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Taşlıcalı Yahya Divanı’nda Kişilere Yönelik Hicviyeler 

 

Dr. Tolga ÖNTÜRK
1
 

Assoc. Prof. Dr. Murat ÖZTÜRK
2
 

 

Özet 

Klasik Türk şiirinde hiciv, mizah, mutayebe, hezl, şetm, letaif gibi kelimeler çoğu zaman 

birbirinin yerine kullanılmıştır. Bu terimler arasındaki fark da tam olarak tayin edilememiştir. 

Bu terimler, genel olarak bir kişi veya zümrenin hoşa gitmeyen yönlerini eleştirmek ve 

gülmeceden ağır sövgü seviyesine kadar varan bir yergi ve alay içerirler.  

Taşlıcalı Yahya 16. asırda yaşamış, Osmanlı devlet ve askeri düzeninde yer almış güçlü 

şairlerden biridir. Yaşadığı dönemde başta Şehzade Mustafa’nın katli olmak üzere pek çok 

olaya tanıklık etmiştir. Gerek yaşadıklarının gerekse Rumelili mizacının etkisiyle zaman 

zaman kişi ve kesimlere dönük yergilerde bulunmuştur. Bu çalışmada Taşlıcalı Yahya’nın 

bazı devlet adamları ve tanıdıklarına yönelik farklı nazım şekillerinde yazılmış hicivlerine 

dikkat çekilecektir. Yahya’nın hicivlerinin kimlere dönük olduğu, biyografisine dair bazı 

bilgilerden hareketle incelenecektir. Söz konusu hicivlerde kullanılan dil ve üslup hicve dair 

terimler etrafında ele alınacaktır. Ayrıca bu çalışmayla hicvin sosyal ve bireysel yönlerine 

kısaca temas edilecektir. Klasik Türk şiiri hiciv edebiyatı üzerine yapılan çalışmalara bir katkı 

yapılması da amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Taşlıcalı Yahya, hiciv, mizah, yergi, divan edebiyatı 
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 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 

2
  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 
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Teachers’ Perception on Challenges of Using ICT in The Education Process 

Ph.D. Eranda Bilali (Halluni)
3
 

Ph.D. Edit Lezha
4
 

 

Abstract 

 

Learning and achieving the academic independence of students is one of the major challenges 

in the education process. Technology can play an important and meaningful role in many 

cases to help students struggling to overcome the academic difficulties they face. Technology 

and auxiliary teaching includes many tools that serve to help students to get information, to 

organize their thinking, and to demonstrate their learning. This study presents a qualitative 

research based on the understanding of the challenges that teachers face of using technology 

to facilitate their learning process.Integration is determined not by the amount or type of 

technology used but by how and why it is used. The didactic sourcing technology should be 

used as part of the teacher training program and include technical classroom applications. 

 

Key words: didactic, ICT, teacher, training 
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Doğu Anadolu Kırsalında Bir Saha Çalışması: Özalp İlçesinin Kuzeybatı Kesiminin 

Beşeri ve İktisadi Coğrafyası 

Murat YILMAZ
5 

 

Özet 

Özalp ilçesinin kuzeybatı kesiminde 11’i köy, 5’i mahalle ve mezra olmak üzere toplam 16 

kırsal yerleşme bulunmaktadır. Araştırma sahasındaki kırsal yerleşmelerin çoğu Hayal 

dağının kuzey, batı ve güney eteklerinde yer alırken bazı kırsal yerleşmeler ise Karasu çayının 

kuzeyindeki düzlük ve eğimli alanlarda yer almaktadır. Yörenin nüfusu günümüzde 10.000 

civarında olup kırsal hane halklarının başlıca geçim kaynağı ziraat ve hayvancılıktır.   

Araştırma sahasının nüfusu 1935’ten 2007 yılına kadar sürekli artarken son yıllarda azalmaya 

başlamıştır. Doğal artış hızının pozitif olduğu yörede, nüfusun azalmaya başlamasının temel 

nedeni dışarıya yönelik göçlerdir. Yöredeki kırsal yerleşmelerde eğitim-öğretim faaliyetleri 

yerinde veya taşımalı olarak yapılmaktadır. Yerleşmelerdeki kırsal konutlara son yıllarda 

şebeke suyu verilmeye başlanmıştır. Kırsal yerleşmelere ulaşımı sağlayan yolların kalitesi 

genellikle iyi düzeydedir. Kırsal konutların yapı malzemesi, kerpiç, taş gibi yakın çevreden 

temin edilen malzemenin yanı sıra son yıllarda ilçe ve il merkezlerinden satın alınarak 

kullanılan briket, tuğla, demir, saç ve çimentodur. 

Araştırma sahasında fiziki ve beşeri çevreden kaynaklanan çeşitli problemler bulunmaktadır. 

Şiddetli kış koşulları, yörede ulaşımı ve dolayısıyla eğitimi olumsuz etkilemektedir. Öte 

yandan yörede geçim kaynaklarının sınırlı olması göçe neden olmaktadır. Araştırma sahasında 

yerli ırk hayvanların fazla olması et ve süt üretimini, dolayısıyla kırsal hane halklarının 

gelirini olumsuz etkilemektedir. Yörede ziraatın son yıllarda makine, gübre ve ilaç 

kullanılarak daha verimli bir şekilde yapıldığı dikkat çekmektedir. 

Araştırma sahasındaki bazı kırsal yerleşmeler dağ ve tepelerin arasında yer alan oluklarda yer 

almaktadır. Bu nedenle 2011 yılında olduğu gibi bazen şiddetli yağışlar bu yerleşmelerin sele 

maruz kalmasına; can kaybı, ürün kaybı ve yerleşmelerdeki konut ve eklentilerinin hasar 

görmesine neden olmaktadır. 

Yukarıda belirtilen problemlerin çözülmesi için belediye, kaymakamlık ve ilçe tarım 

müdürlüğü gibi kamu kurumlarının öncülüğünde projeler hazırlanmalı ve yerli halk da bu 

projelere gerekli desteği vermelidir. Bu sayede hayvan soylarının ıslahı, bazı yerleşim 

birimlerinin yerlerimin değiştirilmesi gibi hususlarda kısa zamanda sonuç alınabilir.  

Anahtar kelimeler: Özalp ilçesi, kırsal yerleşmeler, nüfus, göç, tarım, hayvancılık 

 

 

 

                                                           
5
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Beytüşşebap İlçesinin Cumhuriyet Dönemindeki (1927-2017) Nüfus Gelişimi ve 

Günümüzde İlçe Nüfusunun Bazı Nitelikleri 

Murat YILMAZ
6 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Beytüşşebap ilçesinde nüfusun Cumhuriyet dönemindeki gelişimini ve 

günümüzde ilçe nüfusunun demografik yapısı ile eğitim durumunu incelemektir. Doğu 

Anadolu Bölgesi’ndeki Şırnak iline bağlı bir ilçe olan Beytüşşebap’ın günümüzdeki nüfusu 

16427’dir. Çalışma betimsel bir araştırma olup TÜİK’in verileri en önemli veri kaynaklarını 

oluşturmaktadır.  

Beytüşşebap ilçesinde 1927’de 12883 olan nüfus, 1940’a kadar artarak 16134’e çıkmıştır. İlçe 

nüfusu 1940’tan sonra azalmaya başlamış, 1945’te 12864’e; 1955’te ise 11539’a inmiştir. 

1955’ten sonra ilçe nüfusu tekrar artmaya başlamıştır. 1960’ta 12279 olan ilçe nüfusu, 

1990’da 22409’a çıkmıştır. Son 27 yılda Beytüşşebap ilçesinin nüfusu azalma sürecine 

girmiştir. Nitekim 1990’da 22409 olan ilçe nüfusu 2017 yılında 16427’ye inmiştir. 

Beytüşşebap ilçesinde nüfusun son yıllarda giderek azalmasın temel nedeni dışarıya yönelik 

göçlerdir. İlçedeki kırsal nüfusun gelişim grafiği toplam nüfusun grafiğiyle paralellik 

gösterirken Beytüşşebap kasabasının nüfus gelişimi bazı dönemler diğer ikisinden farklı 

olmuştur.  

Beytüşşebap ilçesinin demografik yapısına bakıldığında ilçe nüfusunda çalışma çağındakilerin 

çok büyük bir paya sahip olduğu, çocuk nüfusun payının nispeten az olduğu görülmektedir. 

Çalışma çağındakilerin oranı % 68 civarında iken çocuk ve yaşlı nüfusun oranları sırasıyla % 

27 ve % 5 civarındadır. Bu durumun nedeni aslında ilçede asker sayısının oldukça fazla 

olmasıdır. İlçe nüfusunda 20-24 ve 25-29 yaş gruplarında erkek sayısının kadın sayısına eşit 

olduğu varsayıldığında bu oranlar değişmekte ve 15+64 yaş grubunun oranı % 63’e 

inmektedir. Beytüşşebap ilçesinde toplam bağımlılık oranının % 47 civarındayken genç 

bağımlılık oranı % 40, yaşlı bağımlılık oranı ise % 7 civarındadır. İlçede 15-64 yaş grubunda 

olanların nispeten fazla olması nedeniyle toplam bağımlılık ve genç bağımlılık oranları düşük 

çıkmaktadır. 

Okuma-yazma oranının % 93 civarında olduğu ilçede, bu değer erkeklerde % 96, kadınlarda 

ise % 83’tür. Okuma-yazma bilen nüfusun öğrenim durumu incelendiğinde kadınlarda okur-

yazar ve ilkokul mezunu oranı % 53,6; erkeklerde ise % 34,6’dır. Ortaokul ve daha üst 

öğretim kurumlarından mezun olanların oranı ise kadınlarda nispeten az olup % 46,4; 

erkeklerde ise daha yüksek olup % 65,4’tür. Son 40 yılda bölgede yaşanan terör eylemleri 

ilçedeki eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. 

Anahtar kelimeler: Beytüşşebap, nüfus gelişimi, demografik yapı, bağımlılık oranı. 
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Yedi İklim Türkçe ve New Total English B1 Kitaplarının Karşılaştırılması ve 

Kültürlerarası İletişim 

       Öğr. Gör. Mehmet ER
7
 

       Öğr. Gör. Tarık DEMIR
89

 

 

Özet 

 

Dil öğreniminde kültürler arası iletişim ve etkileşim kaçınılmazdır. Çünkü kültürün temel 

unsuru dildir. Dil, kültürü taşır ve aktarır. Kültürler arası iletişim yaklaşımına göre bir dili 

öğrenmek o dilin konuşulduğu kültürün dünyaya bakış açılarını, değerler sistemini de 

öğrenmek demektir. Esasında dört temel becerinin geliştirilmesinin amaçlandığı dil 

öğretiminde, kültürel unsurlardan ne kadar ve ne şekilde faydalanılmalıdır? Alan yazında 

genellikle dil öğretim setlerinden yola çıkılarak yapılan çalışmalar, kitap setlerinin içinde 

hedef kültüre ait unsurların tespit edilmesi ve bu unsurların sıklığı ile ilgili saptama ve 

öneriler şeklinde olmuştur. Yerel-küresel unsurların kullanımı, sıklığı veya karşılaştırılması 

gibi meselelerden ise pek bahsedilmemiştir. Çalışmamızda bu iki dil öğretim kitabından 

hareketle değerler ve sanatsal ürünlerin verilişi, kişiler arasındaki ilişkilere dair kültürel 

unsurların eserlere aktarılış şekli üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: kültürlerarası iletişim kitap setleri karşılaştırma 
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Farklı Eksenlerden Sınır Bölgesinde Suriyeli Sığınmacıların Algılanma Biçimleri
10

 

      

Serdar ÜNAL
11

 

 Fatıma DOĞAN
12

 

 

Özet 

2011 yılından bu yana Suriye’de meydana gelen iç karışıklıklalar nedeniyle milyonlarca 

Suriyeli vatandaş Türkiye’ye iltica etmiştir. Suriyeli sığınmacılar geldikleri ülke ve sahip 

oldukları kültür itibariyle yabancı göçmen olarak değerlendirilmektedir. Türkiye tarihinde 

görülen daha önceki yabancı göçler sayıca daha az olmuş ve daha çok belirli bölgelerle sınırlı 

kalmıştır. Bugün ise yapılan sayımlarda Suriyeli sığınmacıların farklı oranlarda da olsa 

Türkiye’nin hemen hemen her ilinde yaşadıkları gerçeği bulunmaktadır. Bu göçün sonucunda 

Türkiye’de sosyal, siyasal ve ekonomik yapıda birçok değişim yaşanmış ve halen 

yaşanmaktadır. Suriyeli sığınmacıların aktörü olduğu bu kitlesel göç hareketi ve sonuçları 

Türkiye’nin gündelik yaşam pratiklerine etki edecek kadar güçlü ve kapsamlı olduğu için 

sosyolojik temelde çeşitli boyutlarıyla irdelenmeye muhtaçtır. Suriyeli sığınmacılar hakkında 

yapılan çalışmalarda yerli halkın yabancıya yönelik algı ve tutumları, yerli halkın yabancıya 

yönelik tutumlarının ardında yatan gerekçelerin neler olduğu vb. konularda ayrıntılı bilgiye 

ulaşılmasını sağlayan çalışmaların ehemmiyeti yadsınamaz. Toplumsal birlikteliğin ve gruplar 

arası ilişki düzeninin oluşması süreci aynı zamanda yerel halkın bakış açısı, yerli halkın 

yabancı grupla olan diyaloğu, yerli halkın yabancıyı kabul düzeyi, onları ötekileştirip 

ötekileştirmemesiyle doğru orantılıdır. Yabancıya dair sahip olunan zihinsel imgeler aslında 

yerel halk ile yabancı ilişkisinin belirleyicisidir. Dolayısıyla, bu noktaların derinlikli 

incelenmesi ve sunulması yerli ve yabancının gelecekteki potansiyel birlikte yaşama 

koşullarına dair bir öngörü sağması bakımından önemlidir. Bu yönde çalışmada, araştırma 

sahası olarak seçilen Mardin ilindeki yerel halkın Suriyeli sığınmacıları farklı eksenlerden 

algısal olarak nasıl değerlendirdikleri nitel verilere dayalı olarak incelenmeye ve sunulmaya 

çalışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Suriyeli sığınmacılar, Algı, Yabancı, Dışlanma. 
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Modern Sonrası Zamanlarda Güven Erozyonu ve Radikal Kuşku Hali
13

 

Serdar ÜNAL
14

 

 

Özet 

Bütün dünyada bugün insanlar birçok bakımdan büyük kaygılar ve güvensizlik içerisinde 

yaşamaktadır. Bu anlamda, güven erozyonu küresel modern sonrası zamanların en önemli 

sorunlarından birisi haline gelmiştir. Modern sonrası zamanlar bir yandan ontolojik 

güvenliğimizi, yani kişisel kimliğin sürekliliğine, toplumsal ve maddi ortama duyduğumuz 

güveni tehdit ederken, öbür yandan soyut toplumlardaki risk, kuşku ve endişe ihtimalini, 

ayrıca güven talebini de arttırmaktadır. Bu yönde, çalışmada risk ve güvensizlik ortamının 

doğal sonuçlarının ve ortaya çıkan anomik şartlar içerisinde insanların etraflarındaki 

şeylerden radikal bir şekilde kuşku duymasının nasıl bir söylem ve kültür haline dönüştüğü 

meselesi teorik düzeyde tartışılmaktadır. Genel olarak, güvenliğin (kişisel güvenliğin) en 

önemli değer haline geldiği bir risk ortamında insanların bazı durumlardan kaygı, kuşku 

duyma ya da kendisini tehdit altında hissetme olasılığı da artmaktadır. Nitekim, güven 

erozyonu, kaygı, korku, endişe veya kuşku gibi etmenler toplumsal davranışları etkileyecektir. 

Bu olgular aşırı bir hal aldığında ise, objektif bir temele dayansın veya dayanmasın, bireylerin 

tehdit ve ona karşı güvenlik ihtiyaç algısı bir süre sonra bir söylem ve kültür haline dönüşür. 

Bu ise insanların kuşku duydukları her şeyi ve herkesi ötekileştirmesini ve güvenmedikleri 

öteki olarak yabancıyı paranoyak bir tutumla düşmanlaştırmasına ve hatta ortadan kaldırma 

eğilimi içerisine girmesine dahi yol açabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Modern sonrası toplum, Güven, Risk, Kaygı, Radikal kuşku. 
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Becoming a Sustainable Human Smart City 

 

Hüseyin GÜL
15

 

Songül SALLAN GÜL
16

 

 

Abstract 

 

Today more than half of the world population lives in urban areas, and cities face many 

challenges related to urban sprawl, urban services, sustainability, livability and manageability. 

Recent developments in information and communication technologies, digitalization and 

smart city implementations offer solutions to such challenges. It is clear that digitalization is 

the main driving force behind developments in many fields as well as smart cities. Thus, 

exploring smart city strategies and opportunities and risks involved would be beneficial. By 

using “digital technologies and smart devices”, “data analytics”, “Internet of Things - IoT” 

etc., many cities around the world aim to provide better and easily accessible urban services 

without the constrictions of time and place. Mobility, e-governance, big data, communication, 

innovation, transparency, participation and better decision-making are among the major 

aspects of smart cities. Making cities smart would also help better manage today’s and future 

challenges of growing cities, and better meet the ever increasing demands of citizens in such 

fields as service delivery, participation, environmental protection and economic development. 

While there is much debate about smart cities and there are many examples of smart cities, a 

well-established perspective and strategies of smart city still need to be developed. This paper 

attempts to develop a better and unique perspective on smart cities revolving around the 

holistic conception of a sustainable human smart city. Another goal is to offer some strategies 

to become a sustainable human smart city, and to avoid becoming a technological dumping 

ground with no attention paid for humanistic aspects and integration needs among smart 

infrastructure and services on the bases of best practices and literature review.  

 

Keywords: Digitalization, smart city, sustainability, livability, manageability 
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Küreseleşme Döneminde İntihar Olaylarının Çözüm Yolları 

 

Sebahattin SUCU17 

 

Özet 

İntihar ve intihara teşebbüs küreselleşme döneminde toplumda meydana gelen sosyo-kültürel 

olayların bir parçası olup sosyal bir hadisedir. Diğer taraftan intihar ve intihara teşebbüs 

sosyolojik yaklaşım gerektiren sosyo-psikolojik ve davranışsal eylemdir. 

Dünyanın dört bir yanında küreselleşme süreçlerinde toplum ve insanlar, toplum ve devlet, 

toplum ve doğa, insan ve teknoloji arasındaki gerilimlerin sürekli artması intiharların da 

artmasına neden olur ve farklı intihar yollarını teşvik ediyor. Bilimsel ve teknolojik devrim 

çağı insanı gerçekten de karmaşık bir sürece sokmuştur. 

İntihar olaylarını incelerken, toplumsal değişimlerin – işsizlik, sosyal adaletsizlik, kötü yaşam 

standartları,  mutsuz evlilikler, gençlik aşkı vb. gibi sosyal faktörlerin  etkilerini görebiliriz. 

Bütün bu nedenleri bireysel, bireysel-topluluk ilişkileri bağlamında incelerken, intiharın 

sosyal yönünün bireysel-toplum çatışması temelinde oluştuğu sonucuna varılabilir. 

İntihar olayının ahlaki sorumluluğu sosyal ve ahlaki ilişkilerle de bağlantılıdır. Toplumsal 

bilincin ve bireysel bilincin intihara karşı tutumu da yaşam ve ölüme dair etik tutumla da 

ilgilidir. Modern dünyada insan hayatı değerler sisteminde önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan 

ölüm olgusu, toplumun bilimsel ve önleyici sosyal kontrol ve yönetim eğilimlerinde 

artmaktadır. Bu nedenle intiharlar  doğal olmayan ölüm ve intihar girişimi gibi doğal ve 

olumsuz bir adım olarak topluma karşı mücadelede aktif olarak yer almalıdır. 

Günümüzde modern bilim gelişim tarihinin zirvesinde olmasına rağmen, intiharın gerçek 

nedenleri tam olarak anlaşılmamıştır. Bugün çeşitli alanlarda ve bilimsel etkinlik alanlarında 

olağanüstü ve üretken sonuçlar vardır. Çok sayıda yeni ve son derece özgün bilimsel eğilimin 

ortaya çıkışı bağlamında kuşkusuz, intiharların nedenleri ve bu tezahürlerle mücadele etmenin 

etkili yöntemlerinin ve onların önleme yöntemlerinin incelenmesi önemli sonuçlar 

doğurabilir. 

Anahtar Kelimeler: İntihar, Sosyal, Toplum, Birey, Küreselleşme 
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Sağlık Öğrencilerinin Organ Nakli ve Bağışı Konusundaki Tutum ve Davranışlarının 

Değerlendirilmesi 

 

Ahmet YILDIZ
18 

 

Özet 

Amaç: Organ nakli gelişen tıp ile beraber her geçen gün daha fazla yapılabilmektedir. Ancak organ 

nakli için organ bağışı gereklidir. Organ bağışının yetersiz olması hem insanların hayatlarına mal 

olabilmekte hem de ülke ekonomisi için maliyet oluşturmaktadır. Organ bağışını artırmak için 

öncelikle toplumun farklı kesimlerinin organ bağışı konusundaki davranış ve tutumlarının 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada ilerde birer sağlık personeli olacak ve organ bağışı 

konusunda farkındalık oluşturabilecek sağlık öğrencilerinin organ bağışına ilişkin tutum ve 

davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Araştırma Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İlk ve Acil Yardım ve Tıbbi Dokümantasyon ve 

Sekreterlik ön lisans programlarında okuyan 232 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Veri toplama aracı 

olarak katılımcıların demografik özelliklerini ve sağlık durumlarını belirlemeye yönelik 8 soru ve 

katılımcıların organ bağışı konusundaki tutum ve davranışlarını değerlendirmeye yönelik 14 olmak 

üzere toplam 22 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı 

istatistikler (frekans, yüzde) kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerden organ bağışında bulunanların oranı sadece %7,3’tür. 

Katılımcıların yaklaşık yarısı (%49,1) ise organ bağışında bulunmayı düşündüklerini belirtmiştir. 

Katılımcıların önemli bir kısmı (%82,3) gereksinim durumunda kendisine organ nakli yapılmasını 

kabul edeceğini; yaklaşık her beş katılımcıdan biri (%19,4) dini açıdan organ bağışını uygun 

bulmadığını; ve yaklaşık her dört katılımcıdan biri (%24,6) de bu konuda bir bilgisinin olmadığını; 

katılımcıların yarısından fazlası (%55,2) ise organ bağışı konusunda daha önce bilgi ya da eğitim 

almadığını belirtmiştir. 

Sonuç: Araştırmada öğrencilerin organ bağışı konusunda bilgi ve farkındalıklarının yetersiz olduğu ve 

organ bağışında bulunma oranlarının da düşük olduğu tespit edilmiştir. Eğitim kurumlarının ve Sağlık 

bakanlığının bu konuda öncü bir kuruluş olarak politika geliştirmesi, iletişim ve bilişim araçlarını 

kullanarak bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Organ Bağışı, Organ Nakli, Tutum, Davranış, Öğrenci 
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Sağlık Öğrencilerinin İlaç Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışları 

Ahmet YILDIZ
19 

 Sinan BULUT
20 

Özet 

Amaç: İlaçlar, sağlık sisteminin önemli bileşenlerinden biridir ve hastaların tedavisinde 

yaşamsal öneme sahiptir. Ayrıca ilaçların toplam sağlık harcamaları içinde önemli bir payı 

bulunmaktadır. Bu yüzden ilaçların akılcı kullanımı gerekmektedir. Toplumun akılcı ilaç 

kullanımı konusundaki alışkanlarını geliştirmek açısından kişilerin ilaç kullanımı 

konusundaki tutum ve davranışlarını değerlendiren bilimsel çalışmaların yapılması önem 

taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, mezun olduklarında birer sağlık personeli olacak sağlık 

öğrencilerinin ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışlarının belirlenmesidir.  

Yöntem: Araştırma bir üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, İlk ve Acil 

Yardım ve Tıbbi Laboratuvar programlarında okuyan 208 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Veri 

toplama aracı olarak 20 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerinden düzenli ilaç kullananların oranı %11,5’tir. 

Yaklaşık her üç öğrenciden biri (%30,8) reçetesiz ilaç aldığını belirtmiştir. Reçetesiz olarak 

alınan ilaçlar arasında ağrı kesiciler ilk sırada gelmektedir. Araştırmaya katılan yaklaşık her 

üç öğrenciden biri (%34,6) doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullandığını belirtmiştir. “Kendinize 

iyi gelen ilacı çevrenizdekilere önerir misiniz” sorusuna öğrencilerin yaklaşık yarısı (%46,2) 

“evet” yanıtını vermiştir. Yaklaşık her üç öğrenciden ikisi (%65,4) ilacı kullanması gereken 

süreden önce bırakabileceğini belirtmiştir. İlacı erken bırakma nedeni olarak “iyileştiğini 

düşünme” ilk sırada gelmektedir.  

Sonuç: Öğrencilerin akılcı ilaç kullanımı hakkında önemli eksikliklerinin olduğu tespit 

edilmiştir. Özellikle öğrencilerin yaklaşık yarısının kendisine iyi gelen bir ilacı başkasına 

önerebileceğini, üçte birinin doktor tavsiyesi olmadan ilaç alabileceğini, önemli bir kısmının 

ilaçların kullanım süresinden önce bırakabileceğini ifade etmesi öğrencilerin ilaç kullanımı 

konusunda tutum ve davranışlarında iyileştirilmesi gereken alanlar olduğunu göstermektedir. 

Bu yüzden okullarda öğrencilere ilaç kullanımı konusunda eğitimler verilmelidir. Çeşitli 

konferans, sempozyum, seminer, kamu spotu vb. organizasyonlar ile insanlar 

bilgilendirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: İlaç Kullanımı, Akılcı İlaç, Tutum, Davranış, Öğrenci 
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Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Metin Uyarlama Problemler 

 

Asst. Prof. Dr. Yusuf SÜLÜKÇÜ
21

 

 

 

Özet 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bir bilimi dalının tarihi gelişimi dikkate alındığında 

henüz emekleme çağında bir bilim dalıdır. Emekleme dönemindeki her canlı gibi bu bilim 

dalında da hataların olması muhtemeldir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde okuma 

metni büyük bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı konu edinen ve çözümünün uyarlama olduğu iddiasını 

taşıyan lisansüstü tezler de yazılmaya başlanmıştır. Bunlardan bazısı uyarlamayı, yazarı belli 

edebî metinlerden, aynı türden aynı türe veya dil içi uyarlama şeklinde yapmışlardır. Bu 

çalışmada bahsedilen konuyla alakalı lisansüstü çalışmalar incelenecektir. Okuma metinleri 

hazırlarken bu şekilde yapılan uyarlamaların bilimsel olup olmadığı çalışmanın temel 

problemi olarak belirlenmiştir. Çalışma, nitel araştırma modelindedir ve doküman tarama 

tekniğiyle tarama tekniğine dayalıdır. Çalışmanın evrenini Türkçenin yabancılara öğretiminde 

uyarlamaya dayalı okuma metinleri, örneklemini ise uyarlamaya dayalı okuma metinleri 

üzerine yapılmış lisansüstü çalışmalar oluşturacaktır. Örneklem olarak seçilen çalışmalar 

incelenecek ve uyarlama kriterleri göz önüne alınarak yapılan çalışmaların bilimsel olup 

olmadığı tartışılacaktır.  
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Uyarlama ve Uyarlamanın Özellikleri Üzerine Bir Araştırma 

Asst. Prof. Dr. Yusuf SÜLÜKÇÜ
22

 

 

Özet 

Uyarlama, bir metnin bazı özelliklerinin, türünün veya metnin bazı özelliklerinin çeşitli 

sebeplerle bir başkası veya yazarı tarafından değiştirilmesi olarak tanımlanabilir. Ancak son 

zamanlarda, uyarlamanın yanlış anlaşılması veya tam bilinmemesi sebebiyle uyarlama 

yapılamayacak bazı konu ve alanlarda uyarlamalarla ilgili lisansüstü tezler görülmeye 

başlamıştır. Bu açıdan uyarlamanın ne olduğu, hangi alanlarda veya türlerde uyarlama 

yapılabileceği konusunda bir çalışma yapılmasının önem arz ettiği düşünülmüştür. Bu açıdan 

araştırmanın problemi olarak uyarlama nedir, ne zaman ve nerelerde uygulanabilir olarak 

belirlenmiştir. Araştırma doküman tarama tekniğine dayalı nitel bir çalışmadır. Çalışmada 

yerli ve yabancı kaynaklarda uyarlamanın ne olduğu, hangi sebeplerle uyarlama yapılma 

ihtiyacı hissedildiği, hangi türler arasında uyarlama yapıldığı, aynı dil ve tür içinde uyarlama 

yapılıp yapılamayacağı gibi sorulara cevap aranacaktır. Çalışma sonucunda literatür 

taramasıyla uyarlamanın, hangi alanlarda ve nasıl kullanılabileceği veya kullanılamayacağı 

konusunda geniş bir tasvirinin yapılması amaçlanmıştır. 
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Ekonomik Küreselleşme Anatomisinin Postmodern Yönleri 

 

Vasil Khizanishvili
23

 

 

Özet  

Modern ekonominin küreselleşmesi, uluslararası emek dağılımının büyümesi ve tanımlanmış 

alanlar arasındaki rekabetin yoğunlaştırılması ile bağlantılıdır. Mal ve hizmet pazarları 

dünyasında yüksek bir rekabet baskısı var. Küreselleşmiş kapitalizm karşısında, şirketin 

şirketi ile rekabet etmek yerine, farklı ulusal ekonomiler arasındaki rekabet 

üretilir. Küreselleşme, yapay korumacı mevzuatın yol açtığı takasların ve sermaye hareketi 

kısıtlamalarının kaldırılmasını, elit iletişimlerin dengelenmesini ve sosyal olarak dezavantajlı 

gençlerin niteliksiz birçok sosyal gruba sahip olma imkânlarını geleneksel olarak teşvik 

etmektedir. 
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Divan Şiiri Geleneği ve Sarayi Divanı 

 

Assoc. Prof. Dr. Murat ÖZTÜRK
24

 

 

 

Özet 

Divan şiiri olarak da bilinen klasik Türk şiiri Tanzimat’ın ilanından itibaren yeni bir 

zihniyetin ortaya çıkmasıyla beraber ömrünü tamamlamaya başlamıştır. Batı dünyasıyla 

ilişkilerin sıkılaşmasından sonra divan şiiri önce içerikte sonra da şekilde değişime uğramış ve 

zamanla edebiyat dünyasından büyük oranda çekilmiştir. Bununla beraber geleneği aynen ya 

da kısmen sürdüren sanatçıların varlığı ve sanatta dayanacak sağlam temeller bulma anlayışı 

eskiye dönmeyi sağlamıştır. Kimi şairler geleneği olduğu gibi yaşatma eğilimindeyken bir 

kısmı da tarih, söyleyiş, mazmun veya şekli unsurları modern bağlamlarla yeniden işlemek 

yolunu tutmuştur. Çalışmamıza konu ettiğimiz Sarayî mahlaslı Mikail Bayram divan şiiri 

geleneğini içerik bakımından her iki anlayış doğrultusunda şekil olarak ise tamamen eski tarz 

üzere yaşatan şairlerden biridir. Onun önce divançe, sonra ise divan adıyla neşrettiği şiir 

kitapları bu çalışmanın odağını teşkil eder. Çalışmamızda Mikail Bayram’ın şiirleri divan şiiri 

geleneği çerçevesinde şekil, içerik, tür ve üslup bakımlarından incelenecektir. Şairin şiir ve 

gelenek düzleminde öncülü olarak gördüğü şairlerin şiirlerini ne şekilde tazmin ettiği ve şiir 

dili ve geleneğini bugüne nasıl aktardığı da üzerinde durulan diğer hususlar olacaktır. 
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Albert Camus’un Yabancı (L'etranger) Romanını Teolojik Okuma Denemesi 

 

Prof. Dr. A. Mecit CANATAK
25

  

 

 

 

Özet 

Yabancı romanı, Albert Camus’un 1942 yılında yayımlanan ve çağının içinde bulunduğu 

buhran (depression) psikolojisini, yalın ama çarpıcı bir üslupla anlatan en önemli eseridir.  

Jean-Paul Sartre ile birlikte döneminin öne çıkan varoluşçularından biri olan Albert Camus, 

her ne kadar bu nitelemeyi reddetse de, Meursault karakteri ile toplumun alışkanlıklardan 

öteye gitmeyen, zihnin en temel ödevlerinden olan düşünceye hayatlarında en ufak bir pay 

bırakmayan tavır ve teamüllerine cephe alır. Bu yerleşik algıların kemikleşmesine en büyük 

katkıyı sağlayan Hristiyanlık ve Kilise ise onun en temel çıkış noktasıdır.  

Meursault’un içinde bulunduğu yabancılaşma (alienation) ve saçma (absürd) kavramlarına 

önemli bir tarihsel fon olan din algısını ve itirazını değerlendireceğimiz bu incelemede, 

Camus’un entelektüel duruşunu ve dünya algısını şekillendirmede büyük rol oynayan 

Nietzsche, Kierkegaard gibi düşünürler başta olmak üzere, çağdaşı olan Sartre’dan ve onun 

büyük ilgi duyduğu Antik çağ filozoflarından, egzistansiyalist düşünceyi dayanak noktası 

alarak yararalanacağız. 
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Latife Tekin’in Berci Kristin Çöp Masalları Romanında Gecekondu Problemi 

 

Prof. Dr. A. Mecit CANATAK
26

  

 

Özet 

Kentleşme ve göç etmek günümüzde gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerin en önemli 

sosyal sorunlarındandır. Kırsal bölgelerden kentlere yapılan bu düzensiz göçler, bu şekilde 

kentlere göçen insanlar birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Genel olarak kırdan kente 

yapılan bu tarz göçler veya şehirlerin genişlemesiyle oluşan düzensiz yapılaşma coğrafi olarak 

şehirlerin büyümesi olarak yorumlansa da beraberinde eğitim, altyapı, sağlık gibi birçok 

sorunu da getirmektedir. 

Kırsal bölgeden şehirlere doğru yapılan bu göç hareketi sonucunda meydana çıkan 

gecekondulaşma sorunu yansımalarını edebiyatta da bulmak mümkündür. Latife Tekin’in 

eserleri incelendiği zaman yazarın eserlerinde sözlü kültür etkilerini, yoksulluğu, kadın 

sorunlarını ve feminist duyarlılık gibi konuların yanı sıra gecekondulaşma sorununu da 

görmek mümkündür.  

Latife Tekin’in Berci Kristin Çöp Masalları kitabı incelendiği zaman kırdan kente göç eden 

insanların kentle iç içe olmasa bile bir gecekondu mahallesi oluşturdukları görülmektedir. Bu 

çalışmada kente göç eden insanların nasıl bir şekilde yerleştiklerini, sağlık, eğitim sorunları 

gibi konuları inceleyeceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları, Roman, Gecekondu Problemi 
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Sovyet İdeolojisi ve Kırgız Tiyatrosu

 

 

Assoc. Prof. Dr. Gül Banu DUMAN
27

  

 

Özet 

Çarlık Rusya’nın 1917 Ekim Devrimi ile yıkılmasının ardından yeni kurulan yönetim, 

iktidarını sağlamlaştırmak için kendi ideolojisini halka benimsetme yoluna gitmiştir. Yeni 

Sovyet tipi insanı yaratmak için eğitim seferberliği başlatılmış, bir yandan örgün eğitim 

yaygınlaştırılırken diğer yandan da edebiyat ve sanat yoluyla okuma yazma bilmeyen halka 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Devrimin halktan başlaması gerektiğini düşünen Sovyet yönetimi, 

edebiyatı ve sanatı ideolojik silah olarak kullanmıştır. Yazılı materyallere göre okuma yazma 

bilmeyen halk üzerinde daha etkili bir propaganda aracı olması sebebiyle tiyatro devrimin ilk 

yıllarından itibaren devlet güdümünde olmuş ve devlet tarafından desteklenmiştir. Kırgız 

edebiyatına 1917 Ekim Devrimi’nden sonra giren yeni bir tür olmasına rağmen tiyatro türü, 

devlet desteği sayesinde hızlı bir gelişme göstermiştir. Tiyatro gösterilerinin artması, yeni 

oyunların yazılmasına vesile olmuş, dönemin ideolojisini halka benimsetme görevi üstlenen 

Kırgız tiyatrosu kısa sürede çok yol kat etmiştir. Bu çalışmada 1920-1930 yılları arasında 

gelişmeye başlayan Kırgız tiyatrosunun önde gelen eserlerinden hareketle Sovyet ideolojisinin 

Kırgız tiyatrosuna nasıl yön verdiği üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kırgız tiyatrosu, Sovyet ideolojisi, ideolojik tiyatro 
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Abziy Kıdırov Şiirleri Bağlamında Sovyet İdeolojisinin Kırgız Çocuk Edebiyatına 

Yansımaları 

 

Assoc. Prof. Dr. Gül Banu DUMAN
28

  

Fatih YAKAR
29

 

 

 

Özet 

1917 Ekim Devrimi ile son bulan Çarlık rejimi, yerini komünist ideolojiye dayanan Sovyet 

yönetimine bırakmıştır. Sovyet iktidarı, özellikle yeni yetişen nesiller üzerinde etkili olmak, 

yeni Sovyet tipi insanı yaratmak için edebiyatı propaganda aracı olarak görmüş ve ideoloji 

güdümünde çocuk edebiyatının gelişmesine destek vermiştir. Çağdaş Kırgız edebiyatının 

oluşmaya başladığı 20’li-30’lu yıllar aynı zamanda çağdaş Kırgız edebiyatının da oluşum 

yıllarıdır.  Kurulmaya başladığı ilk andan itibaren ideoloji temelinde şekillenen Kırgız çocuk 

edebiyatı, Sovyet ideolojisinden ayrı düşünülemez. Bu çalışmada Kırgız çocuk edebiyatının 

önemli isimlerinden olan Abziy Kıdırov’un şiirlerine, Sovyet ideolojisinin nasıl yansıdığı 

üzerinde durulacaktır. Çalışmada öncelikle Kırgız çocuk edebiyatının genel durumu ve Abziy 

Kıdırov’un hayatı, edebî kişiliği hakkında bilgi verilecek, daha sonra Abziy Kıdırov’un 

şiirlerinden hareketle Sovyet ideolojisinin Kırgız çocuk edebiyatına etkisi incelenecektir. 
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Sağlık Sistemlerinin Etkinliğinin VZA ile Ölçülmesi: Gürcistan Örneği 

Asst. Prof. Dr. Fuad SELAMZADE
30

 

Özet 

Çalışmanın amacı, Gürcistan Cumhuriyetinin 11 bölgesinin sağlık hizmet sunumuun 

etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi ile hesaplanmasıdır. Çalışmada, 2017 ve 

2018 yılı verileri kullanılarak girdi yönelimli, sabit ölçekli Charnes-Cooper Rhodes (CCR) ve 

değişken ölçekli Banker, Charnes and Cooper (BCC) yöntemleri ile etkinlik analizleri 

yapılmış, süper etkinlik skorları elde edilmiş ve  etkin olmayan bölgeler için potansiyel 

iyileştirme önerileri sunulmuştur. 

Etkinlik analizinin yapılması için doktor, hemşire ve hastane yatak sayısı girdi, bin canlı 

doğumda bebek ölüm oranı (tersi) ve sağlık kurumlarında ayaktan tedavi hizmeti sayısı çıktı 

olarak kullanılmıştır.2017 yılı verileri ile, CCR yöntemi ile yapılan analiz sonucunda Shida 

Kartli Racha Lechkhumi ve Kvemo Svaneti ve Guria olmakla 3, Shida Kartli, Tbilisi, Racha 

Lechkhumi ve Kvemo Svaneti, Guria, Imereti ve Kakheti bölgelerinin de tam etkinlik puanı 

alması ile BCC yöntemi ile yapılan analiz sonucunda ise 6 bölgenin tam etkin olduğu tahmin 

edilmiştir. 2018 yılı verileri ile yapılan CCR analzi sonucunda Guria ve Racha Lechkhumi ve 

Kvemo Svanetiolmakla 2, BCC analizi sonucunda ise Mtskheta Mtianeti, Tbilisi, Racha 

Lechkhumi ve Kvemo Svaneti, Guria ve Imereti olmakla 5 bölgenin tam etkin olduğu tahmin 

edilmiştir. CCR yöntemi ile yapılan süper etkinlik analizlerinde 2017 yılında Racha 

Lechkhumi ve Kvemo Svaneti, 2018 yılında Guria, BCC yöntemi ile yapılan etkinlik 

analizlerinde ise 2017 ve 2018 yıllarında Guria en yüksek süper etkinlik skoru almıştır.  

Etkin olmayan bölgelerin tam etkinlik skoru alabilmesi için girdi değişkenlerinin ve bebek 

ölüm oranlarının azaltılmasına, aynı zamanda sağlık kurumlarında ayaktan tedavi hizmeti 

sunumunun artırılmasına ihtiyaç olduğu ve bu yönde sosyal politikaların geliştirilmesinin 

gerekli olduğu önerilmektedir. 
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Социологический Анализ Проблем Семьи В Мусульманском Социуме В Эпоху 

Глобализации: Региональные Особенности  (на примере азербайджанского 

общества)
31

 

 

Д.ф.п.с., доц. Ягут АЛИЕВА
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Д.ф.п.с., преп. Севиндж АЛИЕВА
33

 

 

Pезюме 

На фоне глобализации мира происходит системная трансформация азербайджанского 

общества, что, безусловно, отражается и на взаимоотношениях в семье, ибо семья как 

бы вплетена в коренные основы жизнедеятельности и образует базовые предусловия 

функционирования социума путём физического и социокультурного замещения 

поколений благодаря рождению детей и поддержанию существования всех её членов. 

Реализация основных функций семьи не является следствием каких-либо 

биологических регуляторов или механизмов, а представляет собой результат 

специфических социальных процессов, происходящих в обширном социальном 

контексте. 

Проблемы семьи и общества взаимовлияют друг на друга и решаются 

взаимообусловленно. Насколько оптимально, согласованно решаются видимые 

противоречия между вышеуказанными факторами, во многом будет зависеть 

гармоничное и эффективное обустройство общества. 

Ключевые слова: Ислам, семья, азербайджанское общество, мусульманский социум, 

глобализация. 
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The Story of Creation in The Bible and The Quran: A Comparative Study 

 

Assoc. Prof. Dr.Dr. Aydın GÖRMEZ
34

           

 Assist. Prof. Dr. Zeki EDİS
35

 

  

 

Abstract 

Many of the narratives told in the Quran are the same ones you can find in the Bible, such as 

the creation of the world, Adam, Cain and Abel - the sons of Adam, Noah, the tower of Babel, 

Abraham, Joseph, Moses, Saul, David and Solomon, and some other prophets. Often their 

stories are similar in general but more often than not, their stories might be given in a quite 

different way. While there are more stories in the Bible, Quran gives details not touched upon 

in the Bible. Having read these narratives from both holy books, one can find minor, 

unimportant differences that are tolerable. But as for those opposite or totally different ones, 

the reader is naturally perplexed what to believe. In this point the faith of the reader is at 

work. The Christian readers tend to take those in the Bible as the original ones whereas 

Muslim readers believe that the revelations that came to the Jews and the Christians are 

original God’s words but over time they have been distorted. Even if this being the case, these 

stories find curious readers of different ages from both religions as well as from other belief 

systems. This paper seeks to compare and contrast the issue of genesis in both holy books.   

Key Words: the Bible, the Quran, prophets, narratives, genesis, compare and contrast.  
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Fantastic Literature as The First and The Last Type of Narrative 

 

Assoc. Prof. Dr.Dr. Aydın GÖRMEZ
36

           

 Assist. Prof. Dr. Zeki EDİS
37

 

 

 

Abstract 

Fantastic literature, also known as fantasy literature, dates back to ancient times. It is not that 

easy to identify its inception or claim that it has ended. It has survived from the early periods 

when there was no written literature to the present day. Anthropological findings reveal that 

almost all the fairy tales that form the basis of literary culture of pre-literacy are categorised 

under the fantasy genre and they are similar to each other although they were written in 

different geographies. These mysterious tales, which are seen as primitive and childish today, 

and although they have undergone some changes over time, they have been transferred from 

generation to generation uninterruptedly. Throughout history, new stories have been added 

and such stories have survived to the present day. Tales beginning with “once upon a time…”, 

legends, mythological stories, animal tales known as fables, fairy tales are the most well-

known examples of fantastic literature. This paper argues that not only the above mentioned 

ancient types but also such most recent types of narratives as scientific fantasy or science-

fiction should be regarded as the derivatives of fantastic literature. 

Key Words: fantastic literature, fairy tales, scientific fantasy, science-fiction 
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Türk Vergi Mevzuatında Teşvik Mekanizması ve Teşviklere Yönelik Vergisel 

Düzenlemeler 

 

Şahin KARABULUT
38

 

 

Özet 

Kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) veya üretim miktarının bir dönemden 

diğer döneme artırılmasının yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel yapıda gelişimin 

sağlanması yoluyla ekonomik büyüme ve kalkınmada sürekliliğin temin edilmesi en önemli 

makroekonomik amaçlardandır. Bu kapsamda ekonomik büyümenin en stratejik faktörü olan 

yatırımların artırılması ülkede gelir ve kapasite etkisi yaratarak üretim miktarını artıracak ve 

büyüme üzerinde olumlu etki oluşturacaktır. Ancak, istenilen ekonomik büyüme seviyesinin 

sağlanması için yatırımların ihtiyaç duyulan düzeyden daha az gerçekleşmesi özellikle 

gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir kısıt oluşturmaktadır.  

Bu durumda devlet çeşitli iktisat politikaları aracılığıyla yurtiçi yatırımların yurtdışı 

yatırımlarla desteklenmesini sağlamaya çalışmaktadır. Ekonomik büyüme ve kalkınma amacı 

doğrultusunda vergi politikaları da en önemli araçlardandır ve yabancı yatırımları teşvik 

etmede oldukça yaygın ve etkin kullanılmaktadır. Bu kapsamda da Türkiye’de yatırımların 

teşvik edilmesi amacıyla Türk vergi mevzuatında indirim, istisna gibi birçok uygulama yer 

almaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de vergisel teşvikler konularına ve kanunlara göre 

incelenmiş ardından teşviklerin genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yatırım, Teşvik, Vergi. 
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‘Minstrel’ Gösterilerde Siyah Klişe Tipler 

 

Assist. Prof. Dr. Zeki EDİS
39

 

Assoc. Prof. Dr.Dr. Aydın GÖRMEZ
40

 

 

 

 

Özet 

Ondokuzuncu ve yirminci yüzyılın ortalarında,kadar Minstrel gösterileri yaygın bir eğlence 

türü idi. Minstrel eğlencelerde, beyaz amerikalılar Afrika kökenli Amerikalıları genellemeler 

ve abartmalar yoluyla taklit etmek için siyah makyajlar içinde sahneye çıkıyorlardı. Minstrel 

şovların pek çoğunda şakalar, marşlar, komedi melodileri, sivri burunlu ayakkabılar ve banjo 

ve keman gibi enstrümanlar yer alıyordu. Minstrel gösterileri 1830'larda başlamış ve 1840-

1880 arasında ABD'de popülerlik kazanmıştır. Ülkenin hemen her tarafında minstrel grouplar 

ortaya çıkmıştır. Ancak İç Savaştan önce, Siyah Amerikalıların  Minstrel şovlarda yer 

almaları yasaklandı. İç Savaş bitince, Afrikalı Amerikalılar kendi Minsterl topluluklarını 

kurarak bu alanda boy gösterdiler. Çok sayıda gösteride üç ana karakter yer aldı bunlar: 'Jim 

Crow' klişe neşeli köle, 'Mr. Tambo 'mutlu bir sanatçı ve' Zip Coon 'değişiklik peşinde koşan' 

Özgür siyah amerikalı tipleriydi.. Çok fazla klişe vardı. Tüm karakterlerin ortak özelliği 

siyahları ifade etmektir. Minstrel gösterileri yirminci yüzyılın ortalarında parlaklıklığını 

yitirdi. Bu çalışmada, beyazlar tarafından yaratılan siyah klişe karekterlerden bazılarını 

inceleyerek siyah Amerikalıların yaşam tarzlarını tanımak amaçlanmıştır. Bu aynı zamanda 

Siyah Amerikalıların tiyatro ve sözlü edebiyatına da ışık tutacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Jim Crow, Mr. Tambo, Zip Cone, Minstrel 
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İnterdisipliner Bir Yaklaşım: Eko-Eleştiri 

 

Assist. Prof. Dr. Zeki EDİS
41

 

Assoc. Prof. Dr.Dr. Aydın GÖRMEZ
42

 

 

Özet 

Eleştiri edebi bir çalışma üzerine yazılan akademik yazılardır. Eleştirinin farklı tutum, akım, 

yazar ve kültüre göre değişlik gösteren pek çok çeşidi vardır. Birbirlerinden farklı olmalarına 

rağmen, hepsinin ortak yanı, insan merkezli kaygılara dayalı değerlendirme benimsemeleridir.  

Doğayı dikkate alan tarihi, sosyolojik, kişisel (göreceli), izlenimci, olgusal, yapısal ve eko-

eleştiri gibi birçok eleştiri türü vardır. Sınırlılığın biraz daha eleştirene bırakıldığı değişkenlik 

içeren ‘Göreceli’ eleştiri kuralsız gibi karşımıza çıkar. ‘İzlenimci’ eleştiride ise okuyucuya 

verdiği zevk eseri değerlendirmede ölçü olarak benimsenmiştir, izleyici eksenlidir. ‘Yapısal’ 

eleştiride ise eser merkezli bir yaklaşım benimsenir ve iç ve dış unsurlarla eleştiri yapılır. 

Bunlara ilave olarak feminizm, çevrebilim gibi olguların etkisiyle ‘Feminist-Eleştiri’, ‘Eko-

Eleştiri’ gibi yaklaşımlar da karşımıza çıkar. Bu eleştiri ortaya çıkana kadar, eleştiride temel 

prensip olan insan merkezli bakış açısı yerini tabiatta var olan canlı, cansız, organik, 

inorganik, sentetik, kimyasal gibi tüm varlıklarla paylaşılan bir bakış açısına bırakmıştır. Bu 

yazıda, dünyanın ekolojik dengesini bozmak, geleceği tahrip etmek, tarımı ekonomik 

nedenlerle zararlı maddelerle geliştirmek, ürünü artırmak için hormonları kullanmak, tarımda 

zararlı böceklerle mücadele etmek, doğayı kimyasal atıklarla kirletmek gibi konular tartışıldı. 

Varoluş katmanlarının varoluşsal ilişkiler fikrine dayanarak, cansız varlıkların canlılar için 

korunması fikri, her bilimsel düşünceyi gerektiren disiplinler arası bir yaklaşım gerektiren 

eko-eleştiri bağlamında incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Eleştiri, çevrebilim, eko eleştiri, tabiat, insan, cansız, varlık  
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სახელმწიფოს როლი ტურიზმის განვითარებაში 
43

 

 

ნელი ცქიტიშვილი/Nelly Tskitishvili
44

 

 

საქართველოში ტურიზმის განვითარება გაცხადებულია როგორც სახელმწიფოს 

ეკონომიკური მიმართულებების პრიორიტეტული დარგი.   საზოგადოებრივი 

კეთილდღეობა ნებისმიერ ქვეყანაში, ძირითადად დამყარებულია სახელმწიფოს 

ეკონომიკურ წინსვლაზე. საქართველო, ისევე როგორც მსოფლიოს  ბევრი ქვეყანა,  

ცდილობს, ტურიზმი  განავითაროს და ამით დამატებითი თანხები მოიზიდოს 

ქვეყნის ბიუჯეტში. ამა თუ იმ დესტინაციით ტურისტის დაინტერესებასა და 

მიზიდულობას არაერთი ფაქტორი განაპირობებს, რომელთა შორის წამყვანია  

ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალი, ინფრასტრუქტურა, განვითარებული  

ტურისტული ინდუსტრია.  ამ ყველაფერს კი სახელმწიფოს მხრიდან სათანადო 

მხარდაჭერა (როგორც საკანონმდებლო, ისე კონკრეტული ღონისძიებების 

გატარების დონეზე) სჭირდება, რაც სტიმულს მისცემს კერძო ბიზნესს. ნაშრომის 

„სახელმწიფოს როლი ტურიზმის განვითარებაში“ მიზანია გაარკვიოს რამდენად 

უწყობს სახელმწიფო ხელს კერძო ბიზნესს და, ზოგადად, რა მდგომარეობაა 

კახეთის  რეგიონში ტურიზმის ინდუსტრიის და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების თვალსაზრისით.  
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ტურიზმი, როგორც სოფლის მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობის 

ფაქტორი
45

 

 

ნელი ცქიტიშვილი/Nelly Tskitishvili
46

 

 

 

ტურიზმის განვითარება სოფლად, იქ მცხოვრები ადამიანების სოციალური 

კეთილდღეობის მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ნაშრომის „ტურიზმი, როგორც 

სოფლის მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობის ფაქტორი“ მიზანს 

წარმოადგენს იმ პრობლემის კვლევა-ანალიზი,  რომ კახეთის რეგიონში, 

რომელსაც, იმის მიუხედავად, რომ სოფლის ტურიზმის გასავითარებლად 

მდიდარი რესურსი აქვს, ჯერ-ჯერობით, სუსტია გლეხური, კერძო ტურისტული 

მეურნეობები. აქ უფრო აქტიურად არის წარმოდგენილი ღვინის ტურიზმი, 

რომელიც  სოლიდურ ბიზნესკომპანიებს უფრო აძლევს შემოსავლებს, ვიდრე -  

გლეხურ მეურნეობებს. აგროტურიზმის ეფექტურ ფუნქციონირებას სჭირდება 

სახელმწიფოსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაგეგმილი, უფრო 

ეფექტური სოფლის ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი პროგრამები. იქიდან 

გამომდინარე, რომ დასვენება, სიმშვიდე, რელაქსაცია, ადგილობრივი 

სამზარეულოს მასტერკლასები თანამედროვე ტურისტის მზარდი მოთხოვნების 

სათავეშია, საჭიროა უფრო  აქტიურად განვითარდეს მცირე ფერმერული და 

ტურისტული მეურნეობები. 
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Çevre Sorunlarının Çözümünde Video Eylemin Önemi: Greenpeace Örneği 

 

Kadriye BARAN
47

 

 

 

Özet 

Var olduğu andan itibaren sürekli tüketime ve doğanın sömürülmesine yönelik olarak yaşayan 

insanoğlu ekosisteme ciddi zararlar vermekte ve çevresel sorunların her geçen gün artmasına 

yol açmaktadır. Çevresel sorunlar özellikle yirminci yüzyılın son çeyreği ile birlikte küresel 

boyutlara ulaşmıştır. Bunun en önemli nedeninin sanayileşme ve onun bir sonucu olan 

kentleşme olgusu olduğu söylenebilir. Çevresel sorunların küreselleşmesinin en önemli 

göstergesi ise ozon tabakasındaki incelme ve sera etkisi sonucu oluşan küresel ısınmadır. 

Günümüzde iletişim araçlarının aktif kullanımı nedeniyle, görsel mesajlar ve videolar 

dünyanın dört bir tarafındaki insanlar tarafından eş zamanlı olarak görülebilmektedir ve çok 

kısa zamanda internet ortamında yayılabilmektedir. Bu sayede de çevresel sorunlar söz 

konusu olduğunda insanlar süreç hakkında hızlı bilgi edinebilmekte ve sürece aktif katılım 

sağlayabilmektedir. 

Özellikle küresel ısınma, ormansızlaşma, aşırı avlanma, ticari balına avcılığı ve anti-nükleer 

sorunlar üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Greenpeace kurulduğu ilk yıllardan itibaren 

faaliyetlerini doğrudan eylem ve video eylem yolu ile gerçekleştirmektedir.   

Bu çalışmada Greenpeace’in yaptığı video eylemler üzerinden çevresel sorunların çözümüne 

olan katkıları incelenmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Çevre, Greenpeace, Video Eylem, Yeni İletişim Teknolojileri 
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Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki (Banka Çalışanları 

Örneği) 

Arş. Gör. Fetullah BATTAL
48

 

 

 

 

Özet 

Çalışmanın amacı banka çalışanlarının algıladıkları örgütsel destek düzeyleri ile örgütsel 

bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu kapsam da çalışma Gümüşhane ve 

Bayburt ilinde faaliyette olan kamu ve özel banka (226) çalışanları üzerinde yapılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen verilerin analizi öncelikle SPPS programı yardımıyla yapılmıştır. Bu 

analizlerde sırasıyla güvenirlilik analizi, korelasyon analizi, birleşik güvenirlilik analizi ve 

doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Daha sonra ise AMOS programı kullanılarak 

standardize edilmiş sonuçlar ortaya konulmuştur. Böylece hipotezlerin doğrulandığı 

görülmüştür. 

Sonuç olarak da örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasında güçlü ve anlamlı bir ilişki tespit 

edilirken demografik olarak da kadın ve erkekler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

gözlenmiştir. Ayrıca algılanan örgütsel desteğin, örgütsel bağlılığın alt boyutlarından olan 

duygusal bağlılık ile ilişkisinin diğer boyutlara göre daha güçlü olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık, Bankalar 
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Türk Çini Sanatında Bulut Motifi 

 

Asst.Prof. Dr.  Latife AKTAN ÖZEL
49

 

   

Özet  

Türk Çini Sanatı klasik döneminde çokça görülen bulut motifi, Selçuklu döneminde 

kullanılmamıştır. 

Bulutun doğal yapısı açısından; atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir 

yoğunluk kazanmasıyla oluşması, biçimleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden 

ayrılan yığın/yığınlar anlamındadır. 

Bulut motifi çizimi; dairenin parçalarından oluşur. Doğal görünümünü çağrıştıran  görüntüleri 

ise dizilimine dayalı kompozisyonlarla meydana gelir. Bağımsız ya da (S) dönüşleri ile devam 

eden dönüşlerden elde edilir.  

Çini sanatında  bulut motifini farklı ekoller, farklı formlar, farklı dönemlerde görmekteyiz. 

Örneğin; Mavi-beyaz grubu, natüralist üslup, babanakkaş ekolü gibi.  

Evani denilen kullanım eşyaları olan tabak, vazo, sürahi gibi objelerde, 

Duvar çinilerinde ise ulama, pano, köşebent, bordür gibi alanlarda çokça kullanılan bir 

motiftir.   

En çok mavi-beyaz grubunda kullanılmış olan bulut motifi, beyaz, lacivert, degrade, kırmızı 

ve diğer renklerde de kullanılmıştır. 

Yurt içi ve dışı müzelerdeki çini eserlerimizde, saray, cami gibi yapılarda çeşitli örneklerine 

rastlamak mümkündür.  

Günümüz çini sanatında da kullanılmakta olan bulut motifi eserlerin gökyüzü kısmında 

dağınık resmedilirken köşebentlerde ya da tamamen kaplama şeklinde de kullanılmıştır. 

 Özgün tasarım ve uygulamaları ile günümüzde de kullanılan motif üstlendiği misyona göre 

gökyüzü ve yeryüzü ögesi olarak farklı biçimlerde de kullanılmaktadır. Kendine özgü 

yuvarlak formu ile sevilen, beğenilen bir motiftir.  

 

Anahtar Kelimeler: Türk Çini Sanatı, bulut motifi,  duvar çinisi, evani, özgün çini tasarımı 
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Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki 

 

Arş. Gör. Fetullah BATTAL
50

 

 

 

Özet 

Örgütler üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı örgütsel vatandaşlık davranışı sıkça araştırılan 

bir konu olmuştur. Ancak Etik İklimin ÖVD üzerindeki etkileri hakkında göreceli olarak çok 

az şey bilinmektedir. Bu sebeple bu çalışma ile Etik İklim ve ÖVD ile ilgili teorik ve ampirik 

çalışmalar incelenerek konu ile ilgili kuramsal bir bakış açısı getirilecektir. Daha sonra 

ÖVD’nin yaygın kabul görmüş boyutları ile (Diğerlerini Düşünme, Nezaket, Gönüllülük ve 

Centilmenlik, İleri Görev Bilinci ve Örgütün Gelişimine Destek Verme) bu tür davranışların 

en önemli öncüllerinden olabileceğini düşündüğümüz örgütlerin Etik İklim tiplerinin dokuz 

boyutu (Kişisel Çıkar, Kurum Çıkarı, Verimlilik, Arkadaşlık, Takım Çıkarı, Sosyal 

Sorumluluk, Kişisel Etik Kuralları, Kurumsal Etik Kuralları ile Kanunlar ve Mesleki Etik 

Kuralları) arasındaki ilişki, Erzurum’da bankacılık sektöründe çalışan toplam 1226 kişi 

üzerinde yapılan bir anket çalışmasıyla sorgulanacaktır. Bu veriler elde edildikten sonra SPSS 

ve AMOS programları yardımıyla çalışmanın analizi ve bulguları ortaya koyulacaktır. 

Böylece etik iklim ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının ilişki düzeyi ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Etik iklim, Örgütsel vatandaşlık davranışları  
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The Republic of Azerbaijan in Relations between Russia and Turkey in the First Half of 

the 90s. XX Century 

 

Assoc. Prof. Dr.Dr. Parviz SAFAROV
51

 

 

 

 

Abstract 

Azerbaijan always was in the center of interests of great and regional powers. Among them it 

is necessary especially to underline the role of Russia and Turkey. Azerbaijan in 

determination of directions of foreign policy first of all forced to take into account interests of 

not only world but also regional powers of - Russia and Turkey - that together with Iran is 

included in geopolitical three-cornered round South Caucasus. In a lecture in about general 

lines essence and character of these interests are analysed, their influence on a socio-political 

situation in Azerbaijan in the first half 90th of ХХ of century In a lecture marked that coming 

over to power of H.Alieva in October 1993 brought to the changes in the foreign policy of 

country, that allowed to combine interests of country with interests of Russia and Turkey, and 

also other countries of region. 

Keywords: The Republic of Azerbaijan, Relations, Russia and Turkey, First Half of the 90s. 

XX Century 
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Mathematics and Ruby Language 

 

Assoc. Prof. Dr. Elisabeth Asabashvili52 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this paper is to discuss new approaches to mathematics and 

computer science, with particular emphasis on the importance of using the most modern, 

dynamic, object-oriented, youngest language in mathematics education, such as Ruby.  

Solving problems or working with algorithms by streamlining strictly defined 

image calculations often leads us into the field of computer science and technology. Using 

mathematical formulas and equations to write programs in Ruby is easy because it is built 

with a built-in module and has great flexibility, which allows us to quickly and efficiently 

implement programs written in Ruby. The main advantage of the Ruby language is even a 

minimal amount of code for maximum expression, and the program code is perceived as 

natural language code. However, the use of Ruby in a wide range of tasks at all levels, of 

course, given the complexity, should be useful for both students and pupils, since it allows 

them to get acquainted with the family of program scripts for creating functional 

programming. 

The article discusses the relationship between mathematics and computer science. 

Particular attention is paid to the importance of using the youngest language among the 

most up-to-date, high-level dynamic, object-oriented, programming languages in 

education of mathematics, as it is Ruby. Ruby is a very powerful, dynamic, elegant syntax-

oriented language. Its main advantage is the minimal amount of code for maximum 

expression, while the program code is perceived as a natural language code. With the help 

of programming languages, small mathematical assignments, that could be learned from 

an early age. It will assist to get as mathematical knowledge and as programming language, 

particularly Ruby. In fun and entertaining way to learn mathematics helps children in the 

process of development, then simple rules and oppression. 

Because the math has a large part in computer science, it is necessary to apply 

mathematical knowledge to solve real problems through computer. 

Keywords: Mathematics, Sciences, Ruby, Code, Technology. 
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Family Communication by Enneagram 

 

Prof. Dr. Abdullah Demir 

 

Abstract 

In this paper, the communication of family members according to ennegram which is a 

character analysis method will be discussed. We can use the enneagram, which enables us to 

determine the characters of individuals quite accurately, also in family communication. It is 

understood that family members who learn their character in enneagram can communicate 

better with each other. This paper will focus on how different enneagram characters should 

communicate with each other. 

Key words: enneagram, family, communication, parent, child 
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Some Important Psychological Factors Affecting Decision Making in the Anarchic 

International System 

 

Prof. Dr. Valeri MODEBADZE
53 

 

 

Abstract 

This article analyzes the role that psychological factors play in the decision making process.  

Decisions are often made by individuals or groups that have different psychological traits.  

The personality traits of a decision maker or decision makers can be crucial during the 

decision making process. Thus, personal qualities of the decision maker must be taken into 

account when analyzing foreign policy decisions.  There are many psychological factors that 

influence decision making process.  Psychological factors such as leader’s personality, 

leadership style, emotions, cognitive consistency, Images and the use of analogies influence 

and shape foreign policy decision making. 

Keywords: Foreign policy decision making, leader’s personality, leadership style, emotions, 

cognitive consistency, Images, analogies. 
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Sunken Ships in Sinop 

 

Asst. Prof. Dr. Babür Mehmet AKARSU
54

                              

 Instructor Rasim Yaşar TARAKÇI
55

 

 

Abstract 

The port of Sinop, the natural harbor in the south of the Black Sea, became the main colony during the 

Greek Colonization, and there are evidence of this migration since the 7th century BC in the city of 

Sinop. There are ships that have sunk from various periods of history in the harbor of Sinop and this 

harbor was one of the most important commercial harbors from Antiquity to the 19th century and was 

used as a naval base. The harbor of Sinop has been the loading point of its hinterland since the 

Antiquity and was the most important maritime trade center of the region. Numerous ships were built 

in the shipyard at Sinop Harbor at various times, and the majority of the ships sank during the 

Ottoman-Russian Naval War on November 30, 1853 were built at the shipyard of Sinop.   

Sinop is the area of one of the most abundant of shipwrecks, since currents around the location of 

Inceburun increase up to 8 knots and sometimes even higher. These plane currents, which are 

generally towards the west, cause the ships going to the east with wind power to drift and sink due to 

the wave conditions on the sea surface. The waves also cause the ships to capsize. Similar sea 

conditions are valid for the Sinop Boztepe Cape.  

Roman, Byzantine, Ottoman and the ships belonging to the post-Ottoman Period to the present day, 

are the ships that sank in Sinop and determination of them were made. Apart from sailing ships, ships 

with steam and sail power and ships with diesel engines were observed. In addition to wooden and 

steel ships, there are composite ships, the shells of them are sheet metal and decks and deck-top 

structures of them are wooden, also exist in and around Sinop.   

Key Words: Shipwrecks, The south of the Black Sea, Antiquity, The shipyard of Sinop.  
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Antik Dönem'de Karadeniz Ticareti 

 

Asst. Prof. Dr. Babür Mehmet AKARSU
56

 

Özet 

Yunanların “Konuksever Deniz” anlamına gelen Pontos Eukseinos olarak adlandırdığı 

Karadeniz’in sahip olduğu zenginlikler, Yunan dünyasına dahil toplulukların dikkatini 

çekmekteydi. Genelde kıyılara yerleşme stratejisini güden ve iki asır kadar sürdüğü görülen 

Yunan kolonizasyon hareketi neticesinde, Akdeniz’in ve Karadeniz’in çevresi Yunan 

kolonileriyle çevrilmişti ve Eflatun’un “bir havuzun ortasında oturan kurbağalar gibi” 

tanımlamasına mütenasiptiler. Kolonizasyon hareketi ile Karadeniz’den deniz ticareti ile tahıl, 

altın, kereste gibi ürünler ithal edilirken, karşılığında Yunan zeytinyağı, şarap, sanat eserleri 

ihraç edilmeye başlandı ve bu Karadeniz menşeli ithal ürünleri arasındaki buğday, zamanla 

Atina için en stratejik unsurlardan biri olmaya başladı; nihayetinde Karadeniz’den gelen 

buğday ikmalini kontrol eden, Atina’yı da denetleyebilirdi.    

Antik Dönem’de Karadeniz ekonomisinin en önemli ürünlerinden olan maden ve kerestenin 

yanı sıra bölgede balıkçılık da gerçekleştirilmekteydi ve Antik Dönem’de Karadeniz’de 

avlanan balık türleri günümüzdekilere benzerdi ve başlıcaları; ton, palamut, uskumru, hamsi 

idi. Karadeniz menşeli balık ürünlerinin Roma’da bile oldukça rağbet gördüğü Antik 

kaynaklardan bilinmektedir. Birbirinin peşi sıra konumlanan ve Sinope’nin en önemli 

duraklarından biri olduğu Karadeniz limanlarından kalkan ticari gemileri, hırçın Karadeniz 

dalgalarının yanı sıra korsanlık da olumsuz etkilemekteydi ve ticaret hacmini düşüren bu 

korsanlık faaliyetleri bazı kesimlerce geçim kaynağı olarak görülmekteydi.  

Anahtar Kelimeler: Pontos Eukseinos, Ticaret, Sinope, Antik Dönem.  
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Muamma Çözümünde Telmih Sanatının Kullanımı 

 

Assoc. Prof. Dr. Murat ÖZTÜRK
57
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58

  

Özet 

“Anlaşılmaz ve halledilemez şekilde güç, halli müşkül iş veya şey” manasına gelen muamma, 

divan edebiyatında manzum bir parça içerisinde belirli usullere göre bir ismi gizlemeye denir. 

Muammalar Cenab-ı Hakk’ın “Esma-i hüsna”sı başta olmak üzere umumiyetle bir insan 

ismini, nadiren de olsa emir, paşa, imam, sultan, derviş ve benzeri vasıflara dair olan isimleri 

gizlemeye yönelik yazılmış bilmecelerdir. Zekice ve ustaca yazılan muammalar, belagate 

dahil edilen sanatlardandır. Nazım veya nesir şeklinde düzenlenen muammaların cemiyetin 

müşterek zekasına uygun ve çözümünün zevk-i selim tarafından beğenilmiş olması gerekir. 

Muamma çözümünde belirli usul ve yöntemler kullanılmaktadır. Bu usul ve ameller çeşitli 

risalelerde ve bazı şerh metinlerinde yer almaktadır. Muammaların çözümünde kinaye, 

tesmiye, tashif, istiare ve teşbih, ebced hesabı, kalb, iskat gibi sanatlar ve amellerden 

faydalanılır. Söz içerisinde herkes tarafından bilinen bir olaya, hikâyeye veya bir ayete, 

hadise, meşhur bir darb-ı mesele işaret etmek manasına gelen telmih sanatı da muamma 

çözümünde sıklıkla kullanılan sanatlardandır. Haftanın günlerinin, yıl ve mevsimlerin bazı 

sayılara, seyyarelerin ve gök cisimlerinin belirli harfler ve rakamlara denk geldiği bu sanatta 

gerek lafzen gerekse manen bazı çağrışımlar yapılarak muamma çözümüne katkı sağlanır. 

Bu çalışmada, muamma çözümünde telmih sanatının hangi türlerinin kullanıldığı tanıtılarak 

Sürûrî’nin “Şerh-i Mu’ammeyat-ı Mir Hüseyin” adlı eserinden örneklerle bu sanatın 

kullanıldığı muamma çözümlerine yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Muamma, telmih, şerh, muamma çözümü  
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Teacher and Classroom Factors and Pirls 2016 Results in Azerbaijan 

 

Ph.D., Senior Researcher Lala GANIYEVA
59

  

 

 

 

Abstract 

 

The Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) assesses the children’s reading 

achievement in their fourth year of schooling. In PIRLS 2016, there were 61 participants, 

including 50 countries and 11 benchmarking entities (Mullis et al., 2017). PIRLS 2016 results 

demonstrated low reading achievement of Grade 4 students in Azerbaijan (a mean score of 

472 for Azerbaijan was statistically significantly below the PIRLS Scale Center Point of 500). 

Using the PIRLS 2016 data, this paper discusses the reading achievement of Grade 4 students 

in Azerbaijan in international context and examines the Grade 4 student achievement in 

reading in relation to the selected teacher and classroom factors. The main findings discuss 

the value of continuing professional development for teachers, the importance of improving 

student attendance and reducing absenteeism, the role of classroom resources (computers, 

libraries) in boosting reading achievement, and the necessity of utilizing a variety of reading 

resources to enhance student learning in Azerbaijan. 

 

Keywords: PIRLS 2016, Azerbaijan, Grade 4, reading achievement  
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A Critical Investigation of EMI – Pedagogical Enactment in ESL and EFL context 

(Case study in Khazar University) 

 

Yushawu ABUBAKARI
60

 

 

 

Abstracts 

Globalization has made English as a Medium of Instruction (EMI) to defuse from Europe to 

Eurasia, Asia, Africa and the Middle East. However, EMI has numerous challenges for both 

students and teachers in higher education institutions. Therefore, the aim of this study was to 

critically investigate the influence of EMI on the pedagogical enactment of English as a 

Second Language (ESL) and English as a Foreign Language (EFL) context at Khazar 

University, a small private university in Azerbaijan. The implications of the study will 

provide insight into improving EMI at Universities. The study employed mixed – methods in 

the data collection and analysis process. A self – structured questionnaire and interviews were 

used to collect data from students and teachers respectively. Descriptive statistics and 

transcription were used to analyze the data. The study revealed the following; Deficiency in 

students/teachers (ST) English proficiency levels (SEPL), reaction of ST in EMI class, and the 

attitude of teachers towards EMI. The study provided recommendation to improve EMI 

classes performance. 

Keywords: English Medium of Instruction (EMI), ESL and EFL users, Globalization, Higher 

Education Institutions, students/teachers (ST), Khazar University 
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63
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64

 

 

Özet 

Mobil cihazlar günümüzde hayatın olağan bir parçası haline gelmiştir. Çıktığı ilk yıllarda 

amacı sadece iletişim kurmak olan mobil cihazlar için, arama yapmak, artık basit bir 

fonksiyondur. Alışverişten banka ödemelerine kadar birçok işlemin kolaylıkla yapılmasını 

sağlayan bu teknoloji, yanında önemli riskleri de beraberinde getirmektedir. Mobil cihazlar, 

henüz bilgisayarlar gibi ayrıntılı güvenlik duvarlarına sahip değildirler. Birçok mobil 

kullanıcısı da bu güvenlik eksiklerini bilmediği için, zararlı yazılımların, bilgisayar 

korsanlarının hedefi haline gelmektedir. Bu çalışmada mobil cihazlara çeşitli yollarla bulaşan 

zararlı yazılımlar araştırılmış ve bu yazılımların türleri analiz edilmiştir. Kullanıcıların bu 

zararlı yazılımlardan ne tür yöntemler ile korunması gerektiği hakkında bilgiler verilmiştir. 

Mobil cihazların herhangi bir zararlı yazılımın ve bilgisayar korsanının tehdidine maruz 

kalmaması için alacağı önlemler ve mobil cihazları korumak amacıyla kullanılabilecek 

uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir. 
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Özet 

Sosyal ağ analizi, modern yazılımlar sayesinde bireylerin ilişkilerini sayısallaştırarak bu 

ilişkilerin boyutlarına dair bilimsel veriler sunmaktadır. Sosyal ağlar, günümüzde öğrenme-

öğretme alanında da yaygınlaşmıştır. Ağ analizinin böylesine yaygınlaştıran bir faktör olması 

farklı birimler ve düzeyde aktörlerin karşılaştırılmasına ve analiz edilmesine olanak sağlayan 

bir yaklaşım olmasından kaynaklanmaktadır. Üniversitelerde verilen eğitimde, video, ses, 

resim gibi ders materyallerinin sosyal ağ üzerinden yayınlanması, bilginin daha kalıcı ve 

ulaşılabilir hale gelmesini sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, sosyal ağ analizinin eğitim 

alanında önemini ortaya çıkarmaktır. Öğrencilerin sosyal alanlardaki birbiri ile olan 

ilişkilerinin üniversite eğitimindeki katkısı sosyal ağ analizi ile yapılmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda sosyal medya analizi, sosyal ağ analizi, ağ birimi, kullanılan sosyal ağlar, 

istatistikler, sosyal ağ analizinin temel özellikleri açıklanmıştır. Son olarak yapılan anketler ve 

elde edilen istatistikler incelendiğinde sosyal medya ile eğitimin desteklenmesi sayesinde 

öğrenciler için de öğrenmenin kolaylaştığı ve zaman probleminin ortadan kalktığı tespit 

edilmiştir.  
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Mobil Bankacılık Uygulamalarının Arayüz Tasarımlarının Yazılım Mühendisliği 

Açısından Karşılaştırılması 

 

Assoc. Prof. Dr. Alper AYTEKİN
69

 

Arş. Gör. Ahmet AYAZ
70

 

Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
71

 

Aleyna Karabina
72

 

 

 

 

Özet 

Finansal kurumlar için mobil bankacılık, önemli bir atılım olmasına rağmen kullanıcılar için 

hala belirsizliğini korumaktadır. Güvenlik sorunlarının yanında bankaların mobil 

uygulamalarının kullanım zorlukları, birçok kullanıcının bu tür uygulamalardan uzak 

durmasına neden olmaktadır. Mobil hizmetlerin tasarımında, hazırlanışında ve bu hizmetlerin 

müşterilere sunulmasında arayüz tercihleri önemli rol oynamaktadır. Küresel rekabetin her 

geçen gün daha da yoğunlaşması ve bu rekabetten güçlenerek çıkmanın tek yolu müşteri 

odaklı arayüz tasarımının kullanılmasıdır. Mobil bankacılık uygulamalarının arayüz 

tasarımlarının kullanıcı dostu olarak tasarlanması, bu tür uygulamaların kullanımının 

yaygınlaşmasına neden olabilecektir. Bu çalışmada Türkiye’deki bazı bankaların (Akbank, 

Vakıfbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası) mobil 

uygulamalarının arayüzleri birbirleri ile karşılaştırılmış, sıkça kullanılan bankacılık işlemleri 

(Havale, EFT, Ödemeler, Kredi kartı işlemleri, Yatırım ve Döviz işlemleri) açısından 

değerlendirilmiştir. Mobil bankacılık uygulamalarının daha kullanıcı dostu arayüz 

tasarımlarına nasıl sahip olabilecekleri yazılım mühendisliği açısından irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mobil bankacılık, Arayüz tasarımı, Mobil uygulamalar 
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Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımının 

İncelenmesi 

Arş. Gör. Ahmet AYAZ
73

 

Assoc. Prof. Dr. Alper AYTEKİN
74

 

Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
75

 

 

Özet 

Akıllı telefonların kullanımı son yıllarda hızla artmış ve sağladığı faydalar ile birçok ortamda 

yaygın hale gelmiştir. Yükseköğretim kurumlarında, sağlık alanında ve lojistik vb. alanlarında 

kullanılan akıllı telefonlar, iletişim kurma, internet üzerinden arama yapma ve mobil 

uygulamaları kullanmayı sağlayan iletişimdeki en yaygın eğilimlerden biridir. Akıllı 

telefonların, teknoloji endüstrisindeki en hızlı büyüyen sektörlerden biri olması ile beraber 

toplum üzerindeki etkisi de artmaktadır. Bu çalışmada akıllı telefon kullanımının üniversite 

öğrencileri üzerindeki rolünün kapsamlı ve güncel bir özeti verilmiştir. Çalışma sonucunda, 

akıllı telefon kullanımının öğrenciler üzerinde birçok fayda sağlamasının yanı sıra bazı 

olumsuz durumlara da yol açtığı tespit edilmiştir. Üniversitelerde öğretim ve öğrenme 

sürecinin geliştirilmesinde büyük role sahip olan akıllı telefonların çok aşırı kullanılmasında 

ise depresyon, stres ve uyku problemi gibi psikolojik sorunlara yol açtığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon, Mobil Teknolojiler, Psikolojik Faktörler 
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Teknoloji Kabul Modelinde Cinsiyet Değişkeninin İncelenmesi 

 

Arş. Gör. Ahmet AYAZ
76

 

Assoc. Prof. Dr. Alper AYTEKİN
77

 

Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
78

 
 

Özet 

Bilgi Teknolojileri (BT) kullanımı günümüzde evlerde, iş organizasyonlarında ve devlet 

kurumlarında dikkat çekici bir şekilde artarak insan yaşamının kaçınılmaz bir parçası haline 

gelmiştir. Araştırmacılar, insanların bilgisayar teknolojilerini ve uygulamalarını ne ölçüde 

kullandıklarını etkileyen faktörleri araştırmak için çeşitli modeller ve teoriler geliştirmişlerdir. 

Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi (UTAUT), teknoloji kullanımının doğasını 

anlamak için tasarlanan ve eğitim, bankacılık, sağlık vb. çeşitli alanlarda uygulanan en son 

modeldir. Cinsiyet, insanların teknoloji kabul ve kullanımını açıklamada önemli bir değişken 

olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, teknoloji kullanımı ve teknolojiyi kullanma 

niyetiyle ilgili mevcut literatürü cinsiyet değişkeni açısından gözden geçirmektir. Çalışma 

sonucunda, birkaç bağlamda cinsiyet değişkeninin teknolojiyi kabul etme niyetini belirlemede 

önemli bir rol oynadığı ve cinsiyet farklılıklarının ayırt edilemediği durumlar olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kabul Modeli, Teknoloji Kullanım Niyeti, Cinsiyet  
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R ile Yapısal Eşitlik Modelinin Uygulama Alanlarının Araştırılması 

 

Arş. Gör. Ahmet AYAZ
79

 

Assoc. Prof. Dr. Alper AYTEKİN
80

 

Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
81

 

 

Özet 

Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda özellikle model analizleri için yapısal eşitlik 

modeli (YEM) yöntemine olan ilgi giderek artmaktadır. YEM, geleneksel olarak kullanılan 

regresyon analizine kıyasla değişkenler arasında belirlenen ilişkilerde tek bir analiz yapması 

ve ölçmeden kaynaklanan hataların elimine etmesi nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. 

Yapısal eşitlik modeli literatürü incelendiğinde genellikle çalışmalarda LISREL ve AMOS 

programlarının kullanıldığı görülmektedir. R programı istatistiksel işlemleri kodlama 

yardımıyla uygulayan ücretsiz, açık kaynaklı ve iş birliğine dayalı geliştirilmiş bir yazılımdır. 

Bu çalışmada R programı ile YEM analizi yapılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışma 

sonucunda R programının YEM analizlerinde diğer programlara göre daha az kullanıldığı 

tespit edilmiştir. Ancak zamanla bu programın kullanıldıkça daha çok tercih edileceği 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yapısal Eşitlik Modeli, R Programı, LISREL, AMOS 
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Uluslararası Mal Hareketliliğinde Menşe Kuralları: Gizli Korumacılık mı? 

 

Dr.Öğr. Üyesi Müslüm BASILGAN
82

 

Büşra DUMAN
83 

 

 

Özet 

Uluslararası mal hareketliliğinde ülkeler için menşe kavramı anlam olarak aynı kalsa da 

kurallar ile birleştiğinde anlamı farklılık göstermektedir. Çünkü küreselleşen ticaret ülkelerde 

daha fazla rekabet edebilme, daha fazla avantajlı çıkabilme, daha fazla korunabilme etkisi 

yaratmaktadır. Bu durum ise ülkeleri geleneksel ticaret politikası araçlarından sıyrılarak, daha 

etkili ticaret politika aracı bulma arayışına yönlendirmiştir. Bu açıdan menşe kuralları, temel 

amacından farklı olarak, ülkeler için korumacılık potansiyeline sahip önemli bir ticaret 

politikası aracı olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı da menşe kurallarının gizli 

korumacılık aracı olarak kullanılıp kullanılmadığını ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Menşe Kuralları, Korumacılık, Uluslararası Ticaret, Ticaret Politikası 

Aracı, Ticaret Kısıtlaması 
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İşsizlikle Mücadelede Doğrudan Yabancı Yatırımların Etkisi: Türkiye Örneği 

 

Şahin KARABULUT
84

   

 

Özet 

Ülke ekonomilerinin sağlam bir yapıya kavuşması için en önemli şartlardan birisi ekonomik istikrarın 

sağlanmış olmasıdır. Bu kapsamda bir ekonominin ekonomik istikrara ulaşıldığından bahsedilebilmesi 

için de tam istihdam ve fiyat istikrarının bir arada gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tam istihdam 

koşullarında ekonomideki tüm üretim faktörlerinin kullanılması söz konusu olmakla birlikte, üretim 

faktörlerinden emeğin istihdam eksikliği ise işsizlik sorununu ortaya çıkarmakta ve dar anlamda eksik 

istihdamı ifade etmektedir.  

Önemli oranda genç nüfusa sahip ve gelişmekte olan Türkiye ekonomisi açısından işsizlik uzun 

yıllardır önemli bir sorun oluşturmaktadır. Ekonomik istikrar, büyüme ve kalkınmada önemli bir engel 

oluşturan işsizlik sorununun çözümü ekonomi açısından önemli olduğu kadar oldukça zor bir durum 

olmuştur. İşsizlikle mücadelede kullanılan araçlardan birisi olan yurtdışı doğrudan yabancı 

yatırımların ekonomiye ek kaynak sağlaması ve istihdam yaratarak işsizliği azaltıcı etki oluşturması 

beklenmektedir. Bu nedenle Türkiye’de geliştirilen ve uygulanan politikalarda doğrudan yabancı 

yatırımların teşvik edilmesi ve artırılması en önemli amaçlardan olmuştur. Bu kapsamda çalışmada 

doğrudan yabancı yatırımların Türkiye ekonomisi açısından işsizlikle mücadeledeki etkisi ampirik 

olarak analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İstihdam, Doğrudan Yabancı Yatırım, Ekonomik İstikrar. 
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Cari Açık, Bütçe Açığı ve Tasarruf Açığı İlişkisi: Türkiye Örneği 

 

Prof. Dr. Servet CEYLAN
85

 

Arş. Gör. Mustafa Malkoç YAŞAR
86

 

 

Özet 

Günümüz ekonomilerinde dışa açıklık hızlı bir şekilde artmaktadır. Dış ticaretin gelişmesi ile 

belirginleşen bu durumda, ikinci dünya savaşından sonra gelişen serbestleşme çabalarının 

önemli bir payı vardır. Geleneksel iktisat anlayışının ortaya koyduğu dış ticaretin tüm 

tarafların çıkarına olduğu anlayışı ve dış ticaretin büyümenin önemli bir kaynağı olduğu tezi 

teorik temelde bu gelişmeyi desteklemiştir. Dışa açıklığın artması özellikle gelişmekte olan 

ekonomilerde önemli sorunlara da neden olmuştur. Daha hızlı büyümek için kontrolsüzce dışa 

açılma sonucunda oluşan uzun süreli cari açıklar ülkeleri dış şokların etkilerine daha açık hale 

getirmiş, bununla birlikte ülkelerin hızlı büyüme ve darboğaz dönemlerine girmelerine neden 

olmuştur. Ayrıca dışa açıklık oranlarının yüksekliği ülkeler arasındaki krizlerin geçişkenliğini 

de artırmıştır. Türkiye, ekonomisinde hızlı büyüme çabaları içerisinde yüksek cari açık veren 

ekonomiler arasında yer almış ve sık sık “kırılgan beşli” olarak ifade edilen ülke grubu 

içerisinde anılmıştır. Dolayısıyla, Türkiye ekonomisinde önemli bir sorun teşkil eden cari 

açığın nedenlerinin ortaya konulması ve çözüm önerilerinin oluşturulması her zaman önemli 

olmuştur. Literatürde cari açığın nedenlerini ve/veya etkileyen faktörleri açıklamaya çalışan 

alternatif yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımlardan bir tanesi cari açıkların oluşmasında tasarruf 

açığı ve bütçe açığının önemli faktörler olduğunu ortaya koyan üçüz açık hipotezidir. 

Çalışmada da üçüz açık hipotezinin Türkiye ekonomisi için geçerliliği test edilmiştir. Bu 

amaçla tasarruf açığı, bütçe açığı ve cari açığın 1983-2017 dönem verileri kullanılmıştır. 

ARDL yöntemine dayalı sınır testinin (bound test) kullanıldığı analizden elde edilen bulgular, 

değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin varlığını göstermiştir. Bu sonuç Türkiye 

ekonomisinde üçüz açık hipotezinin geçerliliğini doğrularken, cari açığın oluşumunda bütçe 

açığı ve tasarruf açığının önemini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Dışa Açıklık, Tasarruf Açığı, Bütçe Açığı ve Üçüz Açık Hipotezi 
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Finansal Kalkınma ve Ticari Dışa Açıklık İlişkisi: Türkiye Örneği 

 

Prof. Dr. Servet CEYLAN
87

 

Asst. Prof. Dr. Burcu YILMAZ ŞAHİN
88

 

 

 

Özet 

Ülkelerin finansal piyasalarındaki gelişimin uzun vadeli büyüme için potansiyel olarak önemli 

bir mekanizma oluşturduğu artık yaygın olarak kabul edilmektedir. Son dönemde yapılan 

çalışmalar da finansal kalkınmanın uluslararası ticareti ve dolayısıyla ticari açıklık seviyesini 

önemli ölçüde etkileyebileceğini öne sürmektedir. Bu çalışmada ticari dışa açıklık ve finansal 

kalkınma değişkenleri arasındaki ilişki Türkiye ekonomisi için araştırılmıştır. Çalışmada 

1990-2017 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler 

Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Sınır Testi (ARDL) ile incelenmiştir. Yapılan analiz 

sonucunda ticari dışa açıklığın finansal kalkınmayı uzun dönemde pozitif yönde etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto 

Nedensellik Testi ile incelenmiş ve finansal kalkınmadan ticari dışa açıklığa doğru tek yönlü 

nedensellik tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ticari Dışa Açıklık, Finansal Kalkınma, ARDL 
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Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Cep Telefonu Seçimi 

 

Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
89

 

Assoc. Prof. Dr. Alper AYTEKİN
90

 

Arş. Gör. Ahmet AYAZ
91

 

 

 

 

Özet 

Son günlerde iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerle birlikte günlük hayatımızın 

ayrılmaz bir parçası olan cep telefonlarının seçimi önem arz etmektedir. Kullanıcı, seçeceği 

telefonda hangi özelliklerin olması gerektiği, boyutu, rengi vb. birçok faktörü göz önüne 

alarak kendisi için en uygun olanı seçmekte zorlanmaktadır. Günlük hayatta pek çok eylem 

kesin olarak bilinemeyen belirsizlikler içermektedir. Bu belirsizlik durumu karar verme 

eylemini zorlaştırmaktadır. Yapay zekanın alt dallarından olan bulanık mantık teorisi 

belirsizlikler altında karmaşık hale gelen karar verme eyleminde karar vericiye yardımcı 

olmaktadır.  

Bu çalışmada Bartın Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin cep telefon seçimini 

etkileyen faktörler Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci kullanılarak ele alınmıştır. Belirlenen 

kriterler doğrultusunda öğrencilerin en fazla hangi marka cep telefonunu tercih ettiği 

belirlenmiştir. Tercihte etkili olan en önemli faktörün de fiyat olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci, Mobil Cihazlar. 
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İnsan Beyni Modellemesi ve Yapay Sinir Ağları 

 

Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
92

 

Assoc. Prof. Dr. Alper AYTEKİN
93

 

Arş. Gör. Ahmet AYAZ
94

 

 

Özet 

Günümüzde meydana gelen bilimsel gelişmelerle birlikte insan beynini örnek alan, beynin 

çalışma ve öğrenme şeklini modelleyen sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerden biri olan 

yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin çalışma prensiplerini taklit ederek matematiksel 

olarak modellemeye çalışmaktadır. Yapay zekanın önemli bir alt dalı olan YSA insan 

beyninin öğrenme, öğrenilen bilginin saklanması ve bu bilgi ile karar verme işlemi 

yapabilmesi işlemlerini temel almaktadır. Tahminleme yapabilme özelliği ile yapay sinir 

ağlarının pek çok kullanımı mevcuttur. Bu çalışmada yapay sinir ağlarının ne olduğu, genel 

yapısı, tarihçesi, sınıflandırılması, kullanım alanları, avantajları ve dezavantajları üzerinde 

durulmuş ve en çok hangi alanlarda kullanıldığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, İnsan Beyni, Modelleme. 
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Özet 

Veri madenciliğinde sınıflandırma ve tahminleme algoritması olarak karar ağaçları yaygın 

şekilde kullanılmaktadır. Problemlerin çözümünde, karar ağacı modeli kullanılması halinde, 

bir ağaç yapısı oluşturularak tümevarım yöntemi kullanılmaktadır. Yorumlanması ve 

anlaşılması kolay olduğu için karar ağacı modeline literatürde sıklıkla rastlanmaktadır. Bu 

çalışmada Bartın Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde öğrenim gören 

öğrencilerin bölüm tercihlerini etkileyen faktörler ele alınmıştır. Bu faktörler karar ağacı 

modeline girdi olarak konulmuştur. Bölüme yeni kayıt yaptıran 90 kişinin bu bölümü neden 

tercih ettiği ve tercihlerini etkileyen faktörlerin etki değerleri ortaya konmuştur. Öğretim 

elemanları ve akademik yapı, sınav puanı, sosyal çevre algısı ve konum faktörlerinin ön plana 

çıktığı gözlemlenmiştir. 
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Foreign Policy Challenges in the Post-Soviet Georgia (Russia and the West) 

 

Ph.D. Candidate Ekaterine Lomia
98

  

 

Abstract 

The disintegration of the Soviet Union in 1991 gave birth to fourteen independent states, with 

fundamentally different social, religious and ethnic compositions. Along with the economic 

stagnation, the former republics of the USSR were struggling to overcome internal and 

external contradictions that erupted in the prospective states in the early years of their 

independence.  

Georgia was not an exception. The lack of political culture and experience led to the division 

of Georgian political society into the two opposing sides, mostly combined by pro and anti-

Russian elites. The mentioned, in turn, weakened the country and created a favorable 

condition for the ethno-political conflicts that broke out in 1991-1993, hugely supported by 

Russian Federation.  

Under Edward Shevardnadze Georgian foreign policy was characterized by maintaining 

friendly, balanced relations with the neighboring countries, including Russia; whilst one of 

the top priorities for the newly independent government of Georgia was its integration with 

the EU and NATO, for economic and security purposes along with restoring the territorial 

integrity of Georgia.  

Following the “Rose Revolution”, initiated by the third President of Georgia, Mikhail 

Saakashvili, Georgia has chosen an obvious pro-Western and pro-European part, since 

Saakashvili viewed Western values and principles fundamental for the long-term development 

of a Georgian statehood and considered the country an internal part of Europe.  

The paper argues that power change in Georgia has never caused a radical transformation of 

the foreign policy priorities of Tbilisi. In spite of completely different visions of Georgia’s 

future social-economic development between the ruling party “Georgian dream” and a leading 

opposition party “United National Movement”, Georgia still remains Western-oriented state 

in the Caucasus region which seeks to isolate itself from the post-Soviet Russia 

Keywords: Foreign Policy, Post-Soviet, Georgia, Russia, West 
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100

 

 

 

 

Abstract 

Corporate Social Responsibility (CSR) gets more and more attention from the global world. 

But the majority of business companies in Georgia are characterized by low levels of CSR. So 

minimization or disappearing the role of SCR has especially bad results for small business, 

which is the main force of economic growth in the country. 

One of the aims of this article is to determine the main types of CSR challenges that face 

companies in Georgia. The second aim is to focus on the main factors that restrict the 

development of CSR. And the third and the most important aim is to make clear why the 

government ought to play the main role to achieve these challenges.   

In conclusion, we find out that Georgian startup companies that receive big amounts of money 

from the Georgian government are disappearing soon as a result of low levels of social 

responsibility for its own and other large companies. To avoid these facts, the government 

ought to play the main role to help both large and small companies to achieve CSR challenges 

and improve the levels of social responsibility.    

 

Keywords:  Corporate Social Responsibility (CSR), small business, government, Georgia. 
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Özet 

Bu araştırma ile spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin mükemmeliyetçilik 

düzeylerinin incelenmesi sonucu bazı özlük niteliklerine göre karşılaştırmalı olarak 

araştırılmıştır. Araştırmanın yöntemi betimsel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemidir. 

Bu araştırmanın çalışma evrenini Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin farklı 

bölümlerinde öğrenim görmekte olan 211 erkek 99 kadın toplam 310 öğrencilerden 

oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen  ‘Kişisel Bilgi formu’ 

Frost ve arkadaşları (1990) tarafından geliştirildiği, Özbay ve Mısırlı Taşdemir tarafından 

(2003) yılında Türkçe’ ye uyarladığı çok boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ile elde 

edilmiştir. Araştırmada kullanılan anket formuna ve ölçeğe ilişkin verilerin analizi için SPSS 

22 programı kullanılmıştır. Öğrencilerin yaş grupları, üniversiteye giriş puanları, eğitim 

gördükleri bölümler, ailelerinin ekonomik durumları, genel not ortalamaları ve ailelerinin 

kendilerini yetiştirme tarzlarına göre ölçek alt boyut puanlarının karşılaştırılmasında One Way 

Anova analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre ölçek alt boyut puanlarının 

karşılaştırılmasında ise t test kullanılmıştır. 

Mükemmeliyetçiliğin sporcular üzerinde ne gibi etkisi olduğunu ve bu etkinin sonucunda da 

diğer bireyler üzerine ne gibi etkisi olacağında dolayı sonucu bazı özlük niteliklerine göre 

araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş gruplarına göre kendine 

yönelen mükemmeliyetçilik, diğer insanlara yönelen mükemmeliyetçilik ve dayatılan 

mükemmeliyetçilik düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 

görülmektedir (p>0,05). 
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Özet 

 Beden eğitimi öğretmeni genellikle çocukların en sevdiği öğretmenler arasındadır. Öğrenciler 

diğer derslerin yüklediği sorumluluğu rahat bir ortamda fiziksel aktiviteler yaparak atarlar. 

Yapılan etkinlikler aynı zamanda çocuğun gelişimi için önemlidir. Günümüzde yapılan 

araştırmalarda da fiziki gelişimin çocuk için önemi hem ruh sağlığı bakımından hem de 

akademik başarısı bakımından olumlu etki bırakmaktadır. Bir beden eğitimi öğretmeni girdiği 

sınıfın gelişim özelliklerini bilmeli ve ona göre program hazırlamalıdır. Çocukların 

enerjilerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapmalı, onların ihtiyaçlarına cevap verecek bilgi, 

beceri ve tecrübeye sahip olmalıdır. 

Bu çalışmada Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin öğretmen liderlik düzeylerinin 

değerlendirilmesi, öğretmen liderliğine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Sakarya ilinde görev yapan 203 (61 kadın, 142 

erkek) beden eğitimi ve spor öğretmeni katılmıştır. Bu araştırmada araştırmanın genel 

amacına uygun olarak betimsel tarama modelinden yararlanılmıştır. Verilerin toplanmasında 

Beycioğlu ve Aslan (2010) tarafından geliştirilen “Öğretmen Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır.  

Veriler bilgisayar ortamında sosyal bilimler için hazırlanan istatistiksel programı (SPSS 22) 

ile analiz edilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için frekans ve yüzde 

dağılımlarına bakılmıştır. Verilerin analizinde farklılığı tespit etmek amacıyla t testi ve tek 

yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda Beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinin öğretmen liderlik düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Beden eğitimi 

ve spor öğretmenlerinin öğretmen liderlik rollerine yönelik beklentilerinin cinsiyete göre 

farklılaşmadığı; fakat yaş ve mesleki kıdeme göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Beden 

eğitimi ve spor öğretmenlerinin öğretmen liderlik rollerine yönelik algılarının cinsiyet ve yaş 

değişkeni açısından farklılaşmadığı; fakat mesleki kıdem açısından farklılık bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi ve spor öğretmeni, Liderlik, Öğretmen Liderliği. 
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Kırgız Dili Politikası Ekseninde Yürütülen Faaliyetler ve Yaşanan Sorunlar 
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109

 

 

 

Özet  

Dünyanın önemli kültür miraslarından ve halk edebiyatının en uzun destanı olarak bilinen 

“Manas” destanının dili olan Kırgız Türkçesi, kökleri milattan önceki yüzyıllara dayanan 

Türk dillerinden biridir ve Kırgızistan Cumhuriyetinin devlet dilidir. Ancak Kırgız Türkçesi,  

1991 yılında Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığından sonra, devlet dili olarak statü 

kazanmasına rağmen, ‘sembolik bir devlet dili’  konumunda yaşam sürdürmektedir. 

Çalışmada Sovyet dönemi sonrasındaki Kırgız Türkçesi ile ilgili resmi uygulamalar ve 

akademik tartışmalar ışığında, öncelikle Kırgız Türkçesinin resmi statüsü ve Kırgız 

hükümetinin yürüttüğü dil politikaları irdelenecektir. İkinci bölümde dil politikası 

çerçevesinde yürütülen faaliyet ve reformların sürdürülebilirliği ve uygulamalara yansımaları 

tartışılacak ve yaşanan temel sorunlar tespit edilecektir. Ayrıca bu çalışma, Kırgız Türkçesinin 

‘sembolik bir devlet dili’ konuma sürükleyen etkenleri tespit etmek ve Kırgız Türkçesinin 

geleceği için etkin çözüm yollarının belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla ortaya 

konulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Kırgız Türkçesi, devlet dili, dil politikası, dil planlamaları 
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Abstract 

Literary works (prose, texts, and poetry) are produced with both the processes of cognition 

(which include linguistic creation or comprehension, feeling, memory and imagination) and 

they are read and intended to describe characters’ thoughts, feelings, visions, joys, grieves, 

experiences, fears or dreams in a fictional world. Criticism has emerged to evaluate and 

understand a work of art better by considering certain criteria. It has evolved over time and 

has become a branch of science with different theories and schools. With the development of 

it, there is a chance to say more about the works of art and its producer. Two main sub-

divisions of criticism are biographical and psychoanalytic criticism. This article, on one hand, 

focuses on the distinctions and similarities between biographical and psychoanalytic criticism, 

and aims to understand and clarify these two criticism theories with a scientific approach, on 

the other hand. 
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Has the targeted subsidy plan improved the life quality of rural households in Iran? 
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112

 

 

 

Abstract 

In the new discussions about sustainable development, there is a high emphasis on human 

development which would only happen through policies based on more efficient allocation of 

resources, itself being one of the main issues leading to social justice. One of the policies of 

the Iranian government in this regard is the Targeted Subsidy plan (TSP). Since the main aim 

of this plan is to support the vulnerable groups and improve their quality of life, the current 

study analyzes the changes in the life quality of Iranian rural households after the first stage of 

the targeted subsidy plan. The methodology of this research is descriptive (survey-based). 

Using the pseudo-panel method, the life quality of 245 rural households in Ahmadabad region 

located in Mashhad, Iran, has been investigated from economic, social, and physical-

environmental dimensions with 18 variables and 62 indices before and after the Targeted 

Subsidy Plan. The validity of the questionnaire was substantiated through confirmatory factor 

analysis (KM≤ 0.87; P ≤ 0.05) and its reliability was found to be high using Cronbach’s Alpha test 

(0.87). The results of the paired samples t-test indicated that after the implementation of the 

Targeted Subsidy reform Plan, the life quality of rural households reduced from 3.17 to 2.69 in the 

social dimension, from 2.79 to 2.45 in the economic dimension, from 3.06 to 2.84 in the physical-

environmental dimension and from 3 to 2.54 in the quality of life construct. In other words, after the 

implementation of the subsidy reform plan, the mean of life quality and all its dimensions have 

become less desirable compared to the period before this plan. In order to realize justice and 

increase the efficiency of this plan, it is recommended that the targeted subsidies for the vulnerable 

groups who mostly live in rural areas (along with high social supports) should replace the public 

payment of subsidies to all Iranians. 

 

Keywords: Subsidy; Quality of Life; Rural households; Pseudo-panel; Iran; Targeted Subsidy 

plan (TSP). 
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Application of E-diary in Pedagogical Studies 
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113

  

 

Abstract 

The period during which a young person becomes a responsible teacher is often marked with 

new experiences and challenges. Thus there is always a dilemma as how to organize the 

learning/teaching process so that young teachers were ready for those forthcoming challenges 

and independent work when starting to teach at school. In Lithuania the model of theory 

related to practice (Padarauskienė, 2008), which emphasizes the importance of pedagogical 

practice, is applied for the preparation of teachers.The main purpose of the pedagogical 

practice is to help the future teacher to gain the necessary professional pedagogical 

competences and experience. Application of learning from experience principles within a 

particular professional environment became important thus allowing to ensure the diverse 

needs of learners  

For this purpose, an e-diary was created as a teaching / learning tool system.  

Thus with the aid of e-diary the student are provided with the possibility to go through all 

stages of experiential learning model (Kolb & Fry, 1975): 

• experience; 

• identification and observation; 

• analysis and conceptualization of the received information; 

• verification of concepts in new situations.  

These four teaching/learning situations create the prospect and the system of a consistent 

transition from immediate experience to deliberate activity, when each new teaching/learning 

situation enriches and expands previously gained experience. 

The reasearch has shown that The relevance of this system has become especially evident 

when young teachers face new unusual practical activity situations, when the existing 

experience is not sufficient and there is not enough knowledge how to deal with them.  

E-diary, as the system of learning tools, has created the opportunities to go systematically 

through all experiential learning stages: observation and identification of the experienced 

situation; reflective assessment of the activity and the change in practical activity. 

Identification of the situation in many cases contributed to finding the solution in problematic 

situation.  The analysis of the situations recorded in the e-diary has enabled to identify events 

development tendencies and to forecast the changes in behaviour of one’s own as the 

beginning teacher as well as other participants’ of the learning/teaching process. Reacting to 

the experiences, recorded in the e-diary, the teacher encourages reflecting, searching for 

alternative solutions and foreseeing possibilities of changes in a specific situation of a 

professional activity.   

 

Key words: Experiential Learning, Pedagogical Studies, Young teacher; Electronic dairy 
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Özet 

Safevi devletinin kurulması, yükselmesi ve bu devletin yürütmüş olduğu dahili ve harici 

siyaset sadece Azerbaycan’ın değil bütün İslam aleminin devletçilik tarihinin ve Türk-İslam  

medeniyetinin önemli sayfasını kapsamaktadır. Bu açıdan Safevi tarihinin araştırılması 

Azerbaycan ve Türk-İslam tarihçileri için çok büyük önem taşımaktdadır. 

XVI. yüzyılın meşhur tarihçisi Şeref Han Bitlisi’nin “Şerefname” eseri Safevi devletinin 

tarihini araştırmak için önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. “Şerefname” XVI. yüzyılın 

senkron eseri olmak üzere Safevi tarihinin ekonomik, politik, sosyal, kültürel yönlerini 

araştırmak için vazgeçilmez kaynaklardan biridir. “Şerefname”yi değerli kılan bir başka 

özelliği ise; müellifin Osmanlı ve Safevi saraylarında yüksek vazifelerde memurluk yapmış 

olmasıdır. Yani eserde verilen bilgiler daha çok resmi belge özelliğini taşır. Başka bir değişle, 

Şeref Han devlet adamı olmasının sağladığı geniş olanaklarla, tarih materyallerini 

alabildiğince kullanarak eserine sistematik ve objektif bir nitelik kazandırabilmiştir. 

Safevi devletinin kurulması ve geniş bir coğrafyaya yayılması devletin kurucusu olan şah 

İsmail’in (1501-1524) faaliyetine dayanmaktadır. İsmail Safevi’nin şahsiyeti, 23 yıllık 

hakimiyeti, tarihte oynadığı rol bu gün de tarihçiler arasında büyük tartışmalar doğuran 

meselelerdendir.  

Safevilerin kökeni, kızılbaş harekatının yayılma nedenleri, İsmail Safevi’nin şeyhlikten 

şahlığa giden yolu, fetihleri özellikle Irak’ta ve İran’da hakimiyetini kurması Şeref Han Bitlisi 

tarafından geniş bir şekilde tasvir edilmiştir. “Şerefname”de şah İsmail’in dini politikasına da 

yer verilmiştir. Dikkati çeken makamlardan biri de Şeref Han Bitlisi’nin şah İsmail Safevi’nin 

sultan Bayazit ve sultan Selim ile münasebetlerini geniş bir şekilde araştırmış olmasıdır. 

Sonuç olarak; Şeref Han Bitlisi’nin “Şerefname” eseri Safevi devletinin tarihinin objektif 

araştırılması açısından en önemli kaynaklardan biri olarak kalmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Türk-İslam coğrafyası, “Şerefname”, İsmail Safevi, kızılbaşlar, Osmanlı 
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Özet 

Batılılar uzun süre Selçuklu dönemini ve Haçlı Seferlerini tek yönlü olarak, Latin ve Bizanslı 

yazarların eserlerine dayanarak öğrenmişlerdir. Söz konusu yazarlar ise XII. yüzyılın 

olaylarını yarı rivayetler şekline salmış, Selçukluları “acımasız kafirlere”, haçlıları ise az kala 

“kahramanlara” dönüştürmüşlerdir. 

XII. yüzyılda kaleme alınmış çok az bir kısım eser vardır ki, Müslüman Doğunun bu 

gerçeğini olduğu gibi ulaştırmaktadır. Bu eserlerden belki de en önde geleni Usame b. 

Münkız’ın (1095-1188) “Kitabu’l-İtibar” eseridir. 

Usame’nin doğumu sembolik bir tarihe denk gelmektedir. Papa II. Urbanus, Klermont’ta 

Hıristiyanları “kafir” Selçuklulara karşı Haçlı Seferlerine davet ettiği 1095 yılında, Suriye’nin 

Şeyzer şehrinde Usame doğmuştur. Haçlıların ilk seferleri, o cümleden Urfa, Antakya ve 

Kudüs’ü ele geçirmeleri, Usame’nin çocukluk yıllarına denk gelmektedir. Fakat Tanrı Usame 

b. Münkız’a uzun ömür verdiğinden, bu yazar Müslümanların Haçlılar üzerindeki 

galibiyetlerinin, o cümleden Zengiler’in Urfa’yı, Selahuddin Eyyübi’nin Kudüs’ü geri 

almasını da görebilmiştir. 

Usame, ünlü Münkıziler soyunun temsilcisi olarak bu dönemin en kudretli hükümdarları olan 

Selçuklu sultanı Muhammed Şah, Musul Atabeyleri İmaduddin ve Nuruddin Zengi ve ünlü 

Selahuddin Eyyübi’nin saraylarında yaşamış, çok sayıda askeri gezilere rehberlik etmiş, 

diplomatik görevler yüklenmiştir. Kaleme aldığı eserinde de Usame’nin Şeyzer’de geçirdiği 

çocukluk yılları, okul yaşamı, Haçlı komutan Tankred’e karşı Selçuklu Sultanı Muhammed 

Şah’ın mücadelesi, Haçlıların Suriye’de yaptıkları vahşilikler, sayfa sayfa gözümüzün 

önünden geçmektedir. 

Usame’nin Şam ve Kahire’de geçirdiği yıllar, İslam dünyasında hızla gelişen politik ve askeri 

olayları, Fatımilerin Zengilerle mücadelesini, Zengi-Eyyübi karşı durmalarını, Eyyübülerin 

Haçlılara karşı mücadelesini, Kudüs’ün Müslümanlarca geri alınmasını yansıtmakla birlikte, 

yazarın çağdaşı olduğu sıradan Müslüman’ın da yaşamını okurlara sunmaktadır. 

Usame b. Münkız’ın eserinin en büyük hizmeti ondandır ki, bu hatıralar Müslümanlar ve 

Hıristiyanlar, Türkler ve Araplar arasında karşılıklı sempatinin var olduğu ve işte bu 

sempatiye dayanarak büyük medeniyetlerin birlikte yaşamasının mümkün olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Salname, Selçuklu dönemi, Haçlılar, İslam dünyası 

 

 

                                                           
115

 Muş Alaparslan Üniversitesi (Türkiye). 


