalarının dijital dünyada günümüz teknolojik cihazlarında (taşınabilir bilgisayar, tablet, 

mobil) kullanılabilir hale getirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Ancak günümüz kullanıcı ve 

hedef kitlesi gözününde bulundurulduğunda, grafik tasarım alan tanımının entegrasyon bağlamında 

değişime ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Görsel İletişim Tasarımındaki yenileşimci yaklaşım 

doğrultusunda farklı alanlarda farklı uygulamalar aracılığıyla bu gelişeme katkı sağladığı 

düşünülmektedir. Gerek basılı mecralarda gerekse dijital platformlarda olsun yapılan yenilikler 

kendini iletişim alanında da göstermektedir. Üretilen tasarım materyallerinin yeni medya tanımına 

uygunluğu, hedef kitle açısından yeterlilik göstermekle beraber görsel iletişim tasarımı çatısı altında 

farklı tasarım disiplinlerinin oluşmasını sağlamıştır. Bu tür tasarımlar ürünleri günümüz anlayışıyla 

üretildiğinde Flat tasarım, Materyal tasarım, Metro tasarım, Retro tasarım, Minimal tasarım, 

Skomorfik tasarım, 3D tasarım, Artırılmış gerçeklik bunların yanında yan tasarım çeşitleri olarak, 

Pattern (desen) tasarım, Otantik tasarım, Old school tasarım, El yazısı tipi tasarımlar, Kaligrafik 

tasarım, Bauhaus tasarım, Silüet tasarım gibi alanların oluşmasına yardımcı olmuştur. Araştırmada, 

Görsel İletişim Tasarım alanının günümüz gereksinimlerini karşılamaya çalıştığı ürünler incelenmiş 

olup, bu ürünlerin yenileşimci tasarım anlayışının önemi ve hedef kitle sonucunda oluşturulan 

tasarım ürünlerine yansımaları vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Türkçe Anahtar Kelimeler: Tasarım, Yenileşim, Yeni Medya 
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GRAFİK TASARIM 

ÜRÜN VE UYGULAMALARININ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDAKİ 

YENİLEŞİMCİ (İNOVATİF) YANSIMALARI 

 

Öğr. Gör. Erdoğan DİZDAR 

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 

Günümüzde yaşadığımız dünyada, gerek günlük hayatta gerekse iş ve eğitim hayatında hızla 

değişen, gelişen, teknoloji tabanlı bir toplum entegrasyonu yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin 

yaşamımıza dahil olduğu andan itibaren kullanılan mecralarda, uygulamalarda, materyallerde 

olumlu yönde bakıldığında birçok yenilikleri ortaya çıkardığı görülmektedir. Teknolojinin ışık 

hızı ile geliştiği ve popüler kültürün bir çerez mantığıyla tükettiği bu yenilikler insan yaşamının 

hemen her alanında karşısına çıkmaktadır. Günümüz yaşamının temel ihtiyaçlarından biri haline 

gelen teknoloji ve  iletişim her yaş grubuna uygun entegrasyon sağlayacak şekilde, tasarımsal 

alanlarda yada  üretilen güncel uygulamalarda kullanıcıyı esas alabilecek yenileşimci (inovatif) 

yaklaşım sergileme ihtiyacı duymaktadır. Bu gelişmelerin ışığında yapılan yeniliklerde 

insanoğlunun yaşadığı çağa ait uygulamaların günümüze uygunluğu, yeterliliği, kullanıcı odaklı 

olumlu sonuçlar vermesi beklenmektedir. Bu bağlamda yapılan her türlü yenileşimci yaklaşımda 

günlük entegrasyon esas alınmaya çalışılmıştır. Yaşam döngüsünün önemli unsurlarından olan 

iletişim ve iletişim odaklı ürün uygulamalarının gelişimine zemin hazırlanmasında kaçınılmaz 

hale gelen tasarımda da yeni trendlerin ve yeni mecraların oluşmasını sağlamıştır. Bu mecraların 

başında grafik tasarım ürün ve uygulamalarının dijital dünyada günümüz teknolojik cihazlarında 

(taşınabilir bilgisayar, tablet, mobil) kullanılabilir hale getirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Ancak günümüz kullanıcı ve hedef kitlesi gözününde bulundurulduğunda, grafik tasarım alan 

tanımının entegrasyon bağlamında değişime ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Görsel İletişim 

Tasarımındaki yenileşimci yaklaşım doğrultusunda farklı alanlarda farklı uygulamalar aracılığıyla 

bu gelişeme katkı sağladığı düşünülmektedir. Gerek basılı mecralarda gerekse dijital 

platformlarda olsun yapılan yenilikler kendini iletişim alanında da  göstermektedir. Üretilen 

tasarım materyallerinin yeni medya tanımına uygunluğu, hedef kitle açısından yeterlilik 

göstermekle beraber görsel iletişim tasarımı çatısı altında farklı tasarım disiplinlerinin oluşmasını 

sağlamıştır. Bu tür tasarımlar ürünleri günümüz anlayışıyla üretildiğinde Flat tasarım, Materyal 

tasarım, Metro tasarım, Retro tasarım, Minimal tasarım, Skomorfik tasarım, 3D tasarım, 

Artırılmış gerçeklik bunların yanında yan tasarım çeşitleri olarak, Pattern (desen) tasarım, 

Otantik tasarım, Old school tasarım, El yazısı tipi tasarımlar, Kaligrafik tasarım, Bauhaus 

tasarım, Silüet tasarım gibi alanların oluşmasına yardımcı olmuştur. 

Araştırmada, Görsel İletişim Tasarım alanının günümüz gereksinimlerini karşılamaya çalıştığı 

ürünler incelenmiş olup, bu ürünlerin yenileşimci tasarım anlayışının önemi ve hedef kitle 

sonucunda oluşturulan tasarım ürünlerine yansımaları vurgulanmaya çalışılmıştır. 

  Anahtar Kelimeler: Tasarım, Yenileşim, Yeni Medya. 
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GRAPHIC DESIGN 

THE VISUAL COMMUNICATION DESIGN OF THE PRODUCT AND APPLICATIONS 

(INNOVATIVE) REFLECTIONS 

 

Lecturer. Erdoğan DİZDAR 

Dumlupınar University Faculty Of Fine Arts Department Of Visual Communication Design 

In today's world we live in, in everyday life, there is a technology-based society integration which 

develops rapidly in business and educational life. It seems that many innovations have emerged 

in the media used in these developments since the time of our involvement in our lives, and when 

we look at materials positively in practice. These innovations that technology develops with the 

speed of light and consumes it with the popular culturally cookie mentality, is present in almost 

every area of human life. Technology and communication, which have become one of the basic 

needs of today's life, need to show a new innovative approach that can be based on the current 

applications produced in the field of design, in order to provide appropriate integration for every 

age group. The innovations made in the light of these developments are expected to give the day-

to-day suitability, adequacy and user-focused positive results of the applications of the human 

age. In this context, every kind of innovative approach has been tried to be based on daily 

integration. The design which is inevitable in preparing the ground for the development of 

communication and communication oriented product applications which is one of the important 

elements of the life cycle has also made it possible to create new trends and new events. At the 

beginning of these occasions, it became a necessity to make graphic design products and 

applications available in today's technological devices (portable computer, tablet, mobile) in the 

digital world.  

However, when the current user and target mass are considered, it seems that the definition of 

graphic design field needs to change in the context of integration. It is believed that this 

improvement contributed to the new approach of visual communication design through different 

applications in different areas. Innovations made in printed media or on digital platforms also 

show themselves in the field of communication. The appropriateness of the produced design 

materials to the definition of new media has enabled the formation of different design disciplines 

under the framework of visual communication design, while demonstrating competence in terms 

of target audience. When such products are produced with today's concept, it is possible to design 

the pattern design, authentic design, old school design, design, design, design and design as flat 

design, subway design, retro design, minimal design, skomorphic design, 3D design, Handwriting 

type designs, Calligraphic design, Bauhaus design, Silhouette design have helped to create areas 

such as. In the research, the products that the Visual Communication Design field tried to meet 

today's needs were examined and it was tried to emphasize the reflection of these products on the 

design products which are formed as a result of the innovative design concept and the target 

audience. 

 Keywords: Design, Innovation, New Media. 
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17. YÜZYIL ŞAİRİ HAYLÎ ÇELEBİ VE DİVANI 

17TH CENTURY POET HAYLÎ ÇELEBİ AND HIS DIVAN 

 

Yrd.Doç.Dr. Erdoğan TAŞTAN 

Kırklareli Üniversitesi, etastan39@gmail.com 

ÖZET 

17. yüzyıl divan şairlerinden biri olan Haylî Çelebi, Kırklareli’de doğmuştur. İyi bir eğitim alan ve 

zamanının geçerli ilimlerini öğrenen Haylî, şiir ve inşâdaki kabiliyeti ile dikkat çekmiş, önce divan 

kâtibi, sonra da Mısır valisi İbrahim Paşa’ya divan efendisi olmuştur. Bu görevlerden sonra IV. 

Mehmed dönemi vezirlerinden Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’ya tezkireci olan Haylî bu 

görevinden dolayı herkes tarafından tanınmıştır. Haylî, 1098/1686-87 yılında Belgrad’da vefat 

etmiştir. Elimizdeki bilgilere göre Haylî’nin tek eseri Dîvân’ıdır. Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi Bağdat 164 numarada kayıtlı olan Haylî Dîvânı, müellif hattı olup müsvedde bir halde 

bulunmaktadır. Toplam 73 varaktan oluşan eserde “gazel, kaside, tahmis, müseddes, kıt‘a, rubâî, 

nazm, müfred, matla‘, tarih, nevrûziyye, ‘iydiyye, sûriyye, terci‘-bend” gibi nazım şekilleriyle 

yazılmış şiirler yer almaktadır. İçinde başka şairlere ait şiirlerle mensur parçaların da bulunduğu 

eserde nesih, ta‘lik, kırık dîvânî gibi yazı çeşitleri kullanılmıştır. Bu bildiride Haylî Çelebi hakkında 

bilgi verilip Dîvân’ı tanıtılacak ve şiirlerinden örnekler verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: 17. Yüzyıl, Haylî Çelebi, Klasik Türk Şiiri, Dîvân  

ABSTRACT 

Haylî Çelebi, who is one of the 17. century divan poets, was born in Kırklareli. Haylî, who received 

a good education and became familiar with the sciences of his time, drew attention with his ability 

in poetry and construction and first, he became the secretary of supreme council and then the chief 

secretary of supreme council of Egypt governor İbrahim Paşa. After that, he was appointed as a 

collector of biographies for the vizier Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa during the reign of IV. 

Mehmed and as a result of this duty, Haylî became widely known. Haylî passed away in Belgrade 

in 1098/1686-87. Basing on the available evidence, it can be said that his only work is Dîvân. Haylî 

Dîvânı, which is registered with the number Bağdat 164 in Topkapı Palace Museum Library, is a 

manuscript and written by the poet himself. There are poems written in “gazel”, “kaside”, “tahmis”, 

“müseddes”, “kıt‘a”, “müfred”, “matla‘” “tarih”, “rubâî”, “nazm”, “nevrûziyye”, “iydiyye”, “terci‘-

bend” and “sûriyye” verse forms in his work which consists of 73 leafs. There are other poets’ 

poems in the work as well. Furthermore, some typefonts such as “nesih”, “ta‘lik” and “kırık dîvânî” 

are used in the work. In this presentation, information about Haylî Çelebi will be given, his Dîvân 

will be introduced and some of his poems will be mentioned.  

Keywords: 17. Century, Haylî Çelebi, Classical Turkish Poem, Dîvân 
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EKONOMİK BÜYÜME VE İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: 

TRC ÖRNEĞİ 

 

Öğr. Gör. Dr. Erhan DUMAN 

Bitlis Eren Üniversitesi, eduman@beu.edu.tr 

ÖZET  

Bilgi ekonomisi çağında piyasa aktörleri toplumsal refahı ve rekabeti yükseltebilmek  

için ekonomik büyümeyi sağlayacak ve geliştirecek olan kaynaklara gereksinim duymaktadırlar. Bu 

kaynaklar bilgi, teknoloji ve inovasyon ile ekonomik sistem içerisinde ortaya çıkmaktadır. Özellikle 

ekonomik büyümede ihtiyaç duyulan kaynakların karşılanmasında inovasyon sistemleri kilit rol 

üstlenmektedirler. Bu nedenle inovasyonların bir üretim faktörü gibi karşımıza çıktığı bilgi 

ekonomisinde ekonomik büyüme ile arasındaki ilişkinin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu 

çalışmada inovasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki normalizasyon yöntemleriyle 

incelenmektedir. Bu kapsamda, TRC bölgesi ve Türkiye ortalamasının inovasyon performans 

endeksleriyle bölgelerin karşılaştırılmasına imkân tanıyan ölçütlerin oluşturulması 

amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Ekonomik Büyüme, İnovasyon Endeksi ve Ölçümü.  

ABSTRACT  

Today the economic decision units are need in order to raise competitiveness and economic growth 

to provide resource to develop social welfare. The economic structure in these resources are 

emerging knowledge, technology and innovation. Especially the economic growth assume central 

role in the compensation of resources needed in the innovation systems. Therefore, the new world 

economy as a production factor is important where innovation of analyzing the relationship between 

economic growth. In this study, the relationship between innovation and economic growth are 

investigated normalization methods. In this context, the innovation performance and capacity of the 

regions aim to develop within the scope of the level 1 metrics that allow comparison of the areas in 

Turkey.  

Keywords: Innovation, economic development, innovation index and measurement 
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TÜRKİYE’DE REEL GSYH, AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK ÇIKTILAR 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Öğr. Gör. Dr. Erhan DUMAN 

Bitlis Eren Üniversitesi, eduman@beu.edu.tr 

ÖZET 

Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve reel anlamda büyümesini sürdürebilmesi için ar-ge harcamaları 

ve ekonomik çıktılar arasındaki ilişki önem arz etmektedir. Bu kapsamda ekonomik açıdan ar-ge 

harcamalarının verimli değerlendirilmesi gerekmektedir. Ekonomik çıktılar, ar-ge harcamaları ve 

reel ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki ilişki ekonomi politikaları için merkezi konumdadır. 

Özellikle 2000 yılından sonra dünya ekonomileri yeni bir düzen arayışına girmişlerdir. 

Küreselleşme süreci ile birlikte yeni bir ekonomik düzen ortaya çıkmıştır. Bu ekonomik düzen ar-ge 

ye dayalı büyüme modelidir. Bu yeni büyüme düzeninde emek, sermaye ve doğal kaynağın yanı 

sıra ar-ge faaliyetlerinin üretim sürecinde yoğun bir şekilde kullanıldığı dönem olmuştur. Bu 

çalışmada, ar-ge harcamalarınınreel ekonomik büyümenin bir sonucu olup olmadığını ve reel 

ekonomik büyümenin ekonomik çıktılar (patent, marka, faydalı model ve tasarım sayıları) da 

meydana getireceği etkinin nedensellik yönü analiz edilmiştir. Türkiye'nin 2000-2015 yılları 

arasında altışar aylık döneme ait reel ekonomik büyüme, ar-ge harcamaları ve ekonomik çıktılar 

arasındaki ilişki zaman serilerindeki gelişmeler dikkate alınarak analiz edilecektir. Analizler 

sonucunda değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen eş bütünleşme ve Granger 

nedensellik testleri yardımıyla nedenselliğin yönünü belirlenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Reel Ekonomik Büyüme, Ar-ge Harcamaları, Ekonomik Çıktılar.  

ABSTRACT 

The Turkish economy is great important stable and continue to real grow, R&D and the relationship 

between economic outcomes. In this context, R&D expenditures efficient evaluation is required in 

terms of economic. Economic output, R&D expenditures and real economic growth is central of the 

relationship between variables the economic policies. Especially new order of the world economy is 

engaged in a search after the year 2000. In conjunction with the process of globalization has 

emerged a new economic. This economic order based growth R&D model. In order for this new 

growth of labor, capital and natural resources has been used intensively as well as R&D activities in 

the production process. In this study is analyzed that R&D expenditures is a result of economic 

growth and real economic growth bring economic output (patent, trademark, utility model and 

desing numbers) whether the direction of causation of economic effects. Real economic growth, 

R&D expenditures and economic output in consideration of the relationship between development 

will be analyzed 2000-2015 period of Turkey. The result of analyses will be determined the long 

term relationship between the variables and the direction of causality Granger- Johansen tests with 

the asist of integration.  

Keywords: Real Economic Growth, R&D Expenditures, Economic Output. 
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BOR MİNERALLERİNİN KULLANIM ALANLARI VE TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN 

ÖNEMİ 

USAGE OF BORON MINERALS AND THE IMPORTANCE FOR TURKEY'S ECONOMY 

 

Yrd. Doç. Dr. Erol KAPLUHAN 

Ahi Evran Üniversitesi, ekapluhan@hotmail.com 

ÖZET  

Türkiye’nin sahip olduğu madenler içerisinde, rezerv ve üretim kapasitesi, yüksek tenörü, rezerv 

büyüklüğü, işletme kolaylıkları ile gerek kalite ve çeşitlilik, gerekse de üretim maliyetlerindeki 

rekabet üstünlükleri açısından dünyada söz sahibi olabileceği en önemli maden, kuşkusuz dünya 

rezervinin % 72.3’ üne sahip olması sebebiyle bor cevherleridir. Doğada 150 den fazla Bor minerali 

olmakla beraber ekonomik öneme sahip olanlarının başlıcaları Tinkal, Kolemanit ve Üleksit’tir. 

Türkiye dünyadaki en büyük Bor rezervlerine sahip bulunmaktadır. Gerek çıkarılan Bor 

minerallerinin kalitesi gerekse çıkarma koşullarının uygunluğu nedeniyle Bor, Türkiye için büyük 

bir ekonomik kaynak özelliği taşımaktadır. Bor ürünlerinin en çok kullanıldığı alanlar arasında cam 

ve cam elyafı, deterjan, tekstil, tarım, metalürji ve kimya sanayi başta gelmektedir. Bu stratejik 

özelliklerinden dolayı bor madeni Türkiye için büyük bir öneme sahiptir. Bor mineralleri bazı 

alanlarda ham bor olarak kullanılmakta ise de genel olarak rafine bor bileşiklerine ve özel bor 

ürünlerine dönüştürüldükten sonra geniş alanda kullanılmaktadır. Dünya bor rezervinin % 72,3’üne 

sahip olan ülkemiz, söz konusu mineralin dünyadaki en büyük ihracatçısıdır. Endüstrinin hemen 

hemen her alanında kullanım potansiyeli olan bor mineralleri temel bir sanayi hammaddesi olarak 

nitelendirilebilir. Bor minerallerinin özel tekniklerle işlenmesi sonucu üretilen borik asit ve özellikle 

boraksın nükleer enerji sektörü için kritik öneme sahip maddeler olduğu düşünülürse, borun 

geleceğin madeni olduğu da söylenebilir. Bugün stratejik bir değeri olan bor madeni geleceğin 

Türkiye’sinde de ekonomik anlamda çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu çalışma kapsamında bu 

kadar öneme sahip olan bor madeni ile ilgili değerlendirmeler yapılmış, ülke ekonomisi ve geleceği 

açısından önemi vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bor Madeni, Bor Madeni Ekonomisi, Türkiye Ekonomisinde Bor, Türkiye’nin 

Dünya Bor Piyasasındaki Yeri.  

ABSTRACT 

Among the mines Turkey has, Boron, having 72.3 % of the World reserve, is undoubtedly the most 

remarkable one that may make Turkey the leading country in the market according to its reserve 

and production capacity, high tenor, reserve destiny, management convenience, high quality and 

diversity and the superiority in the race because of the production costs. Although there are more 

than 150 Boron minerals in nature, mainly economical Boron minerals are Tincal, Colemanite and 

Ulexit. Turkey has biggest Boron reserves in the world. In addition this, Turkey’s Boron minerals 

have highest quality and production conditions are more economical from other productive 

countries. Boron has great importance for Turkey. Among the sectors that boron compounds are 

most widely used; glass and fiberglass, detergent, textile, agriculture, metallurgy and chemistry 

come first. Due to these features, boron mine is of great importance for Turkey. Although the boron 

minerals are used as raw materials in many applications, they are mostly used in various areas after 

being converted to rafined boron compounds andto special boron deriativesOur country is the 

biggest exporter in the world by possesing % 72.3 of all boron reserves. Boron minerals with the 
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potential to use almost every field of ındustry be regarded as a basic raw materials for industry. 

Boron minerals produced as a result of special processing techniques, boric acid and borax, 

especially considering that nuclear materials are critical for the energy sector, boron can be said that 

the future is mine. Jet technology to fuel, textile to until the aircraft construction of an extremely 

wide range of uses of boron minerals, which have the use of new technologies is expected to be 

even larger. At the present day, boron is an important and strategic mineral that is possessed by 

Türkiye which will also have a significant role in the country’s future in this study, boron mine is 

evaluated as it has such importance, and its significance for the national economy as well as the 

country’s future is emphasised.  

Keywords : Boron Mining, Boron Mining Economy, Boron in Turkey Economy, The Place of 

Turkey in the World Boron Market 
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İTALYA TARİHİNDE ŞARAP KÜLTÜRÜ 

 

Öğr.Gör. Esma Nur GEÇER 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, esma.gecer@gop.edu.tr 

Arş.Gör. Sabire YERLİKAYA 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, sabirebattal@kmu.edu.tr  

ÖZET 

İtalya, dünyanın en eski bağlarına ve binlerce yıllık bir şarap kültürüne sahip ülkelerden biridir. 

Birbirinden çok farklı toprak ve iklim koşullarını barındıran bu ülkede, 2000'i aşkın yerel üzüm 

çeşidiyle değişik tipte şaraplar üretilmektedir. İtalya'nın en bilinen şarap üreten bölgeleri; Piedmont, 

Toskana, Sicilya ve kuzeydoğu bölgesidir. Şarap, İtalyan halkı için yaşamsal bir sıvı niteliğinde 

olup, her yerde asmalar yetişmekte ve neredeyse hiçbir yemek şarapsız tüketilmemektedir. Yıllık 

kişi başı şarap tüketiminde de en üst sıralarda yer alan bu ülke, tarihte Güney İtalya ve Sicilya’da 

yerleşik olan Yunanlılar tarafından “Şarap Diyarı-Oenotria” olarak anılmıştır. Roma 

İmparatorluğu’nun kuruluşundan çok önceleri bile ülkede yaygın olarak bağcılıkla uğraşılmakta ve 

şarap üretimi yapılmaktaydı. İlk asmaları Etrüskler zamanında yetiştirildiği bilinen İtalya’da 

Romalılar döneminde daha organize ve düzenli hale getirilen bu uğraş, ticari anlamda da önemli bir 

değer halini almıştır. Etrüks ve Yunanlılar, M.Ö. 2.yy Romalılar kendi şarap üzümü bağlarını kurup 

üretime başlamadan uzun zaman önce ülkede şarap üretiyorlardı. Roma şarapçılığı bereketli ve iyi 

organize olmuştu, büyük ölçüde üretim yapılıp ve varil ile şişeleme gibi çeşitli saklama yöntemleri 

geliştirilmiştir. 3.000 yıllık bağcılık tarihi olan İtalya, dünya şarap üretiminde en ön sırada yer 

almaktadır. Fransa hariç, dünyanın diğer tüm uluslarından daha fazla şarap üretip tüketmektedir. 

Hem üretimde hem de tüketimde Fransızlarla yarışan İtalya, mutfak ve yemek kültüründe de şarap 

kullanımına büyük yer vermektedir. Yerel pek çok yemek yöresel şaraplar katılarak pişirilmektedir. 

Son 25 yıl içinde büyük atılım yapan şarap endüstrisi, özellikle bağcılık konusundaki iyileştirme ve 

bakım çalışmaları ile “büyük şarap” kategorisinde üretime ulaşmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İtalya, Şarap, Yemek, Bağ 
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ZORUNLU AVRUPA BİRLİĞİNİN TERÖRİZMLE MÜCADELE POLİTİKALARI: 11 

EYLÜL ÖNCESİ VE SONRASI 

 

Ezgi SOYLU 

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü 

ezgisoylu14@gmail.com 

ÖZET 

Terörizm kitle iletişim araçlarındaki hızlı gelişmelerin etkileri ile 21. yüzyılın başlıca tehditleri 

arasında yer almıştır. Küresel dünyada terörizm belirli bir bölgeyi değil tüm dünyayı etkileyecek 

boyutlara ulaşmıştır. Terörizm anlam olarak baktığımızda, terör kelimesi ile çoğu zaman aynı 

anlamda kullanılmaktadır. Fakat, terör kelimesinin kökeni Latincedir ve ‘Terrere’ kelimesinden 

gelmektedir. Terör korku, dehşet, şiddet kullanma anlamında kullanılmaktadır. Terörizm ise tanımı 

konusunda fikir birliğine varılmamış olmakla birlikte, belirli bir siyasi amaca ulaşmak, mevcut 

duruma başkaldırma ve bunu şiddet uygulayarak yapma eylemidir. Küresel boyutta terörizmin en 

büyük etkisi 11 Eylül 2001 yılında hissedilmiştir. 11 Eylül saldırısı, Amerika’yı ve AB ülkelerini 

etkisi altına alıp terörizmle mücadele ile ilgili çalışmaların önem kazanmasına sebep olmuştur. 

Avrupa’da terörizmle mücadele topluluklarının oluşturulmasının nedeni, üye devletlerin izledikleri 

politikaların boşluklarını doldurmak ve terörizm tehdidini en az hissedilebilir düzeye indirgemektir. 

Avrupa Birliği üye ülkelerinin ekonomik yönden birlikte hareket etmeleri sınırlarını birlikte koruma 

zorunluluğu getirmiştir. Avrupa da herhangi bir kente yapılan bir terör saldırısı, Avrupa Birliğinin 

diğer ülkelerine etkisi büyük olacaktır. Avrupa Birliğinin terör ile mücadele politikaları 11 Eylül 

öncesi ve sonrası olarak gruplandırabilir. 11 Eylül öncesi terörizmle ilgili çalışmalar bulunmakla 

birlikte, 11 Eylül sonrası dönemde çalışmalara ağırlık verilmiştir. 11 Eylül öncesinde terörizmle 

mücadele Avrupa birliğine dahil ülkelerin iç sorunları olarak algılanmıştır. Bu konu Schengen, 

Maastricht ve Amsterdam anlaşmaları ile bir temele oturtulmuş fakat bunun dışında güçlü bir birlik 

oluşturulmamıştır. 11 Eylül saldırısının uluslararası etkisinin ardından bu konuda çalışmaların 

arttırılması gerekli görülmüştür. Bu dönemde AB terörizmle mücadele ile ilgili yeni antlaşmalar 

yapmış yeni kurallar oluşturmuş ve eylem planları hazırlamıştır. 2001’de 11 Eylül saldırısının 

ardından, terörizmle mücadele eylem planı oluşturulmuş, 2004 ve 2005 yıllarında terörizmle 

mücadele stratejileri oluşturulmuş ve 2010 yılında AB iç güvenlik stratejisi yürürlüğe girmiştir. Bu 

çalışmada Avrupa Birliğinin terörizmle mücadele politikalarından ve bunların küreselleşen dünya 

üzerindeki etkilerinden bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Terörizm, Avrupa Birliği, Terörle mücadele politikaları, 11 Eylül Saldırısı 
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FİRMA PERFORMANSI VE KARLILIK: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN 

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

FIRM PERFORMANCE AND PROFITABILITY: AN INVESTIGATION ON 

INFORMATION AND TECHNOLOGY FIRMS QUOTED AT ISTANBUL STOCK 

EXCHANGE 

 

Prof. Dr. Famil ŞAMİLOĞLU 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, familsamiloglu@gmail.com 

Doç. Dr. Ali İhsan AKGÜN 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, aliihsan_akgun@hotmail.com 

Arş. Gör. Ali Osman ÖZTOP 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aliosmanoztop@gmail.com 

ÖZET 

Firmaya kaynak sağlayan hissedarlar ve borç verenler açısından düşünüldüğünde firmaların 

ekonomik ve finansal performanslarını değerleme konusu önem arz etmektedir. İş performansı 

ölçüm araçlarından olan Ekonomik Katma Değer (EVA) ve Piyasa Katma Değeri (MVA), 

yatırımcılara ve şirket sahiplerine yol göstermede en çok kullanılan firma değerleme 

yöntemlerindendir. Belli bir dönemde elde edilen kardan, bu karı elde etmek için kullanılan 

sermaye maliyetinin çıkarılmasıyla elde edilen EVA’nın hesaplanmasında tarihi muhasebe verileri 

kullanıldığı için eleştirilmektedir. Şirket piyasa değeri ile firmanın nominal değeri arasındaki fark 

olarak tanımlanan MVA ise, şirketin sahip olduğu kaynakların ne ölçüde etkin kullanıldığını 

gösteren ve şirket yönetiminin başarısını değerleyen bir ölçüm aracıdır. Bu araştırmanın amacı, 

Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören bilişim ve teknoloji şirketlerinin firma performans değerleme 

oranları ile karlılık oranları arasındaki ilişkinin panel regresyon yöntemi ile belirlenmesidir. Şirket 

karlılık oranlarının, firma performansı değerleme yöntemleri (EVA - MVA) üzerindeki etkileri 

belirlenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: piyasa katma değeri, ekonomik katma değer, aktif karlılığı, sermaye karlılığı 

ABSTRACT 

Evaluation of economic and financial performance of companies is important considering firms’ 

top-tier funding provided by shareholders and lenders. As business performance measurement tools, 

Economic Value Added (EVA) and Market Value Added (MVA) are the most commonly using 

valuation methods by investors and company owners. EVA is calculating by deducting firm’s cost 

of capital from its operating profit and criticized for using historical accounting data in calculation. 

MVA, defined as the difference between the company's market value and book value of the 

company, is a measurement tool that indicates how effectively a company is using its capital and 

assesses the success of the company's management. The aim of this research is to determine that if 

there is a relationship between firm performance valuation and profitability ratios of information 

and technology companies listed in Istanbul Stock Exchange (BIST) by panel regression method. 

We will try to determine the effects of company profitability ratios on company performance 

evaluation methods (EVA - MVA). 

Key words: market value added, economic value added, return on equity, return on assets
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TEMETTÜ POLİTİKASININ HİSSE SENEDİ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 

BORSA İSTANBUL ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

THE IMPACT OF DIVIDEND POLICY ON STOCK PRICE: AN INVESTIGATION ON 

BORSA ISTANBUL COMPANIES 

 

Prof. Dr. Famil ŞAMİLOĞLU 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, familsamiloglu@gmail.com 

Arş. Gör. Ali Osman ÖZTOP 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aliosmanoztop@gmail.com 

Doktora öğrencisi Yunus Emre KAHRAMAN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, emrekahraman1410@hotmail.com 

ÖZET 

Firmaların temettü politikası ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki finans alanında tartışmalı bir 

konudur. Yapılan bazı çalışmalar, temettü politikası ile hisse senedi fiyatları arasında bir ilişkinin 

var olduğunu işaret ederken, bazı çalışmalar ise temettü politikasının hisse senedi fiyatları üzerinde 

bir etkisi olmadığını göstermektedir. Firmaların faaliyetlerinden elde ettikleri karı, yeni 

yatırımlarında kullanmak için alıkoymaları veya hissedarlarına temettü olarak dağıtmaya karar 

vermeleri, piyasa değerini de etkileyen önemli finansal kararlardan biridir. Bu araştırmada, Borsa 

İstanbul’a kote olan seçilmiş firmaların 2006 - 2015 yılları arasındaki temettü verimlilik oranları ile 

yıl sonu hisse senedi kapanış fiyatları arasındaki ilişki panel regresyon yöntemiyle incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: temettü politikası, hisse senedi fiyatı, panel regresyon 

ABSTRACT 

The relationship between companies' dividend policy and stock prices is a controversial isuue in 

finance. As some studies point out that there is a relationship between dividend policy and stock 

price, others show that there is no effect of dividend policy on stock price. In order to use for new 

investments, retention of profits obtained from the operations of the companies or to make a 

dividend payment to their shareholders is one of the important financial decisions affecting firm’s 

market value. In this study, it will be examined that if there is a relationship between dividend 

payout rates and year-end stock close price of the selected firms quoted at Istanbul Stock Exchange 

(BIST) that ranges between 2006 and 2015. Data will be analyze with panel regression method. 

Key words: dividend policy, stock price, panel regression 
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KADINLARIN FİNANSAL OKURYAZARLIKLARI ÜZERİNDE EĞİTİMİN ETKİSİ 

THE EFFECTIVE OF EDUCATION ON THE FINANCIAL LITERACY OF WOMEN 

 

Prof. Dr. Famil ŞAMİLOĞLU 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi familsamiloglu@gmail.com 

Doktora Öğrencisi Yunus Emre KAHRAMAN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, emrekahraman1410@hotmail.com 

Arş. Gör. Haşim BAĞCI 

Aksaray Üniversitesi hasimbagci1907@hotmail.com 

ÖZET 

Finansal okuryazarlık konusu; 21 yüzyılın başlarında önemli hale gelmiş ve hala da hem bireyler 

hem de devlet için önemli olan bir konu olmaya devam etmektedir. Araştırmacıların çoğu kişinin 

finansal okuryazarlık seviyesinde gelişme ile devletin ekonomik dengelerinin güçlenmesi ve 

tasarrufun artması arasında bağlantı kurmuştur. Bu nedenle finansal okuryazarlık konusu hem 

kadınlar için hem erkekler için oldukça önemlidir. Araştırmaların birçoğu göstermektedir ki; 

kadınlar finansal okuryazarlıkta erkeklere nazaran biraz geridedir. Bunun nedeni; kadınlarımızın 

ekonomiye daha geç uyum sağlamaları, ekonomik sisteme daha çok dâhil olmaları gibi nedenlerle 

birlikte: yine birçok araştırma da gösterildiği gibi finansal okuryazarlık sorunu eğitimle 

aşılmaktadır. Kısaca, kadınlar eğitimle finansal okuryazarlık seviyesinde erkeklere ulaşabilir ve 

hatta erkeklerden iyi olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı; tesadüfi olarak belirlediğimiz erkek ve 

kadınlardan oluşan gruplara ön test yaparak finansal okuryazarlık seviyelerini tespit etmek, daha 

sonra sadece kadınlara eğitim vererek kadınların eğitimle erkeklerin önüne geçip geçemeyeceğini 

tespit etmektir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Kadın, Eğitim 

ABSTRACT 

Financial literacy has become important in the early 21st century and still remains an important 

issue for both the state and the public. Most researchers have linked one's development to the level 

of financial literacy and the strengthening of the state's economic balances and the increase in 

saving. For this reason financial literacy is very important both for women and for men. Most of the 

researches show that; Women are somewhat lower levels in financial literacy than men. This is 

because; As well as the fact that our women are more likely to be involved in the economic system 

than they are in the economic system: the financial literacy problem is overcome with education, as 

many studies have shown. In short, women can reach men at the level of financial literacy through 

education and even can get better than men. The purpose of this research is To determine the levels 

of financial literacy by pre-testing groups of men and women we randomly identify and then to 

educate women only and to determine whether women will be able to pass men through education. 

Keywords: Financial Literacy, Women, Education 
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANININ KONUMU 

ve YETKİLERİ 

 

Öğr. Gör. Faruk YAHŞİ 

Sakarya Üniversitesi, farukyahsi@sakarya.edu.tr 

ÖZET 

AK Parti ve MHP’nin ortak çalışmasıyla şekillenen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” odaklı 

anayasa değişikliği paketi, 16 Nisan 2017’de gerçekleşen halkoylaması ile seçmenler tarafından 

onaylandı. Halkoylaması ile kabul gören bu yeni sistem, 2019 yılında aynı günde gerçekleştirilecek 

olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından uygulanmaya başlanacak. 

Yürütmede tek başlılığı esas alan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, Türkiye’nin Birinci 

Meşrutiyet’ten (1876) itibaren tecrübe ettiği parlamenter sistemi sonlandırmış ve Türkiye’deki 

siyasal sistemi kökten değiştirmiştir. Her ne kadar farklı bir adlandırma tercih edilmiş olsa da, yeni 

sistem bir tür başkanlık modelidir. Ancak cumhurbaşkanının sistem içerisindeki rolü ve yetkileri 

açısından ele alındığında ise yeni hükümet modeli, başkanlık sisteminin ideal uygulaması olarak 

kabul edilen ABD tipi başkanlık modelinden farklılaşmaktadır. Bu çalışmada; Türkiye’nin yeni 

hükümet sistemi olan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” cumhurbaşkanının sistem içerisindeki 

konumu ve yetkileri açısından değerlendirilmektedir. Çalışma ile yeni sistemin kendine has 

özelliklerine dikkat çekilmekte ve ABD tipi başkanlık modelinden farklılaştığı noktalar 

vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Başkanlık Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Kuvvetler Ayrılığı 
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KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET 

 

Arş.Gör. Fatih ÇELİK 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, fatihcelikk@yandex.com 

Arş.Gör. Hamza ÖZÇİFTÇİ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, hamzaozciftci@osmaniye.edu.tr  

ÖZET 

Adeta küçük bir köy haline gelen günümüz dünyasında, küreselleşme sürecinin de ciddi etkileriyle 

beraber devletler, çeşitli ittifaklar kurarak uluslar üstü ve uluslararası kuruluşlara üye olmaktadırlar. 

Çeşitli uluslararası anlaşmalar neticesinde kurulan bu kuruluşlar çok taraflı ilişkileri, ağ bağları ve 

yönetişimi ortaya çıkmaktadır. Bu çok taraflı ilişkiler ve anlaşmalar neticesinde ulus devletler bazı 

hususlarda uluslar üstü ve uluslar arası kuruluşlar lehine taviz vermektedirler. Özellikle uluslar üstü 

kuruluşlar ulus devlete bazı konuları dayatma konusunda yetki sahibi olmaktadır. Bu husus 

beraberinde egemenlik kavramında da bir dönüşüm meydana getirmektedir. Bu bağlamda 

küreselleşmenin bir boyutu olan uluslararasılaşma açısından uluslar üstü ve uluslararası kuruşların 

ulus devlet kamu politikalarına ve ekonomi politikalarına olan etkileri ve egemenlik anlayışındaki 

dönüşüm tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ulus üstü kuruluşlar, kamu politikaları, ekonomi politikaları, küreselleşme 
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ELEKTRONİK TİCARET VE ELEKTRONİK PAZARLAMANIN İŞLETMELERE 

SAĞLAYABİLECEĞİ AVANTAJLAR 

POSSIBLE ADVANTAGES OF E-COMMERCE AND E-MARKETING 

 TO THE COMPANIES 

 

Fatih Güray KURŞUN 

fatihguraykursun@gmail.com 

ÖZET  

Günümüzde meydana gelen teknolojik gelişmeler sayesinde, internet kullanımının her geçen gün 

artması elektronik ticaret ve elektronik pazarlamanın yaygınlaşmasını sağlamıştır. İnternetin 

gelişmesi işletmeler için inanılmaz fırsatlar ortaya çıkarmıştır. İşletmelerin ekonomiye daha fazla 

katılmalarına yardımcı olmuş ve pazar şartlarının iyileşmesini sağlamıştır. Türkiye’deki elektronik 

ticaret hacmi 2016 yılında 31 milyar TL civarındadır. Bankacılık işlemlerinin gelişmesi ve ödeme 

alternatiflerinin geliştirilmesi; güvenlik zafiyetlerinin azalması sayesinde işletmelerin elektronik 

ticarete katılımının artacağı düşünülmektedir. Günümüzde elektronik ticaret uygulamalarına 

bakıldığında B2C (işletmeden-nihai tüketiciye), B2B (işletmeden-işletmeye) elektronik ticaret 

özellikle işletmelere büyük yararlar sağladığı bilinmektedir. Bu çalışmada, elektronik müşteri 

hizmetlerinin özellikleri, elektronik tedarik, e-tedarigin yararları, E-CRM, E- CRM’in özellikleri, E-

CRM’in yararları, Elektronik altyapının özelliklerinin işletmelere sağladığı avantajlar 

incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, E-Pazarlama, E-CRM 

ABSTRACT 

Thanks to the technological developments that have taken place today, the increase in the use of the 

internet has enabled the spread of electronic commerce and electronic marketing. Internet 

development has created incredible opportunities for businesses. Businesses have helped the 

economy get more involved and have improved market conditions. Electronic trade volume in 

Turkey is around 31 billion TL in 2016. Development of banking operations and development of 

payment alternatives; The decrease in security vulnerabilities is expected to increase the 

participation of businesses in electronic trading. Today, when looking at electronic commerce 

practices, it is known that B2C (business-to-consumer) and B2B (B2B-to-business) e-commerce 

provide great benefits especially for businesses. In this study, the characteristics of electronic 

customer service, electronic procurement, Benefits of e-supplier, features of E-CRM, features of E-

CRM, benefits of E-CRM, benefits of features of electronic infrastructure will be examined. 

Keywords: E- Commerce, E-Marketing, E-CRM 
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DESTEKLEYİCİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ İŞ YAŞAM DENGESİNE 

ETKİSİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

AN EMPIRICAL RESEARCH ON THE EFFECT OF SUPPORTING HUMAN 

RESOURCES PRACTICES ON THE WORK LIFE BALANCE: THE CASE OF ATATURK 

UNIVERSITY 

 

Arş. Gör. Fatih UÇAN 

Atatarük Üniversitesi, fatih.ucan@atauni.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Salih Börteçine AVCİ  

Atatarük Üniversitesi, savci@atauni.edu.tr 

ÖZET  

Birey, iş hayatı ve özel hayat kavramları ekonomik, sosyal ve siyasal etkilerden dolayı anlam 

değişikliğine uğramıştır. Günümüzde iş ve yaşam birbirlerinin alanlarına müdahale eder hale 

gelmiş, birey ise bu müdahaleleri dengelemekte yetersiz hale gelmiştir. Bu çalışma ile iş-yaşam 

dengesinin olumsuz etkilerinden korunmak için hem çalışanın hem de kurumun birlikte hareket 

etmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Türkiye’deki üniversite personelinin çalışma koşulları göz önünde 

bulundurulduğunda iş-yaşam dengesinin üniversite personeli üzerinde irdelenmesinin yerinde 

olacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda Atatürk Üniversitesinde görevli 250 akademik personelinin iş-

yaşam dengesini ve kurumun sunduğu destekleyici insan kaynakları uygulamalarına yönelik 

algılarını tespit için 46 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında 

destekleyici insan kaynakları uygulamaları ile iş-yaşam dengesi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 

tespit edilmiştir. Sonuç olarak iş-yaşam dengesinin sağlanması adına çalışanlar ve yöneticilere 

yönelik öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, İş-Yaşam Dengesi, Destekleyici İnsan Kaynakları 

Uygulamaları 

ABSTRACT  

The concepts of individual, work life and private life have changed due to economic, social and 

political influences. Today, work and life have become interfered with each other's fields and the 

individual has become insufficient to balance these interventions. This study is emphasized that 

both the employee and the institution must act together in order to avoid the adverse effects of 

work-life balance. Considering the working conditions of the university personnel in Turkey, it is 

thought that it would be appropriate to examine the work-life balance on university personnel. In 

this context, a survey consisting of 46 questions was applied to determine the perceptions of the 250 

academic personnels working at Ataturk University on their work-life balance and perceived 

perceptions of supportive human resources practices. A significant relationship was found between 

supporting human resources practices and work-life balance levels in the findings. As a result, 

proposals have been developed for employees and managers to ensure work-life balance. 

Keywords: Human Resources, Work-Life Balance, Supporting Human Resources Practices 
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KAMU PERSONEL HAREKETLİLİĞİNİN KİŞİ-ÖRGÜT UYUMU, ÖRGÜTSEL 

BAĞLILIK ve İŞ TATMİNİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ 

AN ANALYSIS OF PUBLIC STAFF MOBILITY IN THE CONTEXT OF PERSON-

ORGANIZATION FIT, ORGANIZATIONAL COMMINTMENT AND JOB 

SATISFACTION: AN EXAMPLE OF ERZURUM CITY 

 

Arş.Gör. Fatih UÇAN 

Atatürk Üniversitesi, fatih.ucan@atauni.edu.tr 

ÖZET 

Son asırda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler kamu kurumlarında reform düşüncesini meydana 

getirmiştir. Bu kapsamada yapılan düzenlemeler ise kamu kurumlarında personel hareketliliğine yol 

açmıştır. Personel hareketliliği, kamu kurumlarının etkin ve verimli hizmet üretmesini derinden 

etkileyecek bir unsurdur. Bu nedenle söz konusu kamu personelinin, kurumlarına olan uyum 

düzeylerini, iş tatminlerini ve örgütsel bağlılığını incelemek önem arz etmektedir. Bu çalışmanın 

amacı; özelleştirme, kurumsal birleşme ve yeniden yapılandırma nedeniyle kurum değiştiren 

personelin örgütsel bağlılık, iş tatmini ve kişi-örgüt uyumu düzeylerini tespit etmek ve aralarındaki 

ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu kapsamda Erzurum’da kurum değiştiren 329 kamu personeline anket 

uygulanmış, elde edilen verilerle katılımcıların demografik özelliklerine göre örgütsel bağlılık, iş 

tatmini ve kişi-örgüt uyumu düzeyleri karşılaştırılmıştır. Kamu personel hareketliliği kapsamında 

kurum değiştiren personelin önceki ve şu anki kurumları açısından kişi-örgüt uyum düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca korelasyon analizi sonuçlarına göre kamu 

personel hareketliliği kapsamında kurum değiştiren çalışanların, örgütsel bağlılığı, iş tatmini ve 

kişi-örgüt uyumu arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Sonuç olarak hareketlilik kapsamında ki 

personelin daha etkin ve verimli olması adına yöneticiler için öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kamu Personel Hareketliliği, Kişi-Örgüt Uyumu, Örgütsel Bağlılık, İş 

Tatmini  

ABSTRACT 

The economic and political developments that have taken place in the last century have given rise to 

the idea of reform in public institutions. Regulations made in this context led to personnel mobility 

in public institutions. Personnel mobility is an element that will deeply influence public institutions 

to produce effective and efficient services. For this reason, it is important to examine the level of 

compliance of public personnel with their institutions, job satisfaction and organizational 

commitment. The purpose of this study is; To determine the level of organizational commitment, 

job satisfaction and person-organization adjustment of the personnel who change institutions due to 

privatization, corporate merger and restructuring and to show the relation between them. In this 

context, a questionnaire was applied to 329 public personnel who changed institutions in Erzurum 

and the levels of organizational commitment, job satisfaction and person-organization compliance 

were compared according to demographic characteristics of participants. Significant differences 

were found in the level of person-organization cohesion in terms of the previous and current 

institutions of staff who changed institutions in the context of public personnel mobility. Moreover, 

according to the results of the correlation analysis, significant relationships were found between the 

organizational commitment, job satisfaction and person-organization adjustment of the employees 

who changed institutions within the scope of public personnel mobility. As a result, proposals have 
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been developed for managers in order to make the personnel within the mobility more effective and 

productive.  

Keywords: Public Staff Mobility, Person-Organization Fit, Job Satisfaction, Organizational 

Commitment 
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA 

A RESEARCH ON THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON 

PERFORMANCE 

 

Yrd.Doç.Dr. Fatma İNCE 

Mersin Üniversitesi, fatma_ince@yahoo.com 

ÖZET  

Norm, değer ve tecbübelerden hareketle ortaya çıkan örgüt kültürü, çalışanların davranışlarını 

doğrudan veya dolaylı olarak yönlendirmektedir. Içinde bulunduğu ortama göre hareket etme 

eğilimi olan bireyler, sosyal kabul görme ve beğenilme gibi dürtülerle yazılı olmayan kurallara da 

uyma eğilimindedir. Bu nedenle çalışma ortamını kişisel değerlerine yakın bulan bireylerin daha 

başarılı olması beklenmektedir. Çünkü bireysel ve örgütsel rollerde yaşanan örtüşmeler, çalışanın 

kendisini daha rahat ifade etmesini ve etkin iletişim kurmasını kolaylaştıracaktır. Katılım, tutarlılık, 

uyum ve misyon gibi farklı isimlerde gruplanan örgüt kültürü, bireyin davranışlarında ve 

dolayısıyla da örgütsel çıktılarında etkili olabilir. Bu noktadan hareketle bir ilçe belediyesinde 

gerçekleştirilen ankette, 130 katılımcıdan elde edilen verilerle örgüt kültürünün çalışanların 

performansı üzerinde etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Örgüt kültürü katılım, tutarlılık, uyum ve 

misyon kültürü olmak üzere 4 alt boyutta 36 ifadeyle ölçülürken; çalışan performansı 6 ifadeyle 

ölçülmüştür. 83 erkek, 47 kadın katılımcıdan elde edilen verilere göre, örgüt kültürü ile çalışan 

performansı arasında %99 güvenilirlikte orta derecede (r:0,559) bir korelasyon bulunmaktadır. 

Ayrıca regresyon analizi sonularına göre örgüt kültürü performansı pozitif yönde anlamlı şekilde 

yordamaktadır (Düzeltilmiş R2: 0,290; F: 14,096; p: 0,000). Demografik faktörler açısından örgüt 

kültürü ortalamalarında anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Katılım Kültürü, Performans, Çalışan Performansı. 

ABSTRACT 

The organizational culture that emerges from norms, values and practices directs employees’ 

behaviors directly or indirectly. Individuals, with a tendency to act according to the structure, intend 

to comply with non-written rules through the drivers of social acceptance and appreciation. For this 

reason, it is expected that the individuals who find the working environment close to their personal 

values to be more successful. Because the harmony in individual and organizational roles will make 

the employees express and communicate effectively and more easily. Organizational culture which 

includes involvement, consistency, adaptability and mission dimensions can be effective in the 

behavior of the individual and therefore in organizational outcomes. The questionnaire was 

conducted in a town municipality with the aim of investigating whether the effect of the 

organizational culture on the performance of the employees obtained from 130 participants. 

Organizational culture is analyzed with 36 terms in 4 sub-dimensions as involvement, consistency, 

adaptability and mission culture, while employee performance is analyzed with 6 terms. According 

to the data obtained from 83 male and 47 female participants, there is a correlation between 

organizational culture and employee performance in medium correlation (r: 0,559) with 99% 

significant. Moreover, according to the results of regression analysis, organizational culture 

significantly predicts performance positively (Adjusment R2: 0,290; F: 14,096; p: 0,000). There are 
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no significant differences in the means of the organizational culture in terms of demographic 

factors. 

Keywords: Organizational Culture, Involvement Culture, Performance, Employee Performance  
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SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SEMBOLİK TÜKETİM EĞİLİMİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

A RESEARCH ON USING SOCIAL MEDIA AND THE TENDENCY OF CONSPICUOUS 

CONSUMPTION 

 

Yrd.Doç.Dr. Fatma İNCE 

Mersin Üniversitesi, fatma_ince@yahoo.com 

ÖZET  

Tüketici davranışları fizyolojik ihtiyaçlar kadar psikolojik ihtiyaçlardan tarafından da 

yönlendirilmektedir. Güvende hissetme, giyinme ve doyma ihtiyacı kadar saygınlık elde etme, 

başkaları tarafından benimsenme, bir gruba ait olma ve hayranlık uyandırma gibi dürtülerle hareket 

eden bireyler, belirli bir sosyal kimlik yaratma eğilimiyle hareket etmektedir. Bu nedenle insanlarda 

marka tercihi, farklı giyinerek dikkat çekme ve belirli bir gruba ait sembolleri taşıma gibi 

davranışlar gözlemlenmektedir. Bu eğilimlerden biri tüketimin bir kişilik ifadesi olarak kullanıldığı 

ve belirli bir sosyal sınıfa ait olma izlenimleri yarattığı sembolik tüketim eğilimidir. Sembolik 

tüketim eğiliminde, birey kendisini belirli bir kimliğe göre tanımlamakta ve sosyal yapıda bu 

kimliğe göre bir konum kazanmak istemektedir. Böylece birey tüketim tercihleriyle güç, statü ve 

bireysel farklılıklar gibi sembolleri başkalarına aktarmaktadır. Tüketim eğiliminin bireysel 

davranışları yönlendirmesinde, internet ve sosyal medya araçları gibi birçok değişkenin katkısı 

bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle 300 işletme bölümü öğrencisi ile tam sayım metoduna 

dayanarak yapılan anket çalışmasında, sosyal medya kullanımı ve demografik faktörler açısından 

sembolik tüketim eğiliminde farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. 132 erkek, 168 kadın 

katılımcıdan elde edilen verilere göre, lüks tüketim ve diğerlerinin hoşuna gidecek ürünleri satın 

alma gibi sembolik tüketim davranışlarında cinsiyet (p:0,002), gelir durumu (p:0,000), sosyal statü 

(p: 0,008) ve sosyal medya kullanımı açısından (p: 0,000) farklılıklar bulunmaktadır. Araştırma 

sonuçlarına göre; erkek, gelir durumu orta seviyede olan, kendisini alt tabakada gören ve sosyal 

medya kullanımı sık olan katılımcıların sembolik tüketim eğilimi ortalamaları daha yüksektir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Kullanımı, Sembolik Tüketim Eğilimi, Tüketici 

Davranışları 

ABSTRACT 

Consumer behaviors are directed by psychological needs as well as physiological needs. Individuals 

who act with impulsions, such as the feeling of security, dressing and getting as much respect as the 

need for satisfaction, being adopted by others, belonging to a group and admirableness, act with the 

tendency to create a certain social identity. For this reason, behaviors such as brand preference, 

attracting attention by dressing differently and carrying the symbols belonging to a specific group 

are observed. One of these dispositions is the symbolic consumption tendency in which 

consumption is used as a personal expression and gives the impression that it belongs to a certain 

social group. In the tendency of symbolic consumption, the individual identifies himself by a certain 

identity and wants to gain a position in the social structure according to this identity. Thus, the 

individual conveys symbols such as power, status and individual differences to others by their 

preference for consumption. There are many variables contributing to consumer behavior, such as 

the internet and social media tools, which tend to drive individual behavior. From this point of 

view, a questionnaire survey based on the full inventory count to 300 business school students 
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investigated whether there was a difference in the symbolic consumption tendency in terms of 

social media use and demographic factors. According to the data obtained from 132 male and 168 

female participants, there are some differences between groups in symbolic consumption behaviors 

such as deluxe consumption and purchasing products that would appeal to others, based on the 

gender (p: 0,002), income (p: 0,000), social status (p: 0,008) and using of social media (p: 0,000). 

According to the results of the research; the group means of the male, middle level income, lower 

social status and higher using of social media have a higher symbolic consumption tendency than 

others. 

Keywords: Social Media, Using of Social Media, The Tendency of Symbolic Consumption, 

Consumer Behaviors 
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TÜRKÇE VE ALMANCA POLİTİK DİLDE STREOTİPLER 

 

Doç. Dr. Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN 

Atatürk Üniversitesi, fatmajale@atauni.edu.tr 

ÖZET 

Dil, insanlığın elindeki en güçlü araçlardan biridir. Dil ile duygular ifade edilebildiği gibi 

düşünceler, fikirler dile getirilmekte, iletişim kurulabilmekte, bilgi akışı sağlanmaktadır. Dil bir 

toplumun toplum olmasını sağlayan en önemli unsurlardan birisidir. Toplumun bireyleri 

konuştukları dil ile sosyal ilişkilerini muhafaza edip sistemi tamamlamaktadır. Dil, toplumun 

düşüncelerini, alışkanlıklarını, davranışlarını ve bunun gibi birçok özelliği yansıtmaktadır. Dil ile 

güç dengeleri oluşturulabilmektedir. Başkalarını ikna etme, etkileme yönünde en güçlü araçlardan 

biri olduğu kadar, onlar hakkındaki düşüncelerin aşığa çıkmasında da etkilidir. Kişilere yönelik 

görüşlerin anlatımı farklı dilsel öğeler aracılığı yapılmaktadır. Bunlar olumlu olabildiği gibi 

olumsuz da olabilmektedir. Dilsel önyargılar, basmakalıp sözler yani klişeler, stereotipler 

başkalarına karşı takınılan tutumun dile getirilmesinde kullanılan dilsel oluşumlardan birkaçıdır. 

Bunlardan stereotip sosyal gruplara ve bu grupların üyelerine yönelik görüşler hakkındaki 

düşüncelerin dilsel ifadesidir. Bunlar günlük iletişimde veya politik eylemlerdeki sosyal iletişimsel 

grup oluşumlarında etkili olmamakta, aynı zamanda güç ve hakimiyet iddialarının bireysel veya 

ideolojik olarak motivasyonunu da sağlamaktadır. Bu çalışmada Türkçe ve Almanca politik dildeki 

stereotiplerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünü oluşturan kuramsal 

kısımda, stereotip kavramının tanımından yola çıkılarak konunun detayları ortaya konacaktır. 

Çalışmanın uygulama bölümünde, Türkçe ve Almancadaki politik söylem metinleri ele alınarak 

metinlerdeki stereotipler araştırılacaktır. Söz konusu stereotipler Türkçe ve Almanca açısından 

karşılaştırılarak incelenecektir. Elde edilen bulgular stereotiplerin Türkçe ve Almanca kullanımı 

bağlamında değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda Türkçe ve Almanca politik dilde ne 

tür bir stereotip kullanım alanının olduğu görülecek, Türkiye ve Almanya’daki politik söylemlerin 

hangi bağlamda benzerlik ve farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılacaktır. Çalışmada Türkçe ve 

Almanca metinlerin karşılaştırılması söz konusu olduğundan, inceleme genel olarak kontrastif 

söylem analizi yöntemi ile yürütülecektir. 

Anahtar Kelimeler: Stereotip, politik dil, Türkçe, Almanca 
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TÜRKİYE’DE KAMU PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETİMİNE GEÇİŞ: TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Doç.Dr. Ferit İZCİ 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ferit.izci@yyu.edu.tr 

Arş.Gör. M. Şerif Yıldız 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı mehmetserifyildiz@yyu.edu.tr 

ÖZET 

Değişimin bu denli hızlı gerçekleştiği ve hayatın her alanını etkilediği bir dünyada, personel 

yönetimi anlayışının bundan nasip almaması düşünülemez. Bugün, dünyada kamu yönetimi 

anlayışları değişmiş, devlet- vatandaş arasındaki ilişkiler bir başka boyut kazanmıştır. Geleneksel 

kamu yönetimleri yerini kamu işletmeciliği anlayışına terk etmiştir. Vatandaş odaklı bir yönetim 

anlayışının temelinde, etkin ve verimli bir biçimde işleyen personel sistemleri yatmaktadır. Kamu 

personeli, devletin vatandaşa bakan yüzü ve devlet gücünün en önemli unsurudur. Bu nedenle, 

kamu personel yönetimi ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek, personel sistem ve uygulama 

anlayışını bu gelişmeler doğrultusuna güncellemek hayatı önem arz etmektedir. Günümüzde, 

temellerini Weber’in bürokrasi düşüncesinden alan ve zamanla deforme olup, bürokratik işleyişin 

önündeki engellerden biri haline gelen geleneksel kamu personeli yönetim anlayışı işlevini yitirmiş 

durumdadır. Bunun yerine, modern dünyanın benimsediği, çok daha dinamik ve geniş kapsamlı 

olan insan kaynakları yönetimi anlayışı geçmiştir. Türk kamu bürokrasisinin en önemli sorunu 

haline gelen personel sistemi, hemen hemen her dönem tartışmalara konu olmuş, yapısal ve işlevsel 

alanlarda yasal değişikliklere gidilmiştir. Ancak, personel sisteminin dayandığı temel felsefe ve 

ilkeler değiştirilemediği için istenilen sonuçlar elde edilememiştir. Bu yüzden sistemin radikal bir 

biçimde değiştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmada, kamu personelinin yapısal ve 

işlevsel sorunları üzerinde durulacak, günümüz kamu yönetimi anlayışında meydana gelen 

değişimler ışığında personel yönetiminden insan kaynakları yönetimini geçişin gerekliliği 

vurgulanacaktır. Sonuç olarak da, temel sorunlara yönelik ne gibi çözümlerin üretilebileceği 

tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yeni Personel Sistemi 
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SEZAİ KARAKOÇ İLE İSMET ÖZEL’İN POETİK FİKİRLERİ BAĞLAMINDA 

TÜRKİYE’DE MODERN İSLAMİ ŞİİR 

 

Yrd. Doç. Dr. Fethi DEMİR 

YYÜ Eğitim Fakültesi, mfethi_demir@yahoo.com  

Doç. Dr. Kemal EROL 

YYÜ Eğitim Fakültesi, lameklare@gamil.com  

ÖZET 

Türkiye’de, kadim ve güçlü bir muhafazakâr şiir geleneği olmakla birlikte modern anlamda İslamcı 

şiirin ortaya çıkışı, İslamcılık hareketine dayanır. Mehmet Akif’in öncülüğünü yaptığı İslami 

şiirdeki modernleşme hamlesi, esas ivmesini Necip Fazıl Kısakürek’le kazanır. Necip Fazıl’dan 

sonra ise Modern İslami şiir, iki eğilim üzerinden şekillenir. Bunlardan ilki kültürel, manevi-dini 

değerleri merkeze alan, daha ziyade dikey anlamda ilerleyen felsefi, varoluşsal ve içsel bir üslup 

inşa eden söylemdir. Diğeri ise yatay anlamda ilerleyen politik, eylemci ve dışsal bir üsluba 

dayanır. İlk eğilim İkinci Yeni şiiriyle İslami içeriği birleştiren Sezai Karakoç çizgisinde gelişirken 

ikinci eğilimi ise Marksist dünya görüşünden gelip radikal imgelerle lirik bir duyuşu sentezleyen 

İsmet Özel temsil eder. Yalnız Modern İslami şiirin değil, aynı zamanda Türk edebiyatının bu iki 

önemli şairi, poetik fikirleriyle özellikle 1980’den sonra daha da yaygınlaşan Modern İslami şiire 

yön verir. Bu nedenle Sezai Karakoç’un ve İsmet Özel’in şiir üzerine kaleme aldıkları poetik 

yazıları değerlendirilmelidir. Çünkü bu iki şairin şiirleri üzerine çok sayıda araştırma ve analiz 

yapılmıştır. Ayrıca sadece İsmet Özel’in ya da Sezai Karakoç’un şiirlerini yorumlamaya dayanan 

hermenötik bir yaklaşım, konunun anlaşılmasında yetersiz ve öznel kalabilir. Bu bağlamda Sezai 

Karakoç’un Edebiyat Yazıları-I/II adlı yapıtları ile İsmet Özel’in Şiir Okuma Kılavuzu’nu analiz 

etmek Modern İslami şiirin genel özelliklerini ortaya koymada faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Modern İslami Şiir, Poetika, Sezai Karakoç, İsmet Özel 
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MALPRAKTİS DAVALARINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DURUMUNUN TIBBİ 

KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI 

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

ASSESSMENT OF THE STATUS OF HEALTHCARE WORKERS IN MALPRACTICE 

CASES UNDER THE COMPULSORY FINANCIAL LIABILITY INSURANCE FOR 

MEDICAL MALPRACTICE 

 

Öğr.Gör. Fuat ÇAMLIBEL 

Cumhuriyet Universitesi, fcamlibel@cumhuriyet.edu.tr  

Prof.Dr. İlyas AKHİSAR 

Kocaeli Universitesi, ilyas.akhisar@kocaeli.edu.tr 

ÖZET 

Sağlık sektöründe, hastaların  teşhis ve tedavilerinde yeni teknolojilerin kullanımı gün geçtikte 

artarak devam etmektedir. Sağlık alanında çalışan personeller, zaman zaman yanlış tanı, tedavi, 

bakım ve ihmal gibi nedenlerden dolayı hastalar ve/veya yakınlarıyla ile karşı karşıya kalmakta ve 

hatta söz konusu vakalar mahkemelerde dava konusu olmaktadırlar. Dava konusu bazı vakalar için, 

sağlık çalışanları ceza ve maddi tazminat ödemekle yükümlü kalabilmektedirler. Mahkemeler 

tarafından verilen bazı maddi tazminat meblağları, oldukca yüksek olabilmektedir ve sağlık 

çalışanları bu tazminatlar karşılayabilememektedirler. Türkiye’de Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu 

Mali Mesuliyet Sigortası yapılmakla birlikte sağlık çalışanlarının tamamı bu sigortadan 

faydalanamamaktadır. Sadece doğrudan sağlık hizmeti gören personeli kapsayan bu sigorta türünde 

tamamlayıcı sağlık personeli kapsam dışında tutulmuştur.  Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının 

malpraktis davaları karşısında hekimlerin yanı sıra diğer tamamlayıcı sağlık personelininde 

durumunu değerlendirilmiştir. Diğer ülke uygulamaları ile birlikte mahkeme kararları 

doğrultusunda incelenmiş ve tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir mali mesuliyet sigortasının 

olabilirliliği üzerine bir durum anazili yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Malpraktis, Sağlık Sigortası, Sigorta Davaları ve Hukuku 

ABSTRACT 

The use of new technologies in the diagnosis and treatment of patients is increasing day by day in 

the health sector. Personnel, working in the health field are sometimes confronted with patients and 

/ or relatives for some reasons such as misdiagnosis, treatment, care and negligence, and even the 

cases are subject to litigation in courts. For some cases of litigation, health workers are liable to pay 

penalties and financial compensation. Some amounts of pecuniary compensation awarded by courts 

can be quite high and health workers are not able to cover these indemnities. Medical malpractice in 

Turkey with compulsory financial liability insurance is not all health care workers benefit from this 

insurance. Complementary health personnel are excluded from this type of insurance which covers 

only direct health service personnel. In this study, the situation of doctors and other complementary 

health personnel were evaluated in the face of malpractice cases. Together with other countries’ 

practices, they have been examined in line with court decisions and a case has been made on the 

possibility of a financial liability insurance covering all health workers. 

Keywords: Malpractice, Health insurance, Insurance Lawsuit and Law 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE MOTİF VE DESEN TASARIMININ ÖNEMİ 

ÇİNİ SANATI ÖRNEKLERİ 

 

Arş. Gör. Gökhan AKCA 

Dumlupınar Üniversitesi, gokhan.akca@dpu.edu.tr  

Prof. Dr. İskender IŞIK 

Dumlupınar Üniversitesi, iskender.isik@dpu.edu.tr   

ÖZET 

Devletlerin devamlılığı; siyasi, askeri ve ekonomik gerekliliklerin yanı sıra kültür değerlerinin yeni 

nesillere aktarılması ile de doğrudan ilişkilidir. Kültür aktarımı, kısa vadede kültürün yaşatılması ve 

genç kuşaklarının eğitimine bağlıdır. Uzun vadede ise kalıcı sanat eserlerinin üretilmesi ile mümkün 

olabilmektedir. Dünya üzerinde yer almış milletler, bilinen insanlık tarihinin başlangıcından bu 

yana afetler, savaşlar ya da ekonomik ve sosyal çöküntüler gibi yıkıcı sarsıntılar yaşamış ve bu 

sebeplerle çoğu zaman kültürel devamlılığı sağlayamadıkları için yok olup gitmişlerdir.  Türkler, 

tarih sahnesine çıktıkları ilk günden bu yana, büyük ve güçlü devletler kurmuş, aynı zamanda da 

çeşitli alanlarında eserler üretmiştir. Bu eserler; Türk kültürü, sanatı ve inanışlarına ışık tutarak,  

yeni nesillere aktarılmasında büyük önem taşımıştır. Türk tarihini ve kültürünü günümüze kadar 

taşıyan gerek mimari, gerekse el sanatları alanında üretilmiş pek çok eserin ortak noktası ise 

kültürel kodları bünyesinde barındıran motif ve desenlerdir. Motif ve desenler, mimari yapıların 

süslemesinde olduğu gibi tezhip ve çini alanında da yoğun bir biçimde kullanılmıştır. Araştırma 

kapsamında, Türk kültürünü Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar neredeyse kesintisiz bir biçimde 

aktarmayı başaran Türk motif ve desenleri araştırılmış, bu motif ve desenlerin yoğun bir biçimde 

kullanıldığı çini sanatından örnekler incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Türk, Kültür, Sanat, Motif, Desen, Çini 

http://www.iksad.org/
mailto:info@iksad.org
http://www.iksadfuarkongre.org/
mailto:gokhan.akca@dpu.edu.tr
mailto:iskender.isik@dpu.edu.tr


 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

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

Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & 
Other Disciplines 

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

 

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

134 

 

2000’Lİ YILLARIN POPÜLER TÜRK DİZİ VE FİLMLERİNDE OSMANLI TARİHİNE 

YÖNELİŞ 

THE TENDENCY TOWARD THE OTTOMAN HISTORY in POPULAR TURKISH TV 

SERIES and MOVIES of 2000s 

 

Arş.Gör. Dr. Gönül CENGİZ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, gonulcengiz88@gmail.com 

Arş.Gör.  Birgül ALICI 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, birgulalici@yyu.edu.tr 

ÖZET 

Türk Sinema tarihinin ilk filmi kabul edilen Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı’nın bir tarihi 

belgesel film olduğunu düşündüğümüzde, yıllarını bağımsızlık mücadelesine adamış bir ulusun 

tarihi yapımları da adından söz ettirmiştir. TRT televizyonu yayınlarının popülerleştiği 1980’li 

yıllara kadar tarihi yapımlar genellikle yerli roman, destan, efsane veya çizgi roman eserlerinden 

uyarlama olduklarından gerçek kişi veya olayların kurgulanışına pek rastlanmamaktadır. Özel 

kanalların yayın hayatına girmesinin ardından 2000’li yıllarda tarihi dizi ve filmlerde gerçek kişi 

veya olaylardan kurgulanma ve ticari başarılar ön plana çıkmıştır. Bu çalışma tarihi kostüme 

dizilerin ve filmlerin zaman içinde yaşadığı dönüşümün ve günümüzde popülaritesini arttırmasının 

nedenlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmada örneklem olarak özellikle 

1990’lı yılların ortalarından başlayıp 2010’dan sonra büyük artış gösteren popüler Türk tarih dizi ve 

filmlerden Fetih 1453, Muhteşem Yüzyıl (dizi) ile 1990’lı yıllar öncesi gerçek kişi ve olaylardan 

uyarlama nadir filmlerden İstanbul’un Fethi ve IV. Murat (dizi) yapımları izlenme oranları 

nedeniyle seçilmiştir. Çalışmada kavramsal çerçeveyi belirlemede literatür tarama yöntemi tercih 

edilirken, film analizlerinde içerik ve biçimsel yönden farklılıkları ortaya koymak adına nitel içerik 

analizi yöntemi seçilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular ışığında Muhteşem Yüzyıl dizisinin 

2011 yılından itibaren yurt içinde ve Çin’den ABD’ye yurt dışında elde ettiği uluslararası başarının, 

Türkiye’de TV ve film sektöründe benzer tarihi yapımların görücüye çıkmasına vesile olduğu 

söylenilebilir. Ayrıca başarıda gelişen teknolojik ve ekonomik imkanlarla birlikte dekor, kostüm, 

teknik donanım gibi unsurlarda dönemin atmosferini daha zengin inşa edebilme imkanının 

doğmasının ve dolayısıyla yönetmenlerin ve senaristlerin tarihi konulara daha farklı üsluplarla 

yaklaşabilme esnekliğini elde etmesinin payı büyüktür. Yine Türk izleyicisinin milli ve manevi 

değerlerine bağlılığının ve kendi geçmiş ve kültürüne olan ilgisinin günümüz koşullarında birlik ve 

beraberlik duygularında oluşan hassasiyetle birlikte yeniden hayat bulması da başarıyı tetikleyen 

unsurlar olmuştur. Nitekim bu film ve dizilerde dönemin tarihsel kişilikleri, zorlu şartlarda ulus 

topraklarının bütünlüğü ve halkın refahı için yaptığı katkılarıyla idol olarak yansıtılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Türk Televizyon Dizileri, Tarihi Kostüme Filmler, Muhteşem 

Yüzyıl. 

ABSTRACT 

When we think that the Fall of the Russian Monument in Ayastefanos, which is considered as the first a 

historical documentary film of Turkish cinema history, the history productions of a nation devoted its years 

to the struggle for independence also mentioned its name. Until the 1980s, when TRT television broadcasts 

became popular, historical productions were often adapted from local novels, epics, legends, or comic strips, 
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so no real person or events were found to be constructed. After the entry of special channels into the 

broadcasting life, in the year 2000s, the commercial successes came to the forefront in the history series and 

films by being formed from real persons or events. This study aims to reveal the transformation of the 

historical costume TV series and films, and the reasons for the increase in popularity today. For this purpose, 

as an example in the study, especially popular Turkish history series and films starting from the mid-1990s 

and increasing after 2010, Fetih 1453, Magnificent Century (series) and adaptation from real people and 

events before the 1990's years, and Conquest of Istanbul and IV.Murat (serial) productions were chosen 

because of their monitoring rates. Qualitative content analysis method was chosen in order to reveal 

differences in content and formal direction in serial and film analysis, while literature review method was 

used to determine the conceptual framework in the study. Findings from the study show that the international 

success of the Magnificent Century series since 2011 in the country and abroad from China to the United 

States has been instrumental in bringing together similar historical productions in the TV and film sector in 

Turkey. Besides, with the technological and economical opportunities that have been developed successfully, 

the possibility of constructing the atmosphere of the period more richly in the elements such as decor, 

costume, technical equipment and therefore flexibility of directors and screenwriters to approach historical 

subjects in different styles is big. The success of the Turkish audience's dependence on the national and 

spiritual values and the interest of their own past and the culture, together with the sensitivity in unity and 

solidarity in today's conditions, have been the factors that triggered success. Thus the historical personalities 

of the period in these films and serials are reflected as idols with the contributions made for the integrity of 

nation lands and for the welfare of the people. 

Keywords: Turkish Cinema, Turkish Television Series, Historic Costume Films, Magnificent Century. 
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ULUSLARARASI HUKUKTA TEAMÜL OLARAK İNSANİ MÜDAHALE 

 

Öğr. Gör. Gül Seda ACET 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, sedaacet@hotmail.com; seda.acet@gop.edu.tr 

ÖZET 

Soğuk Savaş sonrası artan siyasi krizler, ülke içi çatışmalar şiddete varan insan hakları ihlallerinin 

artmış olması ve insanlara karşı tehditlerin de bizzat devletlerinden geliyor olması insani 

müdahaleyi daha çok gündeme getirmektedir. İnsani müdahale genel anlamda, müdahale edilen 

devletin vatandaşlarını geniş çaplı insan hakları ihlallerinden korumak için bir ya da birden fazla 

devletin silahlı kuvvet kullanması olarak tanımlanmaktadır. İlke olarak insani müdahale insani 

gerekçelerle hayata geçirilen bir müdahale türü olsa da hem teorik olarak hem de pratikte 

Uluslararası İlişkilerdeki en tartışmalı konulardan biridir. İnsani müdahale başta BM Şartı olmak 

üzere herhangi bir bağlayıcı uluslararası hukuk metninde yer almamaktadır. Bu nedenle literatürde 

insani müdahalenin tanımına ve sınırlarına ilişkin bir fikir birliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu 

durum insani müdahalenin sınırlarının ve uygulanma şartlarının belirlenmesini de zorlaştırmaktadır. 

Aynı şekilde insani müdahalenin herhangi bir uluslararası hukuk metninde yer almaması onun bir 

hukuk kuralı haline gelmediğini başka bir deyişle yasal olmadığını ifade etmektedir. Ancak pratikte 

birçok uygulamada (Haiti, Somali, Ruanda, Kosova) görüldüğü üzere insan hakları ihlali ve insani 

krizler söz konusu olduğunda insani müdahale ahlaki sorumluluğa bağlanarak uygulanmaktadır. Bu 

bağlamda insani müdahale örnekleri de değerlendirildiğinde insani müdahalenin yasal olmadığını 

ancak gerekli durumlarda ahlaken meşru olabileceği tartışılmaktadır. Bu çalışmada insani 

müdahalenin uygulanan örneklerine istinaden uluslararası hukukta bir teamül olma yolundaki 

ilerleyişi değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Hukuk, İnsani Müdahale, Teamül, Yasallık, Meşruiyet. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OSMANİYE’DE YEREL BASIN* 

PAST FROM PRESENT TO LOCAL PRESS IN OSMANİYE 

 

Uzman, Phd Öğrencisi  Gülsüm ŞİMŞEK 

Ankara Üniversitesi, gulsumerbasansimsek@gmail.com 

  ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Osmaniye’deki yerel basının son bir asırda geçirmiş olduğu değişimi ve 

gelişimi ortaya koyabilmektir. Çalışma çerçevesinde araştırma yöntemi olarak Osmaniye’nin 

önde gelen gazetecileriyle “Ali Erat, Gökhan Erkmen, Ali Cihangir, Ali Kiper, Hüseyin Ünaldı 

ve Mustafa Bardak”  “01.09.2014-14.09.2014” tarihleri arasında derinlemesine görüşmeler 

yapılarak gazete nüshalarından müze, gazetecilerin arşivleri, matbaa vb. yerlerden örnekler 

bulunmuştur. Çalışma, Osmaniye’de yerel basının tarihi gelişimine dair daha önce herhangi bir 

araştırma yapılmamasından dolayı son derece titizlikle yürütülmüştür.  Araştırma neticesinde 

Osmaniye’de ilk gazetenin 1927’de Osmanlıca basılan Cebeli Bereket gazetesi olduğu, 1950’ye 

kadar kısıtlı imkânlardan dolayı Osmaniye’de gazetenin basılmadığı, 1950’de Latin harfleriyle 

Osmaniye Postası’nın basıldığı ve bunları müteakiben Yedi Ocak, Hakikat, Osmaniye, Çataloluk, 

Hasret, Yeni Osmaniye gazetelerinin basıldığı ortaya çıkmıştır. Gazetelerdeki yazılar “tipo baskı” 

yöntemiyle basılırken resimlerde “klişe” yöntemi ile kullanılmış, gazeteler tek nüsha halinde, 

haftada en fazla üç gün yayınlanmış.  Bu gazetelerin her biri yaklaşık olarak 20-30 yıllık yayın 

hayatına sahiptir ve içerikleri itibariyle ideolojik duruşlarını ortaya koymuşlardır. Bu güne 

baktığımızda ise Osmaniye’de 9 adet günlük, 17 adet haftalık yayın yapan gazete basılırken yerel 

basınla ilgili 5 adet mesleki kuruluş temsilciliği bulunmaktadır. Gazeteler en fazla 6 sayfa 

halinde, ofset baskı ile ve ağırlıklı olarak masa başı haberciliği şeklinde yapılmaktadır. 

Osmaniye’deki güncel yerel basında kutuplaşma ve tekelleşme görülmekte ve “naylon gazete” ler 

basılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Osmaniye, Yerel Basın, Gazete.    

ABSTRACT 

The aim of this work is to show the change and development that the local press in Osmaniye has 

spent in the last century. As a research method in the framework of the study, in-depth interviews 

were held with leading journalists of Osmaniye between the dates of "01.09.2014-14.09.2014" 

"Ali Erat, Gökhan Erkmen, Ali Cihangir, Ali Kiper, Hüseyin Ünaldı and Mustafa Bardak" and 

archives of museums and journalists, Printing house, etc. Examples from places were found. The 

study has been carried out with great care in Osmaniye since no previous research has been done 

on the historical development of the local press. As a result of the research, the first newspaper in 

Osmaniye was published in 1927 in the Ottoman Empire “Cebeli Bereket” press, and it was 

published in Osmaniye in 1950 because of limited opportunities until 1950. In 1950, Osmaniye 

Post was printed in Latin letters and these were followed by Yedi Ocak, Hakikat, Osmaniye, 

                                                           
* “2014 Yerel Seçimlerinde Osmaniye’de Yerel Basının Siyasi Partilere ve Adaylara Yaklaşımı” çalışması, Başkent 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nda Başken 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Güvenir danışmanlığında yürütülen ve Gülsüm Şimşek 

tarafından hazırlanan yayınlanmamış “2014 Yerel Seçimlerinde Osmaniye’de Yerel Basının Siyasi Partilere ve 

Adaylara Yaklaşımı” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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Çataloluk, Hasret, New Osmaniye newspapers have been published. The articles in the 

newspapers were printed using the "typo printing" method, while the pictures were used in the 

"cliche" method, the newspapers were published in a single copy for a maximum of three days a 

week. Each of these newspapers has a publication life of approximately 20 to 30 years, and they 

have demonstrated their ideological stance in terms of their content. When we look at this day, 9 

daily and 17 weekly newspapers are printed in Osmaniye, while there are 5 representatives of 

professional organizations related to the local press. The newspapers are printed in maximum 6 

pages, offset printing and mainly desk-side journalism. At the current local press in Osmaniye, 

polarization and monopolization are seen and "nylon newspapers" are printed. 

Keywords: Osmaniye, Local Press, Newspaper. 
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MARKA DEĞERİNİN BELİRLEYİCİLERİ 

DETERMINANTS OF BRAND VALUE 

 

Gülümser PALTA 

Gaziantep Üniversitesi, gulumser_palta@hotmail.com 

ÖZET 

Son yıllarda pazarda aynı ürün grubunda çok fazla sayıda marka bulunmaktadır. Bu durum, rekabeti 

güç ve çetin kılmaktadır. Bunun sonucu olarakda fiziksel faydalardan çok marka ve değer yaratma 

gibi soyut kavramların ön plana çıkmasına sebep olmuştur. İşletmeler, markalamayı önemli bir 

rekabet ve farklılık aracı olarak görmektedirler. Bunun sonucunda ise marka, farklılık oluşturmada 

önemli bir faktör olmuştur. Çünkü iyi bir marka ürüne değer katan önemli bir unsurdur. Sürekli 

çoğalan markalar sayesinde tüketiciler ve markalar arasındaki ilişkiler karmaşık bir hal almıştır. 

Marka değeri de marka ile beraber ön plana çıkmaktadır.Markanın, tüketici üzerindeki etkisi her 

geçen gün artmaktadır.Bu çalışmada marka ve marka değerinin belirleyicileri ele alınıp bu alanda 

geçmişten günümüze yapılan çalışmalar incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler:Marka,Marka Değeri, Marka Değeri Belirleyicileri 

 ABSTRACT  

In recent years, there are a large number of brands in the same product group on the market. This 

situation makes competition hard and tough. This has led to abstract concepts such as brand and 

value creation rather than physical benefits. Businesses regard the branding as an important means 

of competition and diversity. As a result, the brand became an important factor in making a 

difference. Because a good brand is an important element that adds value to the product. The 

relationships between consumers and brands have become complicated due to constantly growing 

brands. Trademark value also comes to the forefront with the brand. The effect of the brand on the 

consumer is increasing day by day. In the study, the determinants of brand and brand value are 

handled and the studies done on this field are investigated. 

 Key words: Brand, Brand Value, Determinants of Brand Equity  
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TÜRKİYE İSLAMİ PİYASALARINDA RAMAZAN AYI ETKİSİ 

THE EFFECT OF THE MONTH OF RAMADAN IN TURKISH ISLAMIC MARKETS 

 

Doktora Öğrencisi H. Kübra ÖZYURT 

Gaziantep Üniversitesi, h.kubracakiroglu@gmail.com 

Yrd. Doç. Dr. Erkan ALSU 

Gaziantep Üniversitesi,  erkanalsu@gmail.com, 

Doktora Öğrencisi Ahmet TAŞDEMİR  

 Gaziantep Üniversitesi, varlik_004@hotmail.com 

ÖZET 

Etkin piyasa hipotezine göre etkin bir piyasada yeni bir bilginin ortaya çıkmasıyla birlikte menkul 

kıymet fiyatlarının bu bilgiye göre anında düzeltilmesi ve fiyatların mevcut tüm bilgiyi yansıtması 

ve bunun sonucunda yatırımcının mevcut bilgileri kullanarak normalin üzerinde getiriler elde 

edememesi gerekmektedir. Ancak etkin piyasalar hipotezinin ortaya koymuş olduğu bu varsayım ile 

çelişen bazı ampirik bulgulara rastlanılmıştır. Hipotez ile bağdaşmayan bu bulguları ifade etmek 

için normalden sapma anlamına gelen ve Türkçe’de de kabul görmüş olan anomali (anomaly) terimi 

kullanılmaktadır. Literatürde anomaliler konusunda gerçekleştirilmiş bir çok çalışma mevcuttur. 

Çalışmalar da anomaliler, temel (fundamental) anomaliler, takvimsel (calender) anomaliler, teknik 

(technical) anomaliler ve diğer anomaliler olmak üzere farklı başlıklar altında incelenmektedir. Bu 

çalışma kapsamında ise ele alınacak olan anomali türü takvim anomalileridir. Çalışma kapsamında 

Ramazan ayının Türkiye İslami piyasalar üzerindeki etkisi incelenecektir. Türkiye İslami 

piyasalarını temsilen BİST tarafından hesaplanan Katılım 30 (KAT30) endeksi, ele alınmış ve bu 

endekse ait 17 Şubat 2011 ile 30 Aralık 2016 tarihleri arasındaki döneme ilişkin günlük getiriler 

kullanılmıştır. Çalışma da Ramazan Ayı on günlük dilimlere ayrılarak üç kukla değişken 

oluşturulmuş ve oluşturulan bu kukla değişkenlerin modeldeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada 

Çalışma da 3 EGARCH modeli kurulmuştur; birinci modelde kukla değişkenler ortalama 

denklemine, ikinci modelde varyans denklemine, üçüncü modelde ise ortalama ve varyans 

denklemine eklenmiştir. Çalışma neticesinde, elde edilen bulguların Türkiye İslami piyasalarında 

Ramazan ayı etkisinin varlığını işaret ettiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Etkin Piyasa Hipotezi, Dini Günler Anomalisi, Ramazan Ayı Etkisi, İslami 

Finans, Katılım 30  

ABSTRACT  

According to the effective market hypothesis, with the emergence of new information in an 

effective market, securities prices should be adjusted immediately according to this, and prices 

should reflect all available information: hence consequently investors should not be able to obtain 

returns above normal levels using this existing information. However, some empirical findings have 

been encountered that contradict this assumption where the effective market hypothesis reveals. In 

order to express these findings which are incompatible with the hypothesis, anomaly term is being 

used; a term also accepted in Turkish, which means normal deviation. There are many studies about 

these anomalies in the literature. Anomalies are also examined in studies under different headings 

such as; fundamental anomalies, calendar anomalies, technical anomalies and other anomalies. The 

anomaly type that will be covered in this study is the calendar anomalies. Within the scope of the 

study, the effect of the month of Ramadan on the Turkish Islamic markets will be scrutinized. 
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Participation 30 (KAT30) index, which is calculated by BIST representing the Islamic markets of 

Turkey, was taken into account and the daily returns for this index between the dates of 17 February 

2011 and 30 December 2016 were used. In this study, three dummy variables were generated by 

dividing the month of Ramadan into ten days and the effect of these dummy variables on modeling 

was investigated. In the Study 3 EGARCH model was set up; dummy variables in the first model 

are added to the mean equation, to the variance equation in the second model, and both the mean 

and variance equation in the third model. As a result of the study, it was observed that the findings 

obtained indicated the presence of Ramadan effect in Turkish Islamic markets.  

Keywords: Effective Market Hypothesis, Religious Days Anomaly, Effect of the month of 

Ramadan, Islamic Finance, Participation  
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖLÜM KATILIĞI (RİGOR MORTİS) İLİŞKİLİ Mİ? 

 

Doç.Dr.  H. Seçil FETTAHLIOĞLU 

Sütçü İmam Üniversitesi, sfettahlioglu@hotmail.com 

Doç.Dr.  Nuran AKŞİT AŞIK 

 Balıkesir Üniversitesi, nuranasik@hotmail.com 

Doç.Dr. Ö. Okan FETTAHLIOĞLU 

Sütçü İmam Üniversitesi, ofettahlioglu@hotmail.com 

YL. Öğrencisi Z.Feyza SAYIN 

Sütçü İmam Üniversitesi, feyzasyn@hotmail.com 

ÖZET  

Amaç: Bu çalışmanın genel amacı; örgütsel kültürünün örgütlerde ölüm katılığı ile ilişkili olup 

olmadığını belirlemeye yöneliktir. 

Çalışmanın alt amaçları ise;  

 Katılımcıların örgütsel kültür algıları ve alt bileşenlerinin düzeylerini, 

 Katılımcıların ölüm katılığı ve alt bileşenlerinin düzeylerini, 

 Örgütsel kültür ve ölüm katılığı ile ve söz konusu iki kavramın alt boyutları arasında ilişki 

olup olmadığını ortaya koymaktır.    

Yöntem: Bu araştırmada örgütsel kültür algısı ve alt boyutlarının, ölüm katılığı ve boyutları ile 

ilişkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan ilişkisel model şeklinde desenlenmiştir. 

Bu sebeple, örgüt kültür ve alt boyutları olan vizyonun paylaşılma, güven ortamı, katılımcılık, 

iletişim sistemi, ödüllendirme sistemi ile yaratıcılık ve yenilikçilik  değişkenleri ile ölüm katılığı ve 

alt boyutları olan çevresel etmenler, uyumsuzluk hali ve zararlı olumlu algısallık değişkenleri 

arasındaki ilişkiler ayrı ayrı ele alınmıştır.  

Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş İlinde faaliyet gösteren ve tekstil sektöründe görev 

yapan 532 personel oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmek adına, Fettahlıoğlu ve Birin 

(2017) tarafından geliştirilen “ölüm katılığı ölçeği” ile Haris ve Moran tarafından geliştirilen ve 

Genç (2000) tarafından Türkçeye uyarlanan “örgüt kültürü ölçeği” kullanılmıştır. Söz konusu 

ölçeklerle toplanan verilerin istatistiki çözümleri için veri analizi programı olan SPSS 21.0 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre örgüt kültürü ve ölüm katılığı arasında orta düzeyde istatistiki 

yönden anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuçla birlikte örgütsel kültüre ait olumlu 

algılamaların, ölüm katılığının ortaya çıkmaması üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tartışma: Örgütsel kültüre yönelik olumlu algılar ile ölüm katılığı arasındaki ilişkinin incelendiği 

bu çalışmada, örgüt kültüründe ortaya çıkabilecek olumlu bir algının ölüm katılığına kapılma 

riskinin azalması beklenen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle örgüt kültürünün 

işletme hedef ve amaçlarına yönelik olarak kurgulanması ölüm katılığına uğrama olasılığını da 

azaltabileceğini ifade etmek mümkündür.  

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Ölüm Katılığı, Rigor Mortis, Tekstil Sektörü 
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İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞTENCİLERİ ARASINDAKİ 

FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI:  

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

A FIELD SURVEY ON THE AWARENESS OF THE OCUUPATIONAL TRAINING 

PROGRAMME AMONG UNIVERSITY STUDENTS: 

YALOVA UNIVERSITY SAMPLE 

 

Doç. Dr.  Hacı Yunus TAŞ 

Yalova Üniversitesi, yunus.tas@yalova.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Mahmut KÜÇÜKOĞLU 

Harran Üniversitesi, mkucukoğlu@harran.edu.tr  

Doç. Dr. Selami ÖZCAN 

Yalova Üniversitesi, selamozcan@gmail.com  

ÖZET  

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de işsizlik konusu çözülmesi gereken önemli sorunlardan 

biridir. İşsizlikle mücadelede genellikle dezavantajlı gruplara yönelik politikalar uygulanmaktadır. 

Dezavantajlı gruplar arasında en önemli gruplardan birini gençler oluşturmaktadır. Son dönemlerde 

çoğu ülkede işsizlik sorununun çözümünde aktif istihdam politikalarına ağırlık verildiği 

görülmektedir. Ülkemizde ise aktif istihdam politikalarının en önemli aktörü ve uygulayıcısı 

Türkiye İş Kurumudur. Bu çalışmada, Türkiye ‟de İŞKUR ‟un uyguladığı aktif istihdam 

politikalarının ve yine bu politikalar arasında yer alan İşbaşı Eğitim programının uygulamaları 

üzerinde durulmuştur. İşbaşı eğitim programından faydalanabilen önemli gruplardan biri de 

üniversite öğrencileridir. Araştırmada Türkiye’de önemli boyutlara ulaşan işsizliği önlemede ve 

istihdamı artırmada işbaşı eğitim programı düzenlemesinin katılımcıları arasında yer alan Yalova 

Üniversitesi öğrencileri arasındaki farkındalığı ölçmek amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İstihdam, İşsizlik, İş Başı Eğitim Programı  

ABSTRACT 

As in many other countries, unemployment is one of the major problems to be resolved in Turkey. 

Policies for disadvantaged groups are generally applied in the fight against unemployment. Among 

the disadvantaged groups, young people constitute one of the most important groups. Recently, in 

many countries, active employment policies have been emphasized in solving the problem of 

unemployment. In our country, the most important actor of active employment policies and the 

practitioner is the Turkish Employment Agency. 

In this study, the active employment policies implemented by Turkey Employment Agency, and the 

Occupational Training program which is among these policies are discussed more broadly. One of 

the important groups that can benefit from the on-the-job training program is university students. 

The aim of the research was to measure the awareness among the students of Yalova University, 

which is among the participants of the workshop training program to prevent significant 

unemployment in Turkey and to increase employment. 

Keywords: Employment, Unemployment, On the Job Training Programme 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ 

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, hbektas@istanbul.edu.tr 

Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN 

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, akmans@istanbul.edu.tr 

ÖZET 

Birey, sağlığının elverdiği ölçüde bilgi ve yeteneklerini geliştirebildiğinden; sağlığın insanın sahip 

olduğu en önemli varlıklardan biri olduğu düşünülmektedir.  Dolayısıyla bireylerin sağlıklı 

olabilmeleri ve bunun sürekliliğinin sağlanabilmesi için de; sağlık hizmetlerinin sunumu önem arz 

etmektedir. Günümüzde, artan ve yaşlanan nüfusla birlikte kronik hastalıkların yaygınlaşmasının 

yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının sağlık kurumlarından ve sağlık çalışanlarından beklentileri 

artmıştır. Sağlık hizmetinin sunumunu gerçekleştiren sağlık çalışanları ise yoğun iş yükü ve stres 

altında görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Ancak nitelikli sağlık hizmetinin 

sürdürülebilirliği açısından sağlık çalışanlarının çalışma yaşam kalitesinin ölçülmesi ve durum 

analizi yapılarak; politika önerilerinde bulunulması önem arz etmektedir. Çalışma yaşam kalitesi, 

çalışanların fiziki ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma hayatını doğrudan veya 

dolaylı olarak etkileyen faktörleri bütünsel şekilde ele alarak çalışma ortamı ile çalışan uyumunu 

sağlayan ve çalışanı güçlendiren bir kavram olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada, İstanbul’da bir 

üniversite hastanesindeki sağlık çalışanlarının çalışma yaşam kalitesini ölçmeye yönelik demografik 

ve yargısal sorulardan oluşan bir form kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında ise elektronik anket 

türlerinden biri olan internet tabanlı anket tekniği tercih edilmiştir. Toplanan verilerden hareketle, 

veri kümesini özetlemeye yönelik tanımlayıcı istatistikler raporlanacak olup; ardından Pearson ki-

kare testi uygulanacaktır. Bu test neticesinde elde edilen bulgulardan hareketle, önerilerde 

bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çalışma yaşam kalitesi, Ki-kare testi, Sağlık çalışanları  
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CAM TAVAN SENDROMUNUN ÖRGÜTSEL GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU 

ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

THE EFFECT OF GLASS CEILING SYNDROME ON ORGANIZATIONAL TRUST: A 

RESEARCH ON PUBLIC SERVANTS 

 

Yrd. Doç. Dr.  Hakan CANDAN 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, hakancandan@kmu.edu.tr  

Prof. Dr. Ercan OKTAY 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, ercanoktay@kmu.edu.tr  

Öğr. Gör.  Tuba Perihan KAYA 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, tubakaya@kmu.edu.tr  

ÖZET 

Kadınların işgücüne katılımlarındaki artış, özellikle 1970’li yıllarla birlikte belirgin hale gelmiştir. 

Benzer şekilde azınlıklar ve çeşitli farklılıklar taşıyan kesimlerin de işgücüne katılımı giderek 

artmaktadır. Ancak işgücüne katılım boyutunda yaşanan bu artış, kadınlar, azınlıklar ve engelliler 

gibi toplumdaki bazı kesimlerin özellikle yönetim pozisyonlarının üst noktalarındaki görevlere 

yükselmelerinde görülmemektedir. İlk olarak 1986 yılında The Wall Street Journal’da yayımlanan 

bir makale ile burada sözü edilen soruna dikkat çekilmiş ve literatüre de “cam tavan sendromu” 

kavramının girmesine yol açmıştır. Cam tavan sendromu kavramı ile, başta kadınlar olmak üzere 

işgücündeki azınlıklar ve engelliler gibi kesimlerin kariyer ilerlemelerinin önünde resmi bir engelin 

bulunmamasına rağmen, özellikle toplumlardaki çeşitli önyargılardan beslenen ancak görünmeyen 

engeller nedeniyle yeterince kariyer ilerleme fırsatlarından yararlanamamaları anlatılmaktadır. 

Yasal düzenlemelerde her türlü ayrımcılık yasaklanmış olsa dahi, bu kesimlerin üst yönetim 

pozisyonlarındaki oranı işgücündeki ağırlıklarının çok çok altında kalmaktadır. Oysa bu durum, 

önemli bir toplumsal sermayenin değerlendirilmemesi anlamına gelmektedir. Burada sözü edilen 

sorunu aşmak adına pozitif ayrımcılık başlığında ifade edilebilecek çeşitli yasal düzenlemeler 

yapılması da, beklenen sonuca ulaşılmasını sağlayamamıştır. Örneğin 2016 verilerine göre (DPB) 

Türkiye’de kamu çalışanlarının sayısı 3.102.046 ve kadınların sayısı 1.139.231 şeklindedir. Kamu 

çalışanlarının %36,73’ü kadın kamu çalışanlarından oluşmaktadır. Ancak orta ve üst kademe kamu 

görevi pozisyonlarında kadınların oranı %2 düzeyindedir. Kamu görevleri arasında önemli üst 

düzey pozisyonlar olarak kabul edilen genel müdür, müsteşar, büyükelçi, vali gibi görevlerde 

bulunan kadınların sayısı parmakla sayılacak düzeydedir. 81 ilin içinde sadece birisinin valisi 

kadındır. Açık ve resmi bir engel olmadığı halde kadınlar ve diğer dezavantajlı kesimlerin kariyer 

ilerlemesi fırsatlarından yararlanamaması, örgütsel düzeyde bir başarı için gerekli koşullardan birisi 

olan örgütsel güven duygusunu olumsuz etkileyecektir. Kamu örgütlerinde çalışan bireyler 

tarafından paylaşılan değerler, inançlar ve vizyon oluşturmak için geniş tabanlı bir güven 

anlayışının örgütlerde bulunması gerekmektedir. Güvene dayalı bir ilişkinin kurulması, çalışanların 

lidere ve bir bütün olarak örgüte güven duyması, örgütlerine duygusal açıdan bağlı, kendilerini 

örgütleriyle birlikte tanımlayan, işinden tatmin olan ve böylece daha yüksek performans gösteren 

bireyleri ortaya çıkarabilir. Bu çalışmada, Karaman İlinde görev yapmakta olan kamu çalışanlarının 

cam tavan ve örgütsel güven algıları arasındaki ilişki araştırılacaktır. Literatürde geçerlik ve 

güvenirlik testleri yapılan ölçekler aracılığıyla kolayda örnekleme yöntemi ile kamu çalışanlarından 

elde edilen veriler istatistik analizlere tabi tutulacaktır. Ulaşılan bulgular ve önceki araştırma 

sonuçları karşılaştırılarak çeşitli önerilere yer verilecektir. 
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Anahtar Kelimeler: Cam tavan (glass ceiling), görünmez engel (invisible barriers), örgütsel güven 

(organizational trust), karaman 

ABSTRACT 

Especially in the 1970s, the increase in women's participation in the workforce has become evident. 

Similarly minorities and those with diverse differences are increasingly participating in the 

workforce. However, this rise in the level of participation in the workforce such as women, 

minorities and people with disabilities is not seen in top of management positions. For the first time 

in 1986, an article published in The Wall Street Journal highlighted the problem posed here and led 

to the introduction of the concept of “glass ceiling syndrome" in the literature. Although the concept 

of glass ceiling syndrome does not have a formal barrier for particularly women, minorities and 

people with disabilities in the workforce to career progression, it reflects the inability to take 

advantage of opportunities for career advancement due to invisible obstacles. Although legal 

discrimination is prohibited in all forms of discrimination, the proportion of these segments in the 

top management positions is well below the weight of the workforce. However, this means that an 

important social capital is not evaluated. In order to overcome the problem mentioned here, various 

legal arrangements which can be expressed as positive discrimination did not achieve the expected 

result. For example, according to 2016 data (DPB), the number of public servants in Turkey is 

3.102.046 and the number of women is 1.139.231. 36.73% of the public servants are female public 

servants. However, the proportion of women in middle and upper level public positions is 2%. 

Among the public duties, the number of women who are considered to be important senior 

positions, such as general manager, undersecretary, ambassador, governor, is very low. In 81 

provinces, only one of the governors of the province is woman. Women and other disadvantaged 

groups are not able to take advantage of career advancement opportunities, although there are not 

clear and formal obstacles. This situation will adversely affect organizational trust, which is one of 

the conditions for success at an organizational level. To create values, beliefs and vision shared by 

individuals working in public organizations a broad-based understanding of trust needs to be found 

in organizations. Establishing a trust-based relationship, trusting in leader and organization, 

emotionally connecting to their organizations, defining themselves with their organizations can 

reveal individuals who are satisfied with their work and thus perform better. In this study, the 

relationship between glass ceiling and organizational trust perceptions of public servants in 

Karaman will be researched. The data will be obtained from public servants with reliable scales 

from literature and it will be analyzed. Obtained results will be compared with previous study 

results, and various suggestions will be given. 

Keywords: Glass Ceiling, Invisible Barriers, Organizational Trust, Karaman. 
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KORUNAN TARİHİ KENTLERDE TURİZMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: 

SAFRANBOLU KENTİ 

 

SUSTAINABILITY OF TOURISM IN PROTECTED HISTORICAL CITIES: THE CITY 

OF SAFRANBOLU 

 

Öğr.Gör. Hakan KENDİR 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, hakan.kendir@gop.edu.tr 

Yrd.Doç.Dr. Yasin DÖNMEZ 

Karabük Üniversitesi, yasindonmez@karabuk.edu.tr 

Yrd.Doç.Dr. Fatih TÜRKMEN 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, turkmenfatih@hotmail.com 

Doç. Dr. Suat ÇABUK 

Karabük Üniversitesi, suatcabuk@gmail.com 

ÖZET 

Turizm ve çevre birbirleriyle yakından ilgilidir. Çevrenin sahip olduğu doğal ve kültürel kaynaklar, 

destinasyonlar için önemli çekim unsurlarıdır. Destinasyonların gelişimi ve sürdürülebilir olması, 

mevcut değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması ile mümkün olacaktır. Turistler için 

destinasyon seçimlerinde, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal alanlarında bulunan çekim unsurları 

oldukça önemlidir. Safranbolu sahip olduğu tarihi evleri, çarşısı, hanları, hamamları ve doğal 

güzellikleriyle önemli turizm destinasyonlarından biridir. Dünya miras kentleri arasında yer alan 

Safranbolu, yılın oniki ayı turist çekebilmektedir. Ayrıca Safranbolu, turizmin sürdürülebilirliği 

konusunda yapılan çalışmalar sebebiyle örnek kentler arasında yer almaktadır. Bu çalışmada 

Safranbolu kentinin turizmde geldiği durum, sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmaların 

turizme olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi adına uzman 

kişilerin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme (mülakat) tekniği ile değerlendirilmeye çalışılmış 

olup, konuyla ilgili SWOT (GZFT) analiziyle de turizm alanında turizm eğitimi, gerekli olan 

altyapının planlaması ve turizm işletmelerine yönelik çeşitli öneriler getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tarihi Evler, Sürdürülebilir Turizm, Safranbolu 

ABSTRACT 

Tourism and the environment are closely related to each other. The natural and cultural resources 

that the environment has are important attraction elements for destinations. The development and 

sustainability of destinations will be possible by preserving existing values and transferring them to 

future generations. The attraction elements in the historical, cultural and natural areas of the region 

are quite important for tourists for their selection of destination. Safranbolu is one of the most 

important tourism destinations with its historical houses, markets, inns, baths and natural beauties. 

Safranbolu, which is among the world heritage cities, can attract tourists for twelve months of the 

year. In addition, Safranbolu is one of the exemplary cities due to the studies on sustainability of 

tourism. In this study, it is aimed to investigate the situation of the city of Safranbolu in tourism and 

the effects of the research about sustainability on tourism. In order to ensure sustainability, expert 

opinions were tried to be evaluated through semi-structured interview technique and various 

suggestions were brought forward for tourism education in the field of tourism, planning of 

necessary infrastructure and tourism enterprises via a related SWOT (GZFT) analysis. 

Keywords: Historical Houses, Sustainable Tourism, Safranbolu 
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OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELEBİLECEK KRİZLERE KARŞI 

ALINABİLECEK ÖNLEMLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIR 

 

Yrd. Doç. Dr. Halil AKMEŞE 
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Yüksek Lisans Öğrencisi Doğan ATAMAN 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, dgnatmn.2147@gmail.com  

ÖZET 

İçsel veya dışsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan politik veya ekonomik krizler otelcilik 

sektörünü ciddi şekilde etkileyebilmektedir. Meydana gelebilecek kriz dönemlerinde, krizlerin 

ortadan kaldırılması, ortadan kaldırılamıyorsa etkilerinin en aza indirilmesi gerekmektedir. Bunun 

başarılabilmesinde, geçmiş kriz dönemlerinde elde edilen deneyimler ve karar alıcıların krizleri 

nasıl yönetecekleri konusundaki bilgi ve becerileri önemli rol oynayabilmektedir. Çalışmada otel 

işletmelerinde yönetici kademelerinde bulunan kişilerin meydana gelebilecek kriz durumlarında ne 

tür tedbirler alacakları araştırılacaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği 

kullanılacak olup, bunun için Israeli, Mohsin ve Kumar (2011)’ın kriz yönetimi ölçeğinden 

faydalanılacaktır. Anketlerden elde edilen veriler istatistik paket programı aracılığıyla analiz 

edilecektir. Ölçeğin güvenilirlik testi yapıldıktan sonra faktör analizi ve karşılaştırma analizleri (T-

testler) yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kriz, kriz yönetimi, otelcilik sektörü 
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DİN FELSEFESİ ÇERÇEVESİNDE İSLAM VE MODERN İSLAM DÜŞÜNCESİ 

 

Arş. Gör. Halis ÇAVUŞOĞLU 

Dicle Üniversitesi, filozof.25@hotmail.com 

ÖZET 

İslâmî öğretinin özünü tevhit oluşturur. Tevhit, küllî bir yapıyı arz eden, Kur’ân ilmidir. Bu tevhit 

ya da Kur’ân ilmi, makuldür, yani hiçbir akıldışılığı barındırmaz. Gaybî hususlar vardır, ama bunlar 

akıldışı olmayıp, akıl üstü yani metafizik âlemle ilgilidir. İslâmî öğreti, değişim içinde sürekliliği 

vurgular, bu ikisi arasındaki dengeyi kurar, daimî değerlerin olmaması, kaosa ve anarşiye götürür. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışıyla, Batılı sömürgeci güçler daha serbest bir sömürücü faaliyet 

içine girmişler, sömürdükleri Müslüman ülkelerdeki hâkimiyetlerini güçlendirmek ve uzun süreli 

kılmak için, modernleşme adı altında, kendi kültürlerini ve dünya görüşlerini bu toplumlara 

benimsetecek şeyler yapmışlardır. Batılılar, selefimizin mirasını almış, seküler bir kalıba dökerek, 

bağlamından koparmışlardır. Bilginin İslamileştirilmesinde öngörülen programa göre, ilk önce, 

hedefler tespit edilmelidir. Batı, Rönesans’la başlayan, Aydınlanma ile devam eden ve modern 

çağda kemale eren bir eğilimi izlemiştir. Batılı insanın Hıristiyanlığa sırt çevirmesinde, 

Hıristiyanlığın inanç esaslarının genel itibariyle saçma oluşunun rolü vardır büyük ihtimalle. Batıda 

var olan hâkimiyet arzusu, Platon’un dediği gibi, dibi delik bir fıçı gibidir. Bu nedenledir ki; 

burjuva sınıfı, her şeyi dünyaya hâkim olmaya yönelik arzusunun hizmetine soktu. O dönem bazı 

düşünürleri hala, hayatın yasasını, savaş olarak görüyorlar. Bu, onların halen Darwin’in etkisinde 

olduklarını gösteriyor. Öte yandan Wallerstein, modern dünya sisteminin kökeninin 16. yüzyılda 

olduğunu söylüyor. Bunu böyle kabul edersek, demek ki o zamandan bu zamana liberal zihniyet 

iktidardadır diyebiliriz. Yani; bu zihniyet yerini İslâmî güce bıraksa, yani dünya sistemi İslâmî bir 

sistem olsa, iktidar koltuğunda oturan liberal ideolojinin yerine İslâm dini geçse, dünya şimdiki 

sorunlarının çoğundan kurtulacaktır. Allah-insan-doğa arasındaki dengeyi Kur’ân ışığında çıkartılan 

küllî bir plân ile yapmak gerekmektedir. Yani yüce Allah’ın insanla, insanın diğer insanlarla ve 

tabiatla olan ilişkilerini yeni metodolojiyle geliştirmek ve bu hususu özümsemek gerekmektedir. 

Tevhit ile kastedilen, yukarda yazdığı gibi, Kur’ân ilmidir, yani hikmettir. Hikmetin, hevasını ilâh 

edinenlere verilmeyeceği açıktır. Ancak Allah’a tümüyle ve samimiyetle teslim olan ve hikmeti 

talep eden birine, hikmet verilir sanıyorum. Daha önce Batı’da, Pavlusçu Hıristiyanlık yorumunu 

hâkim kılma şeklindeki operasyonla benzer olan, İslâm coğrafyasında Ilımlı İslâm’ı hâkim kılma 

operasyonu, ortaya çıkaracağı beklenmedik sonuçlarla, bu operasyonu yapanların elinde 

patlayabilir. Zira, ahiret şüpheli olsa bile, iman etmek kişiyi dünyada istediği hiçbir şeyden mahrum 

bırakmadığından ve kişiye ekstra bir yük de yüklemediğinden, ayrıca var olabilecek cenneti 

kazandıracağından, iman etmek yararlıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tevhit, Batılılaşma, Bilginin İslamileştirilmesi, Modern Dünya 
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İKTİSAT VE ÇEVRE BAĞLAMINDA BİR ÇEVRE ETİĞİ YAKLAŞIMI: EKOFEMİNİZM 

 

Öğr. Gör.  Hamdi AYYILDIZ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, hayyildiz@ksu.edu.tr 

ÖZET  

Modern İktisat, yakın zamana kadar dikkatini kadına ve çevreye vermemiştir. Literatürde bu 

konuların üzerine çok gidilmemesi tesadüfi değildir. Feminist İktisada göre, erkek egemen rasyonel 

ekonomik insan modelini temel alan Anaakım İktisat ( Neoklasik ) düşüncesinin dışında tutulan bu 

kavramlardan önemli birisi de Ekofeminizm kavramıdır. Ekofeminizm, kadına karşı ortaya konulan 

toplumsal baskı ve doğanın ekonomik baskılar altına alınması arasında bir ilgi ve yakınlık kuran 

yaklaşımlara dayanır. İlk defa, Françoise d’Eaubonne’un 1974’te Ekofeminizmi isimlendirmesiyle, 

Ekofeminizm üzerine birçok yazılar yazıldı. ( Françoise d’E aubonne, 1974, 25 ) Buna karşın, 

İktisat bilimi açısından kadın işgücü veya doğal kaynaklar ekonomisi düşünüldüğünde bu konular 

Anaakım İktisat içerisinde yer alabilir ancak yine de merkezde yer alan konular olarak kabul 

edilmemektedir. Bu çalışmanın amacı, Anaakım İktisat perspektifinden, kadına ve doğa ile 

bağlantısına yaklaşmak ve bu konuda sonraki çalışmalar için de yararlı olabilecek öncül ortaya 

koymaktır. Bu çalışma ile Anaakım İktisat ve Feminist Çevre İktisadı'nın kadına ve doğaya olan 

yaklaşımları, etik tabanlı Ekofeminizm açısından irdelenecektir. Anaakım ekonominin ihmal ettiği 

çevre unsurlarının anlam ve önemini irdelemeyi hedefleyen bu çalışmada, çevre kaynaklı iktisadi 

olguların temelinde Ekofeminist yaklaşımın bakış açıları tanımlanabilecek olup, Anaakım İktisadın 

kadını analizlerine eklemesinin diğer tarafta doğayı da baskı altından kurtarabileceğini, mevcut 

sistemlerin eksikliklerinin bu yönlü düşünülmesi gerektiği ve iktisat biliminin çevre etiği 

farkındalığı kazanmasının sağlanması da vurgulanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ekofeminizm, İktisat ve Çevre, Anaakım İktisat Jel Sınıflaması :B54 
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KENT İMAJININ DESTİNASYON PAZARLAMASINDAKİ ROLÜ: MARDİN İLİ 

ÖRNEĞİ 

 

Dr. Hasan ÇİFTÇİ 

Harran Üniversitesi, hasanciftci@harran.edu.tr 

Öğr.Gör. Okan ÇOLAK 

Harran Üniversitesi, okancolak@harran.edu.tr  

ÖZET  

Günümüzde turistik destinasyonlar da en az ticari ürünler kadar pazarlanmaya, imaja ve 

markalaşmaya ihtiyaç duymaktadır. İyi bir destinasyon pazarlaması yapılabilmesi için olumlu bir 

kent imajına ihtiyaç duyulmaktadır. Kent imajı, pazarlamanın alanına dâhil edilebilecek tüm 

faktörlerin (ürün, hizmet, şehir, ülke vb.) tanınmasında ve pazarda rekabet avantajı yaratılmasında 

etkili bir faktördür. Turist belli bir destinasyon hakkında içinde bulunduğu iletişim yaşam eğrisi 

aşamasıyla (bilgisizlik, fark etme, anlama, kabul etme, yanıtlama) bağlantılı imajlar algılayacaktır. 

Önemli olan destinasyon pazarlama yönetiminin turist gruplarının içinde bulundukları aşamaya göre 

mesajların iletilmesinin sağlanmasıdır. Bu çalışmanın amacı da, Mardin’i daha önce turistik amaçlı 

ziyaret eden yerli turistlerin algıladıkları kent imajını ölçerek destinasyon pazarlamasında 

kullanılmak üzere öneriler geliştirmektir. Bu kapsamda daha önce Mardin’i ziyaret eden toplam 239 

yerli turistle anket veri toplama tekniği ile kent imajı hakkında bilgi edinilmiştir. Verilerin 

analizinde, yüzde ve frekans analizi, faktör analizi, bağımsız örneklem T-Testi ve tek yönlü varyans 

analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların Mardin’e ilişkin sosyoekonomik özellikleri kent 

imajı olarak daha fazla algıladıkları belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kent, Destinasyon, İmaj, Pazarlama, Mardin 
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BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL USTALIK ÜZERİNDE ETKİSİ OLUR MU? 

 

Prof.Dr. Hasan TUTAR 

Sakarya Üniversitesi, htutar@sakarya.edu.tr 

Doç.Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU 

Sütçü İmam Üniversitesi, sfettahlioglu@hotmail.com 

Doç.Dr. Nuran AKŞİT AŞIK 

Balıkesir Üniversitesi, nuranasik@hotmail.com 

Doç.Dr. Ö. Okan FETTAHLIOĞLU 

Sütçü İmam Üniversitesi, ofettahlioglu@hotmail.com 

YL. Öğrencisi Z.Feyza SAYIN 

Sütçü İmam Üniversitesi, feyzasyn@hotmail.com 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın genel amacı; örgütsel boyuttaki bilgi yönetiminin örgütsel ustalık üzerinde 

etkisinin olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. 

Çalışmanın alt amaçları ise;  

 Katılımcıların örgütsel bilgi yönetimi algıları ve alt bileşenlerinin düzeylerini, 

 Katılımcıların örgütsel ustalık ve alt bileşenlerinin düzeylerini, 

 Örgütsel bilgi yönetimi algılarının örgütsel ustalık algısı ile ve söz konusu iki kavramın alt 

boyutları arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır.    

Yöntem: Bu araştırmada örgütsel bilgi yönetimi algısı ve alt boyutlarının, örgütsel ustalık ve 

boyutları üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan etkileşimsel model 

şeklinde desenlenmiştir. Bu sebeple, örgütsel bilgi yönetimi ve alt boyutları olan bilgi edinme, bilgi 

üretimi, bilgi paylaşımı, bilgi depolama-dokümantasyon ve bilginin kullanımı değişkenleri ile 

örgütsel ustalık ve alt boyutları olan araştırmacı ustalık ve yararlanmacı ustalık değişkenleri 

arasındaki ilişkiler ayrı ayrı ele alınmıştır.  

Araştırmanın çalışma grubunu TR63 bölgesinde (Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş) faaliyet 

gösteren imalat sektöründe görev yapan toplam 782 personel oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde 

etmek adına, Lubatkin ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen 12 maddelik “Örgütsel Ustalık 

Ölçeği” ile Churchill (1979) tarafından oluşturulan, Lee, Lee ve Kang (2005) tarafından geliştirilen 

17 maddelik “bilgi yönetimi” ölçekleri kullanılmıştır. Söz konusu ölçeklerle toplanan verilerin 

istatistiki çözümleri için veri analizi programı olan SPSS 21.0 kullanılmıştır. 

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre bilgi yönetimi ve örgütsel ustalık arasında orta düzeyde 

istatistiki yönden anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuçla birlikte bilgi yönetimi 

çalışmalarında ortaya çıkacak olumlu çalışmaların, örgütsel ustalık üzerinde etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Tartışma: Örgütsel bilgi yönetiminin örgütsel ustalık üzerinde etkisinin incelendiği bu çalışmada, 

örgütsel bilgi yönetimindeki çabaların artık seyrine göre, örgütsel ustalığın da aynı yönde artış 

göstermesi beklenen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden örgütlerde bilgi yönetim 

http://www.iksad.org/
mailto:info@iksad.org
http://www.iksadfuarkongre.org/


  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

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

Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & 
Other Disciplines 

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

  

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

153 

faaliyetlerin örgütsel ustalık çalışmalarına da olumlu katkılar sağlayabileceğini söylemek 

mümkündür.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi Yönetimi, Örgütsel Ustalık, İmalat İşletmeleri 
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ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILAMALARI İLE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK ARASINDA 

İLİŞKİ VAR MI? 

 

Prof.Dr. Hasan TUTAR 

Sakarya Üniversitesi, htutar@sakarya.edu.tr 

Doç.Dr. Nuran AKŞİT AŞIK 

Balıkesir Üniversitesi, nuranasik@hotmail.com 

Doç.Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU 

Sütçü İmam Üniversitesi, sfettahlioglu@hotmail.com 

Doç.Dr. Ö. Okan FETTAHLIOĞLU 

Sütçü İmam Üniversitesi, ofettahlioglu@hotmail.com 

YL. Öğrencisi Z.Feyza SAYIN 

Sütçü İmam Üniversitesi, feyzasyn@hotmail.com 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın genel amacı; örgütsel güven algılamaları ile örgütsel adanmışlık duygusu 

arasında ilişkinin olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. 

Çalışmanın alt amaçları ise;  

 Katılımcıların örgütsel adanmışlık algıları ve alt bileşenlerinin düzeylerini, 

 Katılımcıların örgütsel güven ve alt bileşenlerinin düzeylerini, 

 Örgütsel güven algılarının örgütsel adanmışlık algıları ile ve söz konusu iki kavramın alt 

boyutları arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır.    

Yöntem: Bu araştırmada örgütsel güven algısı ve alt boyutlarının, örgütsel adanmışlık duyusu ve 

boyutları üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan ilişkisel model 

şeklinde desenlenmiştir. Bu sebeple, örgütsel güven ve alt boyutları olan yöneticiye güven, çalışma 

arkadaşlarına güven ve örgüte güven değişkenleri ile örgütsel adanmışlık duyusu ve alt boyutları 

olan duygusal, devamlılık ve normatif adanmışlık değişkenleri arasındaki ilişkiler ayrı ayrı ele 

alınmıştır.  

Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş İlinde faaliyet gösteren ve bankacılık sektöründe 

görev yapan 384 personel oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmek adına, Daboval, Comish, 

Swindle ve Gaster (1994) ile Valeri Neveu (2004) tarafından geliştirilen ve Atuntaş ve Baykal 

(2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “örgütsel güven ölçeği” ile Alen ve Mayer (1990) tarafından 

geliştirilen “Örgütsel Adanmışlık” ölçekleri kullanılmıştır. Söz konusu ölçeklerle toplanan verilerin 

istatistiki çözümleri için veri analizi programı olan SPSS 21.0 kullanılmıştır. 

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre örgütsel güven ve örgütsel adanmışlık arasında orta düzeyde 

istatistiki yönden anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuçla birlikte örgütsel güven 

duygusundaki olumlu algılamaların, örgütsel adanmışlık üzerinde etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Tartışma: Örgütsel güven algılarının örgütsel adanmışlık duyusu üzerinde etkisinin incelendiği bu 

çalışmada, örgütsel güven duyguları olumlu olan çalışanlarda örgütsel adanmışlık duygusunun daha 

fazla hissedilmesi beklenen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle Örgütsel güven 
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yaratıcı tüm faaliyetlerin örgütün sosyo-psikolojik yapısına katkıda bulunarak örgütsel adanmışlık 

duygusuna da olumlu katkılar sağlayabileceğini söylemek mümkündür.  

Anahtar Kelimeler: Örgüt, Örgütsel Güven, Örgütsel Adanmışlık. 
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AURANIN YİTİMİ: SHERRIE LEVINE, PIERRE PINONCELLI VE JOEL-PETER 

WITKIN İNCELEMESİ 

THE LOSS OF AURA: A SURVEY OF SHERRIE LEVINE, PIERRE PINONCELLI VE 

JOEL-PETER WITKIN 

 

Yrd. Doç. Hatice Kübra ERGİN 

Harran Üniversitesi, hkergin@hotmail.com  

ÖZET  

Postmodern bir taktik olarak adlandırılan eseri kendine mal etme, bir çeşit ödünç almadır ve bu 

eylem sanatçı/sanat nesnesi üzerinden aidiyeti sorgulamaktadır. Sanat nesnesinin orijinalliği nedir 

ve sahibi kimdir sorularından yola çıkar. Postmodern süreçte bu sorular oldukça problemli 

olmalarının yanı sıra, alınan imgeyi ya da üslubu değilleyerek, ikincisinin varlığıyla öncekinin 

yokluğuna işaret etmektedir. Walter Benjamin’in aura kavramı bu noktada devreye girmektedir. 

Walter Benjamin’in ana kavramlarından olan aura kavramı, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler ve 

sanayileşmeyle birlikte meydana gelen teknik olanakların eleştirisini merkeze alır. Bu araştırmada, 

Benjamin’in aura kavramından hareketle Sherrie Levine, Pierre Pinoncelli ve Joel-Peter Witkin 

eserleri üzerinde durularak aura yitiminin hangi koşullarda oluştuğu örnekler üzerinden 

irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Aura, Walter Benjamin, Sherrie Levine, Pierre Pinoncelli, 

Joel-Peter Witkin  

ABSTRACT  

Appropriation of a work called as a Postmodern tactic is a kind of borrowing, and this questions its 

owner through the art/artist object. It takes on with the questions such as “what is the originality of 

the art object?” or “Who is its owner?”. Although these questions are very problematic in 

Postmodern process, it refers to the existence of the first with the existence of the second one 

negating the obtained image and style. Walter Benjamin’s Aura notion, herein, comes into play. The 

Aura notion, which is one of the main notions of Walter Benjamin, centres the critics of the 

technical feasibilities emerged with industrial and technological developments. In this study, how 

loss of Aura is formed will be researched analysing the works of Sherrie Levine, Pierre Pinoncelli 

and Joel-Peter Witkin with reference to Benjamin’s Aura notion.  

Keywords: Postmodernism, Aura, Walter Benjamin, Sherrie ç, Pierre Pinoncelli, Joel-Peter Witkin 
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ROMA EMPERYALİZMİNE KARŞI DOĞU AKDENİZDE MÜCADELE ÖRNEĞİNDE 

ZENOBIA 

ZENOBIA AN EXAMPLE OF STRUGGLE AGAINST ROMAN IMPERIALISM IN 

EASTERN MEDITERRANEAN 

 

Prof. Dr.  Hatice PALAZ ERDEMİR 

Celal Bayar Üniversitesi, haticeerdemir@yahoo.com.tr 

Doç. Dr. Halil ERDEMİR 

Celal Bayar Üniversitesi, uygula@yahoo.com 

ÖZET 

Zenobia, 3. yüzyılda Suriye’de hüküm süren Palmyra Devleti’nin hükümdarı Septimius 

Odaenathus’un ikinci karısı ve ölümünden sonra da Devlet’in kadın hükümdarı olmuş, yaşadığı 

çağda Roma gibi güçlü ve büyük bir Devlet’e karşı çıkıp, kafa tutan müstesna bir şahsiyettir. Arap 

Emesa hükümdar ailesine mensup olan Zenobia, anne tarafından muhtemelen Mısırlı idi. Zenobia, 

Antik Mısır dilini ve kültürünü, Aramice, Arapça, Hellence ve Latince’yi bilmekte ve tarihe ilgi 

duymaktaydı. Eskiçağ’ın soylu ve aydın bir kadını olarak, Homeros ve Platon başta olmak üzere, 

tarihi ve çağdaşı Hellen yazarlarının çalışmalarını takip etmekteydi. Güzel ve zeki olan Zenobia, 

kaynaklarda koyu tenli, inci beyaz dişli, siyah, parlak gözlü ve güzel yüzlü bir kadın olarak 

tanımlanmakta ve melodik ve güçlü bir sese sahip olduğu belirtilmektedir. Rahat ve özgüveni 

yüksek, doğunun soylu bir kadını olarak komutanlarıyla birlikte ava çıkmaktan, düşmanlarıyla 

birlikte içmekten hoşlanırdı. 

Romalıların bölgede zayıflamasıyla İmparator Valerianus döneminde, kocası Odaenathus, Palmyra 

bölgesinin tek hakimi olmuş ve sınırlarını ve hakimiyetini doğuya Mezopotamya’ya kadar 

genişletmiştir. Kocasının faaliyetleri devam ederken Zenobia, bütün zorluklara göğüs gererek 

Odaenathus’un her zaman destekçisi olmuş, 267 yılında Odaenathus ve oğlu Herodes’in suikaste 

kurban gitmeleri üzerine Zenobia, öz oğulları Herennianus ve Timolaus adına yönetimi ele almıştır. 

Zenobia, Palmyra Devleti’nin hakimiyet alanını kısa sürede genişletmeye başlamıştır. Roma 

imparatorları Gallienus, Claudius ve Aurelianus dönemlerinde bir kadının dayanabileceğinden daha 

uzun süre devletini başarıyla yönetmişse de sonunda Roma ordusunun eline düşmekten 

kurtulamamıştır. Akibeti tartışmalı olmakla birlikte, Suriye bölgesinde 3. yüzyılda devleti için 

büyük mücadeleler vermiş, askerlerle birlikte at sürmesi ve kilometrelerce yürümesi dolayısıyla 

“mulier fortis monarcha-savaşçı kadın hükümdar” sıfatıyla müstesna bir kadın şahsiyet olarak 

tarihe geçmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, tarihte tüm dünyada genel itibariyle erkeğe maledilen yönetim erkini kadın 

kimliğiyle elinde tutmuş ve günümüz kadınına da icraatlarıyla örnek teşkil eden Suriyeli kadın 

hükümdar Zenobia’nın hayatını belgeler ışında ele almaktır. 

Anahtar Kelimeler: Roma, Zenobia, Doğu Akdeniz, Suriye (Syria), kadın hükümdar, bölgesel 

mücadele 

ABSTRACT 

Zenobia, was the second wife of Septimius Odaenathus who was the ruler of Palmyra in the 3rd 

century AD in Syria and as a women she became the ruler of the State after her husbands’ death. 

She became an exceptional figure as a women to challenge to the Great Roman Empire. Zenobia 
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belonged to the family of Emesa Arab monarch’s yet her mother was probably an Egyptian. As a 

beautiful and intelligent woman she had the knowledge of the Egyptian language and culture, 

Aramaic, Arabic, Latin and Greek and she was also interested in history. In particular she read the 

works of Greek writers like Homer and Plato. Sources identified her as dark-skinned, pearl white 

theeth, black and bright eyes with a beautiful face and strong melodic voice as a woman. She was 

eccentrically comfortable and self-confident, who went to shooting with the commanders of the 

East as a noble woman and fond of drinking with enemies. 

During emperor Valerian’s reign, her husband Odaenathus became the sole ruler of Palmyra, 

and he extended the limits of his State to Nisibis and advanced his dominance further east to 

Mesopotamia. He chased Sassanid ruler Sapor and his children up to Ctesiphon. During 

Odaenathus’ reign Zenobia has always been supported her husband in all difficulties. When 

Odaenathus and his son Herodes assassinated by his cousin in 267 Zenobia took control over Syria 

on behalf of her sons Herennianus and Timolaus. Zenobia began to expand her reign over 

Palmyrene State promplty. The protection of Roman front lines against Sassanian attacks, provided 

peace with the Romans. 

Although as a woman she withstand longer and more to rule successfully her country from the 

period of the Emperor Gallienus and Claudius, up to the period of Aurelianus, she could not escape 

falling into the hands of the Roman army. However her fate is controversial, she was known as an 

exceptional figure in history as a woman who had given great challenges for her State and since she 

walked and rode for miles with the soldiers she was recognised as “mulieri fortis monarcha-warrior 

woman ruler”. 

The purpose of this study is to consider the life of Zenobia of Syria in the light of sources, as 

a female ruler example to modern woman, who kept the ruling power in her hand although in her 

time administration was identified as menly ability all over the world in general. 
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DEVLET BİR MİT OLARAK ELE ALINABİLİR Mİ? DEVLETİN GERÇEKLİĞİ İNANÇ 

VE İDEOLOJİ ÜZERİNDEN YENİDEN TEMELLENDİRİLEBİLİR Mİ? 

 

Doktora Öğrencisi  Hatice SÜRÜN 

İstanbul Üniversitesi, haticesurun@gmail.com  

ÖZET 

 Devlet bir Mit (bir efsane) olarak ele alınabilir mi? Devletin gerçekliğini inanç ve ideoloji 

üzerinden yeniden temellendirilebilir mi? Günümüzde toplumlar değişime ve dönüşüme uyum 

sağlayabilmek adına uygun siyasi iktidarın yönetimine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bağlamda önemli 

olan mevcut iktidarın ya da iktidarların toplumun rızasını sağlamak için egemenliği nasıl 

kullandıklarıdır. Egemenliği idame ettirirken devlet yapısal olarak kurucu bir mit ya da ideoloji 

kurgulayarak da meşruiyet sağlarlar. İktidarlar egemenliğini devam ettirebilmek bir meşruiyete 

dayandırmak zorundadır. İktidarın meşruiyeti ve bu bağlamda egemenliğin kullanımı bugün hala 

güncel olan konulardandır. Tarihten bugüne egemen olan, meşruiyetini ilk dönemlerde ilahi güce, 

tanrısal nedenlere dayandırırken, aydınlanma ve modern dönemle birlikte özellikle Avrupa’ da 

toplumsal yaşamda ki dönüşümler, örgütlenme biçimi ve değişen toplum beklentileri ile birlikte 

meşruiyet, toplumsal sözleşmeler ve sonrasında halk egemenliği kuramına dayandırılmıştır. 

Değişen paradigma ile birlikte egemenlik, kuvvetler ayrılığı prensibi ile açıklanarak rasyonel olarak 

da tanımlanmaya çalışılmıştır. Bugün, modern devlet tanımını yaparken artık demokrasi, insan 

hakları ve hukuk devleti ilkeleri kavramlarını kullanarak bu bağlamda kuvvetler ayrılığı prensibini 

ve özellikle yasama, yürütme ve yargının meşruiyeti tartışılmakadır. Demokratik hukuk devletinde, 

devlet aygıtının egemenliği nasıl kullandığı önemli bir meseledir Meşruiyet; mevcut siyasal 

iktidarın sürekliliği için tek dayanaktır. Mitolojiler de siyasal iktidarın meşruiyeti için en güçlü 

kaynaktır. Devlet erki, devletin kuruluş ve kökenini bir mit ya da efsaneye dayandırarak bu 

bağlamda meşruiyetinin devamlılığını sağlamak ister. Hatta mitlere siyasal iktidarın “ideoloji 

metinleri” de diyebiliriz. Kurucu mitler iktidara bağlılığı da sağlar ve siyasal iktidarın varlığı kurucu 

mitle güçlenmiş olur. Devletler kuruluş aşamasında egemen mitler yaratmışlardır. Ülkemizi örnek 

verecek olursak; Osmanlı İmparatorluğunun son döneminden sonra adeta geçmiş yok sayılarak yeni 

bir ulusal kimlik arayışına girilmiş ve ulus devlet inşa süreci olmuştur. İdeoloji, toplumsal 

formasyonu meydana getiren üç ana düzeyden biridir Ne var ki toplumsal formasyonun işleyişi 

içinde, ilişkilerin bütününü hiçbir zaman görmeyen bireyler, kendilerini özneler olarak 

görmektedirler. Altuhusser, somut bireylerin özneleştirilmesini, bir çağırma metaforuyla açıklıyor. 

Ey Türk gibi. Bu bağlamda ideolojiler çağırma sesinin etkinliği ile bireyler arasında yaygınlaşır. 

Bireyler kendilerinde ideolojilerle bir ben öznesi de farketmiş olurlar. Türkiye’ de modernleşme 

çabası ile birlikte bir ulus devlet inşası oluşturulmaya çalışılmış ve bu bağlamda Türk ulusçuluğu 

ideolojisi oluşturulmuştur. Ulusal kimliğin inşa süreci ve ulusal bağlılığı sağlama da mitolojiden 

yararlanılmıştır. İdeoloji egemenliği sürdürme de belirleyici de olmuştur. Ulus tanımını yaparsak 

eğer ortak bir bilinç ve irade ile birlikte yaşayan toplumlardır diyebiliriz. Devlet ise örgütlenmiş 

egemen ulusun kendisidir. Hegel’ in devlet anlayışında da tarih vurgusu vardır. Hegel’ e göre devlet 

tarihsel yaşamın yalnızca bir parçası değil, ama özü, asıl nüvesidirEgemenlik kavramına tanrısal 

boyut yüklenerek devlet bir nevi kutsallaştırılır. Carl Schmitt’e göre: “Modern devlet teorisini 

belirleyen tüm kavramlar, özlerinde sekülerleşmiş teolojik kavramlardır”. Bu bağlamda egemenlik, 

devlet ve millet kavramları da birbiri ile özdeştir diyebiliriz. Devletin yeniden üretiminde din 

kavramı birleştirici olmuştur. İnsanlar birbiri ile ilişkilerini din üzerinden kurarlar. Tüm bu 
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kutsallaştırmaların amacı bir milletin aşkınlığını tanımlamak içindir. O milletin doğuşuna üstünlük 

atfederek kutsallaştırmayı sağlamaktır. İnanç ve ya din kolektif olarak kimliklerin oluşmasında 

etkili olmuştur. Millet olgusu ve millet olma bilinci inşa edilerek devlet sürekliliğini kutsal ve 

efsanelere dayandırarak sağlamlaştırmıştır. Türk milliyetçiliği ideolojisinin inşa sürecinde de ulus- 

devlet oluşumu bu bağlamda gerçekleşmiştir. Beraberinde devlet iktidarını egemenliğini ideoloji 

düzeyinde yeniden üretmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Egemenlik, ideoloji, mit, devlet 
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TÜRKİYE’ DE SERBEST BÖLGELERDE UYGULANAN ÜCRET İSTİSNASI 

SORUNSALI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME 

 

Doç.Dr.  Hatice YURTSEVER 

Celal Bayar Üniversitesi, yurtseverhatice@gmail.com  

Yrd.Doç.Dr.  Pınar PEHLİVAN 

Celal Bayar Üniversitesi, pinarpehlivan1974@yahoo.com  

Öğr.Gör.Dr. Lale DEMİRLİOĞLU 

Celal Bayar Üniversitesi,  laledemirlioglu@gmail.com   

ÖZET 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalara ve 

çalışanlara bir takım vergi teşvikleri getirilmiştir. Bu teşvikler; Damga Vergisi İstisnası, Özel 

Tüketim Vergisi İstisnası, Katma Değer Vergisi İstisnası, Gelir Vergisi İstisnası, Kurumlar Vergisi 

İstisnası, Ücretler üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Serbest 

Kâr Transferi ve KKDF Muafiyeti olarak sıralanabilir. 3218 sayılı Kanunun yayınlanması ile, 

serbest bölgeler vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerinin uygulanmadığı alanlar 

olarak kabul edilmekte olduğundan, burada çalışanlara ödenen ücretler vergi dışı kalmakta idi. Bu 

durumda da serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar çalışanlarından vergi kesmemek suretiyle net 

ücret üzerinden ödeme yapmaktaydılar. Ancak daha sonra yapılan çeşitli değişikliklerle günümüze 

gelindiğinde, sadece üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ inin yurtdışına ihraç eden 

mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlerin gelir vergisinden istisna olduğu 

hüküm altına alınmıştır. Sözkonusu istisnanın işçi ücretlerinden kesilmesi ve uygulamanın nasıl 

yapılacağına ilişkin, 12.03.2009 tarih 27167 sayılı Resmi Gazetede “3218 SAYILI SERBEST 

BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)” ve 29.07.2010 Tarih 27656 Sayılı 

Resmi Gazetede “2 SERİ NOLU 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL 

TEBLİĞİ “ yürürlüktedir. Bu tebliğe göre, istisna iki yöntem kullanılarak uygulanmaktadır. Bu 

yöntemlerden ilki, “Tecil/Terkin” yöntemi olup, bu yöntemde, ücretler üzerinden kesilen vergiler 

tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil(erteleme) edilmekte, yurtdışı ihracat şartı gerçekleştiğinde, vergiler 

terkin edilmektedir. Diğer yöntem ise, “İade Yöntemi” olup, muhtasar beyanname ile ödenen gelir 

vergisi tevkifat tutarları, yurtdışı ihracat şartı gerçekleştiğinde, vergi dairesince red ve iade 

edilmektedir. Uygulamada, işçilerden kesilen verginin, üretici firmaların ihracat yükümlülüğünün 

yerine getirilmesinden sonra terkin edilmesi/iade alınması halinde, işçiye mi işverene mi 

ödeneceğine ilişkin 3218 sayılı yasada, açık bir hüküm olmaması nedeniyle, sorunlar ortaya 

çıkmakta olup, bu sorunların tarafların dava açma yoluna gitmelerini zorunlu hale getirmektedir. 

Çalışmada; sözkonusu istisna hükmü; anayasa, kanun ve tebliğler nezdinde inceleme konusu 

yapılarak istisnanın yasal dayanakları ortaya konularak uyuşmazlığın giderilmesine yönelik öneriler 

sunulmaya çalışılacaktır. 
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE IMF VE DÜNYA BANKASI POLİTİKALARININ ROLÜ 

İLE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi Hatidje DEMİRİ 

Marmara ÜniversitesiYüksek,  iice_1992@hotmail.com   

ÖZET 

Küreselleşme sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik yönleri olan çok-boyutlu bir süreçtir. Bazılarına 

göre küreselleşme, dünya ülkelerini birbirine yakınlaştırmış ve dünyayı “büyük bir köy” durumuna 

getirmiş, bazılarına göre ise Amerikan kültürünün dünyaya daha hızlı bir biçimde yayılmasından ve 

Amerikan ekonomisinin dünya üzerindeki egemenliğinin pekiştirilmesinden başka bir amaca hizmet 

etmemiştir. Küreselleşmenin asıl yeni olan yönü kanımca mali küreselleşmeyle ilgilidir. Mali 

küreselleşme kapsamında, özel fonlar yüksek getiri hedefi kapsamında ülkeler arasında oldukça 

serbest bir biçimde dolaşmaya başlamıştır. IMF, Dünya Bankası ve WTO(Dünya Ticaret Örgütü) 

küreselleşmeyi yöneten üç ana kurumun politikalarını incelemek, küreselleşme sürecini daha iyi 

anlamaya yardımcı olacaktır. Yoksullukla mücadele için kurulmuş olan Dünya Bankası, küresel 

istikrarı korumak için kurulmuş olan IMF politikaları sonucu dünyanın geldiği nokta daha fazla 

yoksulluk ve daha fazla kriz olmuştur. Bu anlamda IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret 

Örgütü'nün küreselleşme sürecindeki rolü ve bu rolünün nasıl sonuçlar doğurduğu bu çalışmanın 

cevap bulmak istediği sorudur. Finansal küreselleşme özellikle az gelişmiş ülkelerin gereksinim 

duyduğu fonların temininde öncü rol oynamıştır. Daha önceden devletlerarası anlaşmalarla yapılan 

krediler finansal piyasaların serbestleşmesiyle doğrudan finansal piyasalardan sağlanmaya 

başlanmıştır. Finansal liberalizasyon gerçekleşirken genel olarak kabul gören süreç cari işlemler 

hesaplarının sermaye hareketlerinden önce serbestleştirilmesidir. Bu kapsamda Türkiye’de finansal 

serbestleşme hareketleri 1983 yılında başlayıp 1989 yılında tamamlanmıştır. 1990'lardan sonraki 

dönemde dünyada hızlı bir mali küreselleşme yaşanmaya başlamıştır. Mali küreselleşme 

sürecinden, yeni sanayileşmekte olan ülkelerde sanayileşmeyi hızlandırıcı etkiler doğurması 

bekleniyordu. Oysa sık sık yaşanan mali krizler mali küreselleşme ile bu krizlerin ortaya çıkışı 

arasında sıkı bir ilişki bulunduğuna işaret etmektedir. Bu makalede, özellikle Türkiye'de ortaya 

çıkan mali krizlere dayanarak, yeni gelişmekte olan ülkeler ve dönüşüm ekonomileri açısından 

krizleri önlemek için çıkartılabilecek dersler üzerinde durulacak ve Dünya Bankası ve IMF'nin kriz 

politikalarının eleştirisel bir değerlendirmesi yapılacaktır. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada 

küreselleşme kavramı ve finansal piyasaların küreselleşmesi (liberalizasyon) süreci, sermaye 

hareketlerinin serbestleşmesi ve kısa vadeli fon akımları, kısa vadeli sermaye hareketlerinin 

yoğunlaşması ve oynaklığı nedeniyle ortaya çıkan finansal krizler ve bu krizlerin türleri ve 

ekonomiye yayılma kanalları detaylı ve Son olarak, ülkemizde 1983’te başlayan ve 1989’da 

tamamlanan finansal liberalizasyon süreci sonrasında yaşanan finansal krizler 1994,1998,2000,2001 

ve 2008  detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, IMF ve Dünya Bankası Politikaları, Türkiye Ekonomisi  
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DETERMINATION OF INDIVIDUAL FACTORS AFFECTING MIGRATION BEHAVIOR 

IN TURKEY USING LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS 

 

Assist. Prof. Dr. Hayri ABAR 

 hayri@atauni.edu.tr  

Assist. Prof. Dr. Ömer ALKAN 

Department of Econometrics, Ataturk University, Erzurum, Turkey 

ABSTRACT 

Background/aim: The three factors that change the population structure of the regions are; birth, 

death and migration. Migration is an important concept in which various researches have been made 

in terms of different dimensions in various branches of science. Despite the fact that it is considered 

as a negative situation due to the social problems it has emerged in the present, migration in the first 

economic studies is considered as a labor investment. Because, through migration, labor moves to 

regions where it is relatively productive from regions where labor is less efficient. Migration is 

examined in the literature as individual micro-size or as aggregated macro-size. Individual 

migration behavior is handled in the context of self-selection approach. According to this approach, 

migrants are selected individuals in terms of education, age, gender and other characteristics. The 

effect of individual factors on immigration behavior was investigated within the framework of the 

self-selection approach in the study. 

Methods: In this study, cross-sectional data obtained from the Life Satisfaction Survey conducted 

by the Turkish Statistical Institute to 193203 individuals in 2013 were used. Individual factors 

affecting migration behavior were determined by logistic regression analysis. The dependent 

variable of the study is whether the individual who applied the questionnaire migrated within the 

last one year.  

Results: According to the results of the research, it is determined that income, marital status, age, 

happiness level, transportation satisfaction, level of well-being felt, household size, ownership 

status, region are the influential variable on the probability of having emigrated. 

Conclusion: The probability of having migrated increases as income increases; decreases as age, 

happiness level, transportation satisfaction, level of well-being felt, household size increases. The 

individuals who are most likely to have emigrated in terms of marital status are the divorced 

individuals, the tenants in terms of the ownership status of the living house, and the individuals 

living in the Central Anatolia Region in terms of the region.  

Key words: Migration behavior, logistic regression, self-selection 
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ENERJİ BİLEŞENLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN GSYH ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 

ÇİN VE TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARININ 

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

EFFECTS OF THE CHANGES IN ENERGY COMPONENTS ON GDP: 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY POLICIES OF CHINA AND TURKEY 

 

Yrd. Doç. Dr. Hayri ABAR 

Atatürk Üniversitesi, hayri@atauni.edu.tr 

Müge YÜCE 

Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim KARAASLAN 

Atatürk Üniversitesi, akkaraaslan@tauni.edu.tr 

ÖZET 

Çin, 1978 yılında uygulamaya başladığı ekonomik reformlarla birlikte 1990’lardan itibaren yıllık 

ortalama %9-12 aralığında ekonomik büyüme oranlarına ulaşmıştır. Bununla birlikte Çin’de 

görülen yüksek ekonomik büyüme oranlarının yoğun şekilde fosil yakıt kullanımı gerektiren enerji 

tüketimine bağımlı bir yapı sergilediği ortaya konmuştur. Küresel GSYH’nın yaklaşık %17’sini tek 

başına üreten Çin’in bugün karşılaştığı yüksek oranda çevre ve hava kirliliği, su kaynaklarının 

yönetimi ve artan sosyal eşitsizlik gibi en önemli sosyal problemler hızlı ve yüksek ekonomik 

büyümesinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu aşamada Çin için sürdürülebilir ekonomik 

büyümenin sağlanması enerji yoğunluğunun azaltılması, enerji bileşenlerinde yeşil enerji oranının 

arttırılması ve stratejik bir enerji kaynakları yönetimine bağımlı hale gelmiştir. Çin gibi Türkiye’nin 

de gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer alması, ithal enerjiye bağımlılık düzeyi, enerji bileşenlerinin 

sürdürülebilir olmaktan uzak oluşu bu iki ülkenin enerji politikalarının karşılaştırılmasını mümkün 

ve gerekli kılmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında Türkiye ve Çin için 1984-2014 yıllarına ait veriler kullanılarak, GSYH, 

birincil enerji arzı, yenilenebilir enerji arzı ve diğer enerji arzlarının gelecek dönem değerleri gri 

kestirim yöntemi ile tahmin edilmeye çalışılmıştır.  Ayrıca birincil enerji arzı, yenilenebilir enerji 

arzı, diğer enerji arzları ve GSYH’nın gecikmeli değerleri ile GSYH arasındaki ilişki gri ilişkisel 

analiz yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre büyüme ile enerji tüketimi arasında 

güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Genel itibariyle GDP üzerinde yenilenebilir enerji dışındaki enerji 

arzının etkisinin yenilenebilir enerji arzına göre daha fazla olduğu söylenebilir. Ayrıca gri tahmin 

yöntemi ilgili değişkenlerin gelecek değerlerinin kestiriminde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. 

Türkiye için ilgilenilen dönemin tamamında, Çin için 2011 yılına kadar birincil enerji arzı 

içerisindeki yenilenebilir enerji oranının azalmakta olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca, Türkiye ve 

Çin için GSYH ile ilişki derecelerine göre;  GSYH’nın gecikmeli değerleri, yenilenebilir enerji 

dışındaki enerji arzı, birincil enerji arzı ve yenilenebilir enerji arzı değişkenleri sıralanabilir. 

Sıralamalar benzer olmakla birlikte Türkiye için elde edilen ilişki katsayıları Çin için elde edilen 

ilişki katsayılarına göre daha yüksektir. Genel olarak, tüm değişkenler için gecikme uzunluğundaki 

artışın ilişki derecesini azalttığı söylenebilir. Gri tahmin yöntemi ile Türkiye’nin GDP, birincil 

enerji arzı, yenilenebilir enerji dışındaki enerji arzı ve yenilenebilir enerji arzı değişkenleri için elde 

edilen MAPE değerleri sırasıyla 85.46%, 96.67%, %96.24 ve 93.79% şeklindedir. Aynı değişkenler 

ve Çin için ise MAPE değerleri 91.22%, 90.03%, 89.20% ve %95.34 olarak elde edilmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Enerji Bileşenleri, GSYH, Yenilenebilir Enerji, Gri İlişkisel Analiz, Gri 

Tahmin Yöntemi 

ABSTRACT 

China has reached economic growth rates of around 9-12% annually since 1990s with economic 

reforms which were began to impelement in 1978. However, the high economic growth rates 

observed in China have been shown to be intensively dependent on energy consumption, which 

necessitates the use of fossil fuels. China, which produces about 17% of global GDP by itself, has 

confronted with important social problems such as high environmental and air pollution, water 

resources management and increasing social inequality that has emerged as a result of the rapid and 

high economic growth rates. At this stage, ensuring sustainable economic growth for China has 

become dependent on reducing energy intensity, increasing the proportion of green energy in 

energy components, and managing strategic energy resources. Factors such as the level of 

dependence of imported energy and the fact that the energy components are not sustainable makes it 

possible and necessary to compare the energy policies of Turkey and China.  

In the scope of this study, the future period values of GDP, primary energy supply, renewable 

energy supply and other energy supplies were tried to be forecasted by grey prediction analysis 

using data for 1984-2014 for Turkey and China. In addition, the relationship between primary 

energy supply, renewable energy supply, other energy supplies, the lagged values of GDP and GDP 

is determined by grey relational analysis. According to the results of the research, there is a strong 

relationship between economic growth and energy consumption. In general, it can be said that the 

effect of energy supply except renewable energy on GDP is more than the supply of renewable 

energy. According to current economic datas show the ratio of renewable energy in primary energy 

supply is decreasing until 2011 for China and for the entire period for Turkey. In addition, the grey 

prediction method is successful in forecasting the future values of the variables. In addition, for 

Turkey and China, the variables could be sorted by relations level with GDP as; Lagged values of 

GDP, energy supply except renewable energy, primary energy supply and renewable energy supply. 

The MAPE values obtained for the variables of GDP, primary energy supply, energy supply except 

renewable energy and renewable energy supply by grey prediction method are 85.46%, 96.67%, 

96.24% and 93.79%, respectively. For the same variables and China, the MAPE values are 91.22%, 

90.03%, 89.20% and 95.34%, respectively.  

Keywords: Energy Components, GDP, Renewable Energy, Grey Relational Analysis, Grey 

Prediction 
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KAYIT DIŞI EKONOMİYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR VE VERGİ 

SİSTEMİNİN ROLÜ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 

Öğr. Gör.  Hicran KASA 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, hkasa@thk.edu.tr 

Öğr. Gör. Esra UYGUN 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, esra.uygun@gop.edu.tr 

ÖZET 

Fiili olarak mal ve hizmet üretiminin gerçekleşmesinde yer alan fakat kayıt altına alınamayan, 

istatistiklerde görülemeyen rakamlar, kayıt dışı ekonominin temelini oluşturmaktadır. Bu durum, 

günümüzde kontrol mekanizmalarının çoğunlukla yetersiz kaldığı gelişmekte olan ülkelerin temel 

sorunlarındandır. Kayıt dışı ekonominin varlığı dünya genelinde GSMH gibi makroekonomik 

göstergelerin hesaplanmasında sapmalar olmasına neden olmaktadır. Türkiye ölçeğinde 

bakıldığında, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin oldukça yüksek olduğu, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 

da hazırladığı 2014-2018 kayıt dışı ekonominin azaltılması eylem planında 2016 yılı için kayıt dışı 

ekonominin GSYH ’ya oranında beklenen değer %24 iken gerçekleşen kayıt dışı oranının % 28.72 

olduğu görülmektedir. Yapılan birçok çalışmada vergi oranları ile kayıt dışı arasında pozitif yönlü 

bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bağlamda çalışmada, kayıt dışı ekonominin nedenleri, vergi yükünün 

adaletli dağılımı, vergi oranlarında yapılacak indirimler gibi kayıt dışı ekonomi ile mücadelede 

uygulanan politikalar ve alınan tedbirlerin zaman içinde yarattığı etkiler ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kayıt Dışı Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, Uygulanan Politikalar, Türk Vergi 

Sistemi 
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HUMBOLDT BAĞLAMINDA DİL-DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ 

 

Doç. Dr. Hülya ALTUNYA 

hulyaaltunya@sdu.edu.tr 

ÖZET 

Dilin yapısı ve düşünceyle olan ilişkisi, dilbilimciler kadar felsefeciler ve mantıkçılar tarafından da 

problem olarak ele alınmıştır. İkinci öğretici ünvanıyla meşhur olan Farabi (ö. 950), bir sistem 

filozofu olarak özellikle felsefe ve mantık disiplinlerindeki eserlerinde dil ve düşüncenin neliğinden 

başlayarak bunlar arasındaki ilişkiye geniş bir şekilde yer vermiştir. Ona göre dilin yapısı, insan 

ruhunda bulunan yetiler, ses organları, dilin tabiat ve toplumla ilişkisi, delalet (gösterge) ve terkibler 

(bileşiklikler) olmak üzere dört etmenden oluşur. Bu etmenlerden birisi; insanın, düşünen/konuşan 

canlı (hayvanu’n-natık) olmasıdır ki, bu; ruhun yetilerinden biridir. Bu yetide, konuşma ve düşünme 

birlikteliği söz konusudur. Aynı zamanda Farabi, bu yetiyi, iç konuşma (dahili nutk), dış konuşma 

(harici nutk) ve ayırt etme yetisi (temyiz gücü) açısından değerlendirir. Buna göre dil ve düşünce 

arasında bir ilişki tesis edilir. Modern dönemde ise Alman filozof ve dilbilimci Wilhelm von 

Humboldt (ö. 1835), Farabi’nin “hayvanu’n-natık”ını çağrıştıran “iç form” ifadesini kullanarak dil 

ve düşünce arasındaki ilişkiyi analiz eder. Ona göre ruhtaki iç kımıldanmalar farklılaşarak sesle 

birlikte dışarıya çıkarak dillendirilir. Dilin iç biçimiyle fiziksel sesler birleşince yapısı açıkça 

bilinemeyen bir terkib oluşur. Öte yandan dilin, düşünceyle ilişkisi vardır ve dil, düşünceyi etkiler 

ve biçimlendirir. Düşünebilmek için dilin olması şarttır, yani dil, düşüncenin zorunlu gerektirenidir. 

Bu tebliğde Farabi’nin “hayvanu’n-natık” ve Humboldt’un “iç form/iç dil duyusu” ifadelerini 

merkeze alarak dil ve düşünce arasındaki ilişki araştırılacaktır 

Anahtar Kelimeler:Farabi, Humboldt, Düşünen/Konuşan Canlı, İç Dil Duyusu 
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ÖDEMİŞ YILDIZ KENT ARŞİV MÜZESİ’NDE (ÖYKAM) VE TİRE KENT MÜZESİ’NDE 

BULUNAN BEZEMELİ TÜFEKLERİN VE PİŞTOVLARIN/TABANCALARIN SANAT 

TARİHİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

 

Yrd.Doç.Dr. H. Kâmil BİÇİCİ 

Gazi Üniversitesi, hurkamil@gazi.edu.tr 

ÖZET 

İzmir’e bağlı ilçelerden Ödemiş ve Tire’de Belediyelere ait müzelerden ÖYKAM’da ve Tire’nin 

Kent Müzesinde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait ele aldığımız bezemeli ateşli silahlardan 

piştovlar ve tüfeklerle ilgili olarak şunları söyleyebiliriz: Tire Kent Müzesi’nde bulunan 1 piştov ve 

5 tüfek, Ödemiş Belediyesine ait ÖYKAM’da bulunan 6 tane piştov ve tabanca ile 4 tüfek üzerinde 

yer alan bezemeler çalışmamızı oluşturmaktadır.  Ödemiş ve Tire Belediyesine ait olan müzelerde 

19-20. yüzyıla ait dönemler arasında kullanılmış olan Osmanlı, Avrupa ve Amerikan yapımı çeşitli 

uzunluklara sahip tabanca, piştovlar ve tüfekler müzelerin ilgili sergi seksiyonlarında yer 

almaktadır. Piştov ve tüfekler Türkiye’nin bir çok müzelerinde bulunan benzer örnekleri gibi yoğun 

ve ayrıntılı kompozisyona ve bezemeye sahip değildir. Ateşli silahların üzerindeki bezemeler 

ihtimal halktan, yönetici olmayan kişilere ait olup, daha çok taşra üslubunu yansıtan biraz sade 

yapılmış örneklerdir. Müzelerde sergilenen ateşli silah kapsamına giren ürünlerin bir kısmı satın 

alma, bir kısmı da bağış yoluyla sergilenmesi amacıyla müzede bulunmaktadır. Piştovlar mekanik 

ve tetikleme sistemli olarak çalışmaktadır. İncelediğimiz piştovların bazıları ahşap üzerine sedef 

kakma olarak işlenmiştir. Genellikle bitkisel ağırlıklı olarak kıvrık dallar, çeşitli kır çiçekleri, 

baklava dilimlerini içeren geometrik şekiller göze çarpan bezemelerdir. Piştovların çoğu yoğun 

olarak süslemeye sahiptir. Tüfeklerin ahşap kısımları yoğun olmak üzere metal kısımlarında da 

bitkisel ve geometrik ağırlıklı bezemeler görülür. Piştovların ve tüfeklerin ana yapım malzemesi 

olarak ahşap, çelik, demir, pirinç karşımıza çıkmaktadır. Yapım ve süsleme tekniği olarak oyma, 

dökme, döküm, kakma, kazıma, oyma gibi teknikler göze çarpmaktadır. Piştovların uzunlukları 20 

cm. ile 45 cm. arasında, tüfeklerin uzunlukları 112 cm. ile 142 cm. arasında değişmektedir. 

İncelediğimiz ateşli silahlardan piştovların genel özelliklerine gelince; piştovlar Osmanlı ordusunda 

bir süre kullanılan, paçavrayla sıkıştırılmış barutu horozunda bulunan çakmak taşı ile ateşleyip 

kurşun bilyeyi atan, kısa namlulu, tek veya özel imalatla çoklu olarakta atış yapılabilen bir tabanca 

türüdür. Tüfek ise; hafif ateşli bir silah olup, omuza dayanarak, uygun bir yere dayayarak elde veya 

kucakta kullanılır. Mekanizma, kundak, dipçik ve namlu olmak üzere dört ana parçadan meydana 

gelir. Mekanizma ateşlemeyi ve kovanı dışarı atmayı sağlar. Kundağın muhafaza ettiği 

namlu mermiye yön vermeye, dipçik ise tüfeğin omuza dayanarak tepkisini hafifletmeye yarar. 

Çeşitli tüfekler bulunur.16. yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanan tüfek ilk zamanlar ağızdan 

doldurulan, yivsiz ve ağır bir yapıya sahipti. Ateşleme dışarıdan yapılıyordu. Bu sebeple ancak 

savunmada kullanılabilmekteydi. Zamanla hem savunmada, hem de taarruzda kullanılmaya 

başlandı. Dışarıdan ateşlemenin mahzurlarını gidermek için birbirine çarpan iki demirin 

çıkardığı kıvılcımla ateşlenen çakmaklı tüfekler yapıldı. Daha sonraları aynı çalışma 

sisteminde çakmak taşı kullanılarak daha iyi bir ateşleme mekanizması elde edildi. Buna rağmen 

ateş hız ve gücü hâlâ yetersizdi. Bu gayeyle tüfeklerde pek çok değişiklikler kaydedildi. 

Doldurmanın ağız yerine kuyruktan yapılması, namluya helezonik yiv yapılması, madenî kovanlı 

fişeklerin kullanılması, iğne ve kapsül sistemine geçilmesi belli başlı gelişmelerdir. Fişek hazneleri 
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ve mekanizma sistemlerinin tüfeklerde kullanılmasıyla mermilerin art arda ateşlenmesi mümkün 

oldu.  

Anahtar Kelimeler: Ateşli silahlar, müze, piştov-tabanca, tüfek, bezeme 

http://www.iksad.org/
mailto:info@iksad.org
http://www.iksadfuarkongre.org/


 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

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

Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & 
Other Disciplines 

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

 

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

170 

BURSA CAMİLERİNDE BULUNAN BAZI OSMANLI DÖNEMİ SAATLERİNİN SANAT 

TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Yrd.Doç.Dr.  H. Kâmil BİÇİCİ 

Gazi Üniversitesi, hurkamil@gazi.edu.tr 

ÖZET 

Osmanlı döneminden kalan, genellikle camilerde yeralan ve cami saati diye isimlendirilen 

busaatler, ahşap kutulu olup, genellikle 2 metreyi aşkın yüksekliktedir. Camilerde bulundukları 

konum, genellikle mihrabın yakınında veya cami de cemaatin görebileceği uygun bir yerdedir. 

Fransız veya İngiliz menşeli olan bu saatlerden bazıları yerden yüksekte duvara monte edilmiş 

durumda veya yere dayalı vaziyettedir. Genellikle satin alınlık, gövde ve alt ahşap kısımlarında 

kalemişi bitkisel süsleme daha yoğun olmak üzere, geometric süsleme de karşımıza çıkar.Bu 

kalemişi süslemeler kolayca aşınmasın, ahşap kasadaha iyi korunsun diye çoğunlukla üzeri 

koruyucu saydam bir tabakayla kaplanmıştır. Bu saatler zamanı göstermenin yanısıra sesli olarak 

duyurabilmenin de çabasında olduklarından çoğunlukla saat başları ve buçuklarda çalacak 

sistemleri vardır. Bu özelliği taşıyanOsmanlı dönemineait, cami saatlerinden bazıları Bursa ili 

sınırları içerisinde bulunan 5 camide toplam 6 tane olarak göze çarpmaktadır. Bursa Camilerinde 

mevcut bu saatlerinin boyları 241 cm. ile 233 cm. arasında, ortalama genişlikleri 48 cm. ile  40 cm. 

arasında, derinlikleri 30 cm. ile 27 cm. arasında değişmektedir. İncelediğimiz 6 saatten 5 tanesi 

çalışır vaziyettedir. Bir saat bozuk durumdadır. Cami saatlerin kasaları meşe, maun gibi ahşap 

malzemeden, kadranın çevresi, sarkaç çoğunlukla pirinç olmak üzere dökme metalden yapılmıştır. 

Kadranın ve sarkacın üstü cam bir bölmeyle örtülmüştür. Oyma, boyama, döküm, kalemişi, kazıma 

gibi süsleme ve yapım teknikleri saatler üzerinde uygulanmıştır. Saatlerin ahşap kasası, metal 

kısımları ve çevresi, cam bölmenin üzeri çoğunlukla bitkisel, geometrik ve nesneli motiflerle 

süslenmiştir. Dört saat üzerinde süsleme yer almaktadır. İki cami saatinin üzerinde herhangi bir 

süsleme bulunmamaktadır. Bitkisel süslemelerin çoğu natürmort şeklindedir. Özellikle dört saat 

üzerinde bulunan çiçeklerin bir çoğu anti naturalist bir üslupla verilmiş olup, Barok ve Rokoko 

döneminin süsleme özelliklerini yansıtmaktadır. Saatlerin üzerinde yapılış tarihini gösteren 

herhangi bir yazı bulunmamaktadır. Bununla birlikte Anadolu’da bazı camilerde yer alan, cami 

duvar saatlerinin süsleme yönünden benzer örneklerinden yola çıkarak saatleri XIX.yy. ilk çeyreği 

ile XX. yy. Ilk çeyreği arasındaki dönemlere, özelliklerine gore tarihlendirebiliriz. Ahşap kasaların 

parlatılması ve uzun ömürlü olması için genellikle gomalak denilen veya başka tür koruyucu bir cila 

kullanılmış olmalıdır. 

AnahtarKelimeler: Ahşap, cami, motif, saat, süsleme. 

 

 

 

 

 

http://www.iksad.org/
mailto:info@iksad.org
http://www.iksadfuarkongre.org/
mailto:hurkamil@gazi.edu.tr


 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

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

Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & 
Other Disciplines 

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

 

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

171 

GASTRONOMİ TURİZMİNE YÖNELİK İLGİ VE ANTEP MUTFAĞININ BİLİNİRLİK 

DÜZEYİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ 

INTEREST FOR THE GASTRONOMIC TOURISM AND AWARENESS OF ANTEP 

KITCHEN: EXAMPLE OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Yrd.Doç.Dr.  Hürriyet ÇİMEN 

Ardahan Üniversitesi, hurriyetcimen@ardahan.edu.tr  

Arş.Gör.  Derya BAYSAL 

Ardahan Üniversitesi, deryabaysal@ardahan.edu.tr  

Yrd.Doç.Dr.  Cavit ELGEZDİ 

Ardahan Üniversitesi, cavitelgezdi@ardahan.edu.tr  

Yrd.Doç.Dr.  Firuzan SAÇ 

Ardahan Üniversitesi, firuzansac@ardahan.edu.tr  

ÖZET 

Son yıllarda ilgi görmekte olan gastronomi turizmi destinasyon pazarlamada ve markalaşmada 

önemsenen araçlardan biridir. Genellikle turistler hangi destinasyona giderse gitsin yöresel 

lezzetleri tatmayı ihmal etmemektedir. Bu doğrultuda mutfağı zengin olan Antep ilinin gastronomi 

açısından, üzerinde yeterince çalışılmamış gençlerin görüşlerinin alınması önemli bir veri olacaktır. 

Bu nedenle üniversite öğrencilerinden oluşan örneklem üzerinde anket uygulanarak tatil 

motivasyonları ve Antep mutfağı deneyimleri sorulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, Antep 

mutfağında yer alan ürünlerin tatma düzeyleri tespit edilmiştir. Bunun yanında tatil motivasyonu 

olarak gastronomi turizminin önemi belirlenmiştir. Diğer yandan gastronomi turizmi ile spor, 

eğlence ve doğal yerlere yapılan turizm arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü ilişki bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Antep mutfağı, gastronomi turizmi, tatil motivasyonu, üniversite öğrencileri 

ABSTRACT 

Gastronomy is receiving more attention in recent years tourism in destination marketing and 

branding is one of the tools overrated. Usually it goes to the tourists destination which does not 

neglect local delicacies. Taking the views of young people not been studied over the Antep 

province, which is rich in the kitchen in this direction will be an important data. Therefore, applying 

the survey on a sample consisting of college students holiday motivations and experiences of Antep 

kitchen was asked. According to the findings, levels of tasting the products in Antep kitchen have 

been identified. Besides, as the holiday is determined motivation importance of gastronomy 

tourism. As a result of the difference and relationship tests based on individual characteristics and 

differences of the holiday motivation. On the other hand, a high level positive relation was 

identified between gastronomy tourism and the tourism activities which are made in sports, see, 

natural and entertainment.   

Keywords: Antep cuisine, gastronomy tourism, holiday motivation, college student 
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ROL BELİRSİZLİĞİ VE ROL ÇATIŞMASININ ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA 

ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

 

Öğr. Gör. Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU  

Mersin Üniversitesi 

Y. Lisans Öğr. Merve DEMİRBANKA 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

ÖZET 

Bireyler içerisinde bulundukları toplumlarda belirli statü ve roller çerçevesinde hayatlarını devam 

ettirmektedirler. Toplumdaki düzen ve işleyişin sekteye uğramadan devam etmesi için; söz konusu 

bireylerin rollerini doğru bir biçimde algılaması, rol gerekliliklerini ortaya koyması/yerine getirmesi 

ve diğer paydaşlarla yapıcı ilişkiler kurabilmesi gerekmektedir. Bireylerin, rolünün getirdiği hak ve 

sorumlulukları tam olarak kavrayamaması veya sahip olduğu rol veya rollere ilişkin çelişkiler 

yaşaması durumunda ise toplum düzenini sağlayan sistem sekteye uğrayacaktır. Bu çalışmanın 

amacı, halka en yakın sistem olarak adlandırılan belediyelerde çalışan bireylerin rol belirsizliği ve 

rol çatışması sarmalına düşüp örgütsel yabancılaşmaya maruz kalma düzeylerini ve buna yönelik 

önyargılarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmamızın örneklemini Akdeniz Bölgesinde yer alan bir ilin 

merkez ilçesindeki belediyede çalışan 130 kişi oluşturmaktadır. Veri toplamada anket yöntemi 

kullanılmış olup, elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığıyla Frekans, Korelasyon ve 

Regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; rol çatışması ve rol belirsizliği 

ile örgütsel yabancılaşmanın alt boyutlarından olan anlamsızlık boyutu, kendine yabancılaşma 

boyutu ve topluma yabancılaşma boyutu bazında, demografik özelliklere göre farklılıklar 

gözlemlenmiştir. Ayrıca, rol belirsizliği ve rol çatışması boyutları ile örgütsel yabancılaşmanın alt 

boyutları arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ve son olarak da, rol 

çatışması ve rol belirsizliğinin örgütsel yabancılaşma üzerinde açıklayıcı etkisinin olduğu ortaya 

konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Rol Belirsizliği, Rol Çatışması, Örgütsel Yabancılaşma 
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GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

ÜNİVERSİTELERDE YAPILAN BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

 

Öğr. Gör. Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU  

Mersin Üniversitesi 

Y. Lisans Öğr. Merve DEMİRBANKA 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Lisans Öğr. Ayşegül KAYA 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Lisans Öğr. Abdülkadir BİLİCİ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ve kişilik özellikleri 

arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu bağlamda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve 

Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde eğitim 

görmekte olan 400 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anketimizde öncelikle demografik bilgiler daha 

sonrasında ise girişimcilik eğilimleri ve kişilik özelliklerine ilişkin sorular yer almaktadır. Anket 

sonuçları rakamlarla kodlanarak, üniversite öğrencilerinin verdikleri yanıtlara göre bilgisayar 

ortamında SPSS 21.0 paket programına aktarılarak güvenirlilik, frekans, T-Testi, Korelasyon ve 

Regresyon analiz yöntemi kullanılarak test edilmiş ve veri kaybı ya da yanlış kodlama hatalarına 

karşı sağlaması yapılmıştır. Öğrencilere uygulan bu çalışma “kişilik özellikleri” ve “girişimcilik 

eğilimlerinin” birbirleriyle pozitif yönlü anlamlı ilişkilere sahip olduğunu göstermektedir. 

Regresyon analizi bulguları kişilik özelliklerinin, girişimcilik eğilimleri ve alt boyutları üzerinde 

açıklayıcı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kişilik Özellikleri, Üniversite 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the relations of entrepreneurship tendency and personal 

features of university students. In this regard, 400 questionnaires were conducted to students having 

education in department of business in faculty of economics and administrative sciences in 

Kahramanmaras Sutcu Imam University and Mustafa Kemal University. In the questionnaire, there 

are questions about demographic information, entrepreneurship tendency and personal features. 

Questionnaire results were coded in figures, transferred to SPSS 21.0 packet programme according 

to students’ answers, tested by using reliability, frequency, T-test, Correlation and Regression 

analyses and crosschecked for data loss or encoding errors. This study shows that “personal 

features” and “entrepreneurship tendency” have a relationship in a positive way. Regression 

analysis findings show that personal features are explanatory for entrepreneurship tendency and 

sub-dimensions.  

Keywords: Entrepreneurship, Personal Features, University 
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DR. BESİM ÖMER AKALIN’IN KALEMİNDEN ÜZÜM İLE TEDAVİ 

GRAPE TREATMENT BY DR. BESİM ÖMER AKALIN’S PEN 

 

Doç. Dr.  Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, dogramacioglu@kilis.edu.tr 

 

ÖZET 

Dr. Besim Ömer, 1893 yılında Osmanlı Türkçesi ile kaleme aldığı “Üzüm ve Üzüm ile Tedavi” adlı 

kitabında, üzümün sayılamayacak kadar çok hastalıklarda nasıl tesirli bir gıda olduğunu belirtir. 

Üzümün, insan vücuduna girdiğinde hangi organlarda nasıl bir etki gösterdiğini örneklerle açıklar. 

Üzümün özellikle şırasında bulunan maddelerin vücutta hangi etkileri gösterdiklerini de izah eder. 

Üzüm suyu tıpkı maden suyu gibidir tezini başta ortaya atan yazar bu suyun maden suyundan daha 

etkili olduğunu açıklar. Üzüm; iştahsızlık, ishal ve kabızlık, basur, mesane ve rahim hastalıkları, 

dizanteri, kalp hastalıkları, hazımsızlık, cilt hastalıkları ve sirace hastalığı tedavisi için 

kullanıldığında iyileştirici tesir göstermektedir. Dr. Besim Ömer, üzümün bu hastalıkları nasıl 

tedavi ettiğini ve metabolizmada iyileştirici sürecin nasıl işlediğini örnekleriyle açıklamaktadır. 

Üzüm ve özellikle de üzüm suyunun tedavi etkisinin geçmişten günümüze tecrübelerle sabit 

olduğunu belirtir. Avrupa’da da bu tedavi şekillerinin bilindiğini eklemektedir. Dr. Besim Ömer’in 

44 kitabından biri olan “Üzüm ve Üzüm ile Tedavi” kitabı, Osmanlı Türkçesi olarak kaleme alınmış 

ve bugüne kadar Latin harflerine transkript edilmemiştir. Bu da eserin pek bilinmemesine yol 

açmıştır. Türk Tıp Tarihi’nin ilk profesörü olan ve birçok ilke imza atan Türk Tıp Profesörü Dr. 

Besim Ömer’in bu eserinde öne sürdüğü fikirler günümüzde de geçerliliğini korumakta ve modern 

bilime yol göstermektedir.   

Anahtar Sözcükler: Üzüm ile tedavi, hastalıklar ve üzümün iyileştirici etkisi. 

ABSTRACT 

Dr. Besim Ömer in dicates how grape is an effective food in many diseases in his book "Grapes 

And Treating with Grapes " written in 1893 by Ottoman letters. He reveals by example how grape 

acts in which organs when it enter the human body. He explains that they show what effects on the 

body especially substances found in grape juice. The writer put the thought that grape juice is just 

like mineral water and he explains that this water is more effective than mineral water. Grape shows 

therapeutic efficacy when used for the treatment of anorexia, diarrhea and constipation, 

hemorrhoids, bladder and ovarian disease, dysentery, heart disease, dyspepsia, skin diseases and 

ilnesses. Dr. Besim Ömer explains how he treats these diseases with grapes and how healing 

process works in metabolism. He states that the treatment effect of grapes and especially grape has 

been proven experimentally in the past and today. He adds that these forms of therapy are also 

known in Europe. Treatment with Grapes book, one of Dr. Besim Ömer’s 44 books was taken as 

Ottoman and has not been translated into Latin letters until today.  This has led to a lack of 

knowledge of the work. Dr. Besim Omer is Professor of Turkish Medicine and the first professor of 

Turkish medical history. The ideas that Besim Ömer put forward in his work preserve its validity 

today and lead to modern knowledge. 

KeyWords: Treatment with grapes, diseases and healing effects of grapes. 
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“EN AZ 3 ÇOCUK” SÖYLEMİNE İKTİSADİ AÇIDAN BİR YAKLAŞIM 

 

Doktora Ögrencisi  Hüseyin YILMAZ 

Gaziantep Üniversitesi,  kadir_yilmaz@hotmail.com.tr  

Doktora Ögrencisi  Hüseyin ÇELİK 

Gaziantep Üniversitesi,  huseyinclk17@gmail.com  

Arş. Gör. Muhyeddin ERDEMLİ 

Gaziantep Üniversitesi,  merdemli@gmail.com  

ÖZET 

İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren başlayan nüfus politikaları, 1800'li yıllardan önemini 

arttırmaya başlamış ve ayrı bir disiplin olarak incelenmeye başlanmıştır. Günümüzde ülkelerin hem 

gelişmişlik seviyesi hem de demografik yapıları nüfus politikaların şekillendirmede en büyük etken 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın en büyük 18. ekonomisi olan Türkiye Cumhuriyeti ise 

kurulduğu 1923 yılından itibaren çeşitli nüfus politikaları uygulamaya çalışmıştır. Bu politikalar 

kimi zaman nüfusu arttırmaya yönelik kimi zaman azaltmaya yönelik kimi zaman ise nüfusun 

niteliklerini arttırmaya yönelik olarak yapılmıştır. Türkiye'de uygulanan nüfus politikaları kısmen 

başarılı olsa da genel olarak halktan kopuk şekilde yapıldığı için fazla dikkat çekmemiş ve başarılı 

bir şekilde sürdürülememiştir. Fakat 2008 yılından itibaren siyasi arenada başlayan "En az 3 çocuk" 

söylemi hem araştırmacıları hem de halkın dikkatini bu yöne çekmiştir. Bu tarihten sonra hem 

devlet kurumları hem de araştırmacılar demografik yapının ekonomik gelişmeye uygun bir şekilde 

gelişme göstermesi için "En Az 3 Çocuk" söyleminin aktif bir şekilde uygulanması ve bu konuda 

gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmalar yapmaktadırlar. Yapılan bu çalışmada "En Az 3 

Çocuk" söyleminin altında yatan gerekçeler ve geçmişten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin 

ekonomik gelişimi ve nüfusu arasındaki ilişki sayısal veriler ışığı altında incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Nüfus, 3 Çocuk, Ekonomi 
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AB ÜYE ÜLKELERİNDE ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: PANEL VERİ 

YÖNTEMİ 

VALIDITY OF TRIPLE DEFICIT HYPOTHESIS IN EU MEMBER COUNTRIES: PANEL 

DATA ANALYSIS 

 

Prof. Dr. İbrahim ARSLAN 

Gaziantep Üniversitesi, arslan@gantep.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Yusuf BOZGEYİK 

Gaziantep Üniversitesi, ybozgeyik@gantep.edu.tr 

Arş. Gör. Dr. Eda DİNERİ 

Gaziantep Üniversitesi, egursel@gantep.edu.tr 

ÖZET  

Ekonomik büyümenin temel belirleyicilerinden olan tasarruf ve yatırım göstergeleri 

küreselleşmenin hız kazanması ile önem kazanmıştır. Tasarruf ile yatırım arasındaki ilişki 

ekonomik istikrarın temel taşlarından olan bütçe dengesi ve cari işlemler dengesi üzerinde önemi 

azımsanamayacak bir etkiye sahiptir. 1980’li yıllarda ortaya çıkan ikiz açık sorununun tespitinde 

tasarruf ve yatırımların önemi göz ardı edilmiştir. Ekonominin iç denge unsuru olan bütçe açığı, 

tasarruf ve yatırım açığı ile dış denge göstergesi olan cari işlemler açığının aynı anda varlığı “Üçüz 

Açık” olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada AB’ne üye ülkelerde 1970–2015 dönemi arasında 

yıllık veriler kullanılarak “üçüz açık” hipotezinin geçerli olup olmadığı panel veri yöntemi ile 

tahmin edilmektedir. Analizde ekonomik istikrarın temel belirleyicilerinden olan değişkenler 

arasındaki ilişkinin uzun dönem ve kısa dönem için belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Tasarruf-Yatırım Açığı, Bütçe Açığı, Cari İşlemler Açığı, Üçüz Açık 

Hipotezi, Panel Veri Yöntemi  

ABSTRACT 

Saving and investment which are the determinants of economic growth have gained importance 

with the acceleration of globalization. The relationship between saving and investment has a 

valuable influence on the budget balance and current account balance which are the cornerstones of 

the economic stability. The importance of saving and investment has been ignored in the 

determination of the twin deficit problem that emerged in the 1980’s. Existence of the budget 

deficit, saving and investment deficit which are the internal equilibrium element of the economy 

and the current account deficit which is the external equilibrium element of the economy at the 

same time is called Triple Deficit. In this study, it is estimated whether “triple deficit” hypothesis is 

valid by using the annual data between 1970-2015 with panel data method in the EU member 

countries. In the analysis, it is aimed to determine the relationship between variables which are the 

main determinants of economic stability for both long term and short term.  

Keywords: Saving- Investment Deficit, Budget Deficit, Current Account Deficit, Triple Deficit 

Analysis, Panel Data Methods 
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GELECEĞİN KENT ANLAYIŞI: AKILLI KENT 

SENSE OF CITY OF FUTURE: SMART CITY 

 

Doç. Dr. İbrahim Ethem TAŞ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, i.ethem.tas@gmail.com 

Arş. Gör. Kemal UÇACAK 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, y.cicek_01@hotmail.com  

Arş. Gör. Yeter ÇİÇEK 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, y.cicek_01@hotmail.com  

 

ÖZET 

Vatandaşlara en yakın yönetim birimleri olan yerel yönetimlerin sundukları hizmetin vatandaşların 

ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple yerel yönetimler, 

sundukları hizmetin kalitesini artırmak için sürekli yeni yollar aramaktadırlar. Son yıllarda kamu 

hizmetlerinin iyileştirilmesinde inovasyonun öneminin ortaya çıkmasıyla beraber, kamu 

yöneticilerinin ilgisi bu konu üzerine yoğunlaşmıştır. Bu doğrultuda bilgi teknolojileri, kamu 

hizmeti sunumunda, yerel yönetimler tarafından etkin bir şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. Bazı 

kamu hizmetlerinin internet ortamında sunulmasıyla başlayan bu süreç, son zamanlarda büyük bir 

ivme kazanarak “akıllı kent” olarak adlandırılan bir kavramın ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Avrupa Komisyonu tarafından sürdürülebilir kalkınma, ekonomik gelişim, yaşam kalitesi ve kentin 

kaynaklarının verimli kullanılması ile bilgi ve iletişim faktörlerine bağlı olarak tanımlanan akıllı 

kent, geleceğin kent anlayışını yansıtmaktadır. Literatürde akıllı kent kavramının kapsamı hakkında 

bir konsensüs bulunmadığı için yapılan çalışma ile literatüre teorik temelde bir katkı sağlamak 

hedeflenmektedir. Bu doğrultuda ilk olarak tüm dünyada yaşanan hızlı değişim ışığında bilgi 

teknolojileri ile kamu yönetimi arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılacaktır. Daha sonra küresel 

ölçekte başarılı akıllı kent örnekleri olarak gösterilen şehirlerin özellikleri göz önünde 

bulundurularak akıllı kent kavramı hakkında genel bir çerçeve çizilecek ve bu kapsamda Türkiye’de 

akıllı kent uygulaması olarak kabul edilebilecek örneklerden yola çıkarak mevcut durum analiz 

edilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Bilgi Teknolojileri, Akıllı Kent 

ABSTRACT 

The service of local administrations that are the most close government units become more of an 

issue to compensate the requirements and expectations of citizens. That is why local governments 

continuously search for new ways to increase the quality of service they present.  

In recent years with coming out of the importance of innovation in amendment of public services, 

the interest of government executives concentrated on this subject. Accordingly information 

technologies are tried to be used by public services in presentation of public service. The period that 

started with the presentation of some public services in internet environment, by gaining a big 

acceleration recently and causes an outbreak of a concept named as “smart city”. Smart city that is 

defined by European Commission as depending on information and communication factors such as 
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sustainable development, economical improvement, life quality and using the sources of city 

efficiently, reflects the sense of city of future. Since there is not a consensus regarding the scope of 

smart city concept in literature, it was aimed to provide a contribution to literature in theoretical 

basis with the study done. In this direction, the relation between information technologies and 

public administration in the light of rapid change experienced all over the world is tried to be 

explained firstly. Later a general frame about smart city will be drawn by taking the properties of 

cities into consideration that are shown as succesful smart examples on a global scale and in this 

scope the current situation will be tried to be analysed on the basis of examples that can be accepted 

as smart city application in Turkey.  

Key words: Innovation, Information technologies, Smart City 
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TOPSIS VE MOORA YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL 

PERFORMANSIN PAY GETİRİLERİNE ETKİSİ: BİST ÇİMENTO-BETON 

İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 

İlhan EGE 

Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, ilhanege2005@hotmail.com 

Serdar YAMAN 

Öğr. Gör., Şırnak Üniversitesi, srdr73@gmail.com  

ÖZET 

Bu çalışmada, finansal performansın pay getirileri üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışma, BİST 

çimento-beton işletmelerinin 2010-2016 yılları arası 6 aylık verilerini kapsamaktadır. Her dönem 

için TOPSIS ve MOORA yöntemleri ile firmaların finansal performansları nicel değerlere 

dönüştürülmüştür. Daha sonra TOPSIS ve MOORA skorları ile firmaların pay getirileri arasındaki 

ilişki panel veri analiz yöntemi ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, TOPSIS skorları pay 

getirileri üzerinde anlamlı pozitif etkiye sahip bir değişken niteliğindedir. Buna karşın MOORA 

skorları ise pay getirileri üzerinde herhangi bir anlamlı etkiye sahip değildir. Panel veri analizi 

sonucunda, TOPSIS yöntemi ile elde edilen finansal performans değerlerinin, pay yatırımlarında 

kullanılmasının, MOORA yöntemi ile elde edilen finansal performans değerlerine kıyasla daha 

etkili olacağı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pay Getirileri, Finansal Performans, TOPSIS, MOORA, BİST Çimento-Beton 

Sektörü 
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FİNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ: DOKUMA SANAYİİ’NDE 

FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 

Doç. Dr. İlhan EGE 

Mersin Üniversitesi, ilhanege2005@hotmail.com 

Yüksek Lisans Öğrencisi Gönül ÖZKAN 

Mersin Üniversitesi, gonulozkn@gmail.com 

ÖZET 

Çalışmada, Borsa İstanbul’da hisse senetleri işlem gören dokuma sanayi firmalarının finansal 

performanslarını ölçmek amaçlanmıştır. Firmaların 2010-2015 dönemindeki finansal performansları 

yıl bazında, oran analiz yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Finansal oran analizi kapsamında 

likidite, faaliyet etkinliği, finansal yapı ve karlılık durumları incelenmiştir. Analiz neticesinde, 

incelenen dönemde likidite oranlarının kritik değerlere uygun olduğu ve sektördeki firmaların 

likidite durumlarının risk teşkil etmediği tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle, incelenen dönem 

itibariyle dokuma sanayi firmalarının likidite durumlarının yeterli düzeyde oldukları belirlenmiştir. 

Finansal yapı açısından ise, firmaların sermaye yapılarını özkaynaklardan oluşturduğu, 

borçlanmanın ise çoğunlukla kısa vadeli yabancı kaynaklardan sağlandığı tespit edilmiştir. 

Firmaların karlılık oranlarının ise incelenen dönem itibariyle ağırlıklı olarak negatif ve değişkenlik 

gösterdiği ortaya çıkarılmıştır. Faaliyet oranları açısından ise firmaların kaynaklarını verimli şekilde 

kullandıkları söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Oran Analizi, Dokuma Sanayii. 
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HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA OCAK AYI ANOMALİSİ ve E7 ÜLKELERİ 

ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA 

 

Doç. Dr. İlhan EGE 

Mersin Üniversitesi, ilhanege2005@hotmail.com  

Doktora Öğrencisi Tuğba NUR TOPALOĞLU 

Mersin Üniversitesi, nurtugba.91@gmail.com  

ÖZET 

Etkin piyasa hipotezi varsayımına göre, yatırımcılar oluşturdukları portföyden normal üstü getiri 

elde edemezler. Yapılan çalışmalarda teori ile uyuşmayan durumlara rastlanmıştır. Bu durumlar 

anomali olarak ifade edilmektedir. Anomaliler dönemsel ve dönemsel olmayan şeklinde 

sınıflandırılabilir. Dönemsel anomaliler hisse senedi getirilerinin, ay, gün, gibi zaman dilimlerinde 

mevcut olandan farklı bir davranış sergilemesi olarak tanımlanabilir. Bu çalışma da bir dönemsel 

anomali türü olan aylara ilişkin bir anomalilerden Ocak ayı anomalisi incelenmiştir. Ocak ayı 

anomalisi, Ocak ayı hisse senedi getirilerinin diğer aylara göre daha fazla getiri sağlaması 

durumudur. Çalışma da Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Rusya, Endonezya ve Türkiye’den 

oluşan E7 ülkelerinin yani en hızlı büyüyen gelişmekte olan ülkelerin borsa endeksleri kullanılarak 

2005-2015 döneminde Ocak ayı anomalisinin gözlemlenip gözlemlenmediğine bakılmıştır. 

Çalışmada Güç Oranı Yöntemi kullanılmış olup, çalışmanın sonucunda ilgili dönemde Çin, 

Hindistan, Meksika ve Türkiye’de Ocak ayı anomalisine rastlanılırken, Brezilya, Rusya, 

Endonezya’ da Ocak ayı anomalisine rastlanmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Etkin Piyasa Hipotezi, Anomali, Ocak Ayı Anomalisi 
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TAKIM ÇALIŞMASINDA LİDERİN RÖLÜ: KIRGIZİSTAN’DAKİ «GAZPROM NEFT 

ASİA» ŞİRKETİNDE UYGULAMASI 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi İlim MYRZABEKOV 

Sakarya Üniversitesi, imyrzabekov@gmail.com 

Yrd.Doç.Dr. Elvan OKUTAN 

Sakarya Üniversitesi, elvany@sakarya.edu.tr 

ÖZET 

Günümüzde rekabet ortamlarında daha yüksek performansa ulaşmak için, işletmeler yönetim ve 

örgütlenme süreçlerinde farklı arayışlara yöneltmektedir. Bunların ilki işletmeler takım çalışmaya 

önem vermektedir ve verdiği önem ile insan kaynakları performansının da artacağı, bunun da 

işletmeye daha yüksek düzeylerde verimlilik ve etkinlik getireceğine dair sonuçlara ulaşılır. Takım 

çalışmasında yüksek sonuca ulaşmak için iyi bir lidere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, 

öncelikle takım çalışması ele alınacak, sonra takım çalışmasında liderin rölüne yer verilecektir. Bu 

çalışmanın amacı, Kırgızistan Bişkek şehrinde bulunan ‘Gazprom Neft Asya’ şirketinde lider ile 

takım çalışanlarının arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Sirkette 150 anket 

dağıtılmış ve bunlardan 118 tanesi doldurulmuştur. Anket formu iki bölümden oluşmuştur: 

demografik bilgiler ve liderin takım çalışmasındaki rolünun incelemeye yönelik cümleler. 

Çalışmanın analiz kısmında takım çalışmasında liderin rolünü belirlemek ve alt faktörler liderin 

davranış biçimi arasındaki ilişkiyi incelemek için frekans ve korelasyon analizleri yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Takım çalışma, Liderlik, Gazprom Neft Asya. 
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BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE İLE FİNANSAL PERFORMANS 

İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 

Yrd. Doç. Dr. İlkut Elif KANDİL GÖKER 

Kırıkkale Üniversitesi, elifkandil@kku.edu.tr 

ÖZET 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, firmaların defter değeri ile piyasa değeri arasındaki büyük 

farklılığın firmaların sahip oldukları maddi olmayan varlıklarından kaynaklandığı yönünde hâkim 

bir görüş söz konusudur. Gerek ölçülmesinde, gerek muhasebeleştirilmesindeki zorluklar nedeniyle 

henüz firmaların finansal tablolarında aktifleştirilemeyen bu varlıkların firmaların değerine, finansal 

performansına etkisini tespit etmeye yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışma ise maddi 

olmayan varlıklar kapsamında değerlendirilen entelektüel sermayenin özellikle finansal tablolarında 

sabit sermaye yatırımı görece az olan bilişim sektörü firmalarının finansal performansları 

üzerindeki etkisini araştırmak üzere ele alınmıştır. Entelektüel sermayenin tespit edilmesi amacıyla 

Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi (VAICTM) uygulanmıştır. Firmaların finansal 

performans ölçütü olarak aktif karlılığı (ROA) ve özsermaye karlılığı (ROE) rasyoları 

kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, VAIC (Entelektüel Katma Değer Katsayısı) Yöntemi, 

Karlılık, Bilişim Sektörü 

ABSTRACT 

In recent years’ studies, there is a prevailing opinion that the huge difference between book value 

and market value of firms stems from intangible assets. There are lots of studies investigating the 

effect of intangible asset that haven’t been accounted in financial statements due to difficulty of 

valuation and recognation on firm value and firm’s financial performance. This study is conducted 

to investigate the effect of intellectual capital which is considered as an intangible asset on 

information sector firm’s financial performance. Information sector is prefered due to relatively 

smaller capital investments particularly tangible assets. For evaluating intellectual capital, VAICTM  

Value Added Intellectual Coefficient method is applied. As the indicator of firm’s financial 

performance, return on asset (ROA) and return on equity (ROE)  are used. 

Key Words: Intellectual Capital, VAICTM  Value Added Intellectual Coefficient, Profitability, 

Information Sector 
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BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE İLE FİNANSAL PERFORMANS 

İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

A STUDY ON DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN INTELLECTUAL 

CAPITAL AND FINANCIAL PERFORMANCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 

SECTOR 

 

Yrd. Doç. Dr. İlkut Elif KANDİL GÖKER 

Kırıkkale Üniversitesi, elifkandil@kku.edu.tr 

ÖZET  

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, firmaların defter değeri ile piyasa değeri arasındaki büyük 

farklılığın firmaların sahip oldukları maddi olmayan varlıklarından kaynaklandığı yönünde hâkim 

bir görüş söz konusudur. Gerek ölçülmesinde, gerek muhasebeleştirilmesindeki zorluklar nedeniyle 

henüz firmaların finansal tablolarında aktifleştirilemeyen bu varlıkların firmaların değerine, finansal 

performansına etkisini tespit etmeye yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışma ise maddi 

olmayan varlıklar kapsamında değerlendirilen entelektüel sermayenin özellikle finansal tablolarında 

sabit sermaye yatırımı görece az olan bilişim sektörü firmalarının finansal performansları 

üzerindeki etkisini araştırmak üzere ele alınmıştır. Entelektüel sermayenin tespit edilmesi amacıyla 

Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi (VAICTM) uygulanmıştır. Firmaların finansal 

performans ölçütü olarak aktif karlılığı (ROA) ve öz sermaye karlılığı (ROE) rasyoları 

kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, VAIC (Entelektüel Katma Değer Katsayısı) Yöntemi, 

Karlılık, Bilişim Sektörü  

ABSTRACT  

In recent years’ studies, there is a prevailing opinion that the huge difference between book value 

and market value of firms stems from intangible assets. There are lots of studies investigating the 

effect of intangible asset that haven’t been accounted in financial statements due to difficulty of 

valuation and recognation on firm value and firm’s financial performance. This study is conducted 

to investigate the effect of intellectual capital which is considered as an intangible asset on 

information sector firm’s financial performance. Information sector is prefered due to relatively 

smaller capital investments particularly tangible assets. For evaluating intellectual capital, VAICTM 

Value Added Intellectual Coefficient method is applied. As the indicator of firm’s financial 

performance, return on asset (ROA) and return on equity (ROE) are used.  

Keywords: Intellectual Capital, VAICTM Value Added Intellectual Coefficient, Profitability, 

Information Sector 
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BANKA PERFORMANSINA LİKİDİTE RASYOSUNUN ETKİSİ: 

AHP UYGULAMASI 

THE EFFECT OF LIQUIDTY RATIO ON BANK’S PERFORMANCE: 

AHP APPLICATION 

 

Prof.Dr. İlyas AKHİSAR 

Kocaeli Universitesi, ilyas.akhisar@kocaeli.edu.tr 

Öğr.Gör. Fuat ÇAMLIBEL 

Cumhuriyet Universitesi, fcamlibel@cumhuriyet.edu.tr  

ÖZET 

Farklı sektörlerde performansı ölçmek ve performans faktörlerini belirlemek son yıllarda önemli bir 

araştırma konusu olmuştur. Banka performans ölçütünün nihai amacı, bankanın sürdürülebilir 

kârlılık açısından kâr yapma kabiliyetini ifade eder. Akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından 

bankalar için performans ölçümlerinin anahtar rollerini belirlemek çok önemlidir. Dahası, banka 

analistleri tarafından ele alınan bazı spesifik konular açısından banka performansının 

değerlendirilmesi performans stratejisi için önemli olabilir. Karar verme, problem ayrışmasına 

dayalı olarak, hedef, ölçütler (alt ölçütler) ve alternatifler gibi unsurlardan oluşan bir hiyerarşi 

yapısına dönüştürülmesi. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), ölçüt olarak kullanılan çeşitli niteliklere 

dayanan, iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan karar verme yöntemlerinden biridir. Bu çalışmanın 

amacı, Türk Bankacılık Sektöründeki kriz döneminde, 1998-2001 döneminde Türk Bankacılık 

Sektörü için (AHP) kullanarak bankaların geleneksel performans değerlendirmelerinin ötesine 

geçerek bankaların performansı üzerinde likidite finansal rasyosunun rolünü araştırmaktır. Bu 

çalışmada, Türkiyedeki ticaret bankalarının AHP modeli ile sıralamasını yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: AHP, T ürk bankacılık sektörü, Performans  sıralaması, Likidite rasyosu. 

ABSTRACT 

Measuring performance in different sector and determining the factors of performance have been an 

important research topic in recent years. Since the ultimate goal of bank performance measure 

refers to the bank’s ability to make profit in terms of sustainable profitability. It is crucial to identify 

the key drivers of performance measurements for banks by academics and practitioners. Moreover, 

the assessment of the bank performance in terms of some specific issues addressed by bank analysts 

may be important for the business strategy. Decision making solving based on the problem 

decomposition into a hierarchy structure which consists of the elements such as: the goal, the 

criteria (sub-criteria) and the alternatives. Analytic Hierarchy Process (AHP) is one of the well-

known and widely used decision making methods based on several attributes used as criteria. 

The purpose of this paper is to present the role of liquidity ratio on the banks’ performance by using 

(AHP) for Turkish Banking Sector for period 1998 – 2001 during the Turkish Banking Sector crises 

period to go beyond traditional assessments of bank performance. The model presented in this paper 

has been developed with the purpose to performance rank for Turkish commercial banks. 

Keywords: AHP, Turkish Banking Sector, Performance Ranking, Liquidity Ratio 
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FARABİ’NİN DİN ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Yrd. Doç. Dr. İlyas ÖZDEMİR 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ilyasozdemir@yyu.edu.tr 

ÖZET 

Farabi'nin Din Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme Anahtar Kelimeler: din, felsefe, akıl, hayalgücü. 

Farabi din hakkında ileri sürdüğü bazı görüşleriyle tartışılmayı hak eden bir filozoftur. Ona göre 

felsefe akılsal hakikate ilişkin kesin kanıtlama (burhan) yöntemini ifade etmesine karşılık; din ikna 

yöntemiyle aynı hakikatin duyusal benzerlerini hayalde oluşturmayı amaçlar. Bu açıdan hakikatin 

akılsal/evrensel dili olan felsefe, zamansal olarak dinden önce gelir ve din, felsefenin bir taklididir. 

Farabi'nin burada, siyaset felsefesi bağlamında felsefe-din arasında bir uzlaştırma ya da bir telif 

sağlamak amacıyla, Platon'un etkisi altında dinin politik ya da toplumsal işlevleriyle çok yakından 

ilgilendiği söylenebilir. Bu bildiride öncelikle Farabi'nin din hakkındaki görüşleri ele alınacak ve 

ardından Farabi'nin görüşlerinin felsefi kaynakları değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Din, Felsefe, Akıl, Hayalgücü, Filozof, Peygamber 
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TASARIM ESTETİĞİNİN TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOBİL 

ENDÜSTRİSİ ÖRNEĞİ 

 

Yrd. Doç. Dr. İpek KROM 

T.C. Beykent Üniversitesi  ipekkrom@beykent.edu.tr 

 ÖZET 

 Pazarlamadaki stratejik rolü doğrultusunda ürün geliştirmenin önemli bir parçası olan tasarım 

estetiği tüketici tercihlerini belirgin bir şekilde etkileyebilmektedir. Tüketicilerin satın alma 

öncesinde yaptıkları kapsamlı araştırmalar, kullanıcı dostu ürünlere verdikleri önem ve 

sembolik beklentileri gibi değişen alışkanlıklarının sonucu olarak tüketiciler için ürün kalitesi, 

verimlilik ve ürünün çevre dostu olması gibi özellikler temel nitelikler arasında sayılmaktadır. 

Küreselleşmeye bağlı olarak rekabetin artması ve pazarda farklı çeşitte ve yüksek kaliteye 

sahip benzeri ürünlerin çoğalması, yeni iletişim teknolojilerinin tüketicileri bilinçlendirmesi 

ve tüketicilerin yaşam tarzlarındaki değişim ile birlikte işletmelerin ürünlere bakış açısı da 

değişmiştir. Özellikle otomobil sektöründe işletmeler artık tüketicilere performans, donanım, 

güvenlik, marka imajı, konfor gibi özelliklerden daha fazlasını sunmak yarışındadır ve tasarım 

bu sürecin önemli bir parçasıdır. Araştırmada otomobil endüstrisinde tasarım estetiğinin ürün 

tercihleri ve tüketicinin satın alma niyeti üzerindeki etkisine yönelik teorik bir çerçeve 

oluşturmak amacıyla nitel bir yöntem olan gömülü teori yaklaşımına başvurulmuştur. 

Araştırmada gömülü teori yaklaşımını destekleyecek şekilde örneklem almak ve demografik 

veriler elde etmek için anket yöntemi kullanılmıştır. Yapılandırılmış derinlemesine mülakat 

yöntemine başvurulan araştırmada örneklem 20 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılardan 

öncelikle bir anket formu doldurmaları istenmiştir. Daha sonra katılımcılara Türkiye’de en 

çok satan 18 otomobil modelinin görselleri gösterilmiş ve bunlar üzerinden yapılandırılmış 

derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Araştırmada birincil olarak ürünün görsel 

tasarımının tüketicilerin satın alma niyeti üzerindeki etkisi ölçümlenmiştir. İkincil olarak ise 

ürünün tasarımsal nitelikleri ve sembolik anlamı üzerinde durulmuştur. Araştırma tasarım 

estetiğinin tüketici üzerindeki etkilerine yönelik olarak kuramsal bir temel oluşturmayı 

amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Otomobil Tasarımı, Satın Alma Niyeti, Tasarım Estetiği  
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MEDRESE MÜDERRİSLİĞİNDEN SÛFÎLİGE: İMAM GAZZÂLÎ ÖRNEĞİ 

FROM MEDRESE LECTURER TO SUFISM: IMAM AL-GHAZALİ CASE 

 

Prof.Dr. İsa ÇELİK 

Atatürk Üniversitesi, isacelik@hotmail.com  

Yrd.Doç.Dr. Birol YILDIRIM 

Kastamonu Üniversitesi, birolyildirim97@hotmail.com  

ÖZET 

Taklitten hoşlanmayan bir karaktere sahip olduğu anlaşılan Büyük Selçuklu Devleti’nin İslam 

âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve Nizâmiye medreselerinin müderrisi İmam Gazzâlî (v. 

505/1111) kariyerinin en zirve noktasında “hastalık” ve “şüphecilik” diye nitelediği birkaç ay 

süren entellektüel bir krize girer. İmam Gazzâlî kendisini hakikati arama sürecine iten bu 

buhranlı süreçte duyulara deney ve akla dayanan bilgilerin gerçekliği konusunda derin bir 

şüpheye düşer. “Allah’ın kalbine attığı nur” sayesinde yeniden sağlığına kavuştuktan sonra, 

hakikati araştıranların kelâmcılar, bâtınîler, filozoflar ve sûfîlerden oluşan dört gruptan ibaret 

olduğunu ifade ederek adı geçen düşünce sistemlerini bu konularda te’lif eser yazacak şekilde 

derinlemesine incelemeye başlar. Sonunda müellif en mükemmel yol, en makbul hayat tarzı 

ve en güzel ahlâka sahip olduklarına kânî olduğu sûfîlerin yoluyla hakikate ulaşır ve bu yolda 

karar kılar. Müellif bu arayış sürecini alanında nadir bir eser olan ve el-Münkız mine’d-dalâl 

olarak tanınan otobiyografik eserinde anlatır. Gazzâli’nin hayatındaki değişim kadar eser de 

çok önemlidir. Zirâ İslâm dünyasında toplumsal yaşantının ayrıntılarını irdeleyen biyografik 

ve otobiyografik eserler oldukça azdır. İlahî emir ve yasaklara riâyeti, Allah Teâlâ’nın rızasını 

kazanmayı kendilerine hedef edinen, “kâl”den ziyade “hâl”e önem veren sûfîler kendilerinden 

bahsetmekten özellikle kaçınmışlardır. Bu meyanda yazılan eserler daha çok talebeleri 

tarafından yazılmış, hayat hikayeleri terâcim kitaplarında ve şuârâ tezkirelerinde yazılan 

bilgilerle günümüze ulaşmıştır. İşte biz bu çalışmamızda söz konusu eseri merkeze alarak 

İmam Gazzâli’nin taklitten takhkîke, “ilim”den “ayn”a ulaşan zihin ve gönül dünyasında 

meydana gelen büyük değişimin izlerini süreceğiz. Bunu yaparken V/XI. yüzyıl İslâm 

dünyasının inanç ve fikir hareketlerini de nazara vermeye ve bu noktadan geleceğe ışık 

tutmaya çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: İmam Gazzâlî, el-Münkız mine’d-dalâl, Büyük Selçuklu Devleti, 

Nizâmiye medreseleri, medrese, müderris, tekke, tasavvuf, sûfî, mutasavvıf.  

ABSTRACT 

Imam al-Ghazali, had a character that does not like imitation and was a professor of Islamic 

science, philosopher of Great the Great Seljuk State, and a lecturer at mystic and Nizâmiye 

medreses, entered into an intellectual strike (crisis) at the top of his career called as “disease” 

and “skepticism” lasting for a few months. Imam al-Ghazali, in this time of crisis which was 

pushing him to seek the truth, was in a deep suspicion about the reality/trueness of 

information based on sense and mind/reason. After he regained his health through the “light 

that Allah threw into his heart”, he began to study in depth and write his work about the 

thought systems by expressing that the truth-seekers are composed of four groups as such 
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theologians, philosophers, bastards and sûfîs. In the end, the author reached the truth with 

Sufi’s way and decided to go with this path conceiving that they have the best way to go, the 

most favourable way of life and the most beatiful morality. The author described this research 

process in this autobiographical work, which is rare work in this field known as al-Münkiz 

mine'd-dalâl. The work is as important as the change in Ghazal’s life. Because there are very 

few biographical and autobiographical works examining the details of social in the Islamic 

World. The Sufis, who complied with divine commonds and prohibitions, aimed to wih the 

pleasure of Allah and attached importance to the “state” rather than the “mass”, especially 

avoided talking about themselves. The works written on this occasion were mostly written by 

his studens and his life stories reached to present day by the terâcim boks and the information 

written in the memorial books. In this work, focusing on his work, we will examine 

Ghazzali’s transion from imitation to examination and the great change that had occured in 

his mind and heart. At the same time, we will also look at the belief and inspirational 

movements of the Islamic world in the twentieth century and shed light on future.  

Keywords: Imam al-Ghazali, al-Münkiz mine'd-dalâl, the Great Seljuk State, Nizâmiye 

medreses, medrese, lecturer (muderris), tekke, mysticism, sufism. 
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 

AÇISINDAN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ALGILARI 

 

Prof.Dr.İsmail BAKAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

Arş.Gör.İnci Fatma DOĞAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ikurtulgan@gmail.com  

Y.Sonay YILMAZ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

ÖZET 

Birey ve toplum için hayati önem taşıyan sağlık, sosyo-ekonomik anlamda ülkelerin 

kalkınmışlık düzeyi göstergelerinin en önemlilerinden birisidir. Sağlık sektöründe yaşanan 

gelişmelerin devamlılığı ve sürdürülebilir, kaliteli sağlığa erişim için hastanelerin iyi 

yönetilmesi gerekmektedir. Sağlık hizmetinden yararlananların memnuniyetini artırmak ve 

kaliteyi yükseltmek önem taşımaktadır. Bu amaçla çalışmada sağlık sektörü ele alınmış, 

toplam kalite yönetim boyutlarının hastanelerde görev yapan sağlık personellerinin 

demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Kahramanmaraş 

ilindeki kamu ve özel hastanelerde gerçekleştirilen alan araştırması ile çalışanların toplam 

kalite yönetimine ilişkin algılamaları belirlenmek istenmiştir. Araştırmada veri toplama 

yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS programı 

aracılığıyla analiz edilecektir. Uygulanacak t testi ve Anova analizleri ile demografik 

değişkenlere (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, gelir ve ücretten memnuniyet gibi) 

göre sağlık personellerinin TKY boyutlarına (üst yönetim taahhüt ve liderlik, İKY, süreç 

yönetimi, hastane olanakları, hasta odaklılık, çalışan odaklılık, performans ölçümü, hastane 

bilgi sistemi, hata, güvenlik ve risk yönetimi, hizmet kültürü, sürekli iyileştirme, 

karşılaştırma, sendika etkisi, yönetişim ve sosyal sorumluluk) ilişkin algıları incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Sağlık Sektörü 
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ZORUNLU İLERİ TARİHLİ ÇEK VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN 

SORUNLAR 

 

Arş. Gör. İsmail SARITEKE 

Mustafa Kemal Üniversitesi, isariteke@mku.edu.tr 

ÖZET 

 Gerek ödeme araçlarının gerek kredi araçlarının orta çağdan beri var olduğu bilinmektedir. 

Birçok sebepten dolayı para transferinin güç olması insanları para transferine yarayan araçlara 

yönlendirmiştir. Bu ödeme araçlarından birisi de çektir. Hollanda’da ortaya çıktığı düşünülen 

çek buradan İngiltere’ye geçmiş ve tüm Dünya’ya yayılmıştır. Çekin ortaya çıktığı 

yüzyıllarda insanlar paralarını saklamaları için bankerlere veriyor ve birisine ödeme yapmak 

istedikleri zaman o kişi aracılığıyla bankere bir not yolluyorlardı. Zamanla bankerler 

bankalara bu notlar ise matbu çeklere dönüşmüştür. Çek ile ilgili ilk sorunlarda baş 

göstermeye başlamıştır. Bu sorunların temel nedeni para transferinin kolaylaşması ile çekin 

giderek amacından uzaklaşmasıdır. Ödeme aracı olarak ortaya çıkan çek kredi aracı olarak 

kullanılmaya başlamıştır. Katı bir surette uygulanan vade yasağı düzenleme tarihinin ileri bir 

tarih olarak yazılması ile aşılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada ileri tarihli çek İngiliz ve Türk 

hukuku kıyaslanarak anlatılacaktır. İngiliz hukukuna değinmememizin sebebi Cenevre 

Yeknesak Kuralları ile birlikte Avrupa'da oluşan çek hukuku rejiminin İngiliz hukukunda 

benimsenmemiş olmasıdır. Böylece çek konusunda iki farklı hukuk sisteminden bahsetmek 

mümkündür. İleri tarihli çek her iki sistemde de geçerli kabul edilmiş olup bu konu tartışmalı 

değildir. Tartışmalı olan hususlar ileri tarihli çekin uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Bu 

çalışmada bu iki sistemi kıyaslayarak ve çekin ortaya çıkış amacıda göz önünde 

bulundurularak ileri tarihli çek ve ileri tarihli çek uygulamasında ortaya çıkabilecek başlıca iki 

sorun olan vaktinden önce ibraz ve keşidecinin düzenleme tarihinden önce ölümü, iflası veya 

kısıtlanması anlatılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çek, çek hukuku, ileri tarihli çek, post-date çek 
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İHRACATA YÖNELİK DEVLET TEŞVİK ve DESTEKLERİNİN İHRACAT 

PERFORMANSINA ve ULUSLARARASILAŞMA DÜZEYİNE ETKİSİ 

 

Işıl KUŞANAÇ 
isilkusanac@hotmail.com 

Doç.Dr. Hanifi Murat MUTLU 

Gaziantep Üniversitesi, mmutlu@gantep.edu.tr 

ÖZET 

Teşvik kavramı, ülke ekonomisinin gelişimi için daha önemli görülen bir ekonomik faaliyetin 

diğer ekonomik faaliyetlere nazaran daha fazla ve daha hızlı ilerlemesini sağlamak amacıyla, 

kamu tarafından çeşitli şekillerde verilen destek, yardım ve özendirmelerdir. Hem gelişmiş 

hem gelişmekte olan ülkelerde uygulanan ihracat teşvikleri, genellikle küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin uluslararası pazarlara girişini sağlama ve bu pazarlardaki faaliyetlerine verimli ve 

etkili bir şekilde devam etmesini desteklemeyi hedefler. Firmaların para ve zaman 

kazanmalarına olanak sağlar, ihracat konusunda firmaların bilgi eksikliğini gidermeye 

çalışarak, uzmanlık kazanmak için yapmaları gereken yatırımları azaltmalarına olanak sağlar. 

Bu nedenle çalışma ilk olarak, ihracata yönelik teşvik ve destekleri, bu teşvik ve desteklerin 

alt boyutlarını ve ihracat performansını yazına dayanarak açıklamayı amaçlamaktadır. 

Çalışmanın ikinci amacı, işletmelerin teşvik ve/veya yardımları kullanım düzeyi ile ihracat 

performansları ve uluslararasılaşma düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmanın evreni 

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren ve KOBİ niteliğine sahip firmalardır. Bu evrenden kolayda 

örneklem yöntemi ile ulaşılan katılımcı firmalardan anket yöntemi kullanılarak araştırma 

hipotezlerinin test edileceği veri toplanacaktır. Araştırmada yararlanılan teşvik ve destek 

miktar ve kullanım sıklığı ile hem ihracat performansı hem de uluşlararasılaşma düzeyi 

arasında pozitif bir ilişki beklenmektedir. Çalışma, araştırma modelinin kavramsallaştırılması 

ve olası sonuç ve bulguların tartışılması ile son bulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İhracat, İhracat Teşvik ve Destekleri, İhracat Performansı, 

Uluslarasılaşma 
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KÜLTÜREL DEĞERLERE DUYARLI EĞİTİME HAZIRBULUNUŞLUK ÖLÇEĞİ 

GEÇERLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI 

 

Arş.Gör. Kasım KARATAŞ 

kasimkaratas@outlook.com 

Prof. Dr. Behçet ORAL 

Dicle Üniversitesi 

ÖZET 

Problem Durumu Öğretmenlerin kültürel değerlere duyarlı pedagoji yaklaşımını 

kazanabilmesi yönüne hizmet eden en önemli parametrelerden birisi öğretmen yetiştirme 

programlarıdır (Karataş ve Oral, 2016). Bu anlamda öğretmen adaylarında kültürel çeşitliliğin 

sorun olarak görülmediği bir anlayışın gelişebilmesi için kültürel değerlere duyarlılık 

öğretmen yetiştirme programlarının bir eklentisi ya da uzantısı olarak değil, direkt merkezinde 

olması önerilmektedir (Hollins ve King, 1994). Dolayısıyla eğitim fakültelerinde lisans eğitim 

programları aracılığıyla öğretmen adaylarının hem kişisel hem mesleki olarak kültürel 

değerlere duyarlı eğitime hazırbulunuşluklarının sağlanması önemli görülmektedir. Bu 

bağlamda öğretmen adaylarının hem kişisel hem mesleki olarak kültürel değerlere duyarlı 

eğitime ne kadar hazır oldukları merak konusudur. Bu kapsamda ilgili ulusal alanyazında 

öğretmen adaylarının kültürel değerlere duyarlı eğitime hazırbulunuşluk düzeylerini 

belirleyecek bir ölçme aracına rastlanmamıştır. Bu durumdan hareketle öğretmen adaylarının 

kültürel değerlere duyarlı eğitime hazırbulunuşluk düzeylerini ölçecek bir ölçme aracının 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bir ölçme aracının geliştirilmesi hem öğretmen 

adaylarının kültürel değerlere duyarlı eğitime hazırbulunuşluk profilini ortaya koymaya hem 

de lisans eğitim programlarının kültürel değerlere duyarlı eğitime hazırbulunuşluk açısından 

öğretmen adaylarına ne derece katkı sağladığını öğrenmeye hizmet edecektir. Yöntem Bu 

araştırmanın çalışma grubunu 2016 – 2017 eğitim yılında Dicle Üniversitesi, Harran 

Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde sınıf öğretmenliği lisans 

programında öğrenim gören son sınıfta öğrenim gören 83’ü erkek 148’i kadın olmak üzere 

toplam 231 kişiden oluşmaktadır. Ölçek geliştirmenin ilk aşamasında ilgili alanyazın 

incelenerek öğretmen adaylarının kültürel değerlere duyarlı eğitime hazırbulunuşluk 

derecelerini belirleyen bir ölçme aracının olup olmadığı kontrol edilmiş ve yapılan 

araştırmalar sonucunda böyle bir ölçme aracına rastlanılmamıştır. İlgili alanyazın 

taramasından elde edilen bilgiler ışığında ölçek boyutlarının “Kişisel Hazırbulunuşluk” ve 

“Mesleki Hazırbulunuşluk” biçiminde yapılandırılarak iki alt boyuttan oluşması gerekli 

görülmüştür. Bu bağlamda oluşturulan 33 maddelik ölçek taslak formu, kapsam ve görünüş 
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geçerliği ile maddelerin açıklığını ve özgüllüğünün değerlendirilmesi amacıyla uzman 

görüşlerine sunulmuştur. Sonrasında Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitime Hazırbulunuşluk 

Ölçeği”nin yapı geçerliğini belirlemek için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA), ortaya konulan 

yapının doğruluğunun test edilebilmesi için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. 

Ölçeğin alt boyutları ve toplam güvenirlikleri için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. 

Bulgular Faktör analizine başlamadan önce verilerin uygunluğunu saptamak üzere Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi hesaplanmıştır. KMO değeri .92 

bulunmuş ve Bartlett testi sonucu anlamlı çıkmıştır. AFA sonucunda ölçeğin özdeğeri 1’den 

büyük 5 faktör altında toplandığı görülmüştür. Bu 5 faktörün ölçeğe ilişkin açıkladığı varyans 

ise %63.02’dir. Hiçbir faktörde yüklenmeyen maddeler ve birden fazla faktöre yük değeri 

veren binişik maddeler ile birlikte faktör madde yükü . 30’un altında olan 11 madde analizden 

çıkartılmıştır. Faktör sayısı alanyazın dikkate alınarak ve çalışmanın amacı kapsamında 2 ile 

sınırlandırılarak 21 maddelik haliyle AFA tekrarlanmıştır. birinci boyut faktör yükü .85 ile .57 

arasında değişen 12 maddeden oluşmaktadır. İkinci boyut faktör yükü .80 ile .40 arasında 

değişen 9 maddeden oluşmaktadır. Tüm faktörlerin toplam varyansın %52.83’ünü açıkladığı 

görülmüştür. Birinci faktör toplam varyansın %35.70’ini ikinci faktör toplam varyansın 

%17.13’ünü açıklamaktadır. Sonraki aşamada ölçeğin AFA ile bulunan faktör yapılarının 

maddeleri ile uyumlu olup olmadığını test etmek amacıyla DFA yapılmıştır. Birinci düzey 

DFA model uyum indeks katsayıları; χ²=401,44; sd=184; χ2/sd = 2,18; p=0.00; AGFI=.85, 

GFI= .90, NNFI=.96 CFI=.97, ve RMSEA=.072 olarak elde edilmiştir. İkinci düzey DFA’dan 

elde edilen iki boyutlu modele ilişkin uyum indeks değerleri χ²=466,20; sd=185; χ2/sd = 2,52; 

p=0.00; AGFI=.85, GFI= .90, NNFI=.96, CFI=.97 ve RMSEA=.073 olarak elde edilmiştir. 

Elde edilen uyum indeks katsayıları sonucunda ölçme modelinin iyi uyum gösteren bir model 

olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin 21 maddesinin güvenirliği için Cronbach Alpha iç tutarlılık 

katsayısı hesaplanmıştır. “Kişisel Hazırbulunuşluk” alt boyutu için .92, “Mesleki 

Hazırbulunuşluk” alt boyutu için .87, Ölçeğin tümü için 0.90 olarak hesaplanmıştır. Elde 

edilen değerler, ölçüm sonuçlarının güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada 

öğretmen adaylarının kültürel değerlere duyarlı eğitime hazırbulunuşluk düzeylerini 

öğrenmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda yeterli psikometrik özelliklere sahip iki alt 

boyutlu beşli likert tipli 21 maddelik bir ölçek elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kültürel değerlere duyarlık, Hazırbulunuşluk, Geçerlik ve Güvenirlik 
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AKŞEHİRDE TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ VE KÜLTÜR TURİZMİ BAĞLAMINDA 

NASREDDİN HOCA 

 

Yrd. Doç. Kadir ÖZTAŞ 

Selçuk Üniversitesi, koztas@selcuk.edu.tr 

ÖZET 

Sürekli gelişen ulaştırma araçları, hızla artan dünya nüfusu ve refah seviyesi; 2000’Ii yıllarda 

da uluslararası turizmin artarak gelişmeye devam edeceğini göstermektedir. Bu potansiyelden 

pay almak isteyen ülkeler yoğun bir rekabet ve strateji geliştirme yarışı içindedirler. 

Türkiye’nin ve yörelerimizin de artan uluslararası turizmden yeterince yararlanabilmesi için; 

yörelerdeki kültürel ve çevresel özellikleri ön plana çıkaracak tanıtma ve geliştirme plan ve 

projelerinin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Akşehir, İç Anadolu bölgesinin batısında ve 

Konya iline bağlı önemli bir ilçe merkezidir. İlçe Sultan Dağı eteklerine eğimli bir alan 

üzerine ve Tekke Boğazı denilen dar bir boğazın önüne kurulmuştur. Aynı adı taşıyan verimli 

ovaya ve göle yukarıdan bakar. Büyük gülmece ustası Nasreddin Hocanın yaşadığı ve 

türbesinin bulunduğu yer olan Akşehir; verimli ovası, gölü ve hareketli sosyo-ekonomik 

yapısıyla yörenin merkezi niteliğindedir. Sard’tan başlayarak Ninova’ya kadar uzanan ve tarih 

de “Kral Yolu” olarak bilinen ünlü ticaret yolunun geçtiği kent, günümüzde de bu önemini 

korumaktadır. Bu çalışmamızın amacı: tarihi, kültürel, ekonomik ve turizm açısından önemli 

bir potansiyele sahip, göller yöresinin önemli merkezlerinden olan ilçenin turizm varlıklarına 

dikkat çekmek ve dünyaca ünlü Nasreddin Hoca ve tarihi Akşehir evleri kültür turizmi olgusu 

içinde daha iyi korunması ve daha verimli kullanılması amacıyla neler yapılabilir sorusuna 

cevap bulmaya çalışmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Akşehir, Turizm Çeşitliliği, Kültür Turizmi, Nasreddin Hoca 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL İHMALKÂRLIĞA (PHUBBING) 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Arş. Gör. Kasım SEZGİN 

Dicle Üniversitesi, kasim.sezgin@dicle.edu.tr 

Arş. Gör. Yusuf İslam BOLAT 

Dicle Üniversitesi, y.islambolat@gmail.com  

Arş. Gör. Tuncay ARDIÇ 

Dicle Üniversitesi, ardic.tuncay@gmail.com  

ÖZET 

Son yıllarda hızla gelişen mobil teknoloji alanındaki yenilikler insan yaşamını çok yönlü 

etkilemektedir. Mobil cihazların kullanımındaki artış sonucunda sosyal ilişki ve iletişimde 

yeni ve farklı biçimler ortaya çıkmıştır. Sosyal iletişimde ortaya çıkan bu yeni durumlardan 

birisi de “phubbing” yani mobil ihmalkârlıktır. “Phubbing” kavramı İngilizce’de 

“phone(telefon) + snubbing (hor görme, değer vermeme)” kelimelerinin birleştirilmesiyle 

oluşturulmuştur. Bu kavram bireylerin sosyal ortamlarda mobil cihazıyla meşgul olup 

çevresindeki birey veya bireyleri ihmal etme, onları görmezden gelme durumunu ifade 

etmektedir. Literatürde farklı kavramlar kullanılmakta birlikte bu çalışmada “phubbing” 

kelimesinin Türkçe karşılığı olarak “mobil ihmalkarlık” kavramı kullanılacaktır. Bu 

araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin mobil ihmalkârlık (phubbing) deneyimlerine 

ilişkin görüşlerinin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma 

yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 20 üniversite 

öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu anket formu kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılacaktır. Araştırmanın bulgu ve sonuçlarına 

analiz süreci tamamlandığında geniş özette yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mobil ihmalkarlık, üniversite öğrencileri, kişilerarası iletişim, akıllı 

telefon. 

http://www.iksad.org/
mailto:info@iksad.org
http://www.iksadfuarkongre.org/
mailto:kasim.sezgin@dicle.edu.tr
mailto:y.islambolat@gmail.com
mailto:ardic.tuncay@gmail.com


  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

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

Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & 
Other Disciplines 

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

  

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

197 

RASİM ÖZDENÖREN’İN “GÜL YETİŞTİREN ADAM” INDA KÜLTÜREL 

YABANCILAŞMAYA KARŞI ELEŞTİREL YAKLAŞIM 

 

Doç. Dr. Kemal EROL 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ekemal@yyu.edu.tr 

Okt. Emin Emrullah EROL 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, emrullah6549@gmail.com  

ÖZET 

Rasim Özdenören (d.1940), gençlik yıllarından itibaren yazmaya başladığı öykülerinin pek 

çoğuna Anadolu’nun köy ve kasabaları ile buralardaki toplumsal yaşayışı konu edinir. Uzun 

bir öyküden oluşan Gül Yetiştiren Adam’a hâkim temalar, geleneğin temsilcisi olan kişi (Gül 

Yetiştiren Adam) ile modern bireyi temsil rolünde gerçek kimliğinden uzaklaşmış birinin 

(Sitare) hayatları etrafında sunulur. Eserde öne çıkan yabancılaşma teması, gençlerin 

toplumsal değerleri umursamazlıkları ve giderek ait oldukları millî kültürden kopmaları 

çerçevesinde ele alınır. Yazar, taşrada yaptığı gözlem ve edindiği izlenimlerden yararlanarak 

kaleme aldığı bu eserinde insanın sosyal ve kültürel aidiyetleri yanı sıra evrensel yanlarını öne 

çıkarmaktadır. Gül Yetiştiren Adam’ın iç hesaplaşması da bu çerçevede yaşanır. Öyküde 

modernleşme ile başlayan yozlaşmanın toplumdaki yansımalarına, değişen insan 

ilişkilerindeki izlerine, metropollerde giderek artan ahlakî çöküntüye, toplumsal 

dayanışmadaki yüzeysel ve samimiyetsiz münasebetlere dikkat çekilir. Eserde sözü edilen 

“gül”, bir metafordur; dirilişi, kurtuluşu, öze dönüşü, huzur ve mutluluğu ifade eder. Yerli 

olmayan sistemlerin yok etmeye çalıştığı fikirler, millî inanç ve idealler, "gül" metaforuyla 

yeniden canlandırılmaya çalışılır. Eski-yeni, yerli-yabancı değerler çatışması bağlamında 

toplumsal kültürün dünden bugüne değişen yüzüne ışık tutan eser, bireyin zorla 

modernleştirilmeye çalışıldığı sosyal hayatta bozulmadan, çürümeden kendi gibi ayakta kalma 

mücadelesinin öyküsüdür.  Bu çalışmada kültürümüzün en önemli yanlarını oluşturan anadil 

bilinci, isim verme, dinî inançlar, evlilik ve aile kurumu gibi değerlerin modernleşme ile 

birlikte nasıl kaybolmaya başladığı; söz konusu değerler yitimine karşı verilen mücadelede 

aydın bakış açısı ile muhafazakâr tepkinin arka planı tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Rasim Özdenören, Gül Yetiştiren Adam, Yabancılaşma, Eleştirel 

Yaklaşım. 
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ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN 

BAŞLICA SORUNLAR 

 

Doç. Dr. Kemal EROL 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ekemal@yyu.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Fethi DEMİR 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, fethidemir@yyu.edu.tr 

ÖZET 

Türkiye'deki öğretim kurumlarında dil ve edebiyat öğretimi geleneksel, davranışçı ve 

yapılandırıcı yöntem gibi değişen yaklaşımlarla gerçekleşmektedir. Türk dili ve edebiyatı 

öğretiminde arzu edilen seviyede olumlu bir sonuç alınamamış olması konusunda genel olarak 

üç ana nedenden söz edilebilir. Bunlardan ilki, sürekliliği ve kullanılabilirliği güçlü olmayan 

programlardan gelen nedenlerdir. İkincisi, yetersiz yetişmişlik düzeyi itibariyle öğretmenden 

ve öğretim ilke ve yöntemlerinden gelen nedenlerdir. Üçüncüsü ise öğretimin gerçekleştiği 

ortam; yani araç-gereç, sınıfsal hatta sosyal, siyasal, kültürel ve iktisadî koşulların 

oluşturduğu ortamdan gelen nedenlerdir. Ancak bu nedenlerin ortadan kalmasında görev ve 

sorumluluğun ağırlıklı olarak yüklendiği taraf öğretmen olmaktadır. Ortaöğretim 

kurumlarında dil ve edebiyat öğretimini gerçekleştirecek öznenin başta dil, kültür ve tarih 

olmak üzere edebiyata yakın pek çok bilimsel alana hâkimiyeti kaçınılmazdır. Dil incelemesi, 

etkin konuşma yeteneği, kültürel ve sanatsal faaliyetlere yatkınlığı yanında edebiyat 

tarihindeki yetkinliği çağdaş öğretmen modelinin dolayısıyla dil ve edebiyat öğretiminde 

öğretici rolünün ön koşullarıdır. Estetiği geliştirici ve kültürel değerlerin somut olarak 

alıcılara aktarıldığı bir dil ve edebiyat öğretimi zorunludur. Nitekim bu çalışma, ortaöğretim 

kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretimi sağlanırken karşılaşılan temel sorunları 

araştırmak, sonuçları bilimsel verilerle ortaya koyarak ilgililerin dikkatine sunmayı 

hedeflemektedir. Amaç, dil ve edebiyat öğretiminin nasıl yapılması gerektiği noktasında 

temel oluşturmak; dil ve edebiyatın öğretiminde gelişmenin önündeki engellerin ortadan 

kalkmasına önayak olmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Eğitim-öğretim Sorunları 
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SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA PAY ALIM TEKLİFİ ZORUNLULUĞUNUN 

DOĞMADIĞI HALLER 

 

Arş. Gör. Kenan KOÇ 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi,  kenankoc196@icloud.com 

ÖZET 

Pay alım teklifi zorunluluğunun doğması için kural olarak yönetim kontrolünün ele 

geçirilmesi gerekir. Ancak II-26.1 sayılı tebliğin 14ncü maddesinde bu kurala bazı istisnalar 

getirilmiştir. Bu istisnalar sınırlı sayı ilkesine göre düzenlenmiştir. Yani tebliğde yer alan bu 

durumlar dışında, yönetim kontrolünün ele geçirilmesine rağmen pay alım teklifi 

zorunluluğunun doğmadığı bir başka durum yoktur. Seri: IV, No:8 sayılı tebliğde bir liste 

halinde olmayan bu istisnalar ilk defa Seri: IV, No:44 sayılı tebliğde listelenmiştir. II-26.1 

sayılı tebliğle bazı değişiklikler yapılmış ve liste son halini almıştır. Buna göre, öncelikli şart 

olan yönetim kontrolünü sağlama şartı gerçekleşecek ancak bir pay alım teklifi zorunluluğu 

doğmayacaktır. Burada Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir karar vermesine gerek yoktur. 

Kurulun vereceği herhangi bir karar yalnızca açıklayıcı nitelikte olabilir. Pay alım teklifi 

zorunluluğunun küçük yatırımcıyı korumak, yatırımcının güvenli yatırım yapmasını sağlamak 

gibi bazı amaç ve işlevleri vardır. Bu amaçların hedefinden sapmaması için bazı durumlarda 

pay alım teklifi zorunluluğuna bazı istisnalar koyulabilir. 

Anahtar Kelimeler: Zorunlu çağrı, muafiyet 
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SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA PAY ALIM TEKLİFİ ZORUNLULUĞUNUN 

ORTAYA ÇIKMASI VE UYGULANMASI 

 

Arş. Gör. Kenan KOÇ 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi,  kenankoc196@icloud.com 

ÖZET 

Zorunlu pay alım teklifi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 25 ve 26ncı maddelerinde 

ve bu kanunun 25nci maddesinin ikinci bendi ile 26ncı maddelerine dayanarak hazırlanan II-

26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde ve II-26.1a sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de düzenlenmiştir. Halka açık anonim ortaklıkta, yönetim 

kontrolünü sağlayanların, küçük yatırımcıların paylarını almak için bir teklifte bulunmaları 

zorunludur. Buna, pay alım teklifi zorunluluğu denmektedir. Burada amaç küçük yatırımcının 

menfaatlerini korumaktır. Yönetim kontrolünün istemediği kişilerin eline geçmesi durumunda 

paylarını, kontrolü sağlayanlara satıp ortaklıktan ayrılabilecek olan küçük yatırımcı böylelikle 

kanun ve tebliğ kapsamında korumaya alınmış olmaktadır. Bu sayede şeffaf ve güvenilir bir 

düzenin sağlanması amaçlanmıştır. Bu güvenilirlik, şüphesiz ki ülkenin ekonomisini olumlu 

etkileyecektir. Pay alım teklifi zorunluluğu yalnızca halka açık anonim ortaklıklarda söz 

konusu olabilecektir. Ülkemizde halka açık ya da halka açık sayılan bir anonim şirket, halka 

kapalı anonim şirketlerden daha sıkı yasal sorumluluklara tabidir. Çünkü halka açılan bir 

şirketin çok sayıda ortağı olabilir ve piyasanın güvenliği açısından devlet kurumlarının 

birtakım önlemler alması gerekir. Pay alım teklifi zorunluluğu da bu önlemlerden bir 

tanesidir. Zaten tebliğin ilk maddesinde de amacın, halka açık ortaklıklardaki pay alım 

tekliflerinin düzenlenmesi olarak belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim, kontrol, çağrı

http://www.iksad.org/
mailto:info@iksad.org
http://www.iksadfuarkongre.org/
mailto:kenankoc196@icloud.com


  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

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

Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & 
Other Disciplines 

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

  

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

201 

მეტაფორის სწავლების ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე სკოლაში 
SOME ISSUES OF METAPHOR TEACHING IN MODERN SCHOOLS 

 

Ketevan SHOTADZE 

Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi 

თეზისი 

ტექსტის ადეკვატური გაგებისთვის აუცილებელი უნარების გამომუშავება 

სასწავლო პროცესის მნიშვნელოვანი ამოცანაა. მასწავლებელი ვალდებულია, რომ 

მოსწავლეები თავიდანვე შეაჩვიოს შესწავლილი ტექსტების მხატვრულ-

გამომსახველობით ხერხებზე მუშაობას. მეტაფორის სწავლება ტექსტზე მუშაობის 

რთული, მაგრამ მეტად მნიშვნელოვანი პროცესია, რაც მასწავლებლის 

ფილოლოგიურ ინტუიციასა და პროფესიონალიზმთან ერთად მოითხოვს 

თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების ღრმა ცოდნას. მეტაფორის 

განმარტებისას აუცილებელია ცნებებს შორის აბსტრაქტულ კავშირებზე 

ორიენტირება, მსგავსება-განსხვავებაზე აქცენტირება და ცნების გაერთიანება 

გარკვეულ ჯგუფებში საერთო და განმასხვავებელი ნიშნებით. სწავლება იწყება  

კონკრეტულ ტექსტში კონკრეტული მეტაფორის „აღმოჩენით“,  ყველა 

მახასიათებლის დეტალური ახსნით, მეტად მნიშვნელოვანია დამხმარე 

საშუალებების გამოყენება - გრაფიკული სქემების, თვალსაჩინო მასალის და ა. შ. 

მასწავლებელი უზრუნველყოფს კონკრეტული მეტაფორის პრეზენტაციას, 

განმარტავს თითოეული ობიექტის მნიშვნელობას და თვისებას და ახდენს 

პროვოცირებას, რომ მოსწავლემ დამოუკიდებლად შეძლოს აბსტრაქტული 

კავშირების დამყარება და ამის შემდეგ ახდენს  მეტაფორის აზრის ახსნას. სწორად 

დაგეგმილი და თანმიმდევრული საქმიანობა მასწავლებლისა მხატვრულ ტექსტზე 

მუშაობას და შესაბამისად, მეტაფორის სწავლებს აქცევს მეტყველების 

გამდიდრების საუკეთესო სტრატეგიად, მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგისა და 

მათი აზროვნებისა თუ  კრეატიული უნარების განვითარების საშუალებად. 

ABSTRACT 

The development of essential skills, necessary for adequate understanding of the text, 

represents an important task in educational process. The teacher is required to teach students 

initially to work with artistic and expressive means of the studied text. The metaphor teaching 

is quite hard and at the same time significant process in the text work that requires a teacher’s 

philological intuition and skills as well as deep knowledge of modern educational 

technologies.    When defining metaphor it is necessary to take a reference point for the 

abstract relations between the concepts, to emphasize their similarity-difference and to group 

the concepts according to their common and distinctive signs. The teaching begins with 

“discovery” of a certain metaphor in a certain text, with detailed explanation of all their 

characteristics. It is very important to use such aids as graphic schemes, illustrative materials, 
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etc. A teacher provides a presentation of a specific metaphor, defines the importance and 

features of each object and provokes a student’s independent establishment of abstract 

relations that results in student’s subsequent explanation of the essence and meaning of the 

metaphor. By properly planned and consistent activity of a teacher, working with an artistic 

text and, therefore, teaching of metaphor becomes the best strategy for speech enrichment and 

the means for development of students’ lexical stock, thinking and creative skills. 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYA YÖNELİK 

TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

 

Doç.Dr. Mahmut SAĞIR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, msagir@ksu.edu.tr  

Öğr. Gör. Neslihan AVAR VAYVAY 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, neslihanavar@hotmail.com  

Öğr. Gör. Zekeriya ARSLAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, zarslan46@hotmail.com  

Öğr.Gör. Betül ÇEBİ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, betulcebi@ksu.edu.tr  

Uzm. Hüseyin GÜVEN 

Karabağlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi, huseyin0709@msn.com  

ÖZET  

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 

Yazarlar Doç.Dr. Mahmut SAĞIR, KSÜ/Eğitim Fakültesi/Eğitim Yönetimi, Teftişi, 

Planlaması ve Ekonomisi Öğr. Gör. Zekeriya ARSLAN, KSÜ/Göksun Meslek Yüksek 

Okulu/Çocuk Bakımı ve Gençlik Hiz. Uzm. Hüseyin GÜVEN, Karabağlar Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni/İzmir Öğr. Gör. Neslihan AVAR VAYVAY, 

KSÜ/Göksun Meslek Yüksek Okulu/Çocuk Bakımı ve Gençlik Hiz Öğr.Gör. Betül ÇEBİ, 

KSÜ/Göksun Meslek Yüksek Okulu/Çocuk Bakımı ve Gençlik Hiz Teknolojinin hızla 

geliştiği günümüzde sosyal medya siteleri birbirinden farklı uygulamalarıyla hızla gelişmekte 

ve yayılmaktadır. Sosyal medya sunduğu olanaklardan dolayı yediden yetmişe herkesin 

ilgisini çekmiş ve tüm dünyada bireylerin çoğunluğu sosyal medyayı hayatlarının 

vazgeçilmez bir parçası haline getirmişlerdir. Bu araştırmanın amacı Meslek Yüksekokulunda 

okuyan öğrencilerin sosyal medyaya karşı tutumlarını çeşitli değişkenler açısından 

incelemektir. Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun 

Meslek Yüksekokuluna devam eden öğrenciler oluşturmakta, örneklemi ise bu evrenden 

rastgele olarak seçilen öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma analiz aşamasındadır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medyanın Etkileri, Sosyal Medya Kullanımı
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TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE 

EKOLOJİK KRİZ 

GREAT DANGER WAITING FOR TURKEY: CLIMATE CHANGE AND 

ECOLOGICAL CRISIS  

 

Arş. Gör. Dr. Mehmet Ali Çelik  

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

Doç. Dr. Ali Ekber Gülersoy 

Dokuz Eylül Üniversitesi, gulersoy74@gmail.com  

Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, selahattincelik@kilis.edu.tr 

ÖZET 

Son yarım asırdır uluslararası toplumun önemli gündem maddesi haline gelen iklim değişikliği 

ve ekolojik kriz meselesi, Türkiye’de yeterince tartışılmamaktadır. Yapılan birçok çalışma, 

iklim değişikliği ile ekolojik krizin Türkiye’ye önemli etkilerinin olacağını göstermesine 

rağmen, yetkililerce gereken önlemler alınmamaktadır. Küresel iklim değişikliği ve ekolojik 

kriz meselesi, Türkiye’yi gerek ekonomik gerek toplumsal gerekse de siyasal bağlamda zora 

sokacak riskler içermektedir. Bu çalışmada, “bu riskler nelerdir?” ve “söz konusu riskleri 

minimize etmek için ne gibi önlemler alınması gerekir?” sorularına yanıt aranacaktır.  

Yapılan çalışmalar, Türkiye’de son 40 yılda Marmara Denizi büyüklüğünde sulak alanın yok 

olduğunu ya da kullanılamaz hale geldiğini göstermektedir. Gerek yoğun antropojenik baskılar 

gerekse de iklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklık meselesi sonucunda sulak alanlar yok 

olmaya devam etmektedir. Zengin biyolojik çeşitlilik içeren sulak alanların yok olması 

sonucunda, birçok canlı türü ortadan kalkmaktadır. Biyologların yaptığı çalışmalar gerek 

Türkiye’de gerekse de Dünyada, “20. yy’daki hayvan türü kaybı, son iki bin yılda yok olana 

eşittir” şeklinde ifade edilmektedir. Bunun temel nedenlerinden birisi, her şeye kalkınma ve 

büyüme idesi ile yaklaşan insan faaliyetleridir. Zira zincir gibi birbirine bağlı olan ekolojik 

denge ve döngülerde meydana gelen bozulma tüm ekosistemleri olumsuz etkilemektedir. İnsan 

etkinliklerinin ekolojik döngüleri hızlandırması ya da bozması, ekosistemde bazen geri 

dönülemez sorunlara yol açar. Kısacası, küresel iklim değişikliği ve ekolojik kriz, Türkiye’de 

tarımsal faaliyetlerde verimsizlik, yiyecek kıtlığı, yoksullukta artış, su kalitesinin bozulması, 

çölleşme, vejetasyon alanlarının zarar görmesi, kuraklık ve sosyal huzursuzluk gibi olumsuz 

sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Dolayısıyla küresel ekolojik kriz, ekolojik 

döngülerin nasıl bozulduğu incelenerek anlaşılabilir. 

Küresel iklim değişikliği ve ekolojik krize bağlı olarak Türkiye’yi bekleyen olası tehlikelerin 

çözümü bilimsel, siyasal, ekonomik ve toplumsal önlemlerin alınmasından geçmektedir. 

Bilimsel önlemler açısından karbondioksit salınımının azalması oldukça önemlidir. Bunun için 

fosil yakıt kullanma teknolojilerinin iyileştirilmesi ve daha az CO2 salan yakıtların kullanılması 

gerekmektedir. Aynı zamanda tüm sektörlerde enerji verimliliğinin ve tasarrufunun arttırılması, 

yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidrolik, güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle, vb.) 

birincil enerji kaynakları içindeki payının arttırılması gerekmektedir.  
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Küresel iklim değişikliği ve ekolojik krizden çıkış için bilimsel çözüm önerilerinin yanında, 

antikapitalist bir bakış açısı gerekmektedir. Çünkü kapitalist kültürde, insanlar nesnelere 

dönmekle kalmayıp, metalara, diğer bir ifadeyle pazarda satılmak için tasarlanmış nesnelere 

dönüşürler. Nitelik niceliğe, bireysel kültür kitle kültürüne ve kişisel iletişim kitle iletişimine 

dönüşür. Doğal çevre devasa bir fabrikaya, kent baştan sona bir pazar yerine dönüşür. Böyle 

bir toplumsal ve siyasal ortamda küresel iklim değişikliği ve ekolojik kriz daha fazla 

derinleşerek içinden çıkılamaz bir hal alır. Dolayısıyla küresel iklim değişikliği ve ekolojik kriz 

fenomenini, toplumsal meselelerin doğal alanlara sirayet etme durumu olarak görmek gerekir 

ve bu çerçevede önlemlerin alınması elzemdir.  

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Ekolojik Kriz, Türkiye, Antikapitalizm, Çevre. 

ABSTRACT 

The matter of climate change and ecological crisis, which has become important agenda topic 

of international community for the last half century, has not being discussed enough in Turkey. 

Although a lot of studies done showed that climate change and ecological crisis would have 

important impacts on Turkey, required measures are not being taken by authorities. The matter 

of global climate change and ecological crisis includes risks for Turkey to go off the deep end 

in either economic, social or political context. In this study, we will seek answer to questions 

‘‘What are these risks?’’ and ‘‘What kind of measures should be taken to minimize the said 

risks?’’  

Studies carried out show that an wetland in Marmara Sea-size has disappeared or become 

unusable in the last 40 years in Turkey. As a result of both intensive anthropogenic pressures 

and drought problem arising out of climate change, wetlands are continuing to disappear. In 

consequence of disappearing wetlands which contain rich biological diversity, a lot of live 

species have been extincting. Studies by biologists are stated in the way that ‘‘loss of aminal 

species during 20th century equals to that of extincted/disappeared during the last two 

millennium, in both Turkey and the World. One of main reasons of this is human activities 

approaching everything by development and growth idea. Because, disruption occurring in 

ecolocigal balances and cycles, which are interconnected like chain, affects all ecosystems 

negatively. Accelerating or disrupting ecological cycles by human activities causes to 

irreversible problems sometimes. In short, global climate change and ecological crisis will lead 

to ensue adverse results such as non-productiveness in agriculture, food shortage, increase in 

poverty, degradation of water quality, desertification, damage of vegetation areas, drought and 

social unrest etc. Therefore, global ecological crisis can be understood by examining how 

ecological cycles have been disrupted. 

A recipe for evasion of potential dangers waiting for Turkey based on global climate change 

and ecological crisis crosses from taking scientifical, political, economical and social measures. 

In terms of scientifical measures, decrease of carbon dioxide emission is quite important. For 

this, it needs that technologies for using fossil fuel are improved and that fuels releasing less 

CO2 are used. At the same time, it is necessary for energy productivity and saving to be raised, 

and for new and renewable energy resources (hydraulic, solar, wind, geothermal, biomass, etc.) 

to be increased their shares within primary energy resources.  
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For exiting from global climate and ecological crisis, in addition to scientific look, an anti-

capitalist perspective is needed. Because, in the capitalist culture, people not only turn into 

objects, but also they transform into commodities (meta), i.e., objects/things which are 

designed to be sold in the market. Quality changes into quantity, individual culture into mass 

culture and personal communication into mass communication (media). Natural environment 

transforms into an enormous factory, and the city into a market place from beginning to end. 

On such a social and political setting, global climate change and ecological crisis gets on top of 

itself, by deepening more. Therefore, it is needed for phenomenon of global climate change 

and ecological crisis to regard as situation for spreading of social problems to natural areas and 

within this scope, it is necessary for measures to be taken.  

Key Words: Climate Change, Ecological Crisis, Turkey, Anti Capitalism, Environment. 

 

 

http://www.iksad.org/
mailto:info@iksad.org
http://www.iksadfuarkongre.org/


  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

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

Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & 
Other Disciplines 

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

  

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

207 

MAKRO EKONOMİK FAKTÖRLERİN BANKALARIN KARLILIĞINA ETKİLERİ: 

2008 YILI FİNANSAL KRİZİ VE KRİZ SONRASI DÖNEMDE AZERBAYCAN 

BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZEİNE BİR UYGULAMA 

 

Yrd. Doç.Dr. Mehmet Altan MASUN 

Marmara Üniversitesi, masun@marmara.edu.tr  

Yüksek Lisans Öğrencisi Ferid YUSUBOV 

Marmara Üniversitesi, farid_yusublu@yahoo.com 

ÖZET 

2007 yılında ABD’de başlayan Küresel Finansal krizin etkileri diğer ülkelere de etki etmiştir. 

Bağımsızlıktan sonra, Azerbaycan ekonomisi 1991-1994 yılları arasında buhran yaşamıştır. 

1995-2003 yılları arasında Anayasa’nın kabulü ile başlayan istikrar çabalarıyla ülke, 2003 

yılından itibaren gelişme dönemine geçmiştir. 2008 yılı Küresel Finansal krizinin Azerbaycan 

ekonomisine etkisi fazla olmasa da bazı önlemlerin alınması kaçınılmaz olmuştur. 2014 

yılından itibaren petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle ilgili olarak ekonomi resesyona girmiş ve 

2015 yılı içerisinde yapılan iki devalüasyonla (21 Şubat ve 21 Aralık), mevcut durum sistemik 

krizden bankacılık krizine dönüşmüştür. Bu çalışmada, 2008 Küresel Finansal Krizi ve 

sonraki dönemde makroekonomik göstergelerin Azerbaycan Bankacılık sektörünün karlılığına 

etkileri araştırılmıştır. Araştırma kapsamına 2008-2016 yılları ele alınmıştır. Araştırma 

sırasında, Azerbaycan Merkez Bankası, Finansal Piyasalar Denetleme Odası, Azerbaycan 

Devlet İstatistik Kurumu verilerinden yararlanılmıştır. Analiz E-views bilgisayar programında 

panel veri analizi kullanılarak yapılmıştır. Analizin bağımsız değişkenleri GSYİH, enflasyon 

oranı, Dolar/AZN (Azerbaycan Manat-para birimi) kuru, petrol fiyatı olarak belirlenmiştir. 

Bağımlı değişkenler ise Azerbaycan Merkez Bankası ve Finansal Piyasalar Denetleme Odası 

tarafından açıklanmış Bankacılık sektörünün genel bilançosu ve gelir tablosundan alınmıştır 

(aktif karlılığı ve sermaye karlılığı oranlardır). 32 Bankanın faaliyet gösterdiği sektörde, genel 

finansal tabloların ele alınmasının nedeni, geçmiş yıllarda sektörde çok iyi paya sahip, ama 

devalüasyondan sonra faaliyetlerini sürdürememiş bankaların kapanmasından dolayıdır. 

Devalüasyondan sonra 10 banka faaliyetini durdurmuştur. Bu çalışmada, makroekonomik 

faktörlerin bankaların karlılığına hangi düzeyde etkilediği araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: 2008 yılı finansal krizi, Azerbaycan Bankacılık Sektörü, bankaların 

karlılık analizi, Azerbaycan ekonomisi
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KOBİLERİN FİNANSAL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GAZİANTEP İLİ 

ÖZELİNDE ANKETE DAYALI BİR İNCELEME 

 

Doç.Dr. Mehmet CİHANGİR 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, cihangir@osmaniye.edu.tr 

Doç.Dr. Bülent ÖZ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, bulentoz@osmaniye.edu.tr 

Yüksek Lisans Öğrencisi Harun Fatih AĞCA 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, h.fatih.agca@hotmail.com 

ÖZET 

KOBİ’ler, ülke ekonomileri içerisinde oluşturdukları istihdam ve yaratmış oldukları katma 

değer dışında aynı zamanda ekonomide rekabet ortamının oluşmasına olanak sağlamaları 

açısından oldukça önem arz etmektedirler. Nitelik ve işlevleri gereği pek çok sorunla yüz 

yüze gelmektedirler. Bu sorunlar genel olarak “Düşük verimlilik, kredi temininde ve AB 

fonlarından yararlanmada güçlükler, düşük teknolojik düzey, nitelikli işgücü bulmada yaşanan 

sıkıntılar, devlet kuruluşlarından sağladıkları teşviklerde yetersizlik, işletmelerin tüm 

işlevlerinde ve genel yönetim anlayışlarında yaşanan büyük bilgi eksiklikleri, küresel rekabet 

karşısında yetersizlik, markalaşmada yaşanan sorunlar ve özsermaye yetersizliği” gibi 

sorunlardır. Ülkemizdeki istihdamın %74,2’sini sağlayan KOBİ’ler ülkemizdeki işletmelerin 

%99,8’ini oluşturmaktadır. Çalışmada, ülkemizde bu ölçekte etkinliği bulunan KOBİ’lerin 

finansal sorunları, büyük bir sanayi ve ticaret kenti olan Gaziantep İlimizdeki KOBİ’lerin 

finansal sorunları özelinde araştırılmış ve bulgularda karşılaşılan sorunların temelinde yatan 

nedenler araştırılarak çözüm önerileri üretilmeye çalışılmıştır. Bu anlamda Gaziantep Ticaret 

Odası verilerine gore, Gaziantep İli’nden toplam 175 ülkeye ihracat yapılıyor olması, Türkiye 

toplam üretiminde Gazainatep’in payının %5 dolayında bulunması ve Türkiye ihracatının 

%4.27’sinin Gaziantep’ten yapılmakta olması araştırmanın Gaziantep özelinde yapılmasının 

en önemli nedenlerindendir. Amacı, Gaziantep ilinde faaliyetlerini gerçekleştiren KOBİ’lerin 

finansal sorunlarını belirlemek ve bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler geliştirmek olarak 

belirlenmiş olan araştırma anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Anket, Gaziantep Ticaret 

Odası’na kayıtlı 19985 KOBİ içerisinden 380 firma ile yüz yüze görüşme sağlanarak 

uygulanmış ve analizi edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ankete cevap veren işletmelerin 

%78,2’si finansal sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Yaşanan finansal sorunlar; yetersiz 

özkaynak, finansal yönetimde yetersizlik, alacakların tahsilatında gecikme, satışların 

yetersizliği ve dini hassasiyetleri sebebiyle faizli krediden uzak kalma nedeniyle yaşanan 

kredi sorunları olarak ortaya konulmuştur. Ankete katılan KOBİ’lerin finansal sorunlarının 

çözümü için önerdikleri görüşleri ise aşağıdaki şekilde ortaya konmuştur. “Uzun vadeli ve 

düşük faizli kredi sağlanmalıdır, kredi kullanımında teminat ve diğer formalitelerin en aza 

indirilmelidir, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gelişimi için yeni teşvikler 

getirilmelidir, işletmenin sermaye piyasasından yararlanması için düzenlemeler yapılmalıdır, 

bankalar dışındaki diğer finans kurumlarından yararlanmak için gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır” Çalışmada sorulan çok sayıda soruyla işletmelerin finansal sorunlarını nasıl 

çözmeye çalıştıkları gözler önüne serilmiştir.  
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Anahtar Kelimeler: KOBİ, Gaziantep, Finansal Sorunlar  
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TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ EKONOMİSİ 

HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN ANALİZİ 

AN ANALYSIS OF PRESERVICE TEACHERS’ REFLECTIONS ON KNOWLEFGE 

ECONOMY FROM DEPARTMENT OF PRIMARY EDUCATION 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNGÖR 

Mersin Üniversitesi, mgungor@mersin.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. İlker YAKIN 

Mersin Üniversitesi, ilker@mersin.edu.tr 

ÖZET  

Günümüzde, bilginin kullanımı, kodlanması ve yayılması artan şekilde globalleşen ve 

dijitalleşen dünyamızda farklı disiplinler içerisinde ortaya çıkan yeni çalışma alanlarıdır. Bilgi 

ekonomisi, bilgi toplumu, ileri teknoloji medeniyeti ve ağ ekonomisi gibi terimleri içeren bir 

kavramdır. Daha özel olarak, bilgi ekonomisi kavramı dünyanın değişen ekonomik resminde 

bilginin rolünü hem bir çıktı hem de bir girdi olarak kabul eden bir önermeyi içerir. Bu 

yüzden toplumların bilginin rolü ile ilgili mevcut tutum ve düşüncelerinin dönüştürülmesi ve 

düzenlenmesi yardımıyla değişimi önemlidir. Bu sürece yardımcı olmak için üniversiteler 

belirtilen değişimde rol almalıdırlar. Bu çalışma; bilgi ekonomisinin nasıl ve ne düzeyde 

ortaya çıktığı konusunda araştırmacılar, uygulayıcılar ve karar vericileri bilgilendirmek için 

temel eğitim bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının (n = 107) bilgi ekonomisi 

hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkararak yeni gelişen bu söyleme katkı sunmaktadır. Anket 

ile toplanan veriler istatistiksel metotlar ile incelenmiştir. Çalışma sonuçları göstermektedir ki 

dördüncü sınıf öğretmen adaylarının bilgi ekonomisi hakkındaki düşünceleri kavramı 

aydınlatacak alt başlıklar halinde analiz edilebilir ve kavranabilir. Çalışmada son olarak bilgi 

ekonomisi hakkında daha fazla kavramsal ve uygulanabilir fikirler üretmek için sonraki 

çalışmalara öneriler getirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi Ekonomisi, Bilgi Toplumu, Ağ Ekonomisi  

ABSTRACT  

These days, there has been an emerging movement in the different fields toward using, 

coding, and dissemination of information and knowledge in increasingly globalized and 

digitalized world. The knowledge economy is a concept that has covering information society, 

high-technology civilization, knowledge society, and network economy etc. More 

specifically, the term has captured the premise that the role of knowledge could be not only an 

output but also an input in changing the economic picture of the world. Therefore, it is really 

important for societies about the role of knowledge to change via transforming and regulating 

existing attitudes and opinions. To help this process along, universities should have a part in 

changing that shift. This paper contributes to this emerging discourse by exploring preservice 

teachers’ (n = 107) reflections on knowledge economy from the department of primary 

education so as to inform researchers, practitioners, and policy makers about how and to what 

extend the concept of knowledge economy come out. The data obtained from the 

questionnaire were scrutinized by statistical methods. The results showed that the reflections 
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of preservice teachers from fourth grades regarding knowledge economy could be analyzed 

and comprehended under sub-titles highlighting the concept. Lastly, recommendations were 

provided for further studies to yield more conceptual and practical understandings of 

knowledge economy.  

Keywords: Knowledge Economy, Knowledge Society, Network Economy 
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER 

KARARI YETKİNLİK BEKLENTİLERİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

CAREER DECISION SELF EFFICACY EXPECTATIONS OF FACULTY OF 

ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDENTS : EXAMPLE OF 

BAYBURT UNIVERSITY 

 

Öğr. Gör. Mehmet KAPUSIZOĞLU 

Bayburt Üniversitesi, mkapusiz@bayburt.edu.tr   

 Yrd. Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN 

Bayburt Üniversitesi, hsengun@bayburt.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Füsun ÇELEBİ BOZ 

Bayburt Üniversitesi, fcelebi@bayburt.edu.tr   

ÖZET 

Bireyin mutlu bir yaşam sürdürebilmesi için üç önemli kararda çok dikkatli olması gerekir: 

Arkadaş, Eş ve İş. Bu üç önemli karar, bireyin gelecekteki hayatında başarı, güç, statü, 

saygınlık ve huzur kazanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin kariyer kararı yetkinlik beklentilerini ortaya 

çıkarmaktır. Araştırmada öğrencilerin kariyer kararı yetkinlik beklenti düzeyleri için Betz, 

Klein ve Taylor tarafından geliştirilen ve Işık tarafından Türkçeye uyarlanan Kariyer Kararı 

Yetkinlik Beklentisi Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi ve 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) test teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

literatür eşliğinde tartışılıp çeşitli öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Öğrencileri. 

ABSTRACT 

The individual must be very careful with the three important their decisions in order to be able 

to lead a happy life: choose of friend, partner and job. These three important decisions are 

crucial in achieving success, power, status, prestige and peace in the future life of the 

individual. The purpose of this study is to reveal the career decision self efficacy expectations 

of faculty of economics and administrative sciences students. In this study, for level of Career 

Decision Self Efficacy of students, General Self Efficacy scale,which was developed by Betz, 

Klein and Taylor and adapted into Turkish language by Işık was used. For data analysis, t test 

for independent samples and one way ANOVA techniques have been used. The results are 

discussed and several recommendations are presented in the light of literature. 

Keywords: Career, Career Decision Self Efficacy Expectation, Faculty Of Economics And 

Administrative Sciences Students 
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN 

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZYURT 

Gaziantep Üniversitesi, melike.ozyurt@yahoo.com  

Öğretmen Gözde BAŞTOPÇU 

MEB, gozde.bastopcu@gmail.com  

Öğretmen Fazilet BARCIN 

MEB, fazilet_barcin@hotmail.com  

Öğretmen Gülben DEVİREN 

MEB, gulbendeviren@gmail.com  

ÖZET 

Amaç: Araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerini çeşitli 

değişkenler açısından incelemektir. Bu bağlamda ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel 

düşünme becerilerinin analiz, değerlendirme ve çıkarım boyutlarının cinsiyet, kaçıncı kardeş 

oldukları ve kardeş sayısı değişkenlerine göre incelenecektir. Yöntem: Bu araştırma, betimsel 

nitelikte olup genel tarama modeli esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 

Gaziantep / Türkiye ilinde rastgele yöntemle seçilen 12 ilkokulun dördüncü sınıfında öğrenim 

gören 617 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak (Demir, 2006 ) 

tarafından geliştirilen Eleştirel Düşünme Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek eleştirel düşünme 

becerisinin 6 alt boyutunun ayrı ayrı ölçülmesine imkan veren, Değerlendirme (9), Analiz (8), 

Çıkarım (8), Yorumlama (10), Açıklama (9) ve özdeğerlendirme (12) olmak üzere toplam 55 

maddeden oluşmaktadır. Araştırmada eleştirel düşünmenin çıkarım, analiz ve değerlendirme 

alt boyutları ele alındığı için ölçeğin bu alt boyutlara ilişkin toplam 25 maddeden oluşan 

bölümü öğrencilere uygulanmıştır. Ölçekte yer alan maddeler verilen durum için öğrencinin 

yorum yaparak, sunulan iki seçenekten birini işaretlemesini gerektirmektedir. Uygulama 

sonrasında eleştirel düşünme ölçeğinde yer alan maddelere verilen yanıtlar değerlendirilmiş, 

her bir madde için doğru yanıtlar (1), yanlış yanıtlar (0) kodlanarak veri girişi sağlanmıştır. 

Çalışmada öğrencilerin eleştirel düşünme düzeyleri ölçekte yer alan sorulara verilen doğru 

yanıtların her bir alt boyut için toplam puanı alınarak hesaplanmıştır. Eleştirel düşünme 

becerisinin analiz, çıkarım ve değerlendirme alt boyutları ile cinsiyet arasındaki ilişki 

bağımsız gruplar t testi, kaçıncı kardeş olunduğu ve kardeş sayısı arasındaki ilişki ise tek 

yönlü Anova testi yapılarak belirlenmiştir. Bulgular: Araştırma verilerinin analizinden elde 

edilen bulgular; • Eleştirel düşünme becerisinin analiz alt boyutuna göre; - Cinsiyet açısından 

(t=2.89 , p<.05), kaçıncı kardeş olunduğu açısından(F=2.32, p<.05), anlamlı bir fark 

olduğunu; - Kardeş sayısı(F= 1.57, p>.05) açısından anlamlı bir fark olmadığını 

göstermektedir. • Eleştirel düşünme becerisinin çıkarım alt boyutu göre; - Cinsiyet ve kaçıncı 

kardeş olunduğu açısından anlamlı bir fark olmadığını ( p>0.5); - Kardeş sayısı (F=2.51, 

p<.05) açısından anlamlı fark olduğunu göstermektedir. • Eleştirel düşünme becerisinin 

değerlendirme alt boyutuna göre ise; - Cinsiyet, kardeş sayısı ve kaçıncı kardeş olunduğu 

açısından anlamlı bir fark olmadığını (p>.05) göstermektedir. Sonuç: Araştırma sonucunda, 

eleştirel düşünme becerisinin analiz alt boyutunda öğrencilerin cinsiyeti açısından kız 
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öğrenciler lehine anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencinin kaçıncı kardeş 

olduğu incelendiğinde, sıralamada sonda olanlar lehine farkın arttığı belirlenmiştir. Eleştirel 

düşünme becerisinin çıkarım alt boyutunda ise, cinsiyet ve kaçıncı kardeş olunduğu açısından 

anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Son olarak eleştirel düşünmenin değerlendirme alt 

boyutunda da cinsiyet, kardeş sayısı ve kaçıncı kardeş olunduğu açısından anlamlı bir ilişki 

olmadığı ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme, cinsiyet, kardeş sayısı 
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SOSYAL BİR PROBLEM OLARAK IRKÇILIK 

 

Arş.Gör. Muhammet ÇEVİK 

Adıyaman Üniversitesi, muhammetcevik@adiyaman.edu.tr 

ÖZET 

Sosyal problemler, toplumun bir üyesi olması dolayısıyla, tek tek bireyleri ilgilendiren bir 

boyuta sahip olduğu kadar toplumsal grupları ya da toplumun tümünü ilgilendiren bir boyuta 

da sahiptir. Bu nedenle sosyal problemleri ele almanın ve onların çözümüne katkı sunmanın 

önemli yadsınamaz. Ancak neyin ya da nelerin bir sosyal problem olduğuna dair evrensel, 

sabit veya kesin bir tanım yapmak zordur. Özellikle bir durumun sosyal problem olarak 

tanımlanmasında kültürel norm ve değerlerin belirleyici olması bazı sosyal problemler 

konusunda ciddi farklılaşmalara sebep olmaktadır. Irk ve ırkçılık sorunu da üzerinde 

toplumsal uzlaşmanın az olduğu sosyal problemlerden biridir. Irkçılık, ırk temelli bir 

toplumsal eşitsizlik sistemini yaratan ve koruyan ideolojilere, eylemlere ve politikalara atıfta 

bulunmaktadır. Irk kavramı ise sosyal olarak önem taşıyan fiziksel özelliklere dayanılarak 

toplumsal olarak oluşturulan kategorileri ifade etmektedir. Sosyal bilimcilere göre bir 

toplumdaki belirli sayıda insan, hayat standartlarını ve değerlerini tehdit eden bir durum 

olduğunu ve bu durumun düzeltilmesi için bir şeyler yapılması gerektiğini kabul ederse ortada 

bir sosyal problem olduğunu söyleyebiliriz. İşte ırkçılık, çeşitli gruplar için yaşam beklentisi, 

eğitim, istihdam, sağlık, konut, gelir, yoksulluk ve zenginlik gibi alanlarda olduğu gibi önemli 

eşitsizliklere yol açtığından toplumsal bir sorundur. Toplumsal düzeyde, analistler ırkçılığı 

insan potansiyelinin kullanılamaması, yoksulluğun maliyetleri ve eşitsizlikle ilişkili sosyal 

problemlerle, ayrımcılık ve bölünmeden doğan toplumsal çatışmalarla bağlantılandırır. Bu 

bildiride sosyal bir problem olarak ırkçılığı teorik bir perspektiften ele alarak 

değerlendireceğiz. Irkçılığın mahiyeti ve boyutlarını, ırkçı politikaların sonuçlarını ve 

ırkçılığın değişen doğasını incelemeye çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Problemler, Eşitsizlik, Irkçılık 
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ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALAR İLE SINAV KAYGISI ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS AND TEST 

ANXIETY 

 

Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU 

Hacettepe Üniversitesi, baloglu@hacettepe.edu.tr 

Yrd.Doç.Dr. Mehmet MURAT 

Gaziantep Üniversitesi, mmurat6147@gmail.com 

Yrd.Doç.Dr. Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR 

Selçuk Üniversitesi, caglagirgin@selcuk.edu.tr 

Prof.Dr. Şahin KESİCİ 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, sahinkesici@konya.edu.tr 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin erken dönem uyumsuz şemaları ile sınav kaygıları 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırma 881 lise 

öğrencisi ile yürütülmüştür. Örneklemde 635 kız öğrenci (%72.1) ve 246 erkek öğrenci 

(%27.9) yer almıştır. Araştırmada kullanılan Young vd. (2003) tarafından geliştirilen Young 

Şema Ölçeği Kısa Form’nun Türkçeye uyarlama çalışması Soygüt,  Karaosmanoğlu ve Çakır 

(2009) tarafından yapılmıştır. Diğer ölçek olan Sınav Kaygısı Envanteri ise Spielberger 

(1980) tarafından geliştirilmiş, Türkçe’ye uyarlama çalışması Öner (1990) tarafından 

yapılmıştır. Erken dönem uyumsuz şemalar ile sınav kaygısı arasındaki çoklu ilişkiyi 

incelemek için kanonik korelasyon hesaplanmış ve tek kanonik fonksiyonun istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu kanonik fonksiyonda korelasyon katsayısı .50 [λ = 

.73, F(28,1706) = 10.50, p < .001] bulunmuştur. 

Kanonik fonsksiyondaki ilişkiler incelendiğinde, her iki sette de tüm değişkenlerin ilgili 

fonksiyon ile |.30| üstü yükleme yaptığı bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar yorumlandığında 

erken dönem uyumsuz şemaların artmasının sınav kaygısında kuruntu ve duyuşssallık 

boyutlarındaki artış ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Erken dönem uyumsuz şemalar, sınav kaygısı, lise öğrencileri. 
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FAKÜLTE YAŞAMININ NİTELİĞİ, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE YAŞAM 

DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY OF FACULTY LIFE, 

ACADEMIC SELF-EFFICACY AND THE LIFE SATISFACTION: A FIELD 

RESEARCH ON STUDENTS OF FACULTY OF ECONOMICS AND 

ADMINISTRATIVE SCIENCES  

 

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN    

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mustafatasliyan@hotmail.com   

Yrd. Doç. Dr. Bengü HIRLAK 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, benguhirlak@hotmail.com.tr   

Doktora Öğrencisi Enise FİDAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, enise_gun@hotmail.com   

Doktora Öğrencisi Bilge GÜLER 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, bilgeeguler@gmail.com  

ÖZET 

Bu araştırmada, fakülte yaşamının niteliği, akademik öz-yeterlik ve yaşam doyumu arasındaki 

muhtemel ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Fakülte yaşamında öğrencilerin karşılaştığı 

akademik şartlar ve durumlar ile öğrencinin akademik öz-yeterlilik ile yaşam doyumu düzeyi 

arasında bir ilişki olduğu varsayımı ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, bir devlet 

üniversitesinin iktisadi ve idari bilimleri fakültesinin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilere 

bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anket 

soruları, literatürde güvenilirliği kanıtlanmış ölçeklerden alınmıştır. Araştırmada fakülte 

yaşamının niteliğini ölçmek için, Epstein ve McPartland (1976) tarafından geliştirilen ve 

Yılmaz (2002) tarafından Türkçeye uyarlanmış ölçekten Yılmaz ve Çokluk Bökeoğlu’nun 

(2006) yararlanarak geliştirdiği 3 boyuttan ve 37 ifadeden (fakülteden memnuniyet-15 ifade, 

öğretim elemanlarından memnuniyet-15 ifade, sınıf ortamı ve öğrenci ilişkilerinden 

memnuniyet-7 ifade) oluşan ölçek; akademik öz-yeterliği ölçmek için, Jerusalem ve 

Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen, Yılmaz vd. (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 

tek boyuttan ve 7 ifadeden oluşan ölçek; yaşam doyumunu ölçmek için ise, Diener vd. (1985) 

tarafından geliştirilen tek boyuttan ve 5 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Anket sonucu 

elde edilen veriler SPSS kullanılarak analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fakülte Yaşamının Niteliği, Akademik Öz-Yeterlik, Yaşam Doyumu 

ABSTRACT 

In this research, it is aimed to determine the possible relationship between the quality of 

faculty life, academic self-efficacy and satisfaction with life. The research was carried out 

with the assumption that there is a relationship between the academic conditions and 

situations faced by the students in the faculty life and level of academic self-efficacy and 

satisfaction with life of the student. For this purpose, a research was conducted on students 

studying in various departments of the faculty of economic and administrative sciences of a 
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state university. Questionnaire was used as data collection method in the research. The survey 

questions were taken from scales whose reliability is proven in the literature. In order to 

measure the quality of the faculty life, the scale used in this research was developed by 

Epstein and McPartland (1976) and was adapted to Turkish by Yilmaz (2002), Yılmaz and 

Çokluk Bökeoğlu (2006) developed by using a scale, consisting of 3 dimensions and 37 

statements (satisfaction with faculty-15 statements, satisfaction with faculty members-15 

statements, satisfaction with classroom environment and student relations-7 statements); to 

measure academic self-efficacy, the scale used in this research was developed by Jerusalem 

and Schwarzer (1981), was adapted to Turkish by Yilmaz et al. (2007), consists of one 

dimension and 7 statements; to measure satisfaction with life, the scale used in this research 

was developed by Diener et al. (1985), consisting of one dimension and 5 statements. The 

data obtained from the questionnaires were analyzed by using the SPSS.  

Keywords: The Quality of Faculty Life, Academic Self-Efficacy, The Satisfaction with Life 
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ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE SOSYAL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Prof.Dr. Mustafa TAŞLIYAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mustafatasliyan@hotmail.com   

Doktora Öğr. Tuba BIYIKBEYİ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, tubabiyikbeyi@windowslive.com  

Doktora Öğrencisi Enise FİDAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, enise_gun@hotmail.com  

ÖZET 

İnsan faktörü örgütlerin rekabet gücü ve üstünlüğü kazanıp varlığını sürdürerek hedeflerine 

ulaşabilmesi için, en temel etmenlerden biridir. Bu sebeple örgütlerin sahip olduğu insan 

kaynağının kullanımı konusunda dikkatli davranması ve bu kaynakların iş yeri ile ilgili olan 

pozitif duygularını köreltici uygulamalardan kaçınması gerekmektedir. Örgütsel sinizm 

bireylerin, çalıştıkları örgütlerin ahlaki bütünlükten yoksun olduğu ve örgütsel çıkarlar 

uğruna, dürüstlük, samimiyet, hakkaniyet gibi ilkelerin feda edildiği yönündeki inançlarıdır. 

Örgütsel sinizm yalnızca, negatif düşünceli insanların örgüte taşıdığı duygular değil, bu 

tutumların örgüt ortamında yaşanan deneyimlerle şekillendirilmesidir. Sosyal bağlılık, bireyin 

sosyal dünyası içerisindeki arkadaşlar, aile, akranlar, tanıdıklar, yabancılar, topluluklar ve 

toplum ile ilişkilerini içeren içsel aidiyet ve yakınlık duygusunun yansımasını ifade eden bir 

terimdir. Bireyler sosyal varlıklardır ve içerisinde bulundukları çevre ile hep bir uyum 

mücadelesi sürdürmektedirler. Bu mücadele esnasında bireylerin çalıştığı örgütteki negatif 

durumlar ve örgüte karşı olan ahlak yoksunluğu inancının bireylerin sosyal bağlılıkları ile 

ilişkisini incelemek bu çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Araştırma verileri, 

anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Anket oluşturulurken Lee ve Robins (1995) 

tarafından geliştirilen ve tek boyuttan oluşan Sosyal Bağlılık ölçeği, Brandes vd (1998) 

tarafından geliştirilen üç boyutlu Örgütsel Sinizim ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırma bir 

bankanın ana çağrı merkezi çalışanlarına uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS paket program 

kullanılarak ilgili analizlere tabi tutulmuştur. Bu analizlerden elde edilen bulguların genel 

sonucuna göre örgütsel sinizm ile sosyal bağlılık arasında negatif yönlü yüksek düzeyde 

anlamlı bir ilişki belirlenmiş, sosyal bağlılık düzeyi arttıkça örgütsel sinizmin azaldığı tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sinizm, Sosyal Bağlılık, Çağrı Merkezi
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THE EDUCATIONAL LEVEL OF SHUIZU LOCATED AROUND THE SOUTHERN 

EAST OF GOIZHOU REGION IN CHINA  

中国贵州东南部地区水族的教育情况 

 

Nuray PAMUK OZTURK 

Ankara UniversityDepartment of Sinology, nuray_panuk@hotmail.com 

汉学系，安卡拉大学，安卡拉，土耳其 

ABSTRACT 

There have been totally living 55 different ethnic groups in the territory of China that 49 out 

of 55 different groups have been located at the region of Guizhou. The main theme of this 

article is to investigate the education level of ethnic groups which are located around the 

southern east of Guizhou region in China. Due to the cultural diversity of this region as well 

as the existence of different ethnic groups, the main focus into the article shall be solely one 

of them that is Shuizu. During the selection of this related group for this article, it is primarily 

taken into account their population level, historical background and cultural identification. At 

the beginning, there shall be presented the education level of Shuizu community and 

intensively analyzed the general educational policy of Turkey in comparison to the related 

ethnic groups located in China in terms of their school agenda. 

Keywords: China, Ethnic Groups, Educational Level, Shuizu, Turkey 

中文摘要 

中国有55个少数民族，在贵州就有49个。本文章主要内容是中国贵州东南部地区少数

民族的教育情况。因为中国贵州东南地区少数民族众多，所以我们就选择水族的教育

情况进行研究。我们选水族主要是因为它们人口多，文化、历史悠久。本文主要研究

该族的教育情况。本文章还包括土耳其教育的基本情况和同阶段孩子的教育情况。 

关键词：中国，少数民族，教育情况，水族，土耳其 
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FİLİSTİNLİ ŞAİR MAHMUD DERVİŞ’İN ŞİİRLERİNDE SÜRGÜN TEMASI 

THE THEME OF EXİLE IN THE POEMS OF PALESTİNİAN POET  

MAHMOUD DARWİSH 

 

Yrd. Doç. Dr. Nurullah YILMAZ 

Atatürk Üniversitesi,  nurullah.yilmaz@atauni.edu.tr  

ÖZET 

Vatansız ve kimliksiz yaşamış olması Filistinli şair Mahmud Derviş’in edebi konumuna ve 

şairlik misyonuna farklı bir anlam kazandırmıştır. Sürgündeki bir halkın yani Filistin’in 

sürgün bir ferdi ve şairi olarak sembolleşen Derviş, Filistin topraklarının işgali ve halkının 

esareti karşısında verdiği amansız mücadelesi sayesinde “Direniş şairi” unvanını kazanmış ve 

Filistin halkının gözünde adeta bayraklaşmıştır. Gerek İslam coğrafyası, gerekse başta Avrupa 

olmak üzere Batı dünyasında bir bakıma zorunlu ikamete tabi tutulduğu süre içinde yaşadığı 

gurbet atmosferi onu hiçbir zaman yılgınlığa, bitkinliğe ve ümitsizliğe itmemiş, aksine 

halkının duygularına tercüman olma hususunda onun daha fazla motive olmasına neden 

olmuştur.  Bu çalışmanın ana temasını oluşturan “sürgün” kavramı, modern Filistin şiirinin 

sembol ismi olan Mahmûd Derviş’in şiirlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Üstelik yakın 

dönem dünya edebiyat literatüründe sürgün denince Mahmud Derviş, Mahmud Derviş 

denince akla sürgün gelmektedir. Aynı zamanda Derviş, Filistin halkının on yıllardır karşı 

karşıya kaldığı zor şartların dışa vurumu mahiyetinde gurbet, vatan özlemi,  toprak tutkusu, 

kimlik sorunu gibi temaları da “sürgün” temasıyla iç içe işlemiştir. 

Anahtar kelimeler: Mahmud Derviş, Filistin, sürgün, hapis, vatan özlemi. 

ABSTRACT 

Th stateless and the problem of identity has survived a different meaning to palestinian poet 

Mahmoud Darwish’s literary and his poet mission. He lived his life in exile Just like the 

people of Palestine. He came into a one of the symbol names in the eyes of the Palestinian 

people with this aspect. At the same time he won the title of the resistance poet  thanks to his 

struggle against the invasion of the Palestinian territories and in the face of his captivity of the 

people. In various periods he has been banned from entering Palestinian territory. During this 

period he were forced to live in Egypt, Syria, Tunisia, France and Germany. But he did not 

lose to never despair. On the contrary in this environment of homesickness he even more 

motivated. The main theme of this study on the concept of "exile", has created an important 

place in poem of Mahmoud Darwish who is the name of a symbol of modern Palestinian 

poetry. Already Mahmoud Darwish comes to mind when is said in exile. In Addition, The 

Dervish articulated in his poems The Palestinian people’s  difficult conditions that they are 

faced in decades such as dignity and nostalgia, and problem of identity and eart passion with 

the concept of exile. 

Keywords: Mahmoud Darwish, Palestin, exile, prison, nostalgia 
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THE STRUCTURAL ANALYSIS OF AGRICULTURE, FOOD AND ENERGY 

SECTORS IN TURKEY; AN INPUT-OUTPUT ANALYSIS 

 

Prof.Dr. Osman KARKACIER 

Akdeniz University, 

Associate Prof.Dr. Gülden BÖLÜK 

Akdeniz University, guldenboluk@akdeniz.edu.tr 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyse the structural interdepency of the agriculture, food and 

energy sectors in Turkey. An input–output model is useful in analysing the economic 

relationship of linkages among major sectors of an economy. Economists regularly use input–

output models to examine the economic interrelationship among the agricultural, food and 

other sectors of the economy, such as the food, agriculture and energy sectors. Using input–

output analysis, it is possible to project output requirements that must be met by the 

agricultural and food sectors, given a change in output in the energy sector of the economy. 

The data of this study comes from the State Institute of Statistics Prime Ministry, Republic of 

Turkey, (SIS) databases for the Input–Output Structure of the Turkish Economy. Since the 

pioneer work of Wassily Leontief in the 1930s, numerous studies of inter-industry input–

output relationships have been completed [6]. The Leontief input–output model has been 

applied for macro analysis since 1970. An input–output model consist of three basic tables; 

(1) The transaction table, (2) Technical coefficients, (3) The interdependence coefficients 

matrix. The transaction table of sectors may be written as a simultaneously set as follows; 

x11+x12+x13+Y1=X1 x21+x22+x23+Y2=X2 x31+x32+x33+Y3=X3 ……. (Eq:1) where; xij 

= sales from sector i (rows) to sector j (column), Yi = sales from sector i to final demand and 

Xi = total output of sector i.. Eq1; represents a three sector economy. We explain the inter-

industry relationship among sectors as aij = xij/Xj. This expression may be rearranged to read 

Xij = aijXj, which is interpreted to mean that the level of sales from sector i to sector j 

depends upon the level of output in sector j. In the mathematical formal transaction; Input-

output coefficient, Leontief Invert Matrix, and production multupliers have been computed for 

Turkey economy. In line with this, A matrix , (1-A) Leontief matrrix, (1-A)-1 Leontief Invert 

Matrix have been derived and interpreted. 

Key Words: Energy use in agriculture and Food sectors, Input–output analysis 
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STANDART REÇETE HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR DENEME: GAZİANTEP 

ALİNAZİK ÖRNEĞİ 

A STUDY ON STANDARD RECIPE PREPARATION: GAZİANTEP ALİNAZİK 

EXAMPLE 

 

Yrd. Doç. Dr. Oya ÖZKANLI  

Gaziantep Üniversitesi, ozbayram@gantep.edu.tr 

Arş. Gör. Erol TAŞKIN 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi eroltaskin@ibu.edu.tr 

ÖZET 

 Kültür hiç şüphesiz toplumların temel yapı yapıtaşlarından arasında yer almaktadır, yemek 

kültürümüz ise kültürümüzün içinde önemli kültür varlıklarımızdan biridir ve bunun 

korunması önem arz etmektedir. Standart reçete ise yemeklerimizin yapılış tekniklerini ve 

malzeme ağırlıkları gibi teknik konularda belli bir standart yakalamak için yapılan deneysel 

çalışmalardır. Gaziantep ise ülkemizde mutfağıyla öne çıkan şehirlerimizden birisi olduğu 

söylenebilir. Son olarak Unesco tarafından yaratıcı şehirler ağına gastronomi dalına kabul 

edilmiştir bunun yanında Avrupa birliği ve Türk Patent Enstitüsün tarafından verilmiş coğrafi 

işaret sertifikalı yemekleri bulunmaktadır. Çalışmamızda betimsel tarama yöntemi 

kullanılarak beş farklı Gaziantep yemekleri kitabı ve beş farklı Gaziantep’te bulunan lokanta 

şefinin vermiş olduğu tarifler baz alınarak bir reçete oluşturuldu ve oluşturulan bu standart 

reçeteler duyusal analiz testine tabi tutuldu. 

Anahtar Kelimeler: Yemek kültürü, Alinazik, Gaziantep, Reçete  

ABSTRACT 

 Culture is undoubtedly among the basic building blocks of society, Food culture is one of the 

important cultural assets in our culture and it is important to protect it. The standard recipe is 

an experimental work to get a certain standard in technical issues such as the making 

techniques of our food and material weights. In Gaziantep, it can be said that our country is 

one of the cities that stands out with its cuisine. Finally, Unesco has been recognized as a 

gastronomic network for the network of creative cities, as well as has geo-coded food served 

by the European Union and the Turkish Patent Institute. In our study, a recipe was made on 

the basis of the descriptions given by five different Gaziantep food books and five different 

restaurant chefs in Gaziantep using descriptive scanning method and these standard 

prescriptions were subjected to sensory analysis test. 

Keywords: Food Culture, Alinazik, Gaziantep, Recipe 
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ESKİ TÜRKLERDE TOY-ŞÖLEN YEMEKLERİ ve İÇECEKLERİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Oya ÖZKANLI 

Gaziantep Üniversitesi,  ozbayram@gantep.edu.tr 

Araştırmacı Gökhan ARSLAN 

Gaziantep Üniversitesi, g.arslan.89@hotmail.com 

ÖZET 

Tarihin en kadim uluslarından olan Türkler birçok kudretli devlet teşekkül ederek derin bir 

tarihi maziye, zengin bir kültürel değere ve geleneğe sahip olmuşlar ve kültürel değerlerini 

töre ile gelecek nesillere aktarmışlardır. Eski Türk töresinde devletin ve milletin önemli 

günlerinde toylar ve şölenler tertip edilmiştir. Asya Hunlarına kadar uzanmakta olan toy töresi 

hükümdar başkanlığında yılda üç defa olmak üzere -yılbaşı, ilkbahar ve güz-  yapılan ayın 

“wu” gününde gerçekleştirilmiştir. Toy dini ayinlerin yapıldığı, halkın nüfusunun ve 

hayvanların sayıldığı ve devlet meselelerinin görüşüldüğü üç büyük toplantı şeklinde 

yapılmıştır. Toydan sonra düzenlenen şölenlere devlet büyükleri, yabancı elçiler, misafirler ve 

halk katılmış ve onlara Türk mutfağının eşsiz lezzetleri ve içecekleri ikram edilmiştir. Ayrıca 

Türklerin binlerce yıldır baharın gelişi olarak kutladıkları nevruz, Türk tarihinde ve 

kültüründe bir yer tutmuştur. Nevruz, Türklerce takvim başlangıcı olarak kabul görmüş ve 

Göktürkler tarafından bağımsızlık günü olarak kutlanmıştır. Nevruz, Türklerin yanı sıra 

birçok topluluk tarafından baharın müjdeleyicisi olarak kutlanmıştır. Bu özel günde devlet 

ileri gelenleri ve halk çeşitli etkinler düzenleyerek birlik ve beraberliği güçlendirmişlerdir. 

Kutlamalara katılan misafirler için sofralar kurulmuş ve misafirler en güzel şekilde 

ağırlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Eski Türklerde Düğün, düğün yemekleri, Türk şölen yemekleri 
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN EKONOMİK BÜYÜME 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

Doç.Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ 

Muş Alparslan Üniversitesi, o.altunc@alparslan.edu.tr  

Doç.Dr. Okyay UÇAN 

Ömer Halisdemir Üniversitesi, okyayu@hotmail.com 

Uzman Abdulmenaf AKYILDIZ 

Ömer Halisdemir Üniversitesi, abdulmenafakyildiz@hotmail.com 

ÖZET  

Küreselleşme sürecinin getirdiği rekabet ortamı ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarını 

açmakta ve kaynakların dengesiz dağılımına neden olmaktadır. İç tasarrufları yetersiz olan 

gelişmekte olan ülkeler bu farkını kapatabilmek için dış kaynaklara yönelmektedirler. 

Sermaye kıtlığı yaşayan gelişmekte olan ekonomilerin gelişmiş ekonomilerden iç tasarruf 

yetersizliğini doyuracak biçimde tasarruf ithal ettiği (dış borç) görülmektedir. Bu bağlamda 

dış borçların ekonomik büyümenin temel dinamiklerinden birini oluşturduğunu söylemek 

mümkündür. Çünkü kısa, orta ve uzun vadeli yatırım yapabilmek için sermayeye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Sermaye için de tasarrufların fazla olması gerekmektedir. Ancak tasarrufun 

fazla olması yüksek bir gelirle mümkündür. Zira gelişmekte olan ekonomilerde gelir düzeyi 

düşüktür. Bu nedenle iç tüketimde bir azalışın meydana gelmemesi için hükümet aygıtı iç 

tasarruflara başvurmak yerine, genelde dış tasarruflara yönelmektedir. Bu durumda dış 

borçlanma ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki önem kazanmaktadır. Genelde dış 

borçlanma, fakirliğin kısır döngüsü sarmalından kurtulamayan ekonomiler için 

önerilmektedir. Bu bağlamda dış borçların ekonomiler için olumsuz bir netice doğuracağı 

düşünülmemelidir. Önemli olan dış borçların kullanım şekilleridir. Eğer dış borçlar 

ekonominin büyümesi için kullanılmış ise bir ilaç gibidir. Etkisini hemen göstermese bile orta 

ve uzun vadede makroekonomik performansı pozitif etkileyebilmektedir. Dolayısıyla dış 

borçlar etkin ve verimli alanlara yani kendisini finanse edebilecek alanlara yatırıldığı takdirde 

ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir netice bırakabilmektedir. Ancak ulusal gelire katkısı 

bulunmayan atıl alanlara veya reel gelir getirmeyen finansal enstrümanlara (hükümetin 

popülist politikaları gibi…) yatırıldığı takdirde ekonomik büyümeye pozitif etki etmek yerine, 

ekonomi için problem teşkil etmekte ve ekonomik krizlerin temel sebebi olabilmektedir. Dış 

borç ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırıldığı bu çalışmada, 

Türkiye ekonomisinin 1998Q1-2016Q2 dönem verileri kullanılmıştır. Dış borç ve ekonomik 

büyüme serilerinin aynı mertebeden durağan olup olmadığı Augmented Dickey Fuller ve 

Phillips Perron birim kök teknikleri yardımıyla test edilmektedir. Verilerin entegre olma 

durumlarına göre ARDL analizi yapılması planlanmaktadır. Çalışmanın sonucunda dış borçlar 

ile ekonomik büyüme arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisinin bulunması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dış Borçlar, Ekonomik Büyüme, ARDL 
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İŞLETMELERDE KRİZ İLETİŞİMİ: ÜLKER ŞİRKETİ’NİN KRİZE 

DÖNÜŞEN "1 NİSAN REKLAMI” ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

CRİSİS COMMUNİCATİON İN BUSİNESS: A RESEARCH ON DİSPUTED “1 

APRİL FOOL’S DAY” ADVERTİSEMENT BY ÜLKER COMPANY 

 

Yrd. Doç. Dr. Özlem DUĞAN 

Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, ozlem.dugan@usak.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Emine ŞAHİN 

Gaziantep Üniversitesi, İletişim Fakültesi, emines@gantep.edu.tr 

ÖZET 

Özel ve kamu kurumlarının belirli dönemlerde problemlerin kontrolden çıkması gibi krizlerle 

karşılaşmaktadır. Önem verilmeyen veya göz ardı edilen küçük riskler ve belirsizlikler 

kurumu krize sürükleyebilir. Bir kurum için en zor dönemler kriz dönemleridir. Zira bu 

dönemi atlatamayan firmaların hem içinde bulundukları pazarda rakip firmalar hem de hedef 

kitle gözünde itibar ve imajı düşmekte hem de uzun vadede satış hacmi bu durumdan 

etkilenmektedir. Bu nedenle kurumun itibar ve imajını da etkileyen krizlerin üstesinden 

gelinmesi yani doğru yönetilmesi önemlidir.  

Bu alanda yapılan çalışmalar firmalarda gerçekleşme ihtimali olan veya halihazırda başlayan 

kriz durumlarında çeşitli stratejiler ortaya koymaya yöneliktir. Kriz durumunda olan kurumun 

krize neden olan problemi belirlenip, kısa sürede çözüm üretilmesi gerekmektedir. Bu süreçte 

yönetimde yer alan liderin de firmanın kriz yönetiminde başarılı iletişim gerçekleştirmesi 

önemlidir. Kurumun hangi alanda faaliyet gösterdiği çok iyi analiz edilip,  sektörün iyi ve 

kötü yönlerinin belirlenerek kriz öncesi olası krizler (senaryolar) tespit edilmelidir. Kurumun 

bütün çalışanlarının krize karşı eğitilmesi ve gereken önlemlere karşı bilgilendirilmesi 

gerekmektedir.  

Bu çalışmada Türkiye'nin sayılı firmalarından Yıldız Holding'in bünyesinde yer alan Ülker 

Bisküvi Sanayi A.Ş'ye ait Ülker markasının TV'de ve sosyal medyada yayınlanmasının 

ardından krize dönüşen 1 Nisan şakalarını konu alan reklam videoları sonrasında uyguladığı 

kriz yönetimi, ortaya konan kriz iletişimi stratejileri kapsamında incelenmektedir. Çalışmada 

kurum tarafından nasıl bir kriz iletişimi uygulandığı, krize nasıl müdahale edildiği, krizin 

yönetilme biçimi, toplumun hassasiyetinin dikkate alınıp alınmadığı çalışmada kurum 

yetkilileri tarafından sosyal medya ve TV’de yaptığı paylaşımlar incelenip değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kriz, Kriz Yönetimi, Reklam, Ülker Reklamları 

ABSTRACT 

Private and public organizations face crises such as problems getting out of control in certain 

periods. Small risks and uncertainties that are regarded unimportant or ignored can lead to 

crises in the organization. The most difficult period for an organization is the crisis period. 

Because the reputation and the image of companies which cannot survive this period are lost 

or affected negatively both in the eyes of their competitors in the market and the target 

audience as well as their sales volume being affected in the long term. Therefore, it is of 
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utmost importance that the crises which affect the reputation and the image of organization 

are overcame- namely managed effectively.   

Studies conducted in this area aim to put forward various strategies in case of crises that are 

already present or likely to happen in companies. In case of a crisis, the problem which causes 

this crisis needs to be determined and resolved in a short period of time. During this process, 

it is important for the leader in the administration to achieve successful communication 

regarding the company’s crisis management. The area in which the organization is operating 

should be analyzed very well and the possible crises (scenarios) should be identified 

beforehand by determining the good and bad aspects of the industry. All the employees of the 

company must be trained for a crisis and be informed about the required precautions.   

In this study, crisis management by Ülker brand belonging to Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 

which operates within Yıldız Holding, one of the leading food companies in Turkey, about an 

advertisement depicting April Fool’s Day jokes is analyzed in terms of crisis communication 

strategies. The advertisement led to a crisis after airing on TV and social media. In the study, 

what kind of crisis communication was implemented by the company, how the crisis was 

responded, how the crisis managed, whether the society’s sensitivity was taken into account 

or not, and the comments by company executives on social media and TV are analyzed and 

evaluated.  

Key Words: Crisis, Crisis Management, Advertisement, Ülker Advertisements   
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REGÜLASYON KAVRAMI: TÜRKİYE’DE TELEKOMÜNİKASYON 

SEKTÖRÜNDE REGÜLASYONUN ÖNEMİ  

 

Öğr. Gör. Pınar HAMİDİ 

Ufuk Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, 

hamidipinar8080@hotmail.com  

 ÖZET 

 Devletin ekonomiye müdahalesi, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Günümüzde ise 

düzenleme ve denetleme uygulamalarının genel adı olan “regülasyon”, serbest piyasa 

ekonomisine devlet tarafından yapılmakta olan bir müdahaledir. Liberal ekonominin 

kabulünden bu yana, piyasa işleyişine devlet müdahalesinin olmaması halinde ortaya çıkan 

tekelleşme sorunu ve piyasa başarısızlıkları ile mücadelede “regülasyon” adı verilen devlet 

müdahalesi kaçınılmaz olmuştur. Serbest piyasa ekonomisinde tam rekabet koşullarının 

gerçekleşememesi ve toplumsal refahın optimizasyonunun sağlanamaması sebebiyle 

“ekonomide kamu müdahalesine ihtiyaç olduğu” görüşü bugün artık tüm liberal ekonomilerce 

kabul görmüş bir olgudur. Regülasyon uygulamaları, gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde 

genellikle bağımsız düzenleyici kurumlar eliyle gerçekleştirilmektedir. Söz konusu bağımsız 

düzenleyici kurumların en temel amacı; düzenleme yaptıkları sektörde rekabetin tesisini 

sağlamaktır. Ayrıca düzenlenen sektörün sağlıklı bir biçimde ve güven ortamı içinde işleyişini 

gerçekleştirmek, hizmet çeşitlerinin arttırılması, tüketicilerin çıkarlarının üst düzeyde 

tutulmasıyla onlara yüksek kalitede hizmet sunumunun sağlanması da düzenleyici kurumların 

diğer amaçlarındandır. Gerek hane halkı gerekse iş dünyasındaki aktörlere çok sayıda hizmet 

sunumu yapan telekomünikasyon sektörü, küreselleşen dünyada bilgi akışı ve iletişimin 

sağlanmasında kilit bir rol oynamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler için “ekonomik kalkınma 

kaldıracı” olarak anılan telekomünikasyon sektörünün düzenlenmesi, bilgi ve teknoloji yoğun 

bir sektör olması sebebiyle oldukça önem taşımaktadır. Bu bağlamda ülkemizde 

telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren düzenleyici kurum, Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu’dur. Bu çalışmada regülasyon kavramı ışığında Türkiye’de 

telekomünikasyon sektörünün düzenlenmesinin önemi irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Regülasyon, Bağımsız Düzenleyici Kurumlar, Telekomünikasyon 

Sektörü  
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TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULANMASININ VERGİ TOPLAMA 

ÜZERİNE ETKİSİ: BİST 100 ŞİRKETLERİNDE ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI VE 

ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ 

 

Prof Dr. Recep GÜNEŞ 

İnönü Üniversitesi 

Yrd Doç Dr. Ahmet Fethi DURMUŞ 

İnönü Üniversitesi, ahmet.durmus@inonu.edu.tr  

Özge ÖZKAN 

 İnönü Üniversitesi 

ÖZET 

Devlet koymuş olduğu kanunlar çerçevesinde işletmelerin belirli dönemlerinde elde ettiği kar 

üzerinden vergi alır. Ancak, muhasebe, işletmelerin finansal olayların kayıtlanması sonucu, işletme 

ve çıkar guruplarına finansal bilgiler üreten bir bilim dalıdır. Bu farklılık muhasebe 

uygulamalarındaki farklılığı da beraberinde getirerek ticari kar kavramı ile mali kar kavramını 

ortaya çıkarmıştır. Vergi kanunları değerleme ilkeleri ile muhasebe standartlarının değerleme 

ilkelerinin farklı olması işletmelerin dönem sonu karlarını da farklı olarak hesaplanmasına neden 

olmaktadır. Bu farklılığın genel olarak muhasebe standartlarında ertelenmiş vergi varlığı ve 

ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile finansal tablolarda izlenmesi öngörülmüştür. Ertelenmiş vergi 

ticari kar ile mali kar arasında bir ilişki kurmaktadır. Vergi kanunları açısında geçici olarak kabul 

edilmeyen giderler veya vergiye tabi olmayan gelirler, dönemsellik kavramı açısından ele 

alındığında her iki uygulamada farklılık göstermektedir. Diğer bir ifade ile, bazı giderlerin veya 

gelirlerin bu dönem gelir veya gider olarak kabul edilmeyip gelecek dönemlerde kabul edilmesi 

dönemsellik kavramı açısından karda farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 

BİST’te hisse senetleri işlem gören şirketlerin 10 yıllık verileri kullanılarak ertelenmiş vergi borcu 

ile ertelenmiş vergi alacaklarını incelemek ve Türkiye’de işletmelerin muhasebe standartlarını 

uyguladıklarında, devletin toplayacağı vergilerde standartlarda olduğu gibi vergi ertelemesinin olup 

olmadığını ortaya koymaktır. Muhasebe standartları uygulayan işletmelerin her yıl finansal 

tablolarının doğruluğu hakkında denetim yapılacağı göz önüne alındığında, yeni TTK ya göre 

finansal tablolarını Muhasebe Standartlarına göre düzenlenmesi bir yandan devletin denetim 

maliyetini azaltacak diğer taraftan işletmelerin finansal tabloları daha gerçekçi olacağından devletin 

vergi toplama işlevi de daha gerçekçi olacaktır. Bu kapsamda BİST’ e kayıtlı işletmelerin 2006-

2016 yılları arasındaki bilançoları üzerindeki Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Ertelenmiş Vergi 

Yükümlülükleri hesapları toplam tutarları ve içerik analizi yapılarak test edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ertelenmiş vergi borcu,Ertelenmiş vergi varlığı, BİST 100 
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PETROL PİYASASINDA OYNAKLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ: GARCH MODELLERİ İLE 

BİR UYGULAMA 

 

Yrd. Doç. Dr. Samet EVCİ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, sametevci@osmaniye.edu.tr 

Doç. Dr. Mehmet CİHANGİR 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, cihangir@osmaniye.edu.tr 

Arş. Gör. Erhan ERGİN 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, erhanergin@osmaniye.edu.tr 

ÖZET 

Temel enerji kaynakları içerisinde dünya enerji ihtiyacının büyük kısmını karşılayan petrolün 

fiyatlarındaki ani yükseliş ve düşüşler, hem sektör yatırımcılarının hem de bu emtiaları işleyen ve 

tüketen işletmelerin maliyetlerinin artmasına ve maruz kaldıkları riskin yükselmesine neden 

olmaktadır. Bu bağlamda petrol piyasasında fiyat hareketlerini doğru şekilde tahmin edebilen ve 

riskini etkin şekilde yönetebilen işletmeler ve yatırımcılar, bu piyasaya ne zaman yatırım 

yapacaklarına ilişkin kararı daha iyi verebilecekler ve karlılıklarını arttırabileceklerdir. Bu 

kapsamda çalışmanın amacı petrol fiyatlarındaki oynaklığın tahmini, buna ilişkin uygun modelin ve 

dağılımın belirlenmesidir. Bu amaçla çalışmada son on yıla ait Brent petrole ilişkin günlük getiri 

serileri kullanılmıştır. Petrol fiyatlarındaki oynaklığı modellemek için normal ve student-t dağılımlı 

Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) modeli ile olumlu ve olumsuz 

haberlerin oynaklık üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla asimetrik GARCH modelleri 

arasında yer alan EGARCH modeli kullanılmıştır. Simetrik ve asimetrik GARCH modelleri 

arasında en uygun modelin belirlenmesinde hata istatistiklerinden yararlanılmıştır. Bu yönü ile 

çalışma, petrol piyasasında oynaklığın öngörülmesi için uygun modelin belirlenmesine olanak 

sağlamakta, asimetrik etkiyi dikkate alan değişen varyans modelleri kullanılarak petrol fiyat 

serilerinde asimetrik etkinin var olup olmadığını ortaya koyarak, yatırımcının riskini doğru tahmin 

edilmesine yardımcı olmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Petrol Piyasası, Oynaklık, GARCH Modeli, Asimetrik Etki  
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BİST-100 ENDEKSİ, DÖVİZ KURU, FAİZ VE ALTIN ARASINDAKİ VOLATİLİTE 

GEÇİŞKENLİĞİ 

 

Prof. Dr. Selim BAŞAR 

Atatürk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü selim@atauni.edu.tr 

Arş. Gör. Bengü TOSUN 

Atatürk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü bengu.tosun@atauni.edu.tr 

Arş. Gör. Gürkan BOZMA3 

Atatürk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü gurkan.bozma@atauni.edu.tr 

ÖZET 

Küreselleşme ile birlikte finans piyasalarındaki sınırlamaların ortadan kalkması, yatırımcıların 

istedikleri ülkelerde yatırım yapmasına olanak sağlamıştır. Dolayısıyla uluslararası yatırımlarda 

hareketlilik artmış, piyasalar birbirlerini daha fazla etkilemeye başlamıştır. Piyasalar arasındaki bu 

etkileşim hisse senedi ve menkul değerler piyasaları getirilerinde volatilite oynaklıklarını ortaya 

çıkarmaktadır. Hisse senedi ve menkul değerler piyasalarındaki volatilite oynaklıkları, 

yatırımcıların kararlarını büyük ölçüde etkilediğinden oldukça önemlidir. Çünkü yatırımcılar 

açısından fazla oynaklık, riski beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan, riskin fazla olduğu 

piyasalarda getiriler fazla olmaktadır. Bu çalışmada döviz kuru, altın fiyatları, faiz oranı ve BİST-

100 endeksi arasındaki oynaklık geçişkenliklerinin VAR-MGARCH-BEKK modeliyle incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Elde edilecek bulgular neticesinde, koruma (hedging) oranları ve optimal portföy 

ağırlıkları hesaplanarak yatırımcıya yol gösterecek tavsiyeler ortaya konulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: BİST-100, Altın, MGARCH, Döviz Kuru  
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BİR PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK POPÜLER EZGİLERİN REKLAM 

SEKTÖRÜNDE KULLANIMI 

THE USE OF POPULAR MELODIES IN THE ADVERTISING SECTOR AS A 

MARKETING STRATEGY 

 

Arş. Gör. Selin OYAN 

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, selin.oyan@inonu.edu.tr 

Doç. Dr. Ünal İMİK 

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, unalimik@gmail.com 

ÖZET 

Geçmişten günümüze bir sanat dalı olarak kabul gören müzik sanatı, endüstrileşme ve teknolojik 

imkânların ilerlemesi sonucu, günümüzde oldukça önemli bir pazarlama unsuru olma noktasına 

gelmiştir. Yapılan müzik türleri kültürden kültüre farklılık gösterse de, müziğin kullanımı, 

kültürlerin hayatta kalması için gerekli olan araçları bulma gereksinimi gibi ortak özelliklere sahip 

olmuştur. Bu bağlamda, görsel ve işitsel medya araçları devreye girmektedir. Popüler kültür 

etkileşiminde reklamların rolü ise, birleştirici gücün en somut faktörü haline gelmiştir. 

Özellikle medya araçlarının vazgeçilmez öğelerinden biri haline gelen ses unsuru, müzik 

ürünlerinin bir pazarlama aracı haline gelme sürecini hızlandırmıştır. Bu noktada ürünlerin 

tanıtımında tercih edilen müzik yapıtlarının, geçmişte halkın beğenisini kazanmış ve popüler hale 

gelmiş ürünler arasından seçilmesi de reklam kampanyasının başarısızlık riskinin en aza indirilmesi 

olarak düşünülmektedir. Bu sebeple birçok reklam ajansı, bilinen ve halkın beğenisini kazanmış 

popüler ezgileri orijinal ya da yeniden düzenlenmiş biçimleriyle kullana gelmişlerdir. 

Bu araştırmada, bir pazarlama stratejisi olarak popüler ezgilerin reklam sektöründe kullanımı çeşitli 

yönleriyle ele alınmaktadır. Araştırma betimsel bir özellik sergileyip veriler kaynak taraması ve 

anket yolu ile elde edilmiştir. Örneklemler, rastlamsal yöntemle seçilmiş ve elde edilen veriler 

çeşitli tablolara dönüştürülerek yorumlanmıştır. Yapılan araştırmada popüler ezgilerin reklam 

sektöründe sıkça kullanıldığı, popüler ezgilerin seçiminde ulaşılmak istenilen hedef kitlenin yaş, 

cinsiyet, sosyal statü vb. niteliklerinin önemli olduğu, popüler nitelikteki reklam müziklerinin daha 

kısa sürede benimsenebildiği vb. sonuçlara ulaşılmıştır. Bununla birlikte, örneklemlerin bir 

bölümünün ise, orijinal niteliklere sahip ve reklama özel hazırlanmış ya da bestelenmiş eserlerin 

özgün yönüyle daha başarılı olduğu yönünde görüş belirttiği de dikkatlerden kaçmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Reklam, Müzik, Medya, Pazarlama 

ABSTRACT 

Music, accepted as a branch of art from past to present, has become a very important marketing 

factor as a result of industrialization and the development of technological means. Although kinds 

of music change from culture to culture, use of music has had the characteristics such as the need to 

find the tools necessary for the survival of cultures. In this sense, visual and aural media tools step 

in. The role of advertisements in the interaction of the popular culture has become the most concrete 

factor of the connective power. 
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Especially, the sound element that has become one of the irreplaceable elements of media tools has 

accelerated the process of music products becoming a marketing tool. At this point, music works 

preferred in the promotion of products' being chosen among the popular products that have received 

public appreciation is thought to be able to minimize the risks of failure of the publicity campaign. 

Because of this, many advertising agencies have used popular tunes that have received public 

appreciation in their original forms or their rearranged forms. 

In this study, use of popular tunes in the advertising sector as a marketing strategy was mentioned 

from various aspects. The study is descriptive and the data were collected through literature review 

and questionnaire study. Samples were chosen randomly and the obtained data were converted into 

various tables and interpreted. In the conducted research, the conclusion was that popular tunes are 

often used, that qualifications of the target group like their age, gender, social status etc. are 

important and that jingles that are of popular tunes are adopted in a short period of time etc.. 

However, it is also important to note that part of the samples opined that the original works that are 

composed specifically for the advertisement are more successful with their originalities. 

Key Words: Advertisement, Music, Media, Marketing 
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KAPADOKYA’DAKİ BİZANS ESERLERİNİN TURİZM İÇİNDEKİ YERİ: IHLARA 

VADİSİ ÖRNEĞİ 

THE LOCATION OF BYZANTINE MONUMENTS IN TOURISM IN CAPPADOCIA: 

SAMPLE OF IHLARA VALLEY 

 

Doç.Dr. Sevcan YILDIZ 

Akdeniz Üniversitesi, sevcanyildiz@akdeniz.edu.tr 

Öğr.Gör. Dr. Engin DERMAN 

Akdeniz Üniversitesi, ederman@akdeniz.edu.tr  

ÖZET  

Bizans İmparatorluğu dünya tarihinde en uzun süre hüküm sürmüş devletlerden bir tanesidir. 

Anadolu toprakları önemli Bizans eserlerine sahiptir. Kapadokya bölgesi bu bakımdan çok 

zengindir. Çalışmada bu bölge içerisinde yer alan Ihlara Vadisi ele alınmış, bu alandaki Bizans 

eserleri literatür taraması ile ortaya konmuştur. Özellikle inanç ve kültür turizmi bakımından büyük 

önem taşıyan bu kaynakların Türk turizmindeki rolünü vurgulamak amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kapadokya, Bizans Eserleri, Turizm, Ihlara Vadisi. 

ABSTRACT 

The Byzantine Empire is one of the longest running states in world history. Anatolian lands have 

important Byzantine monuments. Cappadocia region is very rich in this respect. Ihlara Valley in this 

region was considered in the study and Byzantine monuments in this area have been revealed by 

literature review. It is aimed to emphasize the role of these resources, which have great importance 

in terms of faith and culture tourism in Turkish tourism. 

Keywords: Cappadocia, Byzantine Monuments, Tourism, Ihlara Valley. 
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DÖVİZ KURLARININ KISA SÜRELİ SERMAYE GİRİŞLERİ ÜZERİNDEKİ 

ASİMETRİK ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA 

 

Prof. Dr. Sevda YAPRAKLI 

Atatürk Üniversitesi, sevda1@atauni.edu.tr 

Arş. Gör. Gürkan BOZMA 

Atatürk Üniversitesi, gurkan.bozma@atauni.edu.tr 

Yük. End. Müh. Murat AKDAĞ 

mrtakdag@gmail.com  

ÖZET  

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de döviz kurlarının kısa süreli sermaye girişleri üzerindeki kısa ve 

uzun dönemli simetrik/asimetrik etkilerini incelemektir. Bu amaçla 1992-2016 dönemine ait üçer 

aylık veriler kullanılarak, Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) ve Doğrusal Olmayan 

Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (NARDL) modeller tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre 

değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisi bulunmaktadır. Ancak kısa ve uzun dönemde döviz 

kurlarının kısa süreli sermaye girişleri üzerindeki etkisi asimetrik niteliktedir. Sonuç olarak bu 

çalışmada yapılan analizler, döviz kurlarında meydana gelen değişmelerin (düşme-yükselme) kısa 

vadeli sermaye girişlerini farklı büyüklüklerde (artma-azalma) etkilediğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Sermaye Hareketliliği, Türkiye Ekonomisi, Eş-Bütünleşme, 

ARDL, NARDL 
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ENTEGRE RAPORLAMANIN YATIRIMCILAR AÇISINDAN ANALİZİ: ENTEGRE 

YATIRIM ANALİZİ ALGORİTMA DENEMESİ 

AN INTEGRATED REPORTING ANALYSIS FOR INVESTORS: INTEGRATED 

INVESTMENT ANALYSIS ALGORITHM EXPERIMENT 

 

Prof. Dr. Şerafettin SEVİM 

Dumlupınar Üniversitesi, serafettin.sevim@dpu.edu.tr 

Arş. Gör. Ali KESTANE 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, alikestane@kilis.edu.tr 

Bilim Uzmanı Damla Nafiye YILMAZ 

Dumlupınar Üniversitesi, damlayilmaz2710@gmail.com  

ÖZET  

Günümüzde işletmelere ait sunulan finansal bilgiler; bilgi kullanıcılarına, gelecekte işletmelerin 

sürdürülebilirliği ve değer yaratma süreçleri ile ilgili yeterli bilgi sağlamamaktadır. Bu anlamda, 

özellikle yatırımcılar ve kreditörler ile birlikte diğer bilgi kullanıcıların karar almasında; geçmişe ait 

finansal verilerin yanında geleceğe ışık tutacak finansal olmayan veriler ile değer yaratmaya ilişkin 

bilgilerin üretilmesi ve sunulması önemli hale gelmiş ve sonucunda Entegre Raporlama sistemi 

doğmuştur. Genel olarak, entegre raporlamanın ilkeleri, raporlamada yer alacak bilgilerin niteliği ve 

raporun içeriği belirlenmekte fakat bilgi teknolojileri bağlamında karar vericilerin entegre 

raporlamada yer alan bilgilerden faydalanarak değer yaratmaya yönelik nasıl karar verecekleri 

önemli bir sorun yaratmakta ve söz konusu bilgilerin yatırım kararına yönelik nasıl entegre 

edileceği merak konusu olmaktadır. Bu çalışmada entegre raporda yer alan finansal bilgiler ile 

finansal olmayan bilgilerin sermaye ögeleri bağlamında iş modelinde nasıl değere dönüştüğü ve söz 

konusu değerin yatırımcı davranışlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın amacı 

doğrultusunda, raporlamanın hitap ettiği kitle yatırımcılar ile sınırlandırılmış olup yatırımcıların 

hisse senetlerine ilişkin kararlarının oluşturulmasına yönelik oluşturulan entegre yatırım analizi 

algoritması ise çalışmanın önemini göstermektedir. Gelecekte yapılacak olan çalışmalar bakımından 

ise bu çalışma temel teşkil etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Entegre Raporlama, Sermaye Ögeleri, Entegre Yatırım Analizi, Değer 

Yaratma  

ABSTRACT  

Today's financial information presented to businesses; it does not provide enough information to the 

information users related to future sustainability and value creation processes of companies. In this 

sense, especially in the decision of investors and creditors and other information users; it has 

become important to produce and present information on non-financial data and value creation that 

will shed light on the future as well as historical financial data as a result İntegrated Reporting 

System is born. Generally, the principles of integrated reporting define the nature of the information 

to be included in the report and the content of the report. But in the context of information 

technology, how decision-makers decide to create value by taking advantage of the information 

contained in integrated reports creates a significant problem. It is wondered how such information 

will be integrated into the investment decision. In this study, it is aimed to determine how financial 

information and non-financial information included in the integrated report are converted into value 

in the business model in terms of capital issues and to examine the effect of this value on investor 
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behaviors. In this sense, the reporting audience is limited with investors. The integrated investment 

analysis algorithm test, which is designed to determine investors' decisions about equity, shows the 

importance of working. Therefore, this study is the basis for future studies.  

Keywords: Integrated Reporting, Capital Items, Integrated Investment Analysis 
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KESİNLİK AÇISINDAN EN İLERİ DERECEDE BULUNAN DOĞRU BİLGİ 

ANLAMINDA BİR TERİM: HAKKA’L-YAKİN 

 

Doç.Dr. Vecihi SÖNMEZ 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, vsonmez66@gmail.com  

ÖZET 

Gerçek varlık, doğru hüküm'’ anlamındaki hak ile ‘’gerçeğe uygun kesin bilgi'’ anlamındaki yakın 

kelimelerinden oluşan terkip, ‘’iç duyu veya iç tecrübe yoluyla ulaşılan ve kesinlik bakımından en 

son merhaleyi teşkil eden doğru bilgi'’ diye tanımlanabilir. Hakka’l-yakın Kur’ânı Kerîm’de iki 

yerde geçmektedir. Bunlardan birinde, başta Kur’an olmak üzere İslâmî gerçekleri yalanlayıp 

haktan sapanların cehenneme atılacağı belirtilirken kullanılmakta ve ‘’meydana gelmesi kesin olan 

bir hususun fiilen gerçekleşmesi'’ mânasına gelmektedir (el-Vâkıa 56/95). Diğerinde ise Kur’an’ı 

yalanlayanların âhirette büyük pişmanlık duyacakları ve dolayısıyla azaba mâruz kalacakları haber 

verilirken bunun yaşanacak bir gerçek olduğu vurgulanmaktadır (el-Hâkka 69/51). Hakka’l-yakın 

tabirinin hadislerde mevcudiyeti tesbit edilememiştir. Bu bildirimizde İslâm düşünce tarihinde 

doğru bilginin kesinlik derecelerinden biri olan hakka’l-yakın  kavramı üzerinde İslam alimlerinin 

görüşlerini izah ederek, hakka’l-yakın bilginin iç duyu veya iç tecrübe vasıtasıyla insanda meydana 

gelen en kesin bilgiyi ifade ettiğini ispata çalışacağız. Kur’an’da kâfirlerin cehenneme gireceğine 

dair verilen haberler vasıtasıyla elde edilen bilgi ilme’l-yakıne, onların cehennemi görerek 

bilgilenmeleri ayne’l-yakıne, oraya girip azabı bizzat tatmalarıyla hâsıl olan sonuç ise hakka’l-

yakıne örnek olarak zikredilir. Ayrıca insanın, Allah’ın yaratıkları öldürdükten sonra diriltmeye 

kadir olduğuna ilişkin aklî ve naklî bilgisi ilme’l-yakın, Hz. İbrâhim’in, eliyle parçalayıp ayrı ayrı 

tepelere koyduğu kuşların diriltildiğini müşahede etmesiyle (el-Bakara 2/260) edindiği bilgi ayne’l-

yakın, Allah’ın ölüleri nasıl dirilttiğini merak eden bir müminin O’nun tarafından öldürülüp 

diriltilmesiyle ulaştığı bilgi de (el-Bakara 2/259) hakka’l-yakındir. 

 

http://www.iksad.org/
mailto:info@iksad.org
http://www.iksadfuarkongre.org/
mailto:vsonmez66@gmail.com


 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

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

Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & 
Other Disciplines 

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

 

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

239 

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL SAĞLAMLIĞI : KATILIM 

BANKALARI ÖRNEĞİ 

 

Doç. Dr. Yasemin Deniz KOÇ 

Dumlupınar Üniversitesi, 

Dr. Ferit KARAHAN 

Dumlupınar Üniversitesi, ferit.karahan@dpu.edu.tr 

ÖZET 

Bu çalışmada Panel Eşbütünleşme Testi, Panel Granger Nedensellik testi ve Vektör Hata Düzeltme 

Modeli (VECM) kullanılarak Türk Bankacılık Sektöründeki katılım bankası örneği için finansal 

istikrar ve finansal istikrarı etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 2000-2015 dönemine 

ait banka verilerinin kullanıldığı çalışmada finansal sağlamlık ve bunda etkisi olan faktörler ortaya 

konulacak olup rekabet gücüne yönelik bir değerlendirme yapılacaktır. Türkiye’de katılım 

bankalarına yönelik bu kapsamda yapılmış bir çalışma olmaması çalışmanın özgünlüğü ve literatüre 

katkısıdır. 

Anahtar Kelimeler: finansal sağlamlık- katılım bankaları- zaman serisi modelleri 
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TERÖR, TERÖRİZM KAVRAMLARI İLE TURİZM-TERÖRİZM İLİŞKİSİ 

TERROR, TERRORISM CONCEPTS AND TOURISM-TERRORISM RELATIONSHIP 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi Yavuz DEMİRCİ 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, yavuzdemirci1@gmail.com 

Öğr.Gör. Hande DEMİRCİ 

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu, hande.kurt@kavram.edu.tr 

ÖZET  

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada artarak devam eden terör eylemleri, küresel olarak terör ve 

terörizm kavramının daha fazla gündeme taşınarak, ülkeleri farklı tedbirlerle çözüm yolları 

arayışına itmektedir. Günümüze kadar farklı anlamlar yüklenerek çeşitli şekillerde karşımıza çıkan 

terör kavramı üzerinde uzlaşılmış temel bir tanım olmamakla birlikte, içerisinde genel olarak şiddet, 

korkutma, baskı, yıldırma, taraf olmaya zorlama, tahrip gibi ulusa ve sisteme karşı isteklere cevap 

alabilme eylemleri olarak ifade edilmektedir. Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için farklı güçler 

tarafından maşa olarak kullanılan terör ve terörist eylemlerinin ülkemize verdiği zararlar günden 

güne farklı boyutlara ulaşmakta, bu eylemler, amacı sadece turizm faaliyetine katılmak olan 

insanları hedef olarak seçtiğinde ise yaptıklarının haklı gerekçe olmadığını daha açık bir şekilde 

göstermektedir. Terör faaliyetleri tam olarak ortadan kaldırılamasa da ülkemiz açısından yarattığı 

olumsuz durumları en aza indirmek, ülke imajını özellikle turizm sektörümüze verdiği zararları 

önlemek adına çeşitli tedbirler alarak yaşanacak olan krizlerin önüne geçmek hedeflenmektedir. Bu 

çalışmada turizm sektörünün en büyük problemlerden biri olan terör ve terörizm kavramı 

tanıtılarak, sektördeki ulusal ve uluslararası etkileri incelenmiştir. Ülkemizde yaşanan terör olayları 

ve zarar gören turizm sektöründe, atılması gereken adımlar ve alınması gereken önlemler 

konusunda dikkat çekilmesi çalışmanın temel güdüsü olmuştur. İncelenen istatistiki analizler 

sonucunda, turizm sektörüne katılan kişi sayısı artan şiddet ortamına ve meydana gelen eylemlere 

paralel olarak azaldığı, düzenlenen istatistiki tablolar ile görülmüştür. Araştırmadan, terör 

faaliyetlerinin gerçekleştiği destinasyonlarda turizmin doğrudan etkilendiği sonucu çıkarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Terör, Turizm, Terörizm.  

ABSTRACT  

In recent years, increasing terrorist activities in our country and in the world have brought the 

concept of terrorism and terrorism to more agenda and urged countries to seek solutions with 

different measures. It is not a basic definition of the concept of terrorism encountered but is 

expressed as behaviors that can respond to requests against the nation and the system, such as 

violence, intimidation, oppression, intimidation, party enforcement and destruction. Terror and 

terror acts used as hinges to reach strategic goals and targets by different forces reach different 

dimensions from day to day and these actions show that they are not justified when they are 

targeting people who are interested only in the participants. Although the terrorist activities can not 

be abolished completely, it prevents the crises to be experienced by taking various precautions to 

prevent the negative situation to the minimum and to damage the image of the country. Especially 

the tourism sector. In this study, the concept of terrorism and terrorism, one of the biggest problems 

of the tourism sector, is introduced and the national and international effects in the sector are 

examined. The terrorist incidents in our country and the harmful tourism sector have been the main 

motivations of the steps to be taken and the precautions to be taken into consideration. As a result of 

http://www.iksad.org/
mailto:info@iksad.org
http://www.iksadfuarkongre.org/
mailto:yavuzdemirci1@gmail.com
mailto:hande.kurt@kavram.edu.tr


  

 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

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

Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & 
Other Disciplines 

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

  

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

241 

the analyzed statistics, the number of participants in the tourism sector has been seen in decreasing 

statistical tables in the context of increasing violence and in parallel with actual actions. When the 

investigation is not carried out, the result of the direct tourism of the places where the terrorist 

activities take place has been removed.  

Keywords: Terror, Tourism, Terrorism. 
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GELENEKSEL BİR TOPLUM ÖRNEĞİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖZELLİKLERİNİ 

BELİRLEYEN ETKENLER ÜZERİNE BİR SOSYOLOJİK ANALİZ 

A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE FACTORS DETERMINING THE FEATURES 

OF THE ENTERPRENEURSHIP WITHIN A TRADITIONAL SOCIETY 

 

Prof. Dr. Yıldız AKPOLAT 

Atatürk Üniversitesi, akyildiz@atauni.edu.tr 

ÖZET 

Bu bildirinin konusu Erzurum il merkezinde KOBİ sahiplerinin ve işletmelerinin özelliklerini 

belirleyerek bu özelliklerin sosyo-kültürel alt yapısını analiz etmektir. Girişimcilik kavram olarak 

Türkiye’de, Türk sosyolojisinin kurucularında olan, Prens Sabahattin’den beri bilinmekte ve 

kullanılmaktadır. Osmanlı-Türk modernleşme sürecinde devletin ve toplumun modernleşme 

çabaları bağlamında sermeye birikimi ve sanayileşme hem teorik-ideolojik hem de pratik 

uygulamaları itibariyle Türk sosyolojisinin temel ilgi alanlarından biri olmuştur. Türk sosyolojisinin 

temel ilgi alanı olan Türk modernleşmesi bağlamında, toplumun sanayileşmesinin günümüzdeki bel 

kemiği olan KOBİ’lerin sermaye birikim türü, sahiplerin ve ortakların ilişki durumu, işletmenin 

rasyonel örgütlenmesi gibi özellikleri Türk sanayileşmesinin geleneksel bağlamdan rasyonel-

modern bir yapılanmaya doğru gidip gitmediği; sanayileşmenin rasyonel örgütlenme güdü ve 

amaçları bağlamında gerçekleşip gerçekleşmediği Türk toplumunun genel modernleşme ivmesi 

açısından dikkate değerdir. Bildiri bağlamında, Türk sanayileşmesi ile Türk modernleşmesi 

arasındaki ilişki, Erzurum örneğinde, sanayileşmenin bir modernleşme aracı olması itibariyle 

tartışılacaktır. Bu bağlamda Peter Berger’in geliştirdiği batılı modernliğin araçlarının kısmi olarak 

batı-dışına taşınması ile gerçekleşen batı-dışı modernleşmenin kendine has özellikleri kavramsal 

çerçeve olarak belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Geleneksel toplum, girişimcilik, işletme, sosyoloji  

ABSTRACT 

This article aims to determine the features of the SME owners and businesses in Erzurum center, 

and analyze the socio-cultural infrastructure of these features. Entrepreneurship, as a concept, has 

been known and used in Turkey since Prince Sabahattin, one of the founders of Turkish sociology. 

Capital accumulation and industrialization within the context of the modernization of both state and 

society during the Ottoman-Turkish modernization period has been one of the areas of interest for 

the Turkish sociology on account of their both theoretical and ideological and practical 

implementations. Within the context of Turkish modernization -the main area of interest for Turkish 

sociology-, SMEs are the backbone of the industrialization of the society. It is worth consideration 

in terms of the acceleration of the general modernization of the Turkish society to see whether the 

features like SMEs’ capital accumulation type, the relationship between the owners and the 

partners, rational organization of the business are heading to a rational-modern structure from the 

traditional context of the Turkish industrialization and whether the industrialization happens in a 

rational organization motivation and objectives. Within the scope of the article, the relationship 

between Turkish industrialization and Turkish modernization will be discussed considering 

industrialization as a tool for modernization with Erzurum case. In this context, the unique features 

of non-western modernization -which is partially different from the fully western modernization 

tools designed by Peter Berger- is determined as the conceptual framework.  

Key Words: Traditional society, entrepreneurship, business, sociology 

http://www.iksad.org/
mailto:info@iksad.org
http://www.iksadfuarkongre.org/
mailto:akyildiz@atauni.edu.tr


 

 AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences 

 

May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY 

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

Architecture, Language, Literature, Educational Sciences, Pedagogy & 
Other Disciplines 

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

 

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

243 

FARABİ FELSEFESİNDE “CEVHER VE ARAZ” İLİŞKİSİNİN MODERN SANAT 

ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Doç. Dr. Yunus BERKLİ 

Atatürk Üniversitesi,  yberkli@atauni.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Gülten GÜLTEPE 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ggultepe@ksu.edu.tr 

ÖZET 

Latin dünyasında Alfarabius olarak tanınan Farabi, Ortaçağ Türk düşün ve felsefesinin yanı sıra batı 

dünyası için de fikirlerinin kabul gördüğü önemli şahsiyetlerden birisi olmuştur. Felsefi hareketler 

yalnızca var olduğu kültür çevresinden değil yeryüzü coğrafyasında diğer farklı kültürel etkilerden 

de faydalanabilmiştir. Nasıl ki kaynaklar, bir kaynağın birden fazla dilden tercümesine izin veriyor 

ise düşün ve fikir yapısı da etkilerini felsefe, mantık, metafizik, fizik, ahlak, siyaset ve sanatın da 

konularında sürdürebilmiştir. Felsefedeki tarif ve bölümlendirme, kavramların bilimleriyle 

bağlantılı izlenir. Farabi bu bölümlendirmeleri sıralamış ve çeşitli kategoriler içerisinde irdelemeye 

çalışmıştır. Modern sanatın felsefi bağıntıları da bu çerçevede Doğu veya Avrupa ekseninde 

kültürlerarası ilişkilerin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla biçimsel ifadeler, modern 

nitelik taşıyan imge dünyasını “cevher ve araz” birlikteliğini tabiatta var olan formların yanı sıra 

tamamlayıcı unsurlarıyla bir bütün içerisinde ele alabilmektedir. Biçimsel ideal, modelin tamamen 

özdeş dışsallığından bağımsız değildir. Sanatsal taklit analojik bir benzerlik göstermektedir. 

Sanatsal varlık, ikili bir boyut kazanan bir birleşimi nitelemektedir. Diğer bir deyişle öz ve varoluş 

tabiatın formlarını, modern sanatın kavranabilir muhtevasında bulabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Farabi, Cevher, Araz, Modern Sanat 
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MAVERAÜNNEHİR’DEN ÇUKUROVA’YA İKİ NEHRİN HİKÂYESİ 

 

Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre TANSÜ 

Gaziantep Üniversitesi, ytansu@gmail.com 

ÖZET 

Siriderya, Tanrı Dağları’ndan kaynağını alan Narinderya ile Fergana Vadisi üzerinde bulunan 

Karaderya adlarındaki iki nehrin birleşiminden oluşmaktadır. Uzunluğu 2212 kilo-metre olan nehir, 

Aral Gölü’ne dökülmektedir. Bölgenin diğer önemli bir nehri olan Amuderya ile Siriderya arasında 

kalan bölgeye Maveraünnehir denmektedir. Nehrin ismi, Ortaçağ İslam kaynaklarında Sayhoun, 

Eski Türklerde Yenchu-Oküz ve Oğuzlarda ise Yincü Öküz olarak geçmektedir. Bu bölge üzerinde 

Buhara, Semerkand, Yarkent, Cend, Sapran, Sugnak gibi birçok önemli şehir kurulmuştur. Ayrıca 

bu bölgede tarihin çeşitli devirlerinde Türk toplulukları tarafından önemli hadiseler vuku bulmuş, 

sayısız Türk Hanlıkları kurulmuş, önemli cihan hükümdarları dünyaya gelmiş ve saygın düşünürler 

ölümsüz eserlerini burada yazmıştır. X. ve XI. yüzyılda bugünkü Özbekistan toprakları üzerinde 

yaşayan Türk toplulukları siyasi hâkimiyetlerini sürdürürken, Selçukluların batı yönündeki fetih 

hareketleri neticesinde aynı soydan gelen Türkler Anadolu’yu yurt edinmişlerdir. 

Maveraünnehir’deki Türk topluluk-ları tarafından önemli bir yeri olan Siriderya ve Amuderya 

nehirleri Anadolu’ya gelen ilk Türk topluluklarınca aralarındaki coğrafi benzerlikten dolayı 

Çukurova’da bulunan nehirlere de Seyhun ve Ceyhun isimlerini vermişlerdir. Daha sonra ağız 

farklılıklarından dolayı bu nehirler Seyhan ve Ceyhan olarak anılmışlardır. Anadolu’ya gelen Türk 

topluluklarınca Maveraünnehir’in coğrafi özelliklerini taşıyan Çukurova bölgesi Türklerin yeni 

yerleşim alanı olmuş ve Türkler için yeni bir Maveraünnehir özelliği kazanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Maveraünnehir, Seyhun, Ceyhun, Çukurova, Seyhan, Ceyhan 
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VI. YÜZYILIN İLK YARINDA ORTA ASYA’NIN SİYASİ AHVALİ VE GÖKTÜRK 

DEVLETİNİN TEŞEKKÜLÜ (M.S. 500-552) 

 

Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 

Gaziantep Üniversitesi, ytansu@gmail.com 

Araştırmacı Meral KARTAL 

Gaziantep Üniversitesi, g.arslan.89@hotmail.com 

Araştırmacı Gökhan ARSLAN 

Gaziantep Üniversitesi, g.arslan.89@hotmail.com 

ÖZET 

M.S III. yüzyılda Hun Hakanlığının Han Hanedanlığı tarafından yıkılmasıyla Hunlar Asya’nın iç 

kısımlarına ve Batıya doğru göç etmek zorunda kalmıştır. Sonraki yüzyıllarda Hunlardan arta kalan 

kitleler Kuzey Çin’de devletler teşekkül etmişse de eski günlerine dönememişlerdir. VI. yüzyıla 

gelindiğinde Orta Asya’nın batısında Sasanilerin ve Akhunların, güneyde Tibetlerin, Çin’de 

Weilerin (Tapgaç), Kore’de Goguryalıların ve İç Asya’da Juan Juanların varlığından söz etmek 

mümkündür. Batıda Sasanilerle Akhunlar arasında, İç Asya’da Weiler ile Juan Juanlar arasında 

çekişmeler yaşanmakta olup; bu ahval sırada Göktürkler ve Töles boyları Altay Dağlarının 

güneydoğu eteklerinde -maden çıkartılan bölgelerde- Juan Juanlara federatif olarak bağlıdırlar. 

Yarkent, Kaşgar ve Kuça gibi bölgelerde Juan Juanlara bağlı olarak yaşayan ve onlara silah imal 

eden Göktürkler, uygun siyasal konjonktür ile Juan Juanlarla mücadeleye girerek 552 yılında 

bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu makalede VI. yüzyılın ilk yarısında Orta Asya’nın siyasi 

ahvali, Göktürk adı ve anlamı, Göktürklerin menşei ve bu konudaki rivayetler, tarih sahnesine 

çıkışları, asıl yurtları ve Göktürk devletinin kuruluş süreci üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede; 

Juan Juanlar, Wei, Sasaniler ve Akhanlardan bahsedilerek siyasi bir kritik yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: VI. Yüzyılda Orta Asya, Göktürk Devleti, VI. Yüzyılda Siyaset 
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TÜRKİYE’DE SANAYİ SEKTÖRÜNÜN GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) 

İÇERİSİNDEKİ PAYININ GELİŞİMİ 

DEVELOPMENT OF SHARE OF INDUSTRY SECTOR IN GROSS DOMESTIC 

PRODUCT (GDP) IN TURKEY 

 

Yrd. Doç. Dr. Yusuf BOZGEYİK 

Gaziantep Üniversitesi, ybozgeyik@gantep.edu.tr 

Yüksek Lisans Öğrencisi Fevzi KARALAR 

Gaziantep Üniversitesi, fevzi_karalar.19@hotmail.com 

Yüksek Lisans Öğrencisi Çağdaş PEKTAŞ 

Gaziantep Üniversitesi, pektascagdas22@gmail.com 

Yüksek Lisans Öğrencisi Fırat GÜÇLÜ 

Gaziantep Üniversitesi, fg4036@hotmail.com 

ÖZET 

Türkiye ve dünya ekonomisinin tarihsel gelişimine bakıldığında sanayi sektörünün Gayri Safi Yurt 

İçi Hâsıla (GSYH) payının gittikçe arttığı görülmektedir. Sanayi sektörünün gelişimi, GSYH’ yı da 

oluşturan tarım ve hizmetler gibi diğer sektörleri de etkilemektedir. Sanayi sektörünün bu 

hızlandıran etkisi nedeniyle ülkelerin ekonomi yönetiminin sanayi sektörüne daha fazla kaynak 

ayırdığı söylenebilir. Bu çalışmada, Türkiye sanayi sektörünün GSYH içindeki payının gelişimi 

incelenmiş olup, uygulanabilecek ekonomi politikaları, sonuç ve öneri kısımlarında ortaya 

konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sanayi sektörü, GSYH, Sektörler analizi 

ABSTRACT 

Looking at the historical development of the Turkish and world economies, it is visibled that the 

share of the industrial sector in Gross Domestic Product (GDP) is increasing. The development of 

the industrial sector also effects other sectors such as agriculture and services, which make up GDP. 

It can be said that due to the accelerating effect of the industrial sector, the governments of the 

countries economic allocate more resources to the industrial sector. In this study, the development 

of the share of the Turkish industrial sector in GDP has been examined in the literature and the 

economic policies that can be implemented are presented in the conclusions and proposals. 

Keyword: Industry sector, GDP, Sectors analysis 
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İBNİ HALDUN’UN MUKADDEME’SİNDE MÜLK VE DEVLET AYRIMI 

 

Doç. Dr.  Yücel KARADAŞ    

Gaziantep Üniversitesi, yucelkaradas@gmail.com 

ÖZET 

İbni Haldun'un Mukaddime isimli eserinde en çok işlediği olgulardan ikisi mülk ve devlettir. 

Günümüz okuyucusu metinde bu kavramlarla karşılaştığında ikisinin aynı anlama geldiği algısına 

kapılabilir. Oysa bu iki kavram birbirlerini tamamlasalar da anlamsal olarak farklıdır. Dolayısıyla 

insanların vahşi, birbirleriyle sürekli çatışıp tehlike içinde oldukları dönemden çıkmanın bir 

göstergesi olarak toplum halinde yaşamalarının koşullarını ifade ederler. İbni Haldun'un mülk ve 

devlet öncesi dönemle ile ilgili tanımladığı savaş ve güvensizlik durumunun izleri açık bir şekilde, 

Hobbes'un görüşlerinde bulunur. ikisi arasındaki diğer benzerlik, devlet durumunun bu keşmekeş ve 

anarşi durumunu önleyebilecek yegane mekanizma olması konusundaki fikirdir. İnsanın doğal 

olarak toplum haline yaşamaya eğilimli olduğu, insanın toplumsal bir varlık olduğu ve toplum 

halinde yaşamın mülk ve devletle mümkün olduğu hakkındaki görüşü Farabi ve Arsitoteles'in şehir 

hakkındaki görüşleriyle uyumludur. İbni Haldun'un Mukaddime isimli eseri yalnızca bir sosyoloji 

veya tarih felsefesi kitabı olarak ele alınmamalıdır. Nasıl ki 17. ve 18.yüzyıl Avrupasında devlet 

yönetimi ve siyaset felsefesi konularında canlı bir tartışma ortamı mevcutsa ve Hobbes, Locke, 

Rousseau veya Voltaire'yi bu tartışma ortamının entelektüel aktörleri olarak tanımlıyorsak, Farabi 

ve İbni Haldun arasındaki dönemi de aynı bağlam içinde görebiliriz. Mesudi, Tartuşi, İbni Rüşd gibi 

entelektüellerin dahil olduğu ve saray koridorları ve salonlarından çarşı, cami ve medreselere taşan 

bu tartışmaların odak noktası olan kavramlar mülk ve devlettir. neyin mülk neyin devlet olduğu, 

bunlara dair rütbe kavramlarını kimlerin kullanabileceği, İslam ile devlet ve mülkün uyumu 

tartışmaların diğer alt konularıdır. Aynı dönemin siyaseten dikkat çeken bir idari özelliği, isimli 

'devle' takısıyla biten yüzlerce hükümdar ismi (Seyfüddevle, Muiniddevle gibi) ya da mülkten 

türeyen melik kavramının hangi idari pozisyonlarda kullanılabileceğidir. Bu tebliğde İbni Haldun'un 

mülk ve devlet kavramlarını hangi içerik bağlamında kullandığı ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. 

Mukaddime'den anlaşıldığı kadarıyla devlet, yönetimin idari organizasyonunu ifade ederken mülk 

ise, bu organizasyonun kullanımı, halk üzerinde uygulanması ve otoritenin sağlanması bağlamında, 

günümüzde kullandığımız iktidar kavramına denk gelmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mülk, devlet, iktidar, siyaset, toplum 
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ALABALIK ÜRETİCİLERİNİN SEKTÖREL MEMNUNİYETLERİ, SORUNLARI VE 

BEKLENTİLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ 

SECTORAL SATISFACTION, PROBLEMS AND EXPECTATIONS OF TROUT 

MANUFACTURERS: EXAMPLE OF SANLIURFA 

 

Doç. Dr. Zafer DOĞU 

Harran Üniversitesi, zaferdogu@harran.edu.tr 

Yrd. Doç.Dr. Mehmet Reşit SEVİNÇ 

Harran Üniversitesi, rsevinc@harran.edu.tr 

Doç. Dr. Erdinç ŞAHİNÖZ 

Harran Üniversitesi, e_sahinoz@yahoo.com 

Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU 

Harran Üniversitesi, ealancioglu@harran.edu.tr 

Prof. Dr. Faruk ARAL 

Ömer Halisdemir Üniversitesi, faral6@hotmail.com 

ÖZET  

Bu çalışmada Karkamış, Birecik ve Atatürk Baraj Göllerinde faaliyet gösteren üretim tesisi sayısı 

21 olan işletmeler incelenmiştir. Çalışma materyalini, Ocak 2017 - Şubat 2017 tarihleri arasında 

alabalık üretim işletmelerinden odak grup görüşmesi yöntemi ile elde edilen birincil veriler 

oluşturmaktadır. Tamamı baraj gölleri üzerinde kurulup, ağ kafeslerde yetiştiricilik yapan 

işletmelerin mevcut durumları tespit edilerek bölgede sürdürülebilir yetiştiricilik için öneriler 

geliştirilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir Yetiştiricilik, Üretim, Odak Grup Görüşmesi  

ABSTRACT  

In this study, the enterprises with 21 production facilities operating in Karkamış, Birecik and 

Atatürk Dam Reservoirs were examined. The study material is the primary data obtained from the 

trout production enterprises by focus group interview method between January 2017 and February 

2017. All of them were established on dam reservoirs and tried to develop suggestions for 

sustainable aquaculture in the region by determining the current situation of the enterprises that are 

growing in net cages.  

Keywords: Sustainable Aquaculture, Production, Focus Group Interview 
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KATILIM BANKALARININ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TOPSİS 

YÖNTEMİ İLE ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA 

EVALUATION OF PERFORMANCES OF PARTICIPATION BANKS: INTERNATIONAL 

COMPARISON WITH TOPSIS METHOD 

 

Doktora Öğrencisi  Zakaria KALLO 

Gaziantep Üniversitesi, zekeriyagellow@gmail.com,  

Yrd. Doç. Dr. Erkan ALSU 

Gaziantep Üniversitesi, erkanalsu@gmail.com,  

Doktora Öğrencisi Ahmet TAŞDEMİR 

Gaziantep Üniversitesi, varlik_004@hotmail.com 

ÖZET 

Bu çalışmada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Türkiye gibi 

ülkeler de faaliyet gösteren toplam 18 katılım bankasının 2009 ile 2015 yılları arasındaki 

performansları incelenerek bir sıralama yapılmaya çalışılmıştır. Çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden birisi olan TOPSIS yöntemi, alternatif seçeneklerin belirli kriterler doğrultusunda 

değerlendirilerek bir sıralama yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle çalışma kapsamında 

Katılım bankalarının performans değerlendirmesi ve sıralaması TOPSIS yöntemi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında Katılım bankalarına ait bilanço ve gelir tablolarından yola 

çıkılarak Likidite oranı, karlılık oranı, faaliyet oranı (verimlilik oranı) ve finansal yapı oranı gibi 

oranlar hesaplanmış ve hesaplanan bu oranlar bankalara ait performans puanlarının 

hesaplanmasında kullanılmıştır. TOPSIS yöntemi neticesinde en yüksek puana sahip olan banka ilk 

sırayı almıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışma neticesinde, elde edilen performans puanları 

göz önünde bulundurulduğunda Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere ait katılım bankalarının daha 

iyi performans sergilediği ve üst sıralarda yer aldığı gözlemlenmiştir. Türkiye'ye ait katılım 

bankalarının ise orta sıralarda yer aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca Türkiye' deki katılım bankalarının 

performans puanları incelendiğinde, Albaraka Türk katılım bankasının diğerlerine oranla genellikle 

daha iyi performans sergileyerek daha yüksek puanlara sahip olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Katılım Bankacılığı, Topsis Yöntemi, Performans Değerlendirmesi, 

Performans Sıralaması  

ABSTRACT 

In this study, performances of a total of 18 participation banks operating in countries such as Saudi 

Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, Jordan and Turkey between 2009 and 2015 were 

examined and the banks were attempted to be ranked accordingly. TOPSIS method, which is one of 

the multi-criteria decision making methods, allows alternative choices to be evaluated according to 

certain criteria and a ranking to be made. For this reason, the performance evaluation and ranking of 

the Participation Banks were carried out by using the TOPSIS method. In the scope of the study, 

ratios such as liquidity ratio, profitability ratio, activity ratio (efficiency ratio) and financial 

structure ratio are calculated by using the balance sheet and income tables of the examined 

participation banks and these calculated rates are used to calculate their performance scores. As a 

result of the TOPSIS method; the bank with the highest score received the first order. Given the 

performance scores achieved in this context, participation banks from countries such as Saudi 

Arabia and Qatar have been observed to perform better and rank higher. It is seen that participation 
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banks from Turkey are placed in the middle order. Moreover, when the performance scores of 

participation banks in Turkey are examined separately, it is determined that Albaraka Turk 

participation bank generally performed better than others and had higher scores.  

Keywords: Participation Banking, Topsis Method, Performance Evaluation, Performance Ranking 
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MODERN ÇAĞ VE GÜRCÜCE-TÜRKÇE LEKSİKİGRAFİ 

 

Doktora öğrencisi Zeinab AKHVLEDIANI 

Gürcıstan, Batum Şota Rustaveli Üniversitesi 

ÖZET 

Günümüz, araştırmacılara göre, bilim adamlarının sözlük bilimine büyük ilgisi ve sözlük bilim 

faaliyetlerinin büyük gelişimi ile ayrılır. Günümüz sözlük bilimi yenilikleri teorisinin düzelmesi ile 

sınırlanmayıp, sözlük bilimi tecrübesinin uygulanma dönemidir. 

Dünyada,  bugüne kadar birçok leksikografı merkezlerinde dilbilim geliştirme zirvesi ve kültür 

kronolojisi olan leksikografinin düzenli olarak Teorik ve uygulamalı yöntemleri geliştirilmektedir. 

Dil ve teknolojik başarılarının birleşmeleri neticesinde baskı sözlükleri arama kelimesinın 

eşdeğerini çok hızla ve uygun bir şekilde bulan çevrimiçi sözlükler ile değişti. 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Gürcüstanın Uluslararası arenaya çıkması, dillerin derin 

öğrenilmesine ve yeterli çeviri ihtiyacına sebep olmaktadır. 

Ulus ile ilgıli eksiksiz ve kapsamlı bilgi veren, evrensel Sözlükleri talep eden Dünyadaki ulusalarası 

iletişim formunda, gürcüce-türkçe ve türkçe-gürcüce leksikografı durumu çok fakir görünüyor: 

kelimelerinin çok fakir açıklaması olan sözlükler çoğu zamanda sadece kılavuz olarak gösterilmiştir 

ve kullanıcılarını sadece belirli ve küçük bir yardım etmekle sınırlandırıyor. 

Türkçe-gürcüce sözlüklerde kelime sadece birkaç eş anlamlı tanımları ile sınırlanıyor, yabancı dil 

öğrenene gerekli olan kelimenin gramer ve semantik anlamı, söz dizimsel ve morfolojik formları ve 

belirli dile ait özgün ifadeleri neredeyse yok.  

Dar uzmanlaşmış, tematik terimleri olan sözlüklerin olmamaları ekonomik ve kültürel ilişkilerin 

gelişmesini ne kadar olumsuz etkilediğini herkezce bilinmektedir. 

Çalışmamızın güncelliği yukardaki sorunları kaldırmak amacındadır. Gürcistan Türkiye arasındaki 

ikili ekonomik ve kültürel ilişkilerin genişleme konusunda başarılı çevirme ve dolayısıyla Dili ve 

kültürel Değerlerini kolayca algılama aracı olan leksikografının gelişmesi en önemli 

gereksinimlerimizden biridir.  
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THE IMPORTANCE OF SELECTION PROCESS OF EMPLOYEES FOR 

ORGANIZATIONS 

 

Assoc. Prof. Dr. Zekeriya NAS 

Yuzuncu Yil University, idilbret@hotmail.com 

‘‘It is often said that an organization is only as good as its people’’ 

ABSTRACT  

The purpose of this literature review research study is to explore the multi-faceted benefits of 

selection of employee for organizations as minimizing expenses, getting better performance and 

high productivity. Selection is defined as the process done by organizations in order to find out 

which candidates can have right skill, knowledge, experiences, education, and training to meet 

current and future work requirements. It is believed that the right candidates equipped with the 

organization’s corporate culture, with the necessary knowledge; skills, abilities, and other 

characteristics can help organizations for reaching and achieving their goals. How to select 

employees are important because the method of selection of staff helps organizations to succeed. 

The successes of employees depend on the selection of the right employees to assign on 

organization assignment as the secret of success of organizations is that putting the right person, in 

the right job, at the right time with the right skills and knowledge. The candidates who have 

personal traits such as technical competence, cultural awareness, language ability, motivation and 

international experience, etc. can be the right candidates. Throughout selection process corporations 

can find out which candidates can be hired as it can help to find out whether candidates have right 

skill, knowledge, experiences, education, and training background, etc. Selection process is just the 

first and most crucial step for an organization to assignments. The main aim of the selecting 

procedure is to choose the right candidates and achieve the tactical and strategic purposes of their 

assignments. But it has been found out that Selection procedures and criteria differ from company 

to company and nationality to nationality. Especially type of corporation play a significant role on 

selection of candidates. Although it is sometimes too difficult to decide which employees in the 

organization are the most talented of managing an assignment in a different environment, culture, 

and host country, the correct selection can also help organizations to reduce the direct and indirect 

costs of employees’ failure rates. During employees selection organizations should focus on 

evaluating the candidates’ strengths and weaknesses in the intercultural skills. 

As a result, any mistakes made in selection process can let vital failures during their assignments. 

But with successful selection of employees can help organizations reducing the needs for additional 

items minimizing some risks. And during this important selection process it is advised not to select 

candidates only according to technical competences as technical competence alone is not sufficient 

to be successful in any organization. 

Keywords: Selection process, Importance of selection employees 
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THE BENEFITS AND IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR 

AN ORGANIZATION 

 

Assoc. Prof. Dr. Zekeriya NAS 

Yuzuncu Yil University, idilbret@hotmail.com 

ABSTRACT 

This article investigates and provides a review of the importance of human resource development 

literature. Human resource development is defined as a set of planned and systematic activities 

designed by an organization to arrange for chances for its individuals to learn better skills, 

knowledge and abilities necessary for both the present and future job requirements. It has been 

reviewed the literature focusing on the importance of human resource development for 

organizations. It has been found out that HRD practices have overall positive direct impacts on the 

performance of employees, on performance of organizations, job-related behaviours, influences 

employee skills and motivation, and improve job performance as well. Because HRD can play vital 

roles in organizations’ success. For competitive advantages HRD is important source. Improving 

employees’ effectiveness HRD develops knowledge, technical and management skills of them 

while performing their jobs. Hence organisation can gain competitive advantage by human resource 

development as it creates increased productivity and business performance. It can be concluded that 

training & development, organization development, career development, recruitment, safety, 

Employee relations, compensation and benefits and compliance can be accepted as the main 

functions of HRD. It is believed that an organization is successful only as successful as its 

individuals. 

Keywords: HRD, Yuzuncu Yil University, Success, İmportance of HRD 
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SAĞLIK HARCAMALARI BELİRLEYİCİLERİ VE EKONOMİK YANSIMALARI  

THE DETERMINANTS OF HEALTH EXPENDITURE AND ECONOMICAL 

REFLECTIONS  

 

Öğr.Gör. Zerrin DÜRRÜ 

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, zdurru@ksu.edu.tr  

ÖZET  

Sağlık; ihtiyaç, istek, arzu şeklinde talep edilen hem tüketim malı hem de beşere yapılan bir yatırım 

diğer bir ifadeyle sosyal bir yaşama hakkıdır. Nitekim sağlık hizmetini talep ederken birtakım 

kısıtlayıcı faktörler bulunmaktadır. Hem bireysel eksenli belirleyiciler hem de toplumsal eksenli 

belirleyicilerle sağlığa yapılan harcamalar şekillenmektedir. Bu çalışmada sağlık harcamalarını 

belirleyen çeşitli sosyoekonomik ve makroekonomik faktörlerin yanısıra politik faktörler ile 

hükümet rejimlerinin etkisi araştırılmıştır. Bu faktörlerin uluslarararası, ulusal ya da bölgesel 

düzeyde etkilerinin hem sosyal hem ekonomik bağlamda farklı olabildiği, ayrıca hem talep yönüyle 

hem arz yönüyle ele almanın daha kapsamlı bir değerlendirme sunduğu sonucuna ulaşılacaktır. En 

etkili değişken olarak kabul edilen gelir, sağlık harcamalarının ana belirleyicisi konumunda olup, 

ilaveten nispi fiyatlar, sağlık hizmetlerinin niteliği, kamu ve özel sağlık harcamaları, dış kaynaklar, 

demografik yapı, maliyetler, sağlık hizmetlerine erişim gibi geniş yelpazede determinantlar mevcut 

olup bu unsurların ekonomi üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olduğu gerçeğine varılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, Determinantlar, Ekonomik Yansıma  

ABSTRACT 

Health is both human investment and consumption goods that are demanded in the form like need, 

demand, desire. In the other words it is the social right for life. Indeed, there are some restrictive 

factors in demanding health care. Spending on health is shaped by both individual-oriented 

determinants and socially-oriented determinants. In this paper is searched to be various 

socioeconomic and macroeconomic factors that are determined by health expenditures as well as 

political factors and government regimes. The effects of these factors can be different at the 

international, national or regional level in both social and economic contexts. In addition to 

providing a more comprehensive assessment of handling both demand and supply. The income that 

is considered as the most influential variable is the main determinant of health expenditures and 

there are a wide range of determinants such as relative prices, quality of health services, public and 

private health expenditures, external sources, demographic structure, costs, access to health 

services, etc. All of these effect on economic positively or negatively.  

Keywords: Health Expenditures, Determinants, Economically Reflection. 
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COMPARISION OF ENERGY AND ENERGY POLICY 

AMONG THE GLOBAL POWERS 

 

Postgraduate  Zeynel Abidin POLATTAS 

Gaziantep University,  zeynelabidin_polattas@hotmail.com 

Assistant Professor Dr. Aslı OZPOLAT 

Gaziantep University, ozpolat@gantep.edu.tr 

ABSTRACT 

Economies are more linked then before because of globalization and in this way many international 

actors engage in interactions. So, energy and energy independence is very important for the all 

economies. Energy is a risk and security problem of economies which can called “unprecedented 

uncertainty”. So, energy policy is a kind of war arena in which some players are in and some are 

out. Within the mentioned context above, the aim of the study is to show up how energy resources 

and diversifications bring different energy policies, power struggles and outcomes. According to 

this, the study consists of three steps. The first step, crucial of energy and its evolution have been 

explained. At the second step, different energy projections of each global powers have been 

mentioned and the last step Turkish energy policy has been specified. Based on the primitive 

studies, energy independence is effect the energy policies directly.  

Key Words:  Energy, Power, Energy Policy, Pipeline Politics, Global Powers 
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IDENTITY AND BELONGING CHANGED BY WAR 

 

Researcher  Zeynel KARACAGIL 

Ankara University, karacagil@ankara.edu.tr 

Assoc. Prof. Dr. Meryem BULUT 

Ankara University, meryem.bulut@gmail.com  

ABSTRACT 

Nowadays the concept of identity become diversified due to some factors and started to 

chance. Identity plays a fundamental role related to the mutual/ reciprocal positioning of 

individuals in social structure. Shortly, identity is one’s symbolization of the perception 

related to himself/herself. Migration is an important factor related to the reproduction of 

identity. Migration affects the fundamental dynamics of society and produce new 

mechanisms. Especially the reason of migration determines the formation and shape of these 

mechanisms. The aim of this study is to determine the change in identity and belongingness of 

the Syrian immigrants who migrated Turkey due to the ongoing warfare and to detect how do 

they produced their new identities and belongingness through which mechanisms. This study 

was conducted with the Syrian immigrants who migrated Turkey because of the war. The 

depth interview was used in this study. The people who are interviewed was selected with the 

snowball method without considering the criteria such as, region, age etc. Due to the fact that 

most of the Syrian immigrants do not speak Turkish, translator used during the interviews on 

the other hand; the immigrants who can speak Turkish were interviewed face to face. By 

using the, the questions of the study were tried to be answered by using the audiovisual 

materials which were obtained during the interviews with interpretive epistemological 

paradigm. In the study it was detected that, The Syrian immigrants who are minority and due 

to this become community use identity as a defense mechanism against the group which they 

conflicted. According to the refugees, the identity and belongingness become the functional 

surviving means rather than the indispensable ideologies. 

Keywods: Identity, belonging, migration 
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