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Aliya İzzetbegoviç ve Bilgeliğin Tezahürleri 

  Prof. Dr. Hüseyin BAL 
1
 

 

Özet 

Aliya İzzetbegoviç, halkı tarafından “bilge kral” olarak anılmaktadır. 

Bu çalışmada temel sorumuzu şöyle ifade edilebiliriz; Bosna-Hersek halkının bağımsızlık 

mücadelesinde önemli rol oynayan, Tito yönetiminden sonra ilk serbest seçimlerde Bosna 

Hersek Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı seçilen (1990), “Yugoslavya’dan bağımsızlık” 

referandumunda halkın büyük çoğunluğu ayrılma yönünde oy kullandıktan sonra Sırp saldırısı 

başlayınca (1992) direnişi örgütleyen, savaşı sona erdiren anlaşmayı imzalayan  (1995), ilk 

seçimlerde üçlü başkanlık konseyine giren (1996), uluslararası güçlere karşı boyun eğmeyen, 

ikinci defa seçildiği halde sağlık nedenlerini göstererek başkanlık görevinden ayrılan (2000) 

ve bütün bu süreçlerde doğal olarak siyasal kimliği öne çıkan Aliya İzzetbegoviç için  

“bilge”lik sıfatı ne ölçüde geçerlidir? “Bilgelik” sıfatı sadece onu sevenlerin atfettiği bir sıfat 

mıdır, yoksa somut göstergeleri olan bir sıfat mıdır? Bu sorulara onun eserlerini inceleyerek 

cevap vereceğiz. 

Aliya’ya İzzetbegoviç tarihin ve halkının onun önüne koyduğu sorumluluktan kaçamadığı için 

siyasal kimliği öne çıkmıştır. Tarih böyle yaşanmasaydı o Avrupa’da ve Dünyada bilinen bir 

entelektüel, kendine özgü düşünceleri olan bir yazar, muhalif bir aydın olarak tanınacaktı. 

Onun bilgeliği, entelektüel kimliği siyasal kimliğinden öncedir. Bilge lider, hapishane 

yıllarında okudukları ile tecrübe ettikleri arasında ilişkiler kurarak kendine özgü fikirler 

geliştirme olanağına sahip olmuştur.   

Aliya’nın karizmatik şahsiyetinin en belirleyici yanı düşünür, fikir adamı olmasıdır. Düşünür 

olmak, kendi iradesiyle yöneldiği bir iş iken siyasal kimlik kaçamadığı tarihsel bir 

zorunluluğun sonucudur.  

Bilgelik eleştirel düşünme yeteneği ile doğrudan ilişkilidir. Aliya okuduklarını anlamaya ve 

eleştirel değerlendirmeye tabi tutar. Ona göre, bir fikrin doğruluğu ve ışığı, insanlar tarafından 

yalana ve ideolojinin karanlığına dönüştürülür. Müslüman Doğu’daki tüm mekteplere 

“eleştirel düşünme“ dersleri konulmalıdır. Batı’nın aksine Doğu bu acımasız mektepten 

geçmemiştir ve birçok zaafın kaynağı budur. 

Aliya,  entelektüel kimliği ve yaşama tarzı ile bilgeliği hak etmiştir.  

Aliya bilgedir; kendine özgü fikirleriyle, edindiği tecrübeleriyle, hayat felsefesiyle ve bunu 

tamamlayan yaşama tarzıyla bilgedir. 

Aliya, halkının özgürlük mücadelesinde gösterdiği cesaret ve önderlik vasıflarıyla halkının 

gönlünde taht kurmuş  “bilge kral”dır.   

Anahtar Kelimeler: Aliya İzzetbegoviç, bilgelik,  irfan, İslâm, insan  
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Is Trump’s Decision to Withdraw from Trans-Pacific Partnership Agreement a Rational 

Decision for USA? 

Prof. Dr. Valeri MODEBADZE
2
 

 

Abstract  

This article discusses whether Trump’s decision to withdraw from Trans-Pacific Partnership 

Agreement will bring any benefits to USA. Some experts believe that the US withdrawal from 

the Trans-Pacific Partnership Agreement is a tragic event, which will lead to the weakening of 

America’s geopolitical influence in Asia-Pacific Region.  It will also cause the dissolution and 

abolition of pro-American coalitions in Asia.  Many Asian countries will be forced to abolish 

close trade, political and economic ties with the United States of America and establish close 

links with China. However, not everyone shares this position. Public opinion is divided in 

USA on this issue. Left-wing politicians argue that the Trans-Pacific Partnership Agreement 

could not bring any benefits to the American workforce. It would be beneficial only for big 

transnational companies that are constantly in search of cheap labor force and cheap 

resources. According to left-wing intellectuals, these companies transfer domestic jobs 

overseas and cause unemployment in USA.   

Keywords: Trans-Pacific Partnership Agreement, trade deal, free-trade strategy, America’s 

geopolitical influence. 
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The Role of Arts in Psychosocial Supporting Children With Leukemia 

 

Assoc. Prof. Dr. Edina KUDUZOVIĆ
3
  

Benjamin AVDIĆ
4
  

 

 

Abstract 

Leukemia is a malignant disease of the bone marrow, and according to a large number of 

studies it is one of the most common malignancies in children up to 15 years of age. 

According to the world's largest cancer support organization, Childhood Cancer International, 

more than 250,000 children and young people are diagnosed with cancer each year in the 

world, with about 90,000 losing the fight for life. In the treatment and care of oncology 

patients, psychosocial support is essential in enhancing a person's integrity in the fight against 

disease. Aspects of psychosocial support include various forms of patient education, 

emotionally focused strategies, and prevention of social isolation through informing and 

raising awareness of the social community. The study used drama therapy techniques to 

examine the knowledge, attitudes and opinions of children and young people towards patients 

with leukemia. The study involved 100 children aged 12 to 16 years. The paper deals with the 

effects of the play "Walk to Forget", based on the film and novella "A Walk to Remember" by 

Nicholas Sparks, on the attitudes and dominant thoughts of children and young people 

towards patients with malignancies. The participants in the play choose this topic in order to 

speak in the language of art about current problems in society. The process of working on the 

play was aimed at informing the participants in the play about this disease, understanding the 

need for community involvement throughout the continuum of patient care, from diagnosis to 

final rehabilitation, and to work with theatrical language to raise awareness of the wider 

community. The play also has therapeutic potential in the audience through catharsis release 

and is one of the ways of a multidisciplinary approach to supporting children suffering from 

malignant diseases. Pointing to the beauty of sincerity and symedhonia, the play symbolizes 

the power of voice that reaches the depths of the human heart, broadening the horizon of 

observing life and overcoming the present silence! 

Keywords: leukemia, psychosocial support, art, theater 
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Some of The Factors That Affect Superstition Levels of University Students 

 

Assoc. Prof. Nurten Kımter*  

Nurten Taş** 

 

Abstract 

Researches reveal that faith is as older as the history of humanity. Some of the philosophers 

and scientists claimed that religious beliefs will disappear with the industrial revolution, 

triggering the start of the modern era. However, it can be observed that time did prove them 

wrong. Because human nature has an undeniable urge to believe in something. This urge to 

believe can also pave the way to irrational behaviour. We knowingly look for answers that do 

not work as clear as day to comfort us in our hard times. We resort to superstitions and false 

beliefs. Probably, the things we named as superstitions are synthetic solutions of people lived 

in old ages long ago to cope with laws of nature and to protect their psycho-social balance in 

order to survive. Most of us would excuse irrational behaviour of humans in a time where 

science have not developed enough. Though, in today, do people still have superstitious 

beliefs? Does the type of education that individuals take affects the tendency to be 

superstitious just like it forms mind, manner and behaviour? Does the gender, age, financial 

situation, et cetera affect the occurrence superstitious tendencies? In this study, these issues 

will be discussed. 

This study, aims to do an examination on university students in the contrast of superstition 

levels, socio-demographic and cultural variables (gender, age, terms in college, education of 

parents, family income, location of residence, subjective religious perception, etc.). This 

research utilizes survey and questionnaire techniques and its control group population, chosen 

with purposive sampling method, consist of 434 students who are on their first and fourth 

years in Çanakkale 18 Mart University, Faculty of Theology and Faculty of Medicine. In this 

study, a “Personal Information Form” is used to gather information about socio-demographic 

and cultural features of students (gender, age, terms in faculty, education of parents, family 

income, location of residence, subjective religious perception, etc.), and a 20 article “New 

Age Belief Scale” is used to survey superstition levels of the students. For the analysis of the 

data, independent samples t-test, one way analysis on variance (anova) and correlation 

analysis is done.  

In conclusion of the research, no significant evidence can be found between superstitions 

(New Age Beliefs) along with its dimensions and variables like primarily, the faculty they 

study, their years and also their location of residence etc. In addition to that, significant 

differences were detected on gender-based superstition levels in favour of female students  

Keywords: Socio-demographic factors, superstition, university students 
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Role of Staff-Care Programmes in Promoting Coping Styles and Self-Care Behaviors 

Among Humanitarian Workers 

 

Ola ATAYA
5
 

 

Abstract  

Humanitarian workers are subject to considerable stress that threatens their psychological and 

physical safety and wellbeing and negatively affect their performance and productivity. 

Despite the scarcity of research and studies that target humanitarian workers, the interest in 

staff-care programs and interventions that aim at supporting workers and reducing the stress 

they face is increasing among researchers, organizations and funding agencies. The current 

study aimed at examining the effectiveness of a suggested staff-care program in promoting 

coping and self-care among workers by using the experimental and quasi-experimental 

methods. The study sample consists of 160 workers in the field of protection distributed 

between a test group and a control group. The study used two tools after checking their 

validity and reliability: the coping scale and a self-care scale. The coping scale was used to 

compare results of the experimental group and the control group, while the self-care scale was 

used with the experimental group as a pretest and posttest, and the results were compared 

using the paired sample test. The Staff-care program consisted of 12 sessions that aim at 

supporting staff and promoting their mental health, their coping styles and self-care behaviors. 

It used the techniques of relaxation, free expression, psycho-education on stress, mindfulness, 

breathing and cognitive restructuring. Results demonstrated statistically significant 

differences that showed better results among the test group on coping, and better results in the 

post-test on self-care. The study concluded that the staff-care program contributes to 

promoting the mental health of humanitarian workers and emphasized the necessity of 

conducting further studies that target humanitarian workers. 

Keywords: Staff-care Programmes, Promoting Coping Styles, Self-care Behaviors, 

Humanitarian Workers 
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Art as a Didactic Network 

 

Ph. D. Johan GRANBERG 

VCUArts Qatar 

 

Byrad YYELLAND  
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Abstract 

This article aims to unearth some of the didactic structures and linkage that evolve from, and 

around art practices. In particular the interest is on how knowledge is: accumulated, sustained 

and transmitted as knowhow and craftmanship within those didactic structures; i.e. how is the 

structures and the roles of the actors in a particular network supporting innovation, and 

development.   

Through a theoretic framework stemming from Actant Network Theory (ANT) and Symbolic 

Interactionism, the intention is to examine the artist as an artisan within an artisan network. 

The research presented in this article is a part of a much larger international study of artist 

communities where the authors visited 29 locations in 17 countries. In this international 

ethnographic descriptive study, the authors completed approximately 200 site visits to various 

institutions and conducted approximately 200 interviews with   artists, artisans, museum 

curators, gallery owners, etc. This part of the study focuses on loci of vivid art communities 

that have a particularly recognized historical attraction and well-established relationships 

between artisans and artists. 

Keywords: Actant Network Theory, didactic network, ethnographic descriptive study. 
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NUVE’de Uygulamalı Kumukça’nın Orthografisi 

 

 

Ph. D. Kalmamat KULAMSHAEV  

Kırgızistan Yazarlar Birliği Üyesi
6
  

 

 

 

Özet  

 

Türk lehçeleri arasında yapılan makine çevirisinin henüz istenilen seviyede olmadığını 

biliyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu dillerde makine çevirisi alanında 

yeterli derecede araştırmacının mevcut olmamasıdır. Ayrıca disiplinler arası çalışmalara 

henüz gereken ilgi gösterilmediğinden, özellikle de Türk lehçelerini öğreten Türk lehçelerini 

öğreten Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümleri ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri arasında 

bilimsel iş birliği ve ortak proje çalışmalarının istenilen ölçüde olmadığından bahsetmek 

mümkündür. 

Bu konu üzerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda Kumukça ile ilgili herhangi bir 

çalışmanın olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, bu çalışmada öncelikle Kumukçanın 

morfolojisi NUVE çerçevesinde Oflazer’in iki seviyeli modeli kullanılarak ele alınacaktır. 

Kumukçanın morfoloji sonlu durum makinesinde (FSA) sözlüksel (lexical) ve yüzeysel 

(surface) olarak 2 adımda morfonolojik süreçler göz önünde bulundurularak iki seviyeli 

ortografik kurallar ile tanımlanacaktır. Ayrıca bu iki seviyeli kuralların morfonolojik 

değişimleri göz önünde bulundurularak tanımlaması sürecinde -Kiril asıllı Kumuk 

alfabesinden kaynaklı- bazı çelişkili durumlar üzerinde durulacaktır. Çalışmanın sonunda, 

genel olarak Kiril asıllı alfabelerde görülen sorunlu harflerin NUVE’de tanımlanmasındaki 

sıkıntılar -Kiril asıllı Kumuk yazı dili ve alfabesi örneğinde- ele alınarak, çözüm yolları 

önerilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kumuklar, Kumukça, İki Seviyeli Morfoloik analiz, Doğal dil işleme, 

Sonlu durum makinesi NUVE  
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Özel İlgi Alanlarına Yönelik Fotoğraf Turları: Günümüz ve Geleceği 

 

Banu BAKIRCI
7
 

Günseli Güçlütürk BARAN
8
 

Gamze ÖZOĞUL
9
 

 

Özet 

Fotoğraf, çeken kişinin iç dünyasının yansıması ve yorumlanması, başka bir ifadeyle 

düşünceyi görsel olarak estetik bir şekilde sunarak bir anlam yaratmaktır. Fotoğrafcılık bir 

sanat dalıdır ve fotoğraf sanatı meraklılarının gerçekleşdirdikleri fotoğraf turları da yeni bir 

turizm çeşidini meydana getirmektedir. Genellikle doğal güzellikler, ilginç manzaralar, 

günlük yaşam tarzları, kültürel ve folklorik özellikleri yansıtan unsurlar fotoğraf turlarında 

ilgi çekmektedir. Keşifsel-betimsel tasarlanan bu çalışmanın amacı, Türkiye’de fotoğraf 

turlarının günümüzdeki durumunun (öne çıkan yerler, unsurlar, fotoğrafların kullanım yerleri, 

katılımcı profili vb.) nasıl olduğunu ve gelecekte eğiliminin nasıl olacağını belirlemektir. 

Böylece fotoğraf turlarının özel ilgi turizmindeki yeri hakkında bir fikir vermesi yönünden 

çalışma önem göstermektedir. Bu doğrultuda nitel araştırma yöntemi temel alınmıştır. 10 

Şubat-20 Mart 2019 tarihlerinde fotoğraf turlarında görev alan üç profesyonel fotoğraf 

sanatçısı ve eğitmeni ile yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak yüz yüze görüşülmüştür. 

Çalışma sonucunda Türkiye’nin her bölgesinin kendine özgü coğrafi zenginliklerinin 

olmasından dolayı fotoğrafçılar açısından gidilen her yörenin doğal bir stüdyo görevi gördüğü 

bildirilmiştir. Tur planlaması yapılırken öncelikle bölgenin tarihsel ve kültürel dokusunun 

önemli olduğu, bölgeye özgü bir yemeğin pişirilme ya da son halinin de ilgiyle fotoğrafının 

çekilebildiği belirlenmiştir. Fotoğraf çekiminde ışığın önem teşkil etmesine bağlı olarak 

turlarda en çarpıcı fotoğrafların gün doğumu ve gün batımında elde edilmesi çalışmada 

ulaşılan bir başka sonuçtur. Çalışma sonuçlarından fotoğraf turlarında son yıllarda öne çıkan 

çekim yerlerinin Doğu illeri (Kars, Mardin, Van) olması ve özellikle bu çekim yerlerinin daha 

çok kış mevsiminde tercih edilmesi, aynı zamanda coğrafi bölgelerin mevsimsel 

farklılıklarının fotoğraf gezilerine uygun olması, turizmin 12 aya yayılması kapsamında bir 

avantaj sağlaması yönünden önemlidir. Ayrıca fotoğraf turu katılımcıları, 30-60 yaş 

aralığında, daha çok kadın, üst gelir grubunda ve ağırlıkla Türk’tür. Bu sonuç, yerli turistik 

tüketicinin özel ilgilerine de işaret etmektedir. Çekilen fotoğrafların ise katılımcılar tarafından 

anı olarak saklanması, aynı zamanda sosyal medyada paylaşılması veya kişisel sergilerde 

kullanılması söz konusudur. Çekim yerlerinin tanıtımı açısından bu sonucun önemli olduğu 

belirtilebilir. Nitekim Isparta-Lavanta tarlaları, fotoğraflarının paylaşılmasıyla dikkat çeken 

bir yer olmuştur. Çalışmada ortaya çıkan, bilişim çağının etkisiyle gelecekte fotoğrafçılığın 

yeni bir dil yaratacağı, gün geçtikçe turlara ve fotoğraf çekimine ilginin artacağı ve 

günümüzde Doğu illerine olan turistik talebin gelecekte Karadeniz ve yaylalarına 

kayabileceği sonucu da bu alandaki eğilim için bir gösterge olarak katkı sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Özel İlgi, Fotoğraf, Turizm, Sanat, Sanatçı 
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Abstract 

Photography Tours for Special Interests: Present-Day and Its Future 

Photography is the reflection and interpretation of the inner world of the person who is taking 

it, in other words, is to create a meaning by presenting the idea visually in an aestheticized 

way. Photography is a field of art, and photography tours created for photography enthusiasts 

constitute a new type of tourism. Generally, elements that reflect natural beauties, interesting 

landscapes, daily life styles, cultural and folkloric features are interesting in photography 

tours. Designed in a heuristic-descriptive approach, the intended purpose of this study is to 

determine the existing status of the photography tours in Turkey currently (prominent places, 

elements, usage areas of photos taken, participant profiles, etc.) and how this trend will shape 

up in the future. Thus, the study carries significance in terms of providing an idea about the 

place of photography tours in the special interest tourism. In this respect, it is based on the 

qualitative research method. For this purpose, on 10 February-20 March 2019, face-to-face 

interviews were held with three professional photographers and trainers who were involved in 

photography tours, using a semi-structured questionnaire form. In conclusion of the study, it 

was reported that due to the unique geographical richness of all the regions of Turkey, where 

travelled all the destinations of each region has served as a natural studio in the perspective of 

the photographers. While planning the tour; it is found out that the historical and cultural 

texture of the region were a significant determinant, and also when a traditional dish being 

prepared or its final cooked version is interesting for taking photography. Due to the 

importance of light in photography, that the most striking photographs are taken at sunrise and 

at sunset is another denoting result of the study. The outcomes of the study exhibit that in 

recent years, the most important destinations were the Eastern provinces (especially Kars, 

Mardin, and Van) and those photo shooting destinations were particularly preferred in the 

winter season; at the same time the fact that the seasonal differences of the geographical 

regions suit photo trips quite well, it is determined that it yielded a significant advantage for 

the mentioned special interest tourism to spread all the 12 months of the year. In addition, the 

participants of the photography tours are found to be in the age group of 30-60, mostly 

females, in the upper income group, and Turkish citizens. This result also points to the special 

interest of the domestic tourist consumer. The taken photographs are on the other hand, stored 

as memoirs by the participants, but also shared on social media or used in personal 

exhibitions. It can be stated that this result is important for the promotion of the shooting 

destinations as well. As a matter of fact, lavender fields in Isparta have been a place of interest 

with the photos shared. Results of the study, that photography will create a new language in 

the future with the influence of the informatics era, that the interest in these tours and photo 

shoots will increase, and that interest of touristic demand in the eastern provinces will shift to 

the Black Sea, and its plateaus, contribute to this trend as important indicators. 

Keywords: Special Interests, Photography, Tourism, Art, Artist 
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Turizm Sektöründe Pozitif Psikolojik Sermayeyi Etkileyen Sosyo-Demografik Kriterler 
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Özet 

Son zamanlarda hızla gelişen teknoloji dünyada bir takım ekonomik, siyasal ve kültürel 

değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler çalışma hayatında da önemli değişimlere 

neden olmuştur. Çalışanların maddi gereksinimleri yanında duygusal gereksinimlerinin de 

giderilmesi her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Çalışanların yaşamını daha 

anlamlı ve verimli kılmak yeteneklerinin, güçlü yönlerinin ve potansiyellerinin farkına 

varmalarını sağlamak amacıyla pozitif psikolojinin örgüt alanında kullanılmaya başlanmasıyla 

pozitif psikolojik sermaye kavramı ortaya çıkmıştır. Pozitif psikolojik sermaye oluşumunu 

etkileyebileceği düşünülen sosyo-demografik unsurlardan cinsiyet, yaş, eğitim durumu, 

mesleki rol, mesleki deneyim, aylık kazanç ve marka çalışması eğitimi alıp almamaya göre bir 

farklılığın olup olmadığı Antalya ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerde incelenmiştir. 

Anket yöntemiyle elde edilen verilerin puan dağılımları normal dağılmadığından non-

parametrik istatistiklerden Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri ile 

değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda pozitif psikolojik sermaye oluşumunda cinsiyet 

açısından anlamlı bir farklılık olmadığı ancak yaş, eğitim durumu, mesleki deneyim, mesleki 

rol, aylık kazanç ve marka çalışması eğitimine katılma durumuna göre anlamlı farklılıklar 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Pozitif Psikolojik Sermaye, Sosyo-Demografik Unsurlar, Turizm 

Sektörü, Beş Yıldızlı Oteller. 
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Se’âlibî’nin “Mekârimu’l-Ahlak” İsimli Risâlesi “Tahkîk-Değerlendirme” 

Arş. Gör. Osman AYDIN
12

 

 

Özet 

Hz. Peygamber’in, Kur’an-ı Kerim’de yer alan ifadesiyle, “En güzel örnek” olarak tavsîf 

edildiği gerçeğinden hareketle; bir müslümanın şahsî ve ictimâî hayatında onun rol model 

olduğu muhakkaktır. Gerek Kur’an gerekse rivayetler temelinde Hz Peygamber’in bahs ve 

izah ettiği kâmil insan modeli, her mü’minin yaşantısında ulaşılmak istenen bir hedef kabul 

edilmiştir. Bu zaviyeden bakıldığında konuya taalluk eden birçok değerli kaynak kaleme 

alınmıştır. Bu çalışmalardan biri de Arap dili ve edebiyatı âlimi Ebû Mansûr es-Seâlibî’nin (ö. 

429/1038), “Mekârimu’l-ahlâk” isimli eseridir. Bir müslümanın yaşantısı itibariyle yetkin ve 

etrafındaki insanlara da örnek olabilmesi için gerekli özellikleri sekiz başlıkta ele alan bu 

risâle; aklını kullanabilmek ve ilim sahibi olmak şeklinde tanımlamasını yaptığı ilk vasıftan, 

güzel konuşma becerisi ile belagat ve fesahat ile donanmak diye tavsif ettiği son nitelemeye 

kadar model bir insanda bulunması gereken hususiyetleri gerekçeleriyle birlikte izah etmiştir. 

Risâle iki açıdan önemi hâizdir. Öncelikle bu eser, muhtevası itibariyle Kur’ânî ve Nebevî 

kıstaslar muvacehesinde örnek insan portresi çizmektedir. O dönemde insani vasıfları 

zedelediği dile getirilen hasletlerin günümüzle birçok yönden örtüşüyor olması insanın her 

devirde örnekliğe duyduğu ihtiyacı göstermektedir. Risâlenin bir başka önem arz eden yanı 

ise, eserin müellifi Seâlibî hakkında gerek Türkiye’de gerekse İslam Coğrafyasındaki 

yapılmış ve bizim ulaşabildiğimiz çalışmalarda bu nüshadan hiç bahsedilmemiş olmasıdır. 

Türkiye’de dahi hakkında akademik anlamda birçok çalışma yapılmış bir ilim insanına nisbet 

edilen ve henüz gün yüzüne çıkmamış bir eserin takdimi kıymetli olsa gerektir. Bu çalışmayla 

biz bir taraftan model bir insanda olması gereken vasıfları h. IV-V. Yüzyıllar arasında 

yaşamış olan bir âlimden esinlenerek yeni bir okuma çabasına girişirken; diğer taraftan 

Türkiye Kütüphaneleri’nde üzerinde ilmî mesai harcanmayı bekleyen binlerce kıymetli 

çalışmadan bir tanesini ilim dünyasına kazandırmayı amaçlamaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Se’âlibî, Mekârimu’l-ahlak, Yazma, Risale 

 

  

                                                           
12

 Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı 



SADAB 4
rd

 International Social Research and Behavioral Sciences Symposium  

October 19-21, 2019 / Antalya, Turkey 

23 
 

 

Changing Ethics of Journalism: From Traditional to Online 

Halime SUVAY
13 

Serra ORKAN
14

 

 

Abstract 

Journalism is known as one of the first mass communication tool. Printing press first invented 

in the 15th century by Johannes Gutenberg. First newspapers were published in 17th century 

and there are still discussions about the exact date of the first newspaper. According to some 

studies the first newspaper was published in Netherlands in 1605 and according to some it 

was first published in Augsburg in 1609.  

The first newspaper in Turkey “Vakayı-i Mısrîye” was first published in 1828. Some studies 

say “Takvim-i Vekayi” is the first printed source which was printed in 1831 by sultan 

Mahmut II. In 1860s “Tercüman-ı Ahval” was published independent from the government. 

According to some sources “Tercüman-ı Ahval” is the first printed press because of its 

independence. 

In Turkey first published magazine on the internet is “Aktüel” and first published newspaper 

is “Zaman”. Addition to this “Xn” is the first online news sources. Milliyet is also the first 

fully online published newspaper in Turkey in 1996.  

 

Keywords: Journalism, online journalism, ethics of online journalism, digital technology, 

communication 
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Dijital Efektler Aracılığı ile Gerçekliğin Yeniden İnşa Edilmesi 

 

Serra ORKAN
15

 

Sanam EIVAZZADEH 

 

 

Özet 

Gerçeklik ve gerçekliğin ne olduğu günümüzde tartışılan önemli konular arasındadır. 

Teknolojinin getirdiği yenilikler gerçeklik ile ilgili anlam çeşitliliğine yol açmaktadır. Sosyal 

bilimci Jean Baudrillard ve Zygmunt Bauman bunun önemini fark etmekte ve geçmiş 

yıllardan itibaren simülasyon ve akışkanlık teorileri ile gerçekliğin toplum içerisinde nasıl 

algılandığını yorumlamaktadırlar.  

İkisinin ortak noktaları bulunduğu gibi Baudrillard hipergerçeklik kavramına özellikle dikkat 

çekerken Bauman da günümüz modern toplumunun akışkanlığı üzerinde durmaktadır.  

Analogdan dijitale geçiş gerçeklik kavramının yeniden yorumlanmasının en önemli 

sebeplerinden biri olarak gösterilmektedir. Kitle iletişim araçlarının meydana getirdiği 

platformun büyüsünde birey teknolojik dünya ile kaynaşırken bulunduğu ortamın yabancısı 

gibi hissedebilmektedir. Etkileşimli dijital oyunlar, sosyal ağlar, televizyon ve sinemanın 

bireyler üzerindeki etkisi kanıtlanmakla beraber etkinin olumlu ve olumsuz sonuçlarına dair 

çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.  

Görsel efektler gerçeklik algısını şekillendiren sinemanın önemli unsurlarından biri olarak 

gösterilmektedir. Sinemada başlangıçta gerçeğin olduğu gibi yansıtılması yöntemi izlenirken 

günümüzde dijital teknolojiden yararlanmayan film yok denilebilir. Bu çalışmada sinemada 

dijital efekt kullanımının gerçeklik algısı üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Gerçeklik, Gerçeklik Algısı, Dijital Efekt, Sinemada Efekt 
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SGK’ya Sağlık Kurum Faturalarının Teslimi, İncelenmesi, Tahsili ve İtiraz Yolları 

 

Prof. Dr. Mustafa UÇAR
16

 

 

Özet 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre genel sağlık sigortalısı ve bunların 

bakmakla yükümlü oldukları kişilere sunulan sağlık hizmetleri, sağlık hizmet sunucularıyla 

yapılan sözleşmelere göre SGK tarafından satın alınarak sağlanmaktadır.  

SGK’ya medula hastane sistemi üzerinden fatura edilen toplam tutardan, hasta takip 

numaralarından bulunan kesinti oranı kadar olan tutar düşülerek kalan tutar medula hastane 

sistemi üzerinden sağlık kurumlarına bildirilmektedir. 

Sağlık kurumları, incelenen fatura dönemine ait oluşan kesinti tutarı ve gerekçelerine ilişkin 

hususları kabul ya da itiraz yolundaki kararını medula hastane sistemi üzerinden SGK’ya 

bildirmek durumundadır. Sağlık kurumları sonucu kabul etmiyorsa, itiraz dilekçesinde 

itirazda bulunduğu başvuru numaraları ve bunlara ait gerekçelerini de bildirmek zorundadır.  

Sağlık kurumu itiraz inceleme komisyonu, sağlık kurumları tarafından itiraz edilen başvuru 

numaralarına ait fatura eki belgeleri inceler. İncelenen başvuru numaralarından oybirliği ile 

karar alınanlar için medula hastane sistemi üzerinde yapılması gereken değişiklikler sağlık 

kurumu itiraz inceleme komisyonu tarafından yapılır. Oybirliği ile karar alınamayan diğer 

başvuru numaralarına ait fatura eki belgeler ise itirazın konusuna göre medula hastane sistemi 

üzerinden sağlık kurumu mevzuat inceleme komisyonu ya da sağlık kurumu ihtisas inceleme 

komisyonuna intikal ettirilir. 

Sağlık kurumu mevzuat inceleme komisyonu, itiraza ait medula hastane sistemi üzerinden 

gönderilen fatura eki belgeleri elektronik ortamda, Kurumca yayımlanan mevzuat ve sözleşme 

hükümlerine göre inceler ve karara bağllar. 

SGK, Sağlık kurumları tarafından temin edilen faturalandırılabilir tıbbi malzeme ile yatarak 

tedavilerde kullanılan faturalandırılabilir ilaç tutarları, fatura teslim tarihinden itibaren 15 

(onbeş) gün içerisinde inceleyerek öder. 

Biz bu çalışmamızda sağlık kurumlarınca SGK’ya faturaların kesilmesinden, karşılığının 

alınmasına kadar süreci ve faturaların usulüne uygun olmadığı bildirildiğinde yapılması 

gereken itirazları ve bunların hukuki sonuçlarını tartışacağız. Çünkü, sağlık kurumlarından 

çoğu faturalarının karşılığını alamadığından veya geç aldığından dolayı zorluklar 

yaşamaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumları, Faturalama, İnceleme, Ödeme, İtiraz  
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Ahmed Emin’in “Fecru’l-İslâm” Adli Kitabinda Hadis Algisi 

 

Asst. Prof. Dr. Ali KARAKAŞ
17

 

 

Özet 

Mısır’da yetişmiş önemli ilim adamlarından biri olan Ahmed Emin b. İbrahim et-Tabbah, 

1886 tarihinde Kahire’de dünyaya gelmiştir. O, İlk tahsilini babasından almış ve 14 yaşında 

iken Ezher’e kaydolmuştur. Kısa süreliğine ilkokul öğretmenliği yapan Ahmed Emin, 

Medresetü’l-Kazâi’ş-Şer’iyye’ye kaydolmuş ve dört yıl hâkimlik yapmıştır. O, 1926 tarihinde 

Taha Hüseyin’in aracılığı ile Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne intisap etmiş ve 1939 

yılında Edebiyat Fakültesine dekan olarak atanmıştır. Ahmed Emin, Carl Brockelmann ve 

diğer bazı oryantalistlerden etkilenerek Batı tenkid metodunu benimseyerek, eserlerinde 

uygulamıştır. Bu nedenle o, Müslüman çevreler tarafından tenkid edilmiş ve eserleri, pek 

rağbet görmemiştir. Ahmed Emin, başta hadis olmak üzere, tefsir, Arap edebiyatı ve benzeri 

konularda tenkide maruz kalmıştır. Örneğin Mustafa es-Sibâî, Muhammed Accâc el-Hatib ve 

diğer bazı Müslüman ilim adamları onun hadis ile ilgili görüşlerini tenkid etmişlerdir. O, 

Fecrü’l-İslâm, Duha’l-İslâm ve Zuhrü’l-İslâm’dan oluşan sekiz ciltlik seri halindeki 

eserlerinde, İslâm’ın başlangıcından onuncu asra kadar İslâm medeniyet ve kültür tarihini 

tahlil ve tenkid ederek ele almıştır. O, İslâm ve İslam tarihi konularındaki görüşlerini, daha 

çok bu eserlerinde ortaya koymuştur. Tek cilt halinde olan Fecrü’l-İslâm, bu serinin ilk 

eseridir. Ahmed Emin, bu eserinde çeşitli ilim dallarının ilk merhalelerini izah etmiştir. O, 

Fecrü’l-İslâm’da yaklaşık olarak 15 sahife halinde önce hadisin kısa bir tanımını yapmış, 

hadisin ilk dönemde yazılmadığını, şifahi olarak nakledildiğini ifade etmiş, çeşitli 

nedenlerden dolayı bazı hadislerin uydurulduğunu, bu nedenle hadis tenkidinin o dönemlerde 

başladığını açıklamıştır. O bu bilgileri verirken, konuyu çeşitli hadislerle açıklamış ve bazı 

ravileri de tenkid etmiştir. Ahmed Emin, Buhârî ve Müslim’de bazı uydurma hadislerin 

olduğunu, muhaddislerin cerh ve ta’dil konusunda tutarsızlık içerisinde bulunduklarını ve bazı 

sahabi ravilerin rivayetlerinde problemler olduğunu ileri sürmüştür. Bazı âlimler, onun bu 

konulardaki görüşlerine itiraz etmişlerdir. Ahmed Emin, 1954’te Kahire’de vefat etmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ahmed Emin, Fecrü’l-İslâm, Hadis, Sahabe, Tenkid.  
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Yönetici ve Öğretmenlerin Duygusal Zekâları ile Empati Eğilimleri Arasındaki İlişkinin 

Analizi 

 

Asst. Prof. Dr. Mehmet Ali AKIN
18

 

 

Özet 

Yönetici ve öğretmenlerin duygusal zekaları ile empati eğilimleri arasındaki ilişkinin 

analizinin yapıldığı bu araştırma nicel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılan betimsel bir 

araştırmadır. Araştırmanın evrenini Mardin il merkezinde merkeze bağlı köylerde bulunan 

ilkokul ve ortaokullarında çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem ise bu okullarda 

görev yapan yönetici öğretmenlerden random seçilen 380 katılımcıdan oluşmaktadır. Veri 

toplama amacıyla Bar-on Duygusal Zekâ Ölçeği ve Dökmen’in geliştirdiği Empati Eğilim 

Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve ANOVA teknikleri kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulguların bir kısmı şu şekilde özetlenebilir. Cinsiyet değişkenine 

katılımcı algıları; duygusal zekânın “Kişisel Beceri” boyutundaki aritmetik ortalama X= 2.79, 

“Kişilerarası Beceriler” boyutundaki aritmetik ortalama X=2,48, “Uyumluluk”  boyutundaki 

aritmetik ortalama X=2,85, “Stresle Baş Etme” boyutundaki aritmetik ortalama X=3,07 ve  

“Genel Ruh Hali”  boyutundaki aritmetik ortalama X=2,69 değeri ile “Kısmen katılıyorum” 

düzeyinde bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine ilişkin t-testi sonuçlarına göre, kadın ve erkek 

katılımcıların duygusal zekâ boyutlarından “Kişisel beceri” boyutu ile ilgili algıları arasında 

p=,331; p> 0,05, “Kişiler arası beceriler” boyutu ile ilgili algıları arasında p=,219; p>0.05, 

“Uyumluluk” boyutu ile ilgili algıları arasında p=,581 p>0,05, “Stresle baş etme” ile ilgili 

algıları arasında p=,124; p>0,05 ve  “Genel ruh hali” boyutu ile ilgili algıları arasında p=,402; 

p>0,05 olduğundan anlamlı ilişki bulunmamıştır. 
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Demokrat Parti ve Hürriyet Partisi’nin Programlarında Demokrasi ve Hürriyet 
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Assoc. Prof. Dr. Ali ÇİFTÇİ
19

 

 

Özet 

Demokrat Parti (DP), 7 Ocak 1946 tarihinde CHP’den ayrılan siyasetçiler tarafından 

kurulmuş bir partidir. DP’nin kuruluşundaki iç sebeplerin başında CHP tek parti iktidarı 

dönemindeki uygulamalara haklar ve özgürlükler açısından yapılan muhalefet gelmektedir. 

DP, 1924 Anayasası’nı yeterince demokratik buluyor ve CHP iktidarının çeşitli sebeplerle bu 

Anayasa hükümlerine uymadığını ileri sürüyordu. Milli irade, demokrasi, hürriyet gibi 

kavramları öne çıkararak kurulan DP 1950 seçimlerinde halktan büyük destek almış ve 

iktidara gelmiştir. DP, 10 yıl süren iktidarının ilk yarısında toplumun hak ve özgürlük 

beklentilerine büyük oranda cevap vermiştir. 1954 yılından itibaren DP iktidarının sosyal-

ekonomik politikalardaki başarı grafiğinde düşme başlamıştır. Aynı zamanda bu yıllardan 

itibaren DP hak ve hürriyetlerle tanımladığı kuruluş gerekçelerine aykırı davranmaya 

başlamıştır. Muhalefete karşı hoşgörüsüz söylemlerde bulunmaya başlamış, giderek 

özgürlükleri kısıcı uygulamalara yönelmiştir.  

Hürriyet söylemiyle işbaşına gelen DP’de bu defa basın, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü 

çiğnediği gerekçesiyle parti içinden muhalif sesler yükselmiştir. 1955 yılında bir grup DP’li 

siyasetçi iktidarın haklar ve özgürlüklere dönük politikalarına tepki göstererek DP’den 

ayrılmış ve Hürriyet Partisi’ni kurmuşlardır.  

DP Programında demokrasi ve hürriyet vurgusu yer almakla birlikte daha çok tek partili 

dönemin bazı uygulamalarına yönelik tepkiler dikkat çekmektedir. Programda tek dereceli ve 

serbest seçim, gizli oy, partilerin eşitliği gibi hususların yasal güvenceye kavuşturulması 

istenmektedir.  

Hürriyet Partisi ise Programında demokrasi kavramına da çok vurgu yapmaktadır. Parti, 

ülkede demokrasi rejiminin gerçek anlamda ve bütün gerekleriyle gerçekleştirilmesini gerekli 

görmektedir. Hürriyet Partisi, demokrasiyi, kamu işlerinin müzakere, münakaşa ve tam bir 

murakabe serbestliği içinde bütün vatandaşların katılımıyla yürütülen bir rejim olarak 

tanımlamaktadır. İnsan haklarının öneminin altını çizen Hürriyet Partisi, insan hak ve 

hürriyetlerini rejimin temeli olarak görmektedir. Parti, geçirilen tarihî tecrübelere atıfta 

bulunarak Anayasanın fert haklarını daha iyi koruyacak şekilde değiştirilmesi gerektiğini 

ifade etmektedir. Hürriyet Partisi, siyasi partilerle ilgili demokratik düzenlemelerin de 

Anayasada yer almasını istemektedir. 

Bu çalışmada çoğu aydın-entelektüel isimlerden oluşan Hürriyet Partisi’nin demokrasi ve 

hürriyet anlayışı ile DP’nin demokrasi ve hürriyet anlayışı iki partinin programları üzerinden 

karşılaştırılacaktır 
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Comparison of Democracy and Freedom in Democrat Party and Hurriyet Party 

Programs 

Abstract 

The Democrat Party (DP) was founded by politicians who left the CHP on January 7, 1946. 

One of the main reasons for the establishment of the DP was the opposition to the practices of 

the CHP in terms of rights and freedoms during the period of one-party rule. The DP 

considered the 1924 Constitution sufficiently democratic and claimed that the CHP 

government did not comply with the provisions of this Constitution for various reasons. DP, 

which was established by emphasizing concepts such as national will, democracy and 

freedom, received great support from the people in the 1950 elections and came to power. In 

the first half of its ten-year term, the DP has largely responded to society's expectations of 

rights and freedom. Since 1954, the decline in the success of the DP government in social-

economic policies has begun. At the same time, DP has started to act in contradiction to the 

reasons of the establishment that it defines with rights and freedoms. He started to make 

intolerant discourses against the opposition and gradually turned towards practices that 

curtailed their freedoms. 

In the DP, which came to power with the discourse of Hurriyet, dissenting voices within the 

party increased on the grounds that it violated the freedom of the press, expression and 

association. In 1955, a group of DP politicians reacted to the government's rights and 

freedoms policies and left the DP and formed the Hurriyet Party. 

Although DP and Democracy emphasize freedom, there are more reactions to some 

implementations of the single-party period. The program seeks to ensure legal assurance of 

unilateral and free elections, secret ballot and equality of parties. 

The Hurriyet Party puts much emphasis on the concept of democracy in its Program. The 

party deems it necessary to realize the democracy regime in the country in a real sense and 

with all its requirements. The Hurriyet Party defines democracy as a regime with the 

participation of all citizens in the freedom of negotiation, debate and full control of public 

affairs. Underlining the importance of human rights, the Hurriyet Party considers human 

rights and freedoms as the basis of the regime.The Party, referring to the historical 

experiences passed, states that the Constitution should be amended to better protect the rights 

of the individual. The Hurriyet Party wants the democratic arrangements related to political 

parties to be included in the Constitution. 

In this study, the understanding of the democracy and freedom of the Hurriyet Party, which 

consists of many intellectuals and intellectuals, will be compared through the programs of the 

two parties. 

Key Words: Hurriyet Party, Democrat Party, Freedom, Democracy 
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Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş Döneminde 1948 Tarihli Gazeteciler Beyannamesi ve 

Yansımaları 

   

Assoc. Prof. Dr. Ali ÇİFTÇİ
20

 

 

Özet 

Türkiye, 4 Mart 1925 tarihli Takrir-i Sükun Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte otoriter 

tek parti rejimine girmiş, siyasal ve toplumsal hayat büyük bir denetim altına sokulmuştu. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra iç ve dış bir çok sebebe dayalı olarak çok partili siyasal 

sisteme geçmeye karar veren Türkiye’de yavaş yavaş liberal eksenli hareketler ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Liberal içerikli hareketlerin bazıları yürürlükteki 1924 Anayasası’nın 

çok partili hayatın gereklerine ve özgürlüklerin genişletilmesi amacına uygun olarak 

değiştirilmesini de gündeme getirmişlerdir.   

Bu çalışmada, Anayasa değişikliği yapılarak kuvvetler ayrılığına geçilmesini isteyen 1948 

tarihli Gazeteciler Beyannamesi ve etkileri üzerinde durulacaktır. 

23 Aralık 1948 tarihli Gazeteciler Beyannamesi, Türk Gazeteciler Birliği Başkanı ve aynı 

zamanda CHP Meclis Grubu Başkan Vekili olan Hüseyin Cahid Yalçın öncülüğünde İstanbul 

gazetelerinin temsilcilerince hazırlanarak dönemin üst düzey devlet yetkililerine, muhalefet 

partilerine ve bazı üniversite rektörlerine gönderilmiştir. 

Beyanname’de imzacılar, özetle çok partili düzene geçilirken denetlenebilir, daha demokratik 

ve istikrarlı bir düzenin tesisinde kuvvetler ayrılığının önemine değinmekte ve kendilerinin 

böyle bir Anayasa değişikliğine taraftar olduklarını, destek vereceklerini beyan etmektedirler. 

Dönemin basınındaki tartışmalardan anlaşıldığı kadarıyla kuvvetler ayrılığı kavramı, yasama 

organının iki kanatlı hale getirilmesi, yürütmeyi temsil eden Devlet Başkanının yetkilerinin de 

arttırılması şeklinde anlaşılmaktadır.  

Gazetecilerin istekleri yerine gelmemiştir. Oysa çok partili hayata geçilirken Anayasa’da 

uyum değişikliklerinin yapılması durumunda 1946-1950 arasındaki siyasal gerginlikler ve 

hatta 27 Mayıs 1960 Darbesi yaşanmayabilirdi. 

Gazeteciler Beyannamesi basında ve kamuoyunda belli bir ölçüde haber olmuş ve 

tartışılmıştır. Ancak beklenen desteği bulamamıştır. Her şeyden önce teklifi ortaya atan 

Hüseyin Cahit Yalçın’ın iktidardaki partisi CHP’den sıcak karşılık bulmamış ve Anayasa’da 

değişiklik yapma yoluna gidilmemiştir. Kamuoyunda çok yankı bulmama sebebi, teklifin 

iktidar partisine yakın bir gazetecinin öncülüğünde gündeme gelmesi de olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Demokratikleşme, kuvvetler ayrılığı, çok partili hayat, Gazeteciler 

Beyannamesi 
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The Declaration and Reflections of the 1948 Journalists in the Period of Transition to 

Multi-Party Politics 

 

Abstract 

Law on the maintenance order, entered the 4 March 1925, launched party authoritarian regime in 

Turkey and this situation was allowed to take control of a major political and social life. After the 

Second World War, decided to move towards multi-party political system based on internal and 

external many reasons slowly it began to emerge in Turkey liberal axis movements.   Some of the 

liberal movements have also brought about the amendment of the current 1924 Constitution in line 

with the requirements of multiparty life and the purpose of expanding freedoms. 

This study will focus on the 1948 Declaration of Journalists and their effects, which would require a 

constitutional amendment and a separation of powers. 

The Declaration of Journalists dated 23 December 1948 was prepared by the representatives of 

Istanbul newspapers under the leadership of Hüseyin Cahid Yalçın, President of the Turkish 

Journalists' Union and also Deputy Chairman of the CHP Parliamentary Group, and sent to senior 

government officials, opposition parties and some university rectors. 

In the Declaration, the signatories refer briefly to the importance of the separation of powers in 

establishing a more democratic and stable order, which can be supervised when transitioning to a 

multi-party system and that they favor and support such a constitutional amendment. As understood 

from the discussions in the press of the period, the concept of separation of powers is understood as 

making the legislature bi-winged and increasing the powers of the President representing the 

executive.  

Journalists' requests were not fulfilled. However, the political tension between 1946-1950 and even the 

coup of May 27, 1960 could not have been experienced if the constitutional amendments were made 

during the transition to multi-party life. 

The Journalists' Declaration has been reported and discussed to a certain extent in the press and the 

public. However, he could not find the expected support. First of all, Hüseyin Cahit Yalçın, who 

proposed the proposal, did not find a warm response from the ruling party CHP and no changes were 

made in the Constitution. The reason for the lack of public resonance may be that the proposal came 

under the leadership of a journalist close to the ruling party. 

Keywords: Democratization, separation of powers, multi-party life, Journalists Declaration 
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Vergi İsyanları: Türkiye ve Dünyadan Örnekler 

Öğr. Gör. Nagihan Özkanca ANDIÇ
21

 

Arş. Gör. Dr. İrem Erasa AKÇA
22

 

 

Özet 

Vergiler devletin egemenlik gücüne dayanarak halktan talep ettiği meşru gelirleridir. Vergi 

devletin sahip olması gereken önemli bir gelir kaynağı, halk için ise harcanacak gelirden 

kayıptır. Bu nedenle devletler ile vatandaş arasında vergi nedeniyle pek çok kez kavga ve 

çekişmeler meydana gelmiştir. Ancak vergiler olmadan bir devletin ayakta kalmasına imkân 

yoktur. 

Vergi, maddi zora dayalı karşılıksız bir değer olduğundan vergiye karşı bir direnç oluşması 

olasıdır. Çünkü devlet egemenlik hakkını kullanarak, vergilemede hukuki ve maddi zor 

kullanmaktadır. Devletin zorunlu giderlerinin finansörleri olan vergi mükellefleri ise 

gelirlerinin bir bölümünü kaybettikleri için vergiye karşı tepki göstermektedirler. Bu durumda 

istenen şey devletin vergilemede adil olması ve vergi mükelleflerinin de bu duruma gönüllü 

uyum sağlamasıdır.  

Bu çalışmada vergi direncini etkileyen bazı faktörler ve vergi direncinin neden olduğu bazı 

isyanlar incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Direnci, Vergi İsyanları 
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Kambiyo İşlemlerinde Vergilendirme 

 

Arş. Gör. Dr. İrem Erasa AKÇA
23

 

Öğr. Gör. Nagihan Özkanca ANDIÇ
24

 

 

 

Özet 

Ekonominin küresel boyutlara ulaşması bankacılık sektörünü önemli boyutlara getirmiştir. 

Kambiyo işlemleri bankacılık sektöründe gerçekleştirilen önemli işlemlerdendir. Yabancı ülke 

para ya da benzerleri üzerinden gerçekleştirilen değişim kambiyo işlemleri olarak 

adlandırılmaktadır. Literatürde kambiyo işlemi ile kastedilen döviz alım satımıdır. Bilindiği 

üzere bankacılık faaliyetleri üzerinden Banka sigorta ve muamele vergisi alınmaktadır. Söz 

konusu vergiye ilişkin hükümler mevcut ekonomiye göre şekillenmektedir. Son dönemde 

kambiyo işlemlerinde vergi düzenlemesi yapılarak dövizle ilgili alım satımlar belirli oranda 

banka muamelelerine tabi tutulmaktadır. Kambiyo muamele vergisi olarak da 

adlandırılabilecek olan bu vergi ekonomide birtakım amaçlara hizmet etmektedir. Bu 

çalışmada BSMV’nin teorik kısmına ve kambiyo işlemlerine ilişkin vergi düzenlemesinin 

mevcut durumuna yer verilecektir. 

Anahtar Kelime: Kambiyo, Kambiyo İşlemleri, BSMV 
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Environmental Research to Small Emission in The Pedosphere 

 

Dr. sc. Krsto Mijanovic
25

 

MA. Hasida Isaković
26

 

  

Abstract 

The problem situation is identified and modeled, provides conditions and information for 

identifying the problem and possibly the problem is clearly formulated. Following is the phase 

of determining the objectives of the research of the assumed model as a set of systematized 

ideas and concepts about the mode, elements and parameters of the research. Based on this, 

they collect the necessary information and define the goals, methods and tools for their 

realization. Given that research goals can be realized in several ways with appropriate 

limitations, the third phase of systematic analysis starts with the formation of a criterion model 

that implements these constraints, and ends with the interpretation of these criteria. After 

completing the third phase of system analysis, the conditions for forming a system model are 

achieved. With additional information on the functioning of elements, their interconnections 

and their connection to the environment, the original model results in a system model. It is 

necessary to evaluate it on the basis of the criteria for evaluation and information on the 

parameters of the model parameters. A favorable rating indicates the possibility of applying 

systematic analysis in the system research process. 

This paper will show the significance of environmental research to determine the level of soil 

contamination by heavy metals and organic pollutants, and the idefining of zones with 

increased probability of occurrence of hazards. Then, the proposed measures will be to prevent 

and remedy the contaminated area, to prevent the harmful effects of heavy metals and organic 

pollutants on plants, animals and humans. 

Key words: environmental research, analysis, pedosphere, pollution, hazard, prevention. 
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Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocukların Duygularına Vermeyi Tercih Ettikleri 

Cevaplar ile Kendi Duygusal Farkındalıkları ve Duygu Düzenlemeleri Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 

 

Lect., Nüseybe ÖZTÜRK
27

 

Assoc. Prof. Dr. Ebru ERSAY
28

 

 

Özet  

Araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının çocukların duygularına vermeyi tercih ettikleri 

cevaplar ile kendi duygusal farkındalıkları ve duygu düzenlemeleri arasındaki ilişkiyi 

incelemek amaçlanmaktadır.  

Araştırma, genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2018–2019 eğitim öğretim yılında Ankara, 

Afyonkarahisar, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kars illerindeki üniversitelerin eğitim 

fakültelerinin okul öncesi eğitim programlarına devam eden son sınıf okul öncesi öğretmen 

adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2018–2019 eğitim öğretim yılında 

Gazi Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kilis 7 Aralık 

Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi’nde öğrenim gören ‘Öğretmenlik 

Uygulaması’ dersine kayıt yaptırmış 346 okul öncesi eğitimi 4. sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Çocukların Duygularına 

Verilen Cevaplar Ölçeği (Öğretmen Formu)”, “Toronto Aleksitimi Ölçeği-20” ve “Bilişsel 

Duygu Düzenleme Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama araçları üniversitelere gönderilerek 

üniversite öğretim elemanlarınca yüz yüze uygulanmıştır. Anketler belirlenen üniversitelerde 

gönüllü olan tüm okul öncesi eğitimi 4. sınıf öğrencilerine uygulandığından dolayı araştırma 

sonuçlarında yanlılık söz konusu olmayacaktır. Veriler, SPSS 20 programı aracılığı ile uygun 

testler kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmen adaylarının çocukların duygularına vermeyi 

tercih ettikleri cevaplar ile kendi duygusal farkındalıkları ve duygu düzenlemeleri arasında 

ilişki olduğu saptanmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, duygu, duygu sosyalleştirme, duygusal farkındalık, 

duygu düzenleme 
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Hadis Tarihinde İmla 

 

Asst. Prof. Dr. Ali KARAKAŞ
29

 

 

Özet 

Hadis literatüründe, çok sayıda hadis terimleri ve ıstılahları yer almaktadır. “İmlâ” 

kelimesinin, bu terimler arasında önemli bir yeri vardır. Çünkü “imlâ”, hadis rivayetinde 

başvurulan önemli bir metottur. “İmlâ”, hadis öğrenim ve öğretim yollarının, başka bir ifade 

ile “tahammül” ve “eda” yollarının en üstünü olarak kabul edilen “semâ” içerisinde yer almış 

ve “tahdîs” kavramından üstün tutulmuştur. “İmlâ” sözcüğü, “emlâ” fiilinin masdarıdır. 

“Emlâ” fiili, doldurmak ve yazdırmak gibi anlamlar için kullanılmaktadır. Türkçede “imlâ”, 

dildeki sözleri kurallarına uygun olarak yazmaktır. Terim olarak “imlâ”, bir eserin, müellifi 

tarafından bizzat yazılmayıp diğer bir şahsa veya birden fazla şahıslara yazdırılmak sureti ile 

meydana getirilmesidir. Daha çok hadis yazımında kullanılan bu metot, fıkıh usulü, tefsir, 

Arap dili ve edebiyatında da uygulanan bir yöntemdir. Hadis kültüründe bu yol ile yazılan 

esere “imlâ” denir ve çoğulu, “emâlî”dir. Talebeye hadis yazdıran hocaya “mümlî”, 

söylenenleri yazan talebeye de “müstemlî” denmektedir. “İstimlâ”, imlâ meclisinde hocanın 

yazdırdığı hadisleri yazmak ve uzaktakilere yüksek sesle nakletmek demektir. Hadis yazan 

kimselerin kalabalık olması durumunda hocanın söylediği hadisleri, uzakta bulunan kimselere 

yüksek sesle nakleden kişilere ise, “müstemlî” denir. Bu kavram, Kur’ân-ı Kerim’de iki ayrı 

yerde aynı anlamda geçmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.) de kendisine nazil olan ayetleri 

vahiy kâtiplerine imlâ ettirdiği gibi, komşu ülkelerin yöneticilerine gönderdiği mektupları, 

antlaşma metinlerini ve bazı kimselere verdiği imtiyaznameleri de bu metotla kâtiplere 

yazdırmıştır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Abdullah b. Amr b. Âs ve Enes b. Mâlik gibi 

sahabilere huzurunda hadis yazmalarına izin vermesi, imlânın bir örneği olarak kabul 

edilmektedir. Pek çok sahabinin imlâ yöntemini kullanmakla beraber, Vasile b. Eskâ’nın bu 

metodu, hadis yazdırarak en düzenli şekilde kullana sahabi olduğu rivayet edilmiştir. Sahabe 

sonrası döneminde ise, ez-Zührî’nin bu metodu en yaygın biçimde kullandığı anlatılmaktadır. 

Başlangıcından bu yana bu konuda pek çok “emâlî” kitabı yazılmıştır.              

Anahtar Kelimeler: İmla, İstimla, Mümlî, Müstemlî, Hadis 
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İşkur’un Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin İstihdam Üzerindeki Rolü: Edirne İli Örneği 

 

Öğr. Gör. Meliha ÇETİN
30

 

 

 

Özet 

İstihdam, Dünya’da ve Türkiye’de önemli sorunların başında gelmektedir. Ekonomik 

dalgalanmaların ve istikrarsızlığın arttığı dönemlerde istihdam sorunu, gelişmekte olan 

ülkelerin sorunlarının ilk sıralarında yer almaktadır ve çözülmesi gereken önemli bir 

sorundur. İstihdam sorunun nedenlerinin başında teknolojik gelişmeler, hızlı nüfus artışı, 

üretimin mobil boyutta olması, sosyal güvenlik sistemlerinin özellikle gelişmiş ülkelerde 

işgücü maliyetlerini yükseltmesi gibi nedenler gelmektedir. İstihdam sorunu sadece ekonomik 

bir sorun değil, aynı zamanda sosyal bir sorundur. Dolayısıyla hükümetler de istihdam 

sorununu aktif istihdam politikaları içinde sosyal bir sorun olarak ele almaktadırlar. 

Ülkemizde uygulanan aktif istihdam politikaları çerçevesinde, İŞKUR’un istihdamı arttırmaya 

yönelik bir takım uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamaların başında mesleki eğitim 

faaliyetleri gelmektedir. Bu çalışmada, öncelikle İŞKUR’un Türkiye üzerindeki faaliyetleri 

incelenmiş, sonra da Edirne ilindeki mesleki eğitim faaliyetleri ve işe yerleştirme oranları 

demografik yapılarına göre araştırılarak analiz edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: İşkur, Mesleki Eğitim, İstihdam, Edirne 
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Kültürel Miras Unsurlarımızdan Koçi Bey Risaleleri’nde İnsan Kaynakları Yönetimi 

Uygulamaları 

 

Arş. Gör. Utku DEMİRCİ
31

 

 

 

Özet 

Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyıla kadar padişaha veya devlet adamlarına yazılı bir rapor verme 

geleneği bulunmamaktadır. Bu noktada Koçi Bey Risaleleri, devlet düzeni ve işleyişinin 

yürütülmesine ilişkin Osmanlı’da padişaha sunulan ilk yazılı rapor olarak ön plana 

çıkmaktadır. Arnavut asıllı bir devşirme olan ve saray-ı hümayunda çeşitli hizmetlerde 

bulunan Göriceli Koçi Bey tarafından kaleme alınan bu risaleler, Türk yönetim düşüncesi ve 

kültüründe önemli bir yere sahiptir. Dönemin padişahlarından Sultan IV. Murat ile Sultan 

İbrahim’e sunulan ve o yılların yönetim zihniyetini en iyi yansıtan tarihi belgelerden birisi 

olan Koçi Bey Risaleleri’nde, yönetim biliminin tarihsel gelişim süreci içerisinde günümüze 

gelene kadar elde edilen yönetim bilgisine ait izleri görmek mümkündür. Bahsedilen bilgi 

birikiminin içerisinde, çalışanların stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için nasıl daha etkin 

bir şekilde yönetilebileceklerini arayan insan kaynakları yönetiminin ağırlığı büyüktür. Bu 

çalışmada, Türk tarihi ve kültürel mirasının ender eserlerinden Koçi Bey Risaleleri’nde insan 

kaynakları yönetimi uygulamalarının izleri aranmıştır. Dolayısıyla çalışmanın amacı, Koçi 

Bey Risaleleri örneği üzerinden hareket ederek insan kaynakları yönetimi alanındaki bilgi 

birikimine kendi tarihimiz ve kültürümüzden bir pencere açmaktır. İlgili eserdeki ifadeler 

nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi ile dikkatlice incelenmiş; yapılan kodlama 

çalışmasıyla insan kaynakları yönetimini işaret ettiği düşünülen uygulamalar belirlenmiş ve 

kategorilendirilmiştir. Bu kapsamda yapılan incelemeler neticesinde insan kaynakları 

yönetimini karakterize eden işgören seçimi, iş gerekleri, insan kaynakları planlaması, terfi 

sistemi, işgücü arzı ve talebinin dengelenmesi, özendirici ücret sistemleri, performans 

değerlendirme, iş basitleştirme gibi uygulamaların izlerine ve temellerine rastlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Koçi Bey Risaleleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Türk Yönetim 
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Marka Kişiliğinde Masalların ve Arketiplerin Kullanımı: Marka Maskotlarının 

Göstergebilimsel Analizi 

 

Cansu Demirel
32 

Recep Sünnetci
33 

 

Özet 

Olağanüstü durumların anlatıldığı olaylar bütünü olan masallar, gerçek hayata dokunan 

yanlarıyla insanlar tarafından uzun yıllar boyunca kulaktan kulağa ve dilden dile aktarılır 

olmuştur. Halk arasında anlatılan masallardaki davranış kalıpları zamanla insanlar tarafından 

sembolleşmeye başlamış ve böylece arketipler ortaya çıkmıştır. Arketipler marka ve 

kurumlarca masallardan gelen birikimin pazarlama ve reklam alanında etkin olarak 

kullanılmasını sağlamaktadır. Bu birikimin kullanımı özellikle marka kişiliği oluşumlarında 

ve marka kişiliğinin tanıtımında öne çıkmaktadır. Marka kişiliğinin en öne çıkan yanlarından 

“maskot” unsurunun masallar ve arketiplerden beslenen yanı bu çalışmanın odağındadır. 

Yaratılan maskotlar geçmişten taşıdıkları simgesel gücü ile adeta insanların bilinçdışına 

seslenmektedir. Bu yanı ile tüketicilere tıpkı içimizden biri gibi tanıdık, sevimli, sempatik, 

masum ve arkadaş canlısı gelmektedir. Bu sıfatlar ile maskotlar, temsil ettiği markayla 

tüketicilerin zihnindeki direnci kırarak kolayca benimsenmesini, sevilmesini ve hatırlanabilir 

olmasını hedeflemektedir. Nihai amaç satışları arttırma yönünde tüketicileri eyleme 

yöneltmektir. Birçok tüketici farkında olmadan iç dünyalarının ve bilinçaltlarının yansıması 

olan bu maskotlar sayesinde markalara karşı pozitif duygular besleyerek satın alma eyleminde 

hızlı karar vermektedir. Diğer taraftan birer promosyon ürününe de dönüşen maskotlar, 

gündelik hayatta masalların yeni biçimleri halini alırken aynı zamanda markanın da birer 

taşıyıcısı rolüne bürünmektedir. 

Günümüzde tüketilebilir masal ve hikâye türevlerinin artmasına karşın, insanlık tarihinin 

ortak mirası olan masalların, geçmişten günümüze önemini koruduğu halen markaların 

tanıtımlarında maskotlar aracılığıyla masal ve masal unsurları tercih etmesiyle ortaya 

çıkmaktadır. Bulunduğu dönemin/coğrafyanın şartlarına göre ve teknolojik olarak gelişen 

ifade çeşitliliğine rağmen biçimsel olarak değişim geçirse de kişilik olarak halen birçok marka 

maskotu, masal kahramanlarının ve arketipsel marka kişiliklerinin özelliklerini taşımaktadır. 

Kapsamı itibari ile bu çalışma gösterge bilimsel yöntem aracılığıyla masalların perspektifinde 

arketiplerin, marka maskotlarında neden, nasıl kullanıldıklarını anlamak ve anlamlandırmak 

acısından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Masal, Arketip, Marka Kişiliği, Marka Maskotu 
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Turizm Endüstrisinde İşten Ayrılma Niyetinin Öncüllerini Belirlemeye Yönelik 

Kuramsal Bir İnceleme 

      

   Doç. Dr. Yılmaz AKGÜNDÜZ
34

  

Arş. Gör. Dr. Hülya YEŞİLYURT
35

 

 Arş. Gör. Gaye KIZILCALIOĞLU
36

 

 

 

Özet 

Turizm endüstrisinin çalışma koşulları, işgörenlerin kişilik özellikleri ve durumsal koşullar 

işgören devir hızının yüksek olmasına neden olmaktadır. Kalifiye bir çalışanın örgütten 

ayrılması hizmet sürecinde çeşitli aksamalara neden olduğu için müşteri tatminini de olumsuz 

etkilemektedir. Bu nedenle işgörenlerin gönüllü işten ayrılmalarını azaltmak için işten ayrılma 

niyetlerinin ortaya çıkmasında ve artmasında etkili olan faktörlerin belirlenmesi ve ortadan 

kaldırılması gerekmektedir. Bu çalışmada işten ayrılma niyetinin öncüllerini belirlemek 

amacıyla alanyazında yer alan turizm işletmeleri örnekleminde yapılan alan araştırmaları 12 

Ağustos - 3 Eylül 2019 tarihleri arasında doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bu 

kapsamda SSCI’da yer alan International Journal of Hospitality Management dergisinde yer 

alan makaleler scincedirect veri tabanı üzerinden taranmıştır. Yapılan taramada makale 

başlığında, özetinde veya anahtar kelimeleri arasında “turnover intention” bulunan 22 makale 

olduğu belirlenmiştir. Bu makaleler incelendiğinde çalışanların işten ayrılma niyetlerini 

örgütsel desteğin (yönetici, çalışma arkadaşı ve supervisor desteği) ve örgütsel adalet algısının 

(dağıtımsal, etkileşimsel ve işlemsel adalet), iş tatmininin, kariyer desteğinin, psikolojik 

desteğin, örgütsel bağlılığın, kurumsal hayırseverliğin, işe adanmışlığın, yöneticinin 

psikolojik sözleşemeye bağlılığının, yaşam tatmininin, benlik saygısının, kişi-grup uyumunun 

ve heyecan arayışının azalttığı; iş güvencesizliğinin, iş stresinin, müşteri kabalığının, 

tükenmişliğin, rol çatışması, rol belirsizliği, sinizm ve çatışmanın ise turizm işletmeleri 

çalışanlarının işten ayrılma niyetini artırdığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İşten ayrılma niyeti, doküman analizi, turizm 
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Anabaptist Harekete Göre Vaftiz Sakramenti 

 

Asst. Prof. Dr. Hatice KELEŞ
37

  

 

 

Özet 

Anabaptistler, 16. yüzyıldaki Protestan Reformu sırasında meydana gelen bir harekettir. 

Anabaptistler, sakramentler hakkında farklı inanç ve uygulamalarıyla, Protestan Reformunun 

Radikal kanadını oluşturmuşlardır. Sakrament olarak sadece, yetişkin vaftizini ve İsa’nın son 

akşam yemeğini kabul etmeleri ve diğer sakramentlerin geçerliliğinin bulunmadığını 

vurgulamalarıyla büyük çalkantılara sebep olmuşlardır. Katolikler ve Protestanlar, yetişkin 

vaftizi uygulamasının sapkınlık olduğunu belirtmiş ve onları heretik ilan etmiştir.  

Vaftiz, asli günahtan kurtulmak ve Tanrı’nın çocuğu olmak için yani bir Hıristiyan olmak için 

kullanılan temel sakramenttir. Bu sebeple Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar, çocuklarını 

bebekken vaftiz ettirmişlerdir. Ancak Anabaptistler, bebek vaftizinin geçerli vaftiz olmadığını 

ileri sürmüşlerdir. Onlara göre geçerli olan vaftiz, yetişkin vaftizidir. Bebek vaftizini kabul 

etmemelerini, Kutsal Kitap’ta bununla ilgili hiçbir bilginin bulunmamasına ve İsa’nın bir 

yetişkin olarak vaftiz edilmesine dayandırmışlardır. Kişinin Hıristiyan olabilmesi için iman 

ikrarında bulunması gerektiğini belirtmişlerdir. Vaftiz konusundaki uygulamaların Kutsal 

Kitap’a göre gerçekleştirilmesini ve dine daha sonradan eklenen uygulamaların kaldırılmasını 

savunmuşlardır. Bu sebeple gerçek Hıristiyan olabilmek için yeniden vaftiz olmuşlardır. 

Böylece onlara, tekrar vaftiz edenler anlamında Anabaptist denilmiştir. “Ana” kelimesi tekrar, 

“Baptize” kelimesi de vaftiz anlamına gelmektedir. Bu iki kelimenin birleşmesiyle Anabaptist 

kelimesi ortaya çıkmış ve tekrar vaftiz edenler manasında kullanılmıştır. Aynı şekilde 

Anabaptistlere yetişkin- inanan vaftizini uygulayanlar da denilmiştir.  

Bu çalışmada, Anabaptist harekete göre vaftiz sakramenti hakkında bilgi verilmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Reform, Protestan, Anabaptist, Vaftiz. 
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Akademisyen Bakış Açısıyla Toplumda Yitirilen Değerler 

                                                          

Asst. Prof. Dr. Sevgi KOÇ
38

 

 

 

Özet 

Değer kavramı hakkında, birçok çalışma ve tartışma olmasına rağmen değer kavramının 

objektif bir temelinin olmadığı iddia edilmektedir. Değer kavramının birçok disiplinle 

özellikle sosyal bilimlerle ilişkili olması bu kavramın tanımını da tek perspektiften ele almayı 

güçleştirmektedir. Felsefe, sosyoloji, psikoloji, din bilimleri, antropoloji ve tarih bilimleri 

değer kavramına farklı anlamlar yüklemişlerdir. Ancak değer kavramının temelde insan 

davranışlarıyla ilişkili olması sosyal bilimler açısından tüm disiplinlerle ortak nokta olmuştur. 

Kuçuradi (1995), insanın; insanı insan yapan etkinliklerini ve insana özgü etkinliklerini 

amacına uygun olarak gerçekleştirebilecek duruma gelmesini, doğru bilmesini, düşünmesini, 

değerlendirmesini ve doğru eylem içinde olmasını değer kavramı ile ilişkilendirmiştir. Bu 

bağlamda, bu çalışma, akademisyenlerin bakış açısıyla, toplumda yitirilen temel değerlerin ve 

değer sorunlarının neler olduğu ve toplumda yaşanılan değer sorunlarının çözümüne ilişkin 

olarak akademisyenlerin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla 2018-2019 öğretim 

yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin farklı alanlarında görev yapmakta olan öğretim 

üyelerinin görüşleri alınarak yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma 

yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubundan veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu 

yardımıyla oluşturulan açık uçlu sorularla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu 

ile elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulgular 

değerlendirildiğinde; akademisyenlerin değer kavramına ilişkin algıları, toplumda en çok 

yitirilen değerler, değer sorunları ve bu değer sorunlarının nedenleri ve yitirilen değerlerin 

kazanımına ilişkin çözüm önerileri ele alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: Değerler, değerler eğitimi, akademisyenler, yarı yapılandırılmış 

görüşme, yitirilen değerler. 
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Mobbingin Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Çalışanlar Üzerindeki Etkisinin 

Araştırılması ve Çözüm Önerileri 

 

Öğr. Gör. Nezla ÜNAL
39

 

 

Özet 

İşyerinde zorbalık diğer adıyla duygusal taciz, ya da uluslararası kabul görmüş ortak adıyla 

mobbing (bullying), bir ya da birkaç kişinin çeşitli sebeplerden dolayı hedef seçtikleri kişi 

yada kişilere karşı uyguladıkları ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, yıldırıcı, psikolojik baskısıdır. 

Bu çalışmada mobbing in tekstil ve konfeksiyon sektöründe çalışan kişiler üzerindeki etkisini 

araştırmaktır. Mobbing yani çalışanlar üzerindeki psikolojik şiddetin moda sektöründe çalışan 

insanlar üzerindeki etkisini araştırmak üzere yapılan bu araştırmada bilimsel yöntemler 

kullanılmıştır. Araştırmanın hazırlık aşamasında çeşitli kütüphanelerden, resmi kurumlardan 

ve konuyla ilgili internet sitelerinden yararlanılarak literatür araştırması yapılmıştır. Literatür 

araştırmaları sonucunda bulunana bilgiler sentez edilmiş ve kavramsal çerçeve 

oluşturulmuştur. 

Araştırma konusunun moda sektöründe çalışan insanlar üzerinde uygulanan mobbing yani 

psikolojik şiddet olmasından dolayı değişik yaşlarda, farklı deneyimlere sahip, işletmede 

farklı statüde görevine devam etmekte olan toplam 50 kişiye anket uygulanmıştır. 

Anket içerisinde ilk olarak mobbing yani psikolojik şiddetin uygulanıp uygulanmadığı, 

uygulandıysa kimlerin mobbing uyguladığı, statüleri, eğitim durumları ve yaşları, mobbing e 

maruz maruz kalan kişinin yaşı, eğitim durumu, ne tür bir mobbing davranışına maruz kaldığı 

ve bu davranışların süresini belirleyen toplam 30 sorudan oluşmuştur. 

Mevcut durumu açıklamaya, değerlendirmeye ve çeşitli çözüm önerileri geliştirmeye yönelik 

olarak yapılan bu araştırmada verilerin toplanması için çeşitli sorulardan oluşan anketler moda 

sektöründe çalışan işçilere uygulanmasından sonra anket sonuçları yüzdelik oranlara 

çevrilerek sonuçları değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, tekstil, konfeksiyon, psikolojik taciz. 
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Hazır Giyim İşletmelerinde İş Yaşamı Stresleri ve Koruyucu YaklaşımlarınErgonomik 

Açıdan İncelenmesi 

 

Öğr. Gör. Nezla ÜNAL
40

 

Özet 

Mal ve hizmet üreten tüm işletmelerin genel amacı minimum düzeyde iş gücü ve sermaye ile 

zamanda maksimum düzeyde hizmet vererek ya da ürün üreterek varlığını sürdürmek, 

büyümek ve kar elde etmektir. 

İşletmelerin bu amaçlarını gerçekleştirebilmesindeki en önemli etmen işgücüdür.  İşçilerden 

en yüksek düzeyde verim alabilmek için ilk olarak çalışanların kendilerini her açıdan rahat ve 

güvende hissetmeleri gerekir. 

Bu çalışmanın amacı hazır giyim sektöründe çalışan işçilerde strese neden olabilecek etkenleri 

araştırmak, mevcut sorunlara farklı çözüm öneriler geliştirmektir. Geliştirilen çözüm önerileri 

ile işçinin kendisini rahat ve huzurlu hissetmesi sağlanarak çalışan kişiden maksimum 

düzeyde verim sağlamaktır. Böylece çalışan kişinin başarı ve gurur duygusu ile tanışması 

sağlanarak, işletmede enaz işgücü ile en fazla karı elde edecektir. 

Bu çalışmanın evrenini tekstil ve konfeksiyon sektöründe çalışan işçiler oluştururken, evrenini 

Ankara il sınırları içerisinde hazır giyim işletmelerinde farklı statülerde çalışan 180 kişi 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak farklı kaynaklardan oluşan iş yaşamında stresin 

nedenleri ve sonuçlarını anlatan kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra araştırmanın 

yöntemi anket olarak belirlenmiş ve 32 sorudan oluşan ‘Hazır Giyim İşletmelerinde 

Ergonomik Açıdan İş yaşamı Stresleri ve Koruyucu Yaklaşımlar Geliştirme Anketi’ 

hazırlanmıştır. Hazırlanan anketler hazır giyim işletmelerinde çalışan işçilere uygulanmıştır. 

Uygulama sonucunda anketler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. 

Sonuç olarak lise mezunu erkek işçilerin çoğunun stres altında olduğu, işyerinde stresi ortaya 

çıkaran kişinin yöneticiler olduğu belirlenmiştir. Strese ortadan kaldırabilmek için ise 

işverenlerin yönetim kadrolarını ve çalışanların ücretlerini yeniden düzenlenmesi gerektiği 

belirlenmiştir. 

Stresi önleyebilmek için örgütteki belirsizliğin giderilmesi gerekmektedir. Görev tanımları 

açıkça yapılmalı, sorumluluklar belirlenmelidir. Beklenen davranışların ne olduğunu ve etik 

standartları açıkça ortaya koyan, birbiriyle çelişmeyen personel politikası oluşturulmalıdır. 

Yönetimin söylemleri ile eylemleri arasında tutarlılık sağlanmalıdır. Özellikle yöneticiler etik 

düşünüş ve davranış bakımından kendilerini geliştirmeli ve diğer çalışanlara örnek olmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Stres, Hazır Giyim, Ergonomi, İş yaşamı. 
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Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri, Kimlik Statüleri ve Eş Seçim Tercihleri 

 

Ebru EDİS
41

 

 

Özet  

Araştırma; bağlanma stilleri, kimlik statüleri ve eş seçim tercihleri konusunda literatür 

taraması ile kuramsal çerçevenin belirlenmesi ve bağlanma stilleri, kimlik statüleri ile eş 

seçim tercihleri arasındaki ilişkilerin birtakım psiko-sosyal değişkenlerle (yaş, cinsiyet, eğitim 

durumu, aile türü vb.) birlikte etkileşimlerinin irdelenmesini amaçlamaktadır. Bağlanma, 

hamilelikten başlayıp bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik evrelerinin tümünde var olan, 

mezara kadar devam eden bir olgudur. Bebeklikte güvenli, kaygılı/kararsız, 

kaygılı/kaçınmacı, dağınık/yönü belirsiz olmak üzere dört tip bağlanma stili tanımlanırken 

yetişkinlikte bu dört tip güvenli, saplantılı, korkulu, kaygılı olarak nitelendirilmiş ve 

tanımlanmıştır. İlk bağlanmasını bakım vereni ile yaşayan bebeğin bu bağlanma örüntülerine 

göre zihninde şemalar oluşmakta ve kişi ilerleyen yaşlarındaki ilişkilerinde bu şemalara göre 

davranışlar sergilemekte ve kendisine sergilenen davranışları bu şemalara göre 

yorumlamaktadır. Kimlik oluşumu ise Erikson’a göre ergenlik döneminde başlayıp oluşan 

kimlik statüsünün özelliklerine de bağlı olarak belli bir süreç içerisinde tamamlanan veya 

ömür boyu devam eden, bireyin kendine özgü biricik tarzını, kimliğini oluşturması sürecidir. 

Literatürde başarılı, moratoryum, ipotekli ve dağınık (kargaşalı) olmak üzere dört tip kimlik 

statüsü tanımlanmaktadır. Bireyin geçmiş yaşantıları, aile yapısı, bağlanma stili gibi 

değişkenler kimlik oluşumunda etkilidir. Eş seçimi ise bireyin daha çok ergenlikten sonraki 

genç yetişkinlik/yetişkinlik dönemine denk gelen, karşı cins ile hayatını birleştirerek kendi 

çekirdek ailesini oluşturma süreci olan evlilik ile karşımıza çıkan bir olgudur. Bireylerin değer 

yargıları, davranışları, inançları, beklentileri ve evlilikle alakalı mitleri eşlerinden 

beklentilerini oluşturmaktadır. Bireyin bağlanma stili ve kimlik statüsü özelliklerine göre 

oluşturduğu ben ve başkaları modelleri onun tüm yaşamındaki ilişkilerinde bir model 

niteliğindedir. En nihayetinde denilebilir ki; anne rahminde başlayan ve yaşam boyu devam 

eden bağlanma sonucu oluşan şemalar kimlik statülerinin oluşumunu, bu şemalar yani 

bağlanma stilleri ve kimlik statüleri de eşten beklentileri, eşte aranan özellikleri 

etkilemektedir. Araştırma, bu üç kavramın karşılıklı ve tümden etkileşimini literatür taraması 

ile gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Üniversite Öğrencileri, Bağlanma Stilleri, Kimlik Statüleri, Eş Seçim 

Tercihleri 
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Üçüncü Sayfa Gazete Haberlerinin Çeşitli Değerler Açısından İncelenmesi 

 

Asst. Prof. Dr. Sevgi KOÇ
42

 

Asuman ERGÜN
43

 

Leyla YEKTAŞ
44

 

 

Özet 

Değerler insanın kişilik kazanması ve sosyalleşmesinde önemli bir yer edinirken, bireylerin 

davranışlarındaki karar alma süreci ve tercihlerini de etkiler. Değerlerin ürünü davranışlar ise 

kişinin karakterinin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Her toplumun değer algısı 

çağın değişimlerinden etkilenmektedir ve gazetelerdeki üçüncü sayfa haberleri incelendiğinde 

toplumun aynası konumunda ‘insanlık nereye gidiyor?’ sorusunu akıllara getirmektedir. 

Üçüncü sayfa haberleri ağırlıklı olarak kaza, yangın, gasp, darp, cinsel şiddet, bıçaklama, 

yaralama, öldürme gibi adli olayların yer aldığı haberlerden oluşmaktadır. Bu haberlerin 

toplumun sorunlarını yansıtmada önemli bir araç olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma ile 

üçüncü sayfa haberleri değerler açısından ele alınmaktadır. Çalışma, nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman incelemesi ile yapılmıştır ve veriler betimsel analiz yöntemiyle 

çözümlenmiştir. İncelenen haberler içerisinde en çok merhamet değerini takiben sevgi, 

hoşgörü ve sabır gibi değerlerin yitirildiği bulgularına ulaşılmıştır. Bu bulgular neticesinde 

çeşitli önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Değerler, gazete haberleri, doküman inceleme, yitirilen değerler, 

merhamet. 
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Bir Biçimlendirme Yöntemi Olarak Sanatta Etkileşim 

 

 

Doç. Nurbiye UZ
45

 

Doç. Dr. Ayfer UZ
46

 

 

Özet 

Sözlükte ‘bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya 

bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık’ (TDK) olarak tanım bulan sanat, bugüne 

gelinceye kadar pek çok evreden geçmiş ve oldukça farklı seçenekler ortaya çıkmıştır. Sanat 

artık sadece izlemekle yetinilen bir şey değildir. Pek çok sanatçı eserini seyircisiyle birlikte 

var etmekte, dolayısıyla seyirci eser üzerinde sanatçının belirlediği kadar aktif bir rol 

üstlenebilmektedir. Farklı pek çok yöntem ve teknik kullanarak seyirci-eser etkileşimini 

izleme pozisyonundan çıkaran sanatçılar, seyircinin eserin içinde yer almasını sağlamakta ve 

tamamlayanı yapmaktadırlar. Kısacası, pek çok sanatçı eserini seyircisiyle var etmektedir ya 

da eserin gerçekleşmesi seyircinin aktivitesine bağlıdır. Bu tür çalışmalarda sanatçı bazen 

sürecin içinde kendisi yer alırken bazen de ön bilgi vermekle yetinir ve süreci seyirciye 

bırakır. İşte Yoko Ono’nun “Cut Piece”i, Yayoi Kusama’nın “Obliteration Room”u, Karina 

Smigla-Bobinski’nin “Ada”sı, bu tür çalışmaların önemli örneklerindendir. 

Bu araştırmanın öncelikli amacı, seyircisini eserini tamamlamak için aracı olarak kullanan 

sanatçıları ve çalışmalarını teknik, biçim, anlatım şekli vb. anlamında incelemektir. Konuyla 

ilgili internetten elde edilen veriler, kitaplar ve makalelerden yararlanılmıştır. Bir sanat 

eserinin yapım süreci örnekler üzerinden ele alınıp bu tür çalışan sanatçılar ve çalışmalarının 

tanıtılması hedeflenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Sanat, Etkileşim, Heykel, Resim 
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Yenilikçi ve Yaratıcı Sanatın Önemli Temsilcisi: Eserleriyle Antoni Tapies (1923-2012) 

 

Assoc. Prof. Dr. Ayfer UZ
47

 

Doç. Nurbiye UZ
48

 

 

Özet 

1923’te Barselona’da Katalan bir ailenin çocuğu olarak doğan Antoni Tapies ilk gençlik 

yıllarında ciddi bir hastalıkla mücadele eder ve İspanya İç Savaşı’nın felaketlerini görür. 

1944’te başladığı Hukuk eğitimini kısa sürede bırakıp sanata duyduğu ilginin peşinden gider. 

Otuz yılı aşkın sanatsal kariyerinden sonra Tapies artık evrensel olarak 20 yüzyılın ikinci 

yarısında çalışan en önemli sanatçılardan biri olarak tanınır. Sade olan ama aynı zamanda güç 

ve ifade dolu resimlerinde, kendi kişisel ikonografisini bulmayı, insanlar hakkındaki temel 

sorulara cevap vermeyi ve güzelliğin ve aşkınlığın bulunabileceğini göstermek ister. Kum, 

köpük, toprak gibi sıra dışı malzemelerle ve doğal toprak renklerinin zenginliği ile 

gerçekleştirdiği eserlerinin ulaştığı plastik değer doğrudan izleyene geçer ve estetik boyutta 

anıtsal yüceliğe ulaşarak haz verir. 

Nitel araştırma yöntemiyle yapılan bu çalışma ile sanatçının özgür ifade tarzı ve yaratıcı 

kabiliyetiyle ulaştığı derin anlamlar içeren ve estetik boyutta anıtsal yüceliğe ulaşan eserlerine 

dikkat çekmek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Antoni Tapies, Çağdaş Sanat, Kolaj ve Resim, Soyut Dışavurum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Trakya Üniversitesi, Eğitim Fak. Güzel San. Eğ. Böl. Resim-İş Eğitimi ABD, Edirne 
48

 Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü, Eskişehir 



SADAB 4
rd

 International Social Research and Behavioral Sciences Symposium  

October 19-21, 2019 / Antalya, Turkey 

49 
 

 

Üniversite Öğrencilerinde Evlilik Tutumu ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 

 

Sinem GÜRÜL
49

 

 

Özet 

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin evlilik tutumları ve algıladıkları sosyal destek 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Öte yandan katılımcıların ölçeklerden ve 

varsa alt boyutlarından elde ettikleri toplam puanların demografik değişkenlere göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farkları olup olmadığına bakılacaktır. 

Araştırmanın evren ve örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde Konya Selçuk 

Üniversitesi’nin farklı fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören ve rastgele seçilen 493 

üniversite öğrencisi oluşturmaktır.  Katılımcı seçiminde farklı yaş gruplarına ve cinsiyetlere 

yer verilmeye özen gösterilmiştir Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı bekardır.  

Araştırmada üniversite öğrencilerinin evliliğe yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla “İnönü 

Evlilik Tutum Ölçeği”, öğrencilerin algıladıkları sosyal desteği ölçmek için “Çok Boyutlu 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Gözden Geçirilmiş Formu” kullanılmıştır. Ayrıca 

araştırmada katılımcıların yaş, cinsiyet, romatik ilişki (flört, sözlü, nişanlı), sosyo-ekonomik 

durum gibi bilgilerinin elde edilmesi amacıyla araştırmacı tarafından bir “Sosyodemografik 

Form” hazırlanmıştır. 

Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programından yararlanılarak frekans dağılımları, 

ölçeklerin faktör analizleri, t-testi ve korelasyon analizleri yapılacaktır.  

Bu araştırmanın sonucunda üniversite öğrencilerinin evlilik tutumu ve algılanan sosyal destek 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin saptanacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Evlilik, evlilik tutumu, sosyal destek, algılanan sosyal destek.  
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Ekonomik Yoksulluğun Aile Bütünlüğüne Etkisi 

 

Gülden Karasu
50

 

 

 

Özet 

Bu araştırmada ekonomik yoksulluğun aile bütünlüğüne etkisi psiko-sosyal değişkenler ele 

alınarak araştırılmıştır. Aile bütünlüğünü etkileyen psiko-sosyal değişkenler içerisinde 

algılanan sosyal destek, yaşam doyumu, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, büyükanne veya 

büyükbaba ile yaşayan çocukların algıladıkları sosyal destek, parçalanmış aile düzeyleri 

değişken olarak ele alınmıştır. 

Araştırmamız temelde ekonomik yoksulluk sonucu bireylerde rastlanan boşanma, aile 

bütünlüğünü hissetmeme, yaşamdan zevk alamama gibi durumlarının ne düzeyde olduğu, 

bunun nasıl düzeltilebileceği, ne şekilde müdahale edilebileceği, yakın çevreleri ile 

ilişkilerinin ne düzeyde olduğu, bir bütünlüğe sahip olup olmadıklarının betimlenmesi 

açısından önemlidir. 

Araştırmanın evren ve örneklemini 2018-2019 yıllarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığının hizmet modeli olan Sosyal Ekonomik Destek (SED)’ten faydalanan 200 aile 

oluşturmaktadır. Araştırma model olarak betimsel yöntemli ilişkisel tarama modelli bir 

yordama çalışması niteliğindedir. 

Bu araştırmada ekonomik yoksulluğun aile bütünlüğüne etkisini değerlendirmek için; 

algılanan sosyal desteği ölçmek için “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği”, yaşam 

doyumunu ölçmek için “Yaşam Doyumu Ölçeği”, ailenin bütünlüğü duygusu için de “Aile 

Bütünlük Duygusu Ölçeği Kısa Formu”  kullanılmıştır. Ailelerin demografik özelliklerine 

ilişkin verilerin elde edilmesinde araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” 

kullanılmıştır.  

Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programından yararlanılarak frekans dağılımları, 

Pearson Korelasyon Katsayısı Tekniği, t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi Tekniği ve 

Hiyerarşik Regresyon Analizi Tekniği kullanılacaktır.  

Bu araştırmanın sonucunda ekonomik gelir, cinsiyet, medeni durum ve ailede algılanan sosyal 

destek değişkenlerinin aile bütünlüğünü ve yaşam doyumunu yordayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aile Bütünlüğü Duygusu, Yoksulluk, Yaşam Doyumu, Algılanan Sosyal 

Destek 
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Sürdürülebilir Moda İçin Modüler Giysi Tasarım Çalışmaları 

 

Öğr. Gör. Nezla ÜNAL
51

 

 

 

Özet 

Moda sektöründe son yıllarda etkisini gösteren hızlı moda akımı, insanları çok hızlı bir 

şekilde gardroplarında ki giysilerini yenilemeye teşvik etmektedir. Hızlı moda akımının 

sonucu olarak da ortaya kullanılmayan giysi yığınları çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar 

incelendiğinde kullanılmayan giysilerin bir kısmının kullanıcılar arasında el değiştirdiği, bir 

kısmının dönüştürülerek yeniden kullandığı, önemli bir kısmının ise çöpe giderek atık 

konumuna düştüğü görülmektedir. Oysa günümüzde her alanda karşımıza çıkan 

sürdürülebilirlik kavramını kullanmadığımız ya da farklı formalarda kullanmak istediğimiz 

kıyafetlerimiz içinde uyarlayabiliriz. 

Bu noktadan hareketle bu çalışmada tek kullanımlık giysi kategorisinde bulunan abiye elbise 

gelinliğe, özel gün kıyafeti kına kıyafetine, lastikli pantolon degaje yaka günlük elbiseye 

dönüştürülerek modüler giysi tasarım çalışması yapılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda üç kıyafetten altı farklı modüler giysi tasarımı yapılarak sürdürebilir 

moda anlayışına katkı sağlamaya ve giysi israfının önüne geçebilecek tasarımlar yapılmaya 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir moda, modüler tasarım, moda. 
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Eflâtun’un Timaios Dialoğunda Felek Kavramı 

 

Asst. Prof. Dr. Ömer Faruk ERDOĞAN
52

 

 

Özet 

İnsanlık tarihi boyunca var eden (ler) ve var olanlar arasındaki ilişki 

tartışılagelmiştir. Bu da doğal olarak Tanrı-âlem-insan arasındaki bağlantıda 

kozmolojiye kilit bir rol vermektedir. Yaratılışın mahiyetine dair oluşan merak, 

evrenin varlığa getirilmesi ile ilgili kozmik boyutta bir kısım teorilerin çıkmasına 

sebebiyet vermiştir. Bu noktada Antik dönemin en önemli filozofu sayılan Eflâtun, 

özellikle Timaios diyaloğunda kozmolojiye dair önemli tespitlerde bulunmaktadır. 

Timaios diyalogu, öz olarak Tanrı-evren-insan ilişkisini ve bunlar arasındaki varlık 

hiyerarşisini belirleyen üç adet metafizik makaleden oluşmaktadır. Devlet’in bir 

devamı niteliğindeki diyalog Atlantis mitiyle başlar, sonrasında göksel cisimleri 

anlatır. Bunlar akıl, nefis ve küre şeklinde sıralanan Tanrı’nın ilk olarak yarattığı 

ikincil Tanrılar yani feleklerdir. İkinci makale dört elementin nitelikleri ve evrenin 

oluşundaki yerini tartışır.  Üçüncü makale ise insanın yaratılması ile Tanrı ve 

Tanrı’nın ilk yarattığı felekler arasındaki ontik ve kozmik ilişki anlatılır. Timaios 

diyaloğunda Eflâtun, kaotik düzensizlikten uzak, evrenin bir yaratıcısı, yaşatıcısı ve 

düzenleyicisi olduğunu savunur. Eflâtun’un Tanrısı Demiurgos, ilkel kaos durumunu 

düzenli ve planlanmış bir kozmosa dönüştüren mitsel bir karakterdir. 

Anahtar Kelimeler: Tanrı, Felek, Eflâtun, Timaios. 
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Tehâfüt’te Gök Akılları, Nefisleri ve Küreleri Tartışmaları 

 

Asst. Prof. Dr. Ömer Faruk ERDOĞAN
53

 

 

Özet 

Tartışmanın zemininde yer alan Gazzâlî’nin Tehâfüt’ünde yer bulan felekler 

hakkındaki görüşleri, yine diğer meselelerde olduğu gibi, filozoflara gösterilen 

reaksiyonun bir yansımasıdır. Tehâfüt’ün on dört, on beş ve on altıncı meselelerini 

kapsayan bu konu, Gazzâlî tarafından ontoloji, kozmoloji ve epistemoloji gibi 

felsefenin omurgasını oluşturan başlıklar bağlamında tartışılmıştır. Feleklerin 

dairesel hareket etmesiyle başlayan tartışma, onların canlılığı, irade sahibi olmaları 

ve bu iradelerinin neticesinde Allah’a ibadet etmeleri ve nihayetinde sonsuz cüz’î 

bilgiyle müşerref olmaları gibi filozof kabullerinin eleştirisi ile son bulmaktadır. On 

dört ve on beşinci meselelerde feleklerin dairesel hareketiyle adeta Allah’a ibadet 

eden bir canlı ve bu özelliğinden dolayı sudûr sürecinin en şerefli varlığı olduğunu 

filozoflardan nakleden Gazzâlî, on altıncı meselede hem önceki tartışmaları devam 

ettirmekte hem de bilgi meselesini merkeze alarak tartışma zeminini farklı bir 

noktaya çekmektedir. Gazzâlî’nin Tehâfüt’te tartıştığı her üç mesele aslen din-

felsefe münasebetinin izlerini taşımaktadır. Bu münasebetin izleri ilk olarak, 

filozofların felekler ile melekleri kategorik olarak eşitlemelerinde ve göksel 

varlıkları nübüvvet ile ilişkilendirmelerinde aranabilir. 

Anahtar Kelimeler: Gök Akılları, Göksel Nefisler, Gök Küreleri, Gazzâlî, Tehâfüt. 
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Afganistan’da Yaşayan Türkler 

 

Nelofar HAYDARİ
54

 

 

Özet 

Bu araştırmanın konusu olan; Afganistan’ın kuzey bölgesinde yaşayan Türklerin aile 

kurumları, aile işleyişleri, düğünleri, düğün sonrası resmi-revaçları, geniş aile, 

çekirdek aile gibi aile çeşitleri,  gelenek örf ve adetleri, boşanma ve nedenleri, savaş 

boyunca süren aynı şekilde devam eden gelenek ve görenekleri esas alınarak bölge 

halkının geçmişten bu yana yaşadığı ailevi sorunları, savaş döneminde halkın ve 

kadınların yaşadığı zorlukları, erkeklerin kadınları hür olarak görüp görmedikleri, 

kadınların yaşadığı olumsuzluklara rağmen bu duruma nasıl tahammül ettikleri 

objektif bir inceleme ile gözler önüne serilerek sosyolojik ve psikolojik açısında 

değerlendirilerek yazıya dökülecektir.  

Bu çalışmada, farklı kültür ve uygulamalarıyla Afganistan’ın diğer bölge 

halklarından ayrılan kuzey bölgesi; Türkler, Özbekler, Türkmenler, Kırgızlar ve 

kazaklar ile ilgili, bilgi toplanacak ve bu bölgede yaşayan insanların yaşam tarzları 

ve aile yapıları göz önüne alınarak çalışılacaktır.  

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Afganistan’da farklı grup ve etniklerin 

yaşadığı çok uluslu bir ülkedir. Bunlar peştunler, Tacikler ve nüfusun en kalabalığını 

teşkil eden Türkler (Özbekler, Türkmenler, kazaklar, Kırgızlar)dir. Her birinin 

kendilerine özgü kültürleri, gelenekleri, yaşam biçimleri ve dini inançları vardır. 

Afganistan Türkleri de bu anlamda kendilerine ait kültür ve yaşam biçimleri ile 

diğer halklardan ayırılmaktadır. Bu araştırma, hem bölge halkının inanç ve yaşam 

tarzının betimlenmesi hem de ileride konu ile ilgili çalışmalara kaynak olması 

acısından önem taşımaktadır. Ayrıca Afganistan Türk ailesinin yapısı hakkında 

kaynak yetersizliği olduğu için bu çalışmada ailelerle yüz yüze görüşülmüş ve aile 

yapısı betimlenmeye çalışılmıştır  

Araştırmamız betimleyici bir saha araştırması olduğu için yöntem olarak nitel 

araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmamıza önce veri toplayarak kendi 

gördüklerimizi; ailemizi, yaşça bizden büyük olanları dinleyerek ve onların bize 

aktardıklarını birer veri alarak değerlendirdik. Ardından sahada çalışmanın 

örneklemini oluşturan Kuzey Afganistan’da katılımlı gözlem ve mülakat teknikleri 

uygulanarak veri toplanacaktır.  

Anahtar kelimeler Kuzey Afganistan Türkleri, Aile, Evlilik, Kültür, Kadın. 
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 ملخص

في الفلسفة التفكيكية التي تقوم على تفكيك ميتافيزيقيا  Jacques Derridaتجلى المشروع الفلسفي لجاك دريدا      

   Binary Oppositionsتراتبية   التي تتمحور حول ثنائيات Metaphysics of Pure Presence الحضور الغربية 

مثل: الخير والشر، وهللا واإلنسان، والكالم والكتابة،... وترتبط هذه الثنائيات مع بعضها في عالقة تراتبية عنيفة حيث اعتُبر 

ثنائيات الضدية وتقديم بديل يخلو الطرف األول مركزاً واعتُبر الطرف اآلخر هامشاً. وتتمثل آلية التفكيك في تقويض هذه ال

من التراتب العنيف. ولعّل أبرز األمثلة على ذلك تفكيك دريدا لثنائية: الكالم )مركز( والكتابة )هامش( حيث يقوض هذه 

 .Archi-Writingالثنائية التراتبية ويقدم بديال لها يسميه الكتابة األصلية 

دية هو أيضا ثيمة سائدة في العقلية اإلسالمية. ولقد كانت نظرية وحدة الوجود ونجد في المقابل أن نظام الثنائيات الض     

وفي معرض طرح  م( إحدى أبرز الطروحات التقويضية لهذه الثيمة.1240هـ/ 638التي قدمها محيي الدين بن عربي )ت. 

اإلسالمي والعام والتي ال تتسق ظاهرا مع ابن عربي لنظريته هذه يصطدم بالعديد من الثنائيات الضدية السائدة في المنطق 

مع وحدة الوجود، ال سيما الثنائية المهيمنة على المستوى التكويني مثل: الحق والخلق، والظاهر والباطن، والواحد 

والمتعدد، والمستوى األخالقي الشرعي مثل: الخير والشر، والطاعة والمعصية، وما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب. 

 د ابن عربي إلى تفكيك هذه الثنائيات ويقدم نظام بدائل جديدا خاليا من الضدية بما يتسق مع نظرية وحدة الوجود.حيث يعم

وتعتمد هذه الورقة البحثية على منهجية مقارنة بشكل عام، حيث ستعمل على دراسة الفلسفة التفكيكية لدى دريدا ثم      

ابن عربي في تناوله للثنائيات الضدية في القضايا التكوينية واألخالقية وآلية  ستعمل على رصد االستراتيجيات التفكيكية لدى

 عملها، محاولة الكشف عن احتمالية وجود جذور للفلسفة التفكيكية في الثقافة العربية اإلسالمية القروسطية. 

 د.جاك دريدا، محيي الدين بن عربي، وحدة الوجو، : التفكيكية، التصوفكلمات مفتاحية     
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Assoc. Prof. Dr. Cemil VARLIK
56

 

 

Özet 

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde net ve brüt sermaye akımlarının ve bunların alt 

bileşenlerinin, aşırı kredi genişlemesi olasılığı üzerindeki etkileri incelenmektedir. Sermaye 

girişlerinin farklı bileşenlerinin aşırı kredi genişlemeleri üzerinde yarattıkları etkilerin 

araştırılması sonucunda, aşırı kredi genişlemelerinin esas olarak hangi tür sermaye 

girişlerinden etkilendiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Mendoza ve Terrones (2012) 

yöntemine uygun olarak, 2006:01 – 2019:06 dönemine ait aylık veriler yardımıyla Türkiye 

ekonomisinde aşırı kredi genişlemelerinin (credit booms) yaşandığı dönemler belirlenmiş; 

buna göre ilgili dönemde beş tane aşırı kredi genişlemesi deneyimi tespit edilmiştir. Kredi 

genişlemelerinin diğer potansiyel belirleyicileri (sanayi üretim endeksi, reel kesim güven 

endeksi, reel döviz kuru, yurtiçi ve ABD reel faiz oranı) kontrol edilerek yapılan Logit model 

tahminlerinde, net ve brüt sermaye girişleri ayrı ayrı açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. 

Ulaşılan bulgulara göre, hem net toplam hem de brüt toplam sermaye girişlerindeki artışlar, 

kredi genişlemesi olasılığını istatistiksel olarak anlamlı biçimde artırmaktadır. Diğer taraftan 

sermaye girişlerinin bileşenleri için yapılan tahmin sonuçları, net ve brüt doğrudan yabancı 

sermaye girişlerindeki artışların, aşırı kredi genişlemesi olasılığını azalttığını; net ve brüt 

portföy yatırımı girişleri ile net ve brüt diğer yatırım girişlerindeki artışların ise, aşırı kredi 

genişlemesi olasılığını artırdığını göstermektedir. Brüt portföy yatırımlarının alt bileşenleri 

için tahminler yapıldığında, hem borç senedi girişlerinin hem de hisse senedi girişlerinin, aşırı 

kredi genişlemesi olasılığını artırdığı ortaya çıkmakta; ancak hisse senedi girişlerinin 

anlamlılığı düşük görünmektedir. Gerek brüt portföy borç senetleri gerekse brüt diğer 

yatırımlar içerisinde en yüksek açıklayıcı güce ve anlamlılığa sahip olan bileşen, bankacılık 

girişleridir. Konuya ilişkin teorik ve ampirik literatür, aşırı kredi genişlemelerinin, ekonomide 

makroekonomik ve finansal riskleri artırabileceğini göstermektedir. Bu çalışmadaki bulgular 

ışığında, aşırı kredi genişlemelerinin olumsuz etkilerini hafifletmek için, söz konusu 

dönemlerde sermaye girişlerinin bileşenleri arasında borç girişlerinin ve özellikle bankacılık 

girişlerinin sıkı biçimde izlenmesi gerektiği söylenebilir. Ayrıca uzun vadede, ekonomide 

doğrudan yabancı yatırımları teşvik edecek bir ortamın kurulmasına yönelik politikaların 

uygulanması gerektiği çıkarımı yapılabilir.          

Anahtar Kelimeler: Aşırı kredi genişlemesi; Net sermaye akımları; Brüt sermaye akımları; 

Logit model; Türkiye.  
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Yaşar Yiğit KAÇMAZ
58

 

Serdar ARSLAN
59

 

Özet 

Yapılan araştırmalar seçmenlerin, seçimlerde oy kullanırken tercihlerinin kültürel, dinsel, 

ekonomik, politik, sosyolojik ve psikolojik faktörler gibi birçok faktör tarafından etkilendiğini 

ortaya koymaktadır.  Bu kapsamda seçmenin neye göre oy verdiğini, tercihlerini hangi 

faktörler tarafından etkilendiğinin belirlenmesi birçok bilim dalının merak ettiği ve araştırdığı 

bir olmuştur. Aynı zamanda seçmen davranışları üzerinde yapılan araştırmalar, seçmenlerin 

yerel seçimler ile genel seçimlerdeki tercihlerinin farklılaştığını ortaya koymaktadır.  Bu 

araştırmanın temel amacını, yerel seçimlerde Alanya’da bölgesinde oy kullanacak 

seçmenlerin tercihlerinin kültürel, dinsel, politik, sosyolojik, faktörler tarafından nasıl ve ne 

derece etkilendiğinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Aynı zamanda seçmenlerin demografik 

özelliklerine göre tercihlerinin nasıl şekillendiğinin belirlenmesi ve kültürel, dinsel, politik, 

sosyolojik faktörlerin seçmenlerin demografik özelliklerine göre nasıl bir etki ve farklılık 

oluşturduğunun belirlenmesi araştırmanın alt amacını oluşturmaktadır. Nicel yöntemle 

gerçekleştirilen araştırmada, veriler anket formları aracılıyla elde edilmiştir. Anket formaları 

seçmenlerle yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur. Araştırmanın ana kütlesini Alanya bölgesi 

kapsamında yaşamakta olan 18 yaş ve üstü tüm seçmenler oluşturmaktadır. Araştırma 

kapsamında bölgeler merkez, doğu ve batı olmak üzere üç tabakaya ayrılmıştır. Araştırmanın 

örneklemini bu üç bölgeden tesadüfi olarak seçilen 18 yaşını doldurmuş 1100 seçmen 

oluşturmaktadır. Araştırma 01 Mart-31 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma için hazırlanan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anket formunun ilk 

bölümünde seçmenlerin demografik özellikleri içeren sorular; ikinci bölümde ise seçmenlerin 

oy verme tutum ve davranışlarına ilişkin sorular yer almıştır.  Çalışmada yerel seçimlerde 

seçmen tercihine etki eden faktörlerin “Adayının Sosyal İlişkileri”, “Adayının Seçim 

Faaliyetleri”, “Adayının Kişisel Özellikleri”, “Adayının Mesleki Özellikleri”,  “Adayının Aile 

Yapısı ve Yaşantısı”, “Adayının Dini Görüş ve Yaşantı”, “Adayının Etnik Kökeni”,  

“Seçmenlerin Siyasi Görüşü”, “Seçmenlerin Ait Olduğu Sosyal Grup”, “Adayı Hakkında 

Basın ve Sosyal Medyada yer Alan Haber ve İçerikler” olmak üzere 10 boyut altında 

toplandığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, yerel seçimlerde seçmen tercihine etki eden 

en güçlü faktörlerin “Adayının Sosyal İlişkileri”, “Adayının Seçim Faaliyetleri” ile “Adayının 

Kişisel Özellikleri” olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Seçmen Davranışı, Yerel Seçimler, Alanya. 
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61

 

 

 

Abstract 

Nowadays, with the use of the internet, information is quickly accessed and access to all kinds 

of goods and services is made easier. This convenience has led to an accelerated competition 

among enterprises producing goods and services. Enterprises no longer compete only with 

product quality and services with changing market conditions. Enterprises also had to keep up 

with the marketing strategies on the internet. Second part of the twenty century, E-

Entrepreneurship, which uses the Internet network, has brought a different dimension to 

entrepreneurship. Although it is a commercial company, Google and Amazon have continued 

this process successfully.  

Amazon and Google, they provide services in different areas over the internet have become 

the giants of e-entrepreneurship. Both companies have continued their evolution in different 

areas of the internet. In this study, Amazon, which is starting E-Entrepreneurship by selling 

books from the internet network and Google, which is just as an Internet search engine, 

Google's current point and the success of Amazon’s commercial success will be examined 

with this study.  

Key Words: E-Entrepreneurship, Entrepreneurship, E-Marketing   

JEL CLASSIFICATION: M10, L26 
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Ph.D. Mehmet Galip ZORBA
62

 

 

 

Abstract 

Myths have been a rich source of inspiration for authors since ancient times as they tell stories 

incorporating supernatural entities and events. Therefore, it is not surprising to encounter 

mythical elements in many literary works. J. R. R. Tolkien is among those authors who found 

inspiration in myths, yet many of Tolkien’s works were written in an attempt to create a 

mythology for England. For decades, many critics have been focusing on Tolkien’s 

legendarium to follow the traces of Christianity or its Nordic roots rather than considering his 

Middle-earth a melting pot for miscellaneous myths. Holding this view, Tolkien is described 

as a mythopoeic author who skillfully amalgamates fiction with mythical elements. Therefore, 

studying his works in terms of mythical aspects attaches much significance to reveal the 

building blocks of his myth-making. This study aims to analyze Tolkien’s The Lord of the 

Rings trilogy in terms of mythical elements, focusing on main characters, significant places 

and objects along with the functions of employing these elements. Mythical analysis of the 

trilogy reveals that Tolkien elaborately integrates not only elements of Nordic myths but also 

elements of classical and Celtic myths into his fiction. Furthermore, these mythical elements 

deeply permeate almost every part of The Lord of the Rings so as to disconnect readers from 

the real world and lure them into his secondary world.  

Keywords: Mythology, Mythical elements, Fantasy fiction, Tolkien, The Lord of the Rings,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62

 Akdeniz University, Faculty of Letters, Department of English Language & Literature 



SADAB 4
rd

 International Social Research and Behavioral Sciences Symposium  

October 19-21, 2019 / Antalya, Turkey 

60 
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63

  

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de aile işlevselliği konusunda yapılan yüksek lisans ve doktora 

tezlerinin metodolojik açıdan incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda tezlerin 

içeriklerinin çeşitli değişkenler açısından metodolojik değerlendirmesi yapılmıştır. 

Araştırmanın temel amacı doğrultusunda oluşturulan araştırma soruları şöyledir; aile 

işlevselliği ile ilişkilendirilen değişkenler nelerdir, aile işlevselliği ile ilgili yapılan tezlerin 

araştırma yaklaşımları ve desenleri nasıl değişmektedir, seçilen evren ve örnekleme 

tekniklerinin dağılımı nasıldır, verilerin analizinde kullanılan tekniklerin dağılımı nasıldır? 

Araştırma kapsamında bu sorulara cevap aranmıştır. İlgili tezlere Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı Tez Merkezi veri tabanından ulaşılmıştır. Tezler; düzey, üniversite türü, 

değişkenler, araştırma yaklaşımı, araştırma deseni, evren ve örnekleme tekniği, örnekleme 

büyüklüğü, veri analiz teknikleri açısından incelenmiştir. Bu ölçütler için frekans analizi 

yapılarak frekans ve yüzde oranları belirlenmiştir. Aile toplumun en küçük sosyal birimini 

oluşturmaktadır. Çekirdek aile, geniş geleneksel aile,  geçiş ailesi, çocuksuz aile, tek 

ebeveynli aile gibi birçok aile tipi bulunmaktadır.  Aile işlevselliği kavramı aile bireylerinin 

birbirleriyle olan etkileşimlerini, aile üyelerinin birbirlerine karşı tepkilerini, kuşaklar ve alt 

aile sistemleri arasındaki sınırları ve değişimleri, aile içi bağlılığı, aile içi desteği, aile içi 

iletişimi, aile içi rolleri, aile içi ritüelleri, aile içi sınırları içine almaktadır.  Aile işlevselliği 

konusunda yapılan çalışmaların birçok farklı odağı bulunmaktadır. Bu çalışmada tezlerin 

incelenmesi ile konunun ele alınış şekli, ilişkili olan değişkenler ve araştırma yaklaşımı 

açısından aile işlevselliğinin nasıl değerlendirildiği ve aile işlevselliği ile ilgili bilgi üretiminin 

nasıl oluşturulduğuna dair bulguların; bundan sonra yapılacak çalışmalara yol göstermesi, aile 

eğitimi programları hazırlanırken aile işlevselliğini arttırmaya yönelik kazanımların 

oluşturulması, anne-baba ve çocuk açısından algılanan aile işlevselliğinin karşılıklı olarak 

incelenmesinin önemine dikkat çekmesi, aile danışmanlığında ailenin işlevselliği açısından 

değerlendirme yapılmasına yer verilmesi, aile işlevselliği konusunda ortaya çıkan problemlere 

bütüncül ve kapsayıcı çözümlerin oluşturulması  noktasında önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Aile işlevselliği, metodolojik değerlendirme, tez çalışması 
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Özet 

Çalışmanın amacı meslek lisesi öğrencilerinin mesleki eğitim kapsamında işletmelerdeki 

beceri eğitimlerine ilişkin görüşleri tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden 

bütüncül çoklu durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile kolay ulaşılabilir durum örneklemesi 

birlikte kullanılarak meslek liselerinde öğrenim gören dört on ikinci sınıf öğrencisi, yine bu 

okullarda çalışan dört öğretmen ve beceri eğitimi kapsamında öğrenci çalıştıran üç işletme 

yetkilisi çalışma grubuna alınmıştır. Verilerin toplanması sürecinde katılımcılarla bire bir yüz 

yüze görüşmeler yapılmış, görüşmelerde araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı 

yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda öğrencilerin 

işletmelerde beceri eğitimi kapsamında yaptığı uygulamaları, süreçte karşılaştıkları 

problemleri, beceri eğitiminin öğrenciye katkısını ve beceri eğitiminden beklentileri 

belirlemeye yönelik açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Verilerin analizinde tümevarımsal 

içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Sonuç olarak; öğrencilerin 

işletmelerde beceri eğitimi kapsamında mesleki beceri temelli çalışmaların yanında teknik 

olmayan amaç dışı çalışmalar da yaptıkları görülmüştür. Ayrıca işletmelerde beceri eğitimi 

kapsamında yapılan çalışmaların öğrencinin gelecekteki mesleki hayatına çoğunlukla olumlu 

düzeyde destekleyici katkı sağladığı tespit edilmiş, işletmelerde beceri eğitiminin alt sınıf 

düzeylerine de yaygınlaştırılmasının öğrenci gelişimine daha fazla katkı sağlayacağı ifade 

edilmiştir. Ancak, öğretmenler ve işverenler, işletmelerde beceri eğitiminin öğrencinin kişisel 

ve mesleki gelişimine yapacağı olumlu katkı konusunda öğrencilerin yeterli bilinç düzeyine 

sahip olmadığını belirtmişlerdir.  

Anahtar Sözcükler: Meslek lisesi öğrencisi, mesleki eğitim, işletmelerde beceri eğitimi, 

 

 

 

  

                                                           
64

 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 
65

 Öğretmen, MEB / Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi 



SADAB 4
rd

 International Social Research and Behavioral Sciences Symposium  

October 19-21, 2019 / Antalya, Turkey 

62 
 

 

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri: Okulda Bir 

Gün 

 

Asst. Prof. Dr. Ramazan GÖK
66

 

 

Özet 

Çalışmanın amacı öğretmenlik uygulaması dersi bağlamında eğitim fakültesi okul öncesi 

öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencilerinin uygulama okullarındaki yaşantısal deneyimlerini 

tespit etmektir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının uygulama okullarında geçirdikleri bir 

günü detaylı şekilde anlatmaları istenilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay 

ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Çalışma grubu Akdeniz Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan on dokuz dördüncü 

sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin analizinde tümevarımsal içerik analizi 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğretmen adaylarının uygulama okullarında 

genellikle uygulama öğretmenlerine mesleki işlerinde yardım ettikleri, sınıfı içi uygulama 

yaptıkları, uygulama öğretmenlerini gözlemledikleri, derslere hazırlık, etkinlik ve materyal 

hazırlama, eğitim ortamlarını hazırlama gibi faaliyetlerini yerine getirdikleri, ders öncesi ve 

serbest zamanlarda öğrencilerle sohbet ettikleri belirlenmiştir. Çalışma grubu okulöncesi 

öğretmenliği lisans öğrencilerinden oluştuğu için uygulama öğrencileri sıklıkla zamanlarının 

büyük çoğunluğunu sınıf içinde, bahçede ve yemekhane geçirmekteler, sık sık okul öncesi 

öğrencileri ile yüz yüze iletişim kurmaktadırlar. Ayrıca öğrencileri karşılama ve ailelerine 

teslim etme faaliyetlerinde de görev almaktadırlar. Dolayısıyla zamanlarının büyük 

çoğunluğunu sınıfa yakın çevrede öğrencilerle birlikte geçirmektedirler.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim Fakültesi Öğrencisi, Öğretmenlik Uygulaması Dersi, Danışman 

Öğretmen 
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67
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Özet 

Turizm sektörü dünyada ve Türkiye’de en hızlı büyüyen sektörlerdendir. Bu büyüme 

beraberinde sürdürülebilirlik konusunu gündeme getirmektedir. Bu noktada sürdürülebilir 

turizm uygulamaları önem arz etmektedir. Turizm sektörü içerisinde otel işletmeleri önemli 

bir yere sahiptir. Günümüzde otel işletmelerinin sunduğu hizmet çeşitliliğine baktığımızda, bu 

hizmetler neredeyse turistlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir. Bu hizmetlerin 

sunum sürecindeki uygulamalar, sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirildiğinde otel 

işletmelerine önemli katkılar sağlamaktadır. Permakültür kavramı da sürdürülebilirlik adına 

yapılan çalışmalarda farklı disiplinleri bir araya getirmesi, uzun vadeli ve çoklu fayda içeren 

bakış açısıyla son yıllarda adından söz ettiren bir kavram haline gelmiştir. Turizm 

Bakanlığı’nın ‘Yeşil Yıldız’ uygulaması da sürdürülebilir turizm kapsamında çevreye 

duyarlılığı artırmak amacıyla otelleri teşvik eden bir uygulamadır. Bu çalışmada Manavgat 

Titreyengöl Bölgesinde yeşil yıldızlı bir otel işletmesinde permakültür çalışmalarının 

uygulanabilirliği incelenmiştir. Araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden mülakat ve 

gözlem teknikleri kullanılmıştır. Otel sahibi ile yarı yapılandırılmış mülakat yapılmış ve 

işletmede muhtelif zamanlarda gözlemler gerçekleştirilmiştir. Sonuçta permakültür 

çalışmalarının sürdürülebilir turizmin doğasına çok uygun olduğu, bu otel işletmesine iyi bir 

planlama ile uygulanabileceği ve neticede işletmeye önemli katkılar sağlayacağı ortaya 

konmuştur.    
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Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Permakültür Uygulamalarının Değerlendirilmesi 
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69
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Özet 

Turizm endüstrisi yerel ve küresel boyutta ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkilere 

sahiptir. Bu etkiler iyi bir turizm planlamasıyla olumlu olabildiği gibi, plansız turizm 

uygulamalarıyla olumsuz da olabilmektedir. Sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin 

gerçekleşebilmesi için turizmin olumsuz etkilerini azaltıp, olumlu etkileriyle birlikte sürekli 

hale gelmesini sağlamak gerekir. Bu noktada sürdürülebilirlik kriterleri devreye girmektedir. 

Son yıllarda adından söz ettiren permakültür çalışmaları bitkiler, hayvanlar, binalar ve altyapı 

çalışmalarıyla ilgili farklı disiplinleri bir araya getirdiği için geniş kapsamlı bakış açısına 

sahip olup mümkün olan en küçük alanı kullanarak sadece köyler için değil aynı zamanda 

şehirler için de doğal yaşamı destekleyen sistemler oluşturmayı hedeflemektedir. Bu amaçla 

arazinin ve yapıların karakteristiğini bitki ve hayvanların doğal özellikleriyle birleştirerek 

uzun vadede sürdürülebilir, ekolojik olarak sağlıklı ve ekonomik olarak uygulanabilir 

sistemler yaratır. Bu kriterlere uygun turizm uygulamaları turizmin olumlu etkilerini 

artıracaktır. Bu bakış açısı ile gerek turizm işletmelerinde gerekse turizm merkezlerinde 

permakültür çalışmaları sürdürülebilir turizm olgusunu güçlendirecektir. Bu çalışmada 

sürdürülebilir turizm ve permakültür üzerine kavramsal bir analiz yapılarak ortak yönleri ve 

birbirlerine nasıl katkı sağlayacakları vurgulanmıştır.        

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Permakültür, Sürdürülebilirlik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69

 Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Meslek Yüksekokulu 
70

 Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Turizm Fakültesi 

 



SADAB 4
rd

 International Social Research and Behavioral Sciences Symposium  

October 19-21, 2019 / Antalya, Turkey 

65 
 

 

Keyfiyet Anlayışı ve Onun “Dede Korkut Kitabı”nın Dilinde İfadesi 

 

Nermin Abdulhüseynli
71

 

 

Özet 

“Dede Korkut Kitabı” kendi sanatsal değerine göre diğer ortak Türk abidelerinden 

ayrılmaktadır. Bu abidenin dili üzerinde çalışmak ve bu nadir söz sanat örneğini incelemek 

Türk lehçelerinin benzer ve farklı yönlerinin öne çekilmesine neden olacaktır. Akraba dillere 

ait ortak Türk anıtlarını karşılaştırmalı olarak incelenmek, bu dillerin genel söz varlığının 

çerçevesini öğrenmek ve onların her birinin sonraki gelişimini izlenmek bilim için mühim ilgi 

doğurmaktadır. 

Aynı özellikler bu dillerin yakınlığını, farklı yönler ise bu dillerin kendine has gelişme 

yolunun olduğunu kanıtlıyor. Böyle benzer yönlerden biri keyfiyet (kalite) anlamlı 

bileşenlerin destanın dilinde kullanılmasıdır. Bu anlamı taşıyan kelime ve kelime grubları 

anıtın sanatsal değerini, şiirsel gücünü artırıyor. Destanda keyfiyetin farklı dil düzeylerinde 

tezahürüne rastlanmaktadır. Bu açıdan araştırmamızda fonetik, leksik-semantik, sözdizimsel 

keyfiyet düzeyine değil, yalnızca burada morfolojik yönteme üstünlük verilecektir. Sıfatlar 

kalite (keyfiyet) bildirmekte daha çok üstünlük sağlamaktadır. Onların kalite bildirmesi tüm 

Türk lehçeleri için ortak özelliktir. Sıfatların yapısındaki çeşitlilik kalite bildirmekte daha 

aktiftir. Basit ve sıradan dereceli sıfatlarda bu biraz zayıf, türeme, birleşik sıfatlarda ise 

yaranma yöntemine bağlı olarak kalitenin taktimi daha güçlü olacaktır. Keyfiyetin tanıtımında 

destanda paralel şekilde kullanılan ve yapısına göre birleşik olan sıfatlar şimdi de çağdaş Türk 

lehçelerinde aktif işlenmektedir. Örneğin: Karşı yatan kara dağlar; Kanlı-kanlı sular; 

Karaca Çoban darp eyledi, kaba ağacı yeriyle-yurduyla kopardı; Acı ayran dökülende çap-

çap içen; Kanı hanım, altunda yahşi atı yok!  

Örneklerde gördüğümüz kara, kanlı-kanlı, kaba, acı, yahşi sözleri Oğuz grubu Türk 

lehçelerinde şimdi de kullanılmaktadır. Sıfatın derece belirtisinin aynı ve farklı sözcük tekrarı 

ile verilmesine hem destanın dilinde hem de çeşitli Türk lehçelerinde rastlanılır. Örneğin: 

Kara-kara (siyah-siyah) dağlarda çevirdim, alınmadın Basat! 

Çalışmamızda destanın dilinde çağdaş dönemle sesleşen ifadelere daha önemli yer verilecek, 

çeşitli Türk lehçelerinde kalite bildiren sıfatların özellikleri ayrıntılı incelenecektir.  
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Biyofilik Tasarımların Çalışan Verimliliğine Etkisi 
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72

 

 

 

Özet 

Verimlilik tanımının özünde, üretkenlik ve ölçülebilirlik vardır; amaç insanın yararı 

doğrultusunda ve insan için, eldeki kaynakları kullanarak, en fazla çıktıyı elde etmektir. Daha 

iyiye ulaşma çabası, insanın gelişmesini desteklemesi, insanın insan için mükemmeli arama 

serüveni olarak da ifade edilebilir. Bu serüven içerisinde çalışanların performansı ve çalışma 

ortamını geliştiren teknikler olarak çalışan verimliliğini tanımlamak mümkündür. Çalışanların 

daha iyi ve daha çok çalışmaya özendirilmesi böylelikle üretimde verimlilik artışının 

sağlanması amaçlanmaktadır. Yapılan akademik araştırmalarda çalışan verimliliğinin, ücret, 

çalışma ortamı, çalışma şartları, yönetici ile ilişkiler, işyeri iletişimi gibi faktörlerden 

etkilendiği ortaya konulmaktadır. Özellikle çalışma ortamının çalışan verimliliği üzerindeki 

etkisi, havalandırma, aydınlatma, ses ve gürültü gibi fiziki şartlarının olumlu ya da olumsuz 

etkileri üzerine odaklanmaktadır. Son dönemde ortaya atılan doğa ile iç içe olan çalışma 

ortamlarının, çalışan verimliliğini arttırdığı belirtilmektedir. Doğa ile iç içe olma, biyofilya 

kavramının bir yansımasıdır. Biyofili, insan benliği ve diğer yaşayan sistemler arasında 

içgüdüsel bir bağ olduğunu öne sürer. Biyofilinin bir uzantısı olarak biyofilik tasarım, doğal 

malzemeler, doğal ışık, bitki örtüsü, doğa manzaralarını modern çevreye dâhil etmektedir. Bu 

sayede işyerlerinde çalışan verimliliğinin yüzde sekiz oranında arttığı belirtilmektedir. Bu 

çalışmada da biyofilik tasarım ve çalışan verimliliği ilişkisi incelenecektir. 
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Islamic Motifs in James Clarence Mangan’s Poems (1838-1844) 
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74

 

 

 

 

Abstract 

Although the Irish poet James Clarence Mangan had never left his homeland, he depicted a 

vivid picture of Anatolia and the contemporary Middle East with its ethnic groups, poets, and 

geographical and historical realities, which he could access only through the published 

materials on the Middle East. Despite the fact that Mangan’s poetry included various details 

about the beliefs, and historical and cultural practices of Islamic people, not enough attention 

has been given to his work in Turkish academia apart from a few descriptive studies that 

focused on the content of his work. However, a close reading of the poet’s work will show 

that Mangan did not use Islamic motifs for only poetic purposes. In fact, Islamic references in 

his poems reveal that he consulted the primary Islamic sources thoroughly and employed  

them as a point of reference in his attempts to get out of the epistemological impasse he went 

through in the Irish context. In this paper, we present a descriptive analysis of the content of 

Mangan’s poems written between the years 1838-1844 to exemplify how and what he 

borrowed from the Islamic sources and to explore the ways he employed these elements in his 

poetry. 

Keywords: Mangan, Irish poetry, Islam, motif, Anatolia 
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Middle Eastern Women in James Clarence Mangan’s Poetry 
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75
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76

 

 

 

 

Özet 

James Clarence Mangan differs from his contemporaries in the way he depicts the Oriental 

women in his poetry. His Oriental women are neither femme fatale nor supernatural beings as 

in the works of the other Oriental Renaissance poets. He tries to give a realistic depiction of 

them or he tries to depict them in accordance with the Eastern literary traditions. Rather than 

establishing a hierarchy between himself and these women, he usually looks up to them with 

respect or they appear as objects of desire and are usually put on a pedestal. This paper aims 

to look at the depiction of Oriental women in his poems written between 1838 and 1844 and 

to underline how he departs from the cliché Western perceptions about the Oriental women. 

 

Keywords: Mangan, Middle East, women, poetry, Irish  
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Abstract 

The Irish poet James Clarence Mangan’s poems differ from the works of his contemporaries 

for many reasons like the way he uses his subjective material in his poetry or the way he treats 

the East or the non-West. He seems to offer a different vantage point to view the reality and 

his treatment of animals is a case in point. In his poems, the ways he employs images or 

metaphors (or extended metaphors) about animals are characterised by his interest in the non-

West as his animals appear with their Oriental connotations as in the example of the 

nightingale. While it is a bird associating sadness and death, or art coming out of suffering in 

Western literature, it is affiliated with the opposite qualities in his poetry. This paper will 

explore the ways Mangan departs from his contemporaries in his treatment of animals 

referring to specific poems. 

Keywords: Animal, Animal Studies, Mangan, Irish poetry, Oriental 
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Yenilenen Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Işığında Türkiye’de Verilen 

Muhasebe Eğitimine Bakış 

         

Asst. Prof. Dr. Yusuf Kaya
79

 

 

 

Özet 

Finansal piyasaların genişlemesi, uluslararası katılımcıların artması, yatırımcılar için 

muhasebe bilgi sisteminin ortaya koyduğu finansal raporların önemini artırmıştır. Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ile birlikte, finansal piyasa katılımcıları da tüm 

dünyada bu standartlara uygun finansal raporlama yapmaktadırlar. Finansal raporları 

hazırlayan muhasebe meslek mensuplarının ne derece yetkin oldukları ve sahip olmaları 

gereken nitelikler Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Kurulu (IAESB) tarafından 

hazırlanan, Uluslararası Eğitim Standartları (IES) ile ortaya konmuştur. Çalışmanın ilk 

kısmında, muhasebe eğitiminde güncel gelişmeler ve yenilenen Muhasebe Eğitim 

Standartlarının (IES) incelemesi yapılmış, ikinci kısmında ise Türkiye’de üniversiteler ve 

meslek odalarının verdikleri eğitimlerin, standartlar bağlamında ne derece yeterli ve etkin 

olduğunun değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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Özet 

Kötülük problemi oldukça eski bir problem olarak günümüzde de pek çok bilim insanı 

tarafından ele alınıp çalışılan bir problemdir. Sosyal bilimlerin alt dalları ve özellikle İlahiyat 

Fakültelerinde ve Felsefe bölümlerinde araştırmacıların üzerinde yoğunlaştığı alanlardan biri 

olan kötülük problemi çağdaş bir filozof olan Alain Badiou (1937-) tarafından da ele 

alınmıştır. Ancak Badiou için kötülük probleminin üzerinde durulmasının sebebi problemin 

köklü bir tarihinin olması ve hala cazibesini kaybetmemiş olması değildir. Badiou kötülük 

problemini ele alırken etik ilgisi içinde ele alır ve aslında onun etik görüşü onu zorunlu olarak 

kötülük problemi üzerinde durmaya sevkeder. Çünkü ona göre günümüzde ortaya konan etik 

ilkeler aslında ideolojiler haline gelmiştir ve bu etik ideolojiler kötülük üzerine anlaşma 

yapmış taraflarca oluşturulmuştur. Badiou Hakikat(ler) Etiği görüşünü geliştirirken varlık 

felsefesinden hareketle önce hakikat sürecini açıklar. Ona göre bir hakikat sürecinin olay, 

sadakat, hakikat gibi boyutları vardır ve kötü düşüncesi hakikatin bu üç sürecine bağlıdır ve 

bu süreçlerle bağlantılı olarak kötü üç anlama gelir. Bunlardan ilki taklit ya da terör 

anlamında kötü, ikincisi ihanet anlamında kötü, üçüncüsü ise felaket anlamında kötü olarak 

hakikat etiğinin ortadan kaldırmaya çalıştığı kötülüklerdir. Bu kötü türlerini biraz daha 

ayrıntılı bir şekilde ele alarak baktığımızda ilk olarak Badiou’nun varlık felsefesini 

oluşturduğu kavramları biraz daha açık hale getirmemiz gerekmektedir. Badiou, taklit ve terör 

olarak kötülük, ihanet ve adlandırılamayan olarak kötülük türlerini durum, olay, özne, sadakat 

gibi kavramlardan hareketle ortaya koyar. Bu nedenle çalışmamızda önce filozofa ait bu özel 

kavramlar ele alınacak ardından da kötülük problemine ilişkin çağdaş dönemde ele alınmış bu 

farklı yaklaşım bir bütün olarak ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
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Özet 

Zygmunt Bauman (1925-2017) Postmodernizm görüşünün bir teori olarak ele alınıp 

incelenmesine büyük katkı sağlamış olan bir düşünürdür. Onun Postmodern Etik isimli 

çalışması kendi içinde hem modern kavramına hem de postmodern kavramına olan bakışı 

barındıran, öte yandan etik ve ahlak kavramlarını farklı bir perspektiften sunan bir çalışmadır. 

Kavramın etimolojik kökenine bakıldığında –post kelimesinin İngilizcede sonra anlamına 

geldiği bilinmektedir. Bu anlamda da postmodern kavramı, modernizm sonrası olarak 

okunabilmektedir. Burada asıl sorun modernizmin ne olduğunun ortaya konulmasıdır. Felsefe 

tarihinde modern çağ, modern dönem, modern dönem filozofu gibi söylemler sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bu kullanımdan iki şey kastedilmektedir; birinci anlamda modern kavramı 

yeni anlamında kullanılmaktadır ki bu, Aydınlanma felsefesinin Antik Yunan felsefesine göre 

daha modern olması şeklinde örneklendirilebilir. Bir diğer yandan modern felsefe dediğimiz 

dönem aslında tam bir tarih sınırıyla belirlenemese de 15. yy. ve 18. yy. arası yani Rönesans 

ve Reform hareketlerini içeren, felsefe, bilim, sanat, kültür gibi her alanda yeniliklerin olduğu 

dönemdir. Özellikle 17. Yüzyıl, akıl ile açıklamanın ön plana çıktığı dönem ve Aydınlanma 

çağı modern dönem olarak adlandırılır. Postmodern kelimesi ise, 1930’lu yıllarda 

kullanılmaya başlanmış asıl olarak sanat akımı olarak 1960’lardan sonra ön plana çıkmıştır. 

Sanat, Kültür, Edebiyat, Sosyoloji gibi pek çok alanda kendisine yer bulan Postmodernizm 

akımı her alanda ayrı bir anlama geldiği için onu tek bir şekilde tanımlamak zordur. Bauman 

ise bu kavramı, etik bağlamda ele almıştır. O, Postmodern Etik isimli çalışmasının konusunun 

postmodern perspektifin kendisi olduğunu, modern çağın kendi kendisini yok ettiği bir evreye 

ulaştığını ve bu nedenle daha önceki etik teorilerin izlediği yolun çıkmaz yol olduğunun 

görüldüğünü ve bu durumun yeni bir ahlak anlayışının önünü açtığını söyleyerek açıklar. Yani 

Bauman’a göre, Postmodern Etik yaklaşımın yeniliği modern yaklaşımların ileri sürdüğü gibi 

bir etik yaklaşımdan ziyade, yeni bir tarzda meseleyi ele almaya çalışmasıdır. Burada 

postmodern etiğin konusu, modern etiğin konusundan farklı değildir ama bakış açısı ve 

yaklaşımı yenidir. Çalışmamızda Bauman’ın bu yeni yaklaşımı ele alınarak modern ve post 

modern etik yaklaşımları karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Modern, Postmodern, Bauman, Etik. 
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Etik Alanda Önemli Bir Kavram Olarak Altruizm (Özgecilik-Diğerkâmlık) 

 

Assoc. Prof. Dr. Nurten KİRİŞ YILMAZ
82

 

 

Özet 

Altruizm kavramı felsefe, psikoloji ve toplum bilimlerinin alanı içine giren bir kavramdır. 

Toplum içinde yaşayan insanların bir diğerini içeren bakış açılarını ele alan bu yaklaşım 

insanların eylemlerini konu alan etik alanın ilgisi içine de girmektedir. Alturizm (özgecilik-

diğerkâmlık) sözlük anlamı itibariyle başkalarının iyiliği için özel olarak uğraş verme, 

başkalarının iyiliği için çalışmayı yaşam ve ahlak ilkesi yapma, bencillik etmeme ve beni 

ötekilerden daha değerli görmeyip aksine ötekini benden daha değerli görme yaklaşımı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda da egoizmin ve egoist etiğin karşıtı durumundadır.  

Altruizm sözlük anlamı itibariyle en temelde özellikle dinlerin ve toplumsal yaklaşımların 

salık verdiği bir görüştür. Örneğin İslam dininde “birbirinin derdiyle dertlenmeyen kullar 

hakiki mümin değildir” ve “yanı başındaki komşusu açken tok olarak geceleyen kişi mümin 

değildir” hadisleri altruist yaklaşımı destekler niteliktedir. Felsefe tarihinin başından itibaren 

ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacak olan insanların iş bölümü yaparak birlikte yaşamak 

için toplum oluşturmaları görüşünü de ele alırsak burada gönüllü olarak herkesin diğerinin 

derdi için çaba sarfetmesi gerektiği gibi genel bir kabulle karşılaşırız. Yani altruist ya da 

özgeci davranışlar hem etik açıdan hem dinler ve toplumsal birliktelik açısından önemli bir 

yere sahiptir. Ancak Ayn Rand’ın (1905-1982) Acil Durumlar Etiği isimli çalışmasında 

altruizm kavramı çarpıcı bir şekilde ele alınmıştır. Bu çalışmaya göre, benin dışında kalan 

diğer insanlara yardım etmesini etik ilke haline getiren yaklaşımlar, insanların birbirine büyük 

bir dostlukla yaptığı yardım ve iyi niyetin yerine, kendisini feda eden bir varlığı ikame 

etmiştir. Kendisini feda eden bir varlık öteki olanla, benin dışında olanla eşit seviyede değil 

onun hizmetinde, emrinde olan bir kurban haline düşürülmüştür. Bu görüşünü çeşitli 

örneklerle ifade eden Rand’ın altruizm kavramı üzerine yaptığı belirlemelerin ahlak felsefesi 

açısından nasıl ele alınabileceğinin inceleneceği bu çalışmada, etik alanda önemli bir kavram 

olan altruizm kavramına detaylı bir bakış açısı geliştirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Altruizm, Bencillik, Etik, Ayn Rand. 
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Bor Madeninin Özel Sektör Eliyle İşletilmesi 

 

Asst. Prof. Dr. Vehbi Kara
83

 

 

Özet 

Türkiye’nin bor madenleri başlangıçta yabancı şirketler eliyle işletilmekteydi. 1968 yılında 

yabancı şirketlerin imtiyazlarının devlete devredilmesi ile başlayan serbest piyasa 

ekonomisinden uzaklaşma süreci halen devam etmektedir.  

Etibank ve bir kısım küçük ölçekli yerli şirket tarafından işletilen bor tesisleri en sonunda 

1978 yılında bor madenlerinin devletçe işletilmesi kararı ile sonuçlanmıştır. Bu tarihten 

itibaren madencilik, yatırım, üretim ve pazarlama konusundaki tüm aktiviteler devlete ait “Eti 

Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü” tarafından yerine getirilmektedir. 

Halbuki serbest piyasa mekanizması içinde özel işletmeler, kamu işletmelerinden daha etkin 

çalışmaktadır. Özellikle akademik çevrelerde, kamu kesiminin büyümesinin ve bu büyüme 

nedeniyle daha çok kaynak kullanılmasının etkinliği düşürdüğü görüşü hakimdir. 

Özelleştirme ile kamu kesiminin payının küçültülmesi, dolayısıyla serbest kalan kaynakların 

özel kesim tarafından üretilecek mal ve hizmetlere tahsisi amaçlanmaktadır. Bu sayede 

ekonomide kaynakların daha etkin kullanılacağı, üretim artışının sağlanacağı ve büyümenin 

hızlanacağı düşünülmektedir. Böylece hem tek tek işletmelerin, hem de tüm ekonominin 

etkinliğinin sağlanacağı ve sonuç olarak ekonomide verimliliğin artacağı kabul edilmektedir.  

Türkiye, 1980’lerden itibaren başlayan özelleştirme çabaları sonucunda ekonomik olarak 

büyük bir gelişme kaydetmiştir. Buna mukabil dünyada çok az sayıda ülkede bulunan bor 

madeninden devletleştirme uygulamaları nedeni ile yeterince yararlanılamamaktadır. 

Ülkemizin kalkınması ile ilgili olarak akademik düşünceler yanında, uluslar arası 

organizasyonların yaklaşımları da bu yöndedir. Çünkü bu işletmeler ulusal kaynakları 

savurganlığa itmektedir. Bütçe açıklarının ve enflasyonun en önemli nedenlerinden bir tanesi 

olarak devletçilik gösterilmektedir. Sonuç olarak kamu işletmeleri büyümeyi 

yavaşlatmaktadır. 

Bor işletmelerinin özel sektör tarafından işletilmesi ve devletin klasik fonksiyonları ile ilgisi 

bulunmayan ekonomik işletmeleri özel sektöre devredilmesinin ülkemiz açısından daha 

yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 

AnahtarKelimeler: Özelleştirme, Büyüme, Verimlilik. 
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Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yoksulluğa İlişkin Değerlendirmeleri 

 

Ph.D. Özge Sanem Özateş GELMEZ
84

 

 

Özet 

Bu çalışmada 2017-2018 ve 2018-2019 akademik yıllarında Hacettepe Üniversitesi Sosyal 

Hizmet Bölümü birinci sınıfında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, yoksulluk sorununa 

ilişkin değerlendirmelerini ortaya çıkartmak üzere gerçekleştirilen nicel araştırmanın 

sonuçları paylaşılmaktadır. Sosyal hizmetin, 19. yüzyılın sonlarında meslekleşmesinde rol 

oynayan yoksulluk sorunu ve sosyal yardım alanı, günümüzde de mesleğin önemli sorun 

alanları arasında yer almaya devam etmektedir. Dünyanın hemen her yerinde yoksulluk 

sorununa karşı mücadele eden kurum, kuruluş ve örgütlerde çalışan sosyal hizmet 

uzmanlarından, sosyal hizmet mesleğinin evrensel değerleri gereği yoksulluğu yapısal bir 

sorun olarak değerlendirmeleri ve palyatif olmayan müdahaleleri geliştirmeleri ve 

gerçekleştirmeleri beklenir. Sosyal hizmet uzmanlarının bu beklentiyi karşılayabilmeleri için 

ise yoksulluğa ve sosyal yardımlara ilişkin genel yargılardan farklı, mesleki değerlendirmeler 

yapabilmeleri gerekir. Lisans eğitimlerinin ilk döneminin hemen ardından, toplam 366 sosyal 

hizmet öğrencisiyle gerçekleştirilen bu araştırmada, yoksulluk ve sosyal yardım konusunda 

yargı taşıyan ifadelere katılım düzeyleri incelenmiştir. Böylece sosyal hizmet öğrencilerinin, 

ilgili alanda sosyal hizmet mesleğinin ilkeleriyle örtüşmeyen yargılara dair değerlendirmeleri 

ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 

Bölümünün birinci sınıfında öğrenim gören öğrencilerin, yoksulluk sorunu yaşayan kişilere 

ilişkin olumsuz yargılara yüksek oranda katılmadıkları, sosyal yardımlara ise daha tereddütlü 

yaklaştıkları görülmüştür. Bununla birlikte birinci sınıfta öğrenim görmekte oldukları göz 

önünde bulundurulduğunda öğrencilerin değerlendirmelerinin, sosyal hizmet mesleğinin 

ilkelerinin uzağında olmadığını söylemek mümkündür.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet Öğrencileri, Yoksulluk  
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Üniversite Öğrencilerinin Kadınların Politik Alanda Varoluşunda Rol Oynayan 

Etmenlere İlişkin Değerlendirmeleri
85 

 

Ph.D. Özge Sanem Özateş Gelmez
86

 

 

 

Özet 

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin kadının politik alanda varoluşunda rol oynayan 

etmenlere dair değerlendirmelerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın kuramsal 

bölümünde toplumsal cinsiyet ideolojisinin dönüştürülmesinde, Bolzendahl ve Myers 

tarafından çerçevesi çizilen çıkar-temelli ve maruz kalma-temelli açıklamalar üzerinde 

durulmuştur. Kuramsal bölümde ayrıca kadının politik alanda varoluşunda rol oynayan bazı 

kurumsal aktörler ile toplumsal cinsiyet kotasına dair literatürde yapılan tartışmalar ele 

alınmıştır. Ardında Hacettepe Üniversitesinin farklı bölümlerinden 348 öğrenciyle nicel 

araştırma tasarımıyla gerçekleştirilen araştırmanın bulguları paylaşılmıştır. Böylece 

araştırmaya katılan öğrencilerin kadının politik alandaki varoluşunda rol oynayan kurumsal 

aktörler ile toplumsal cinsiyet kotasına dair değerlendirmeleri, öğrencilerin öğrenim düzeyleri 

ile ebeveynlerinin eğitim düzeyleri üzerinden analiz edilerek tartışmaya açılmıştır. Araştırma 

sonucunda genel olarak, toplumsal cinsiyet ideolojisinin dönüşümünde etkin bir rol 

oynayabilmesi ve konuya ilişkin değerlendirmeleri etkileyebilmesi için eğitimin, toplumsal 

cinsiyete duyarlı eleştirel bir bakış açısı gelişimini hedeflemesi gerektiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Kadınlar, Politik Alan 
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Kıraat Farklılıklarının Anlama Etkisi- Enbiya Sûresi Örneği 

                                                                                         

 Assoc. Prof. Dr. Ali ÖGE
87

 

  

 

Özet 

Kur’an-ı Kerim’in kelimelerindeki okunuş ihtilafları olarak genel olarak tanımlayabileceğimiz 

kıraat ilmi, tefsir, fıkıh, Arapça vb İslamî İlimlerle ilişkilidir. Özellikle anlam boyutuna 

kazandırdığı zenginlik açısından bu ilişkinin en çok tefsir bilim dalıyla olduğu aşikardır. 

Kur’an kelimelerde bulunan kıraat ilminin usûl kısmıyla ilgili olan imâle, sıla, idğam vb. 

ihtilafların anlama etkisi yoktur. Bunun dışında kelime formlarındaki değişikliklerin ferşî 

farklılıkların anlama etkisi olabileceği gibi hüküm açısından değişikliklere de etkisi olmuştur. 

Değişik fıkhî mezheplerin görüşlerine bu husus yansımıştır. Kur’an-ı Kerim’in 21. sûresi olan 

Enbiya Sûresi’ndeki kelimelerde de bu farklılıklar göze çarpmaktadır. Daha çok kıraat 

imamlarından Hamze ve kıraat râvilerinden Verş, Halef ve Hallad’ın bu farklılıkları 

okuyuşlarına yansıttıkları görülmektedir. Tefsire yanısıyan yönleriyle bu farklılıkları ele 

alacağız. Bu vesileyle Enbiya Sûresi örneğiyle Kıraat ilminin İslamî İlimlere katkısının 

görülmesi sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kıraat Farklılıkları, Anlam, Enbiya Sûresi Örneği 
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Kur'an-ı Kerim Öğretim Teknikleri ve Elifba Cüzlerinin Değerlendirilmesi 

                                                                                         

 Assoc. Prof. Dr. Ali ÖGE
88

 

 

 

 

Özet 

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in gerek okunması ve gerekse anlaşılması için başta 

Peygamberimiz olmak üzere günümüze gelinceye kadar Müslümanlar arasında gayret hiç 

eksilmeden devam etmiştir. Pek çok âyet ve hadiste Kur’an öğretmenin, okumanın değerine 

yönelik müjdeler vardır. “Kur’an ehlinin Allah’ın has kulları olduklarına” dair hadis bunların 

en meşhurlarındandır. Bu ve benzeri müjdeler sebebiyle Kur’an eğitimi Müslümanlar arasında 

hep önemsenmiş ve devamlı olarak nesilden nesile devam etmiştir. 

Genel olarak arz-sema ve edâ olarak ele alınan öğretim metodu bunların yanında yazma ve 

dinleme olarak da uygulanmıştır. Koro çalışmaları ve daha çok erken yaşlarda Kur’an öğrenen 

çocuklara yönelik resimleri boyama ve bulmaca çözme şeklinde de Kur’an öğretim teknikleri 

geliştirilmiştir. Bütün bu teknikler materyal olarak temelde “elifba cüzü” olarak adlandırılan 

alfabe eğitimiyle başlar. Bu eğitim için değişik cüzler de kullanılmaktadır. Müslümanlar için 

önem arz eden Kur’an eğitiminin yöntem ve materyal analizini yapacağımız bu tebliğimizde 

matbu elifba cüzlerinden de örnekler vereceğiz. Bu sayede Kur’an eğitimi için yöntem ve 

materyal geliştirmeye çalışanlara katkı sunmayı amaçlamaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Kur'an-ı Kerim, Öğretim Teknikleri, Elifba Cüzleri 
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Readers Theatre from Theory to Practice: Benefits and Challenges 
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90

 
 

 

 

Abstract 

Often used in lower level classrooms and especially with young children, readers theatre has 

been found to have a positive impact on the development of children’s oral reading 

proficiency and fluency. In readers theatre, the participant's aim is to read a text aloud in an 

effective manner so that the action is visualized by readers and viewers vividly and 

expressively. Although readers theatre has many educational benefits such as increasing 

students’ reading and speaking proficiency, motivating them to improve their language and 

interpersonal skills, and increasing an interest in cooperating and meaning-making, it has 

many challenges such as those associated with students’ psychological conditions. In this 

paper, following a brief review of the literature on readers theatre, classroom procedures are 

discussed by focusing on the benefits and challenges of readers theatre. 

Keywords: Readers Theatre from Theory to Practice: Benefits and Challenges 
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Opera Sanatında Aydınlanma Felsefesi: W. A. Mozart 

 

Öğr. Gör. Dr. Hilmi YAZICI
91

 

 

 

Özet 

Aydınlanma düşüncesi 17. ve 18. yüzyıllarda gelişip etkili olan akılcı, bilimsel ve özgür 

düşünme ortamının bir getirisi olarak oluşan yeni bir çağın düşünce biçimidir. Aydınlanma 

çağı ile birlikte yıkılan Karanlık Çağ’ın fikir yapısı pek çok açıdan kilise ve tutucu çevrelerin 

baskısı ile paralel biçimde idi. Temelde bu baskıcı tutuma bir başkaldırı şeklinde oluşan, 

akılcılığa ve özgürlüğe doğru ilerleyen fikirler Aydınlanma felsefesi ile kendisini 

tamamlamıştır denebilir. Aydınlanma felsefesinin oluşumu, gelişimi ve yayılması sürecinde 

ise pek çok farklı alanda girişilen ve benimsenen düşünce biçimleri etkili olmuştur. Bu 

anlamda ifade gücü ve yayılma becerisi ile müzik en önemli alanlardan biri olarak ele 

alınmalıdır. Aydınlanma süreci boyunca pek çok önemli düşünür, yazar ve sanatçı öne çıkmış, 

bu süreci nihai haline kavuşturacak önemli adımlar atmışlardır. Bu isimlerden biri olarak W. 

A. Mozart, müziği aracılığı ile önemli katkılarda bulunmuştur. Mozart’ın pek çok eserinde 

ana fikir Aydınlanma felsefesinin düşünsel altyapısı ile paralellik göstermektedir. Özellikle 

operaları aracılığı ile sürecin öne çıkan fikirleri olan Kardeşlik, Eşitlik ve Özgürlük 

düşüncelerini yaymış ve desteklemiştir. Bu anlamda, Mozart’ın “Figaro’nun Düğünü” ve 

“Sihirli Flüt” gibi iki büyük operası öne çıkar. Bu çalışmada, bu operalar ele alınarak müzik 

ve metin açısından ifade edilen fikirleri nasıl aktardıkları incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Opera, Mozart, Aydınlanma, Rönesans 
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Sosyal Medya Kuşaklarının Farklılıkları Kabul Seviyeleri 
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Özet 

Sosyal medya ağları küresel boyutta iletişim imkânı sunarak her yaştaki bireyin çevrimiçi 

katılımcı kültürün bir parçası olarak kendi dünyalarını kurmalarına ortam sağlamaktadır. 

Sosyal medya ağları farklı yaş gruplarını barındırdığı için çevrimiçi tüm kullanıcılar sosyal 

medya kuşakları olarak adlandırılmıştır. Sosyal medya ağlarının günümüzde oldukça yoğun 

kullanılması ve bu ağların küresel boyutta kamuoyunu etkileme gücünün olması, farklı 

dini/etnik yapıdaki, farklı görünüş ve düşüncedeki bireylerden oluşan küresel çevrimiçi 

ağların söz konusu kuşaklar üzerindeki etkilerinin sorgulanmasını gerekli kılmıştır. Toplumsal 

değişimin / gelişimin takip edilebilmesi açısından farklı değerleri kabul seviyelerinin ve 

sosyal medya kuşakları arasında bu boyutlardaki farklılıkların bilinmesi önemlidir. Aynı 

zamanda kuşaklar arası kültürel değerlerin aktarımının sosyal medya aracılığıyla nasıl 

dönüştüğü ortaya konularak kuşak konusundaki alanyazına katkı sağlanacağı 

düşünülmektedir. Böylece bu araştırmada sosyal medya kuşakları olarak adlandırılan Baby 

Boomer, X, Y ve Z kuşağının farklılıkları kabul seviyelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda, kuşakların farklılıkları kabul seviyeleri “Farklı Dini/Etnik Yapıları 

Kabul”, “Farklı Dış Görünüşleri Kabul” ve “Farklı Düşünceleri/Değerleri Kabul” 

boyutlarında çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma var olan durumun ortaya 

konulmasını amaçladığından genel tarama modeline uygun olarak 516 kişi ile yürütülmüştür. 

Araştırmada veriler Deniz ve Tutgun-Ünal (2019) tarafından geliştirilen “Farklılıkları Kabul 

Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlardan bazıları şu şekildedir: 

(a) Kuşakların farklılıkları kabul seviyeleri tüm boyutlar açısından orta düzeyde bulunmuştur, 

(b) Kadınların erkeklere göre farklılıkları kabul seviyeleri yüksek bulunmuştur, (c) Uzun 

süredir sosyal medya kullananların farklılıkları kabul seviyeleri daha yüksektir, (d) Sosyal 

medyayı günde 4 saatten fazla kullananların farklı dış görünüşleri kabul seviyeleri daha az 

süre kullananlara göre yüksek bulunmuştur, (e) Farklı dış görünüşleri kabul toleransı en 

yüksek olan kuşak Y, farklılıkları kabul seviyesi en düşük olan kuşak ise Z bulunmuştur. Z 

kuşağı özellikle farklı dini/etnik yapıları kabul boyutunda diğer tüm kuşaklardan anlamı 

derecede daha toleranssız/düşük bulunmuştur.  

Anahtar Sözcükler: Sosyal medya, Kuşaklar, X, Y, Z, Baby Boomer, Farklılıkları kabul 
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Anaokulu Çocuklarının Sosyal Becerileri İle Sosyal Kimlik Gelişimleri Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 

 

Öğr. Gör. Öznur PURTAŞ
94

 

 

 

Özet 

İnsan hayatında iyi sosyal becerilere sahip olmak, yakın ve uzak çevre ile dengeli bir ilişki 

yürütmek ve sosyalleşmek önemli bir yer tutar. Bu nedenle okul öncesi dönemde çocukların 

sosyal becerileri kazanmaları sağlanmaya çalışılır. Kimlik ise kişinin kendine has davranış ve 

düşüncelerini oluşturan ögelerin bütünüdür. Çocuklar büyüdükçe milli ve dini kimliklerinin 

farkına varmaya başlarlar.  Bu gelişim sürecinde erken çocukluk yıllarında oluşan 

öğrenmelerin, bireyin davranışları konusunda belirleyici olduğu belirtilmiştir. Çocuklar 

büyüdükçe milli ve dini kimliklerinin farkına varmaya başlarlar.  Bu gelişim sürecinde erken 

çocukluk yıllarında oluşan öğrenmeler, bireyin davranışlarının oluşumunda belirleyici 

olmaktadır. Bu araştırmada anaokulu çocuklarının sosyal beceri gelişimleri ile sosyal kimlik 

gelişimleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. İlişkisel 

tarama modelleri incelenen olaya müdahale etmeden, gerçek durumu betimlemeyi ve 

aralarında var olan ilişkiyi bulmayı amaçlar. Araştırmaya amaçlı örneklem belirleme yöntemi 

ile 80 anaokulu çocuğu (40 kız, 40 erkek) alınmıştır. Ölçme aracı olarak Dumans Sosyal 

Beceri Değerlendirme Ölçeği ve Dumans Sosyal Kimlik Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. 

Gruplar arası fark analizlerinde T-testinden faydalanılmış ve gruplar arası ilişki için Pearson 

Korelasyon değeri hesaplanmıştır. Analizler %95 güven aralığında (p≤.05) 

değerlendirilmiştir. Sonuçlar başlangıç ve gelişen düzeyde sosyal beceri gelişim seviyesine 

sahip çocukların, sosyal kimlik gelişimleri arasında orta ve yüksek düzeyde bir korelasyon 

olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Beceri, Sosyal Kimlik Gelişimi.  
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Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları 

 

Assoc. Prof. Dr. Gökhan DUMAN
95

 

Öğr. Gör. Öznur PURTAŞ
96

 

 

 

Özet 

İnsan sosyal bir varlıktır ve çocuk çevresindeki insanlarla iletişime girerek sosyalleşmeye 

başlar. Sosyal beceri; iletişim, problem çözme, karar verme, kendini ve akran ilişkilerini 

yönetme gibi olumlu sosyal ilişkileri başlatmaya ve sürdürmeye izin verir. Bu nedenle 

çocukların bilişsel, dil ve duygusal gelişimlerine de katkıda bulunur. Sosyal yönden yeterli 

çocukların, akademik ve normal yaşantılarında daha mutlu oldukları belirtilmiştir. Sosyal 

beceri kazanımında görülen yetersizliklerin belirlenmesi, çocuğun sosyal ve diğer gelişim 

alanlarına yansıyacak olumsuzlukların önüne geçilmesi açısından gereklidir. Bu çalışmanın 

amacı çocukların sosyal becerilerinin belirlenmesini sağlayacak bir ölçme aracının 

geliştirilmesidir. Bu amaçla Sosyal Kimlik Gelişimi Değerlendirme Ölçeği hazırlanmıştır. 

Ölçeğin geliştirilme aşamasında dört ve yedi yaş arası 400 çocuğa ulaşılmıştır. Ölçek 

maddelerine ilişkin puanlamada katılımcı görevi yapar ise 1 ve yapamaz ise 0 şeklinde 

değerlendirilmiştir. Ölçeğin geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında uzmanlar arası 

uyum katsayısı (Kendall’s W) ve alt boyutlarda Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve uyum 

indeks değerlerinden faydalanılmıştır. Bu analizler madde, alt boyut ve ölçek düzeyinde 

grafik ve tablo haline getirilmiştir. Sonuçlar Sosyal Kimlik Gelişimi Değerlendirme Ölçeğinin 

geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Araştırmaya katılan çocukların 

demografik özellikleri ile yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri çalışmada detaylı olarak 

sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Beceri, Kimlik Gelişimi. 
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Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileri Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik 

Çalışmaları 

 

Assoc. Prof. Dr. Gökhan DUMAN
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Öğr. Gör. Merve KOÇAK
98

 

 

 

Özet 

Okul öncesi eğitim çocukları ilkokul eğitimine hazırlamayı amaçlar. Bu nedenle çocuklara 

okuma yazmaya yönelik ön becerilerin kazandırılması gereklidir. Sözel dil becerileri, yazı 

farkındalığı, ses bilgisi farkındalığı ve harf bilgisi farkındalığı okuma yazmaya hazırlık 

becerilerinin alt basamaklarını oluşturmaktadır. Okuma yazma ön becerilerine sahip olan 

çocukların, ilerleyen okul kademelerinde daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle 

okuma yazmaya hazırlık becerileri çocuğun akademik başarısı için gereklidir. Bu çalışmanın 

amacı okul öncesi dönem çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerinin belirlenmesi için 

bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileri 

Değerlendirme Ölçeği hazırlanmıştır. Ölçeğin geliştirilme aşamasında dört ve yedi yaş arası 

500 çocuğa ulaşılmıştır.  Ölçek maddelerine ilişkin puanlamada katılımcı görevi yapar ise 1 

ve yapamaz ise 0 şeklinde değerlendirilmiştir. Ölçeğin geliştirme, geçerlik ve güvenirlik 

çalışmalarında uzmanlar arası uyum katsayısı (Kendall’s W) ve alt boyutlarda Doğrulayıcı 

Faktör Analizi (DFA) ve uyum indeks değerlerinden faydalanılmıştır. Bu analizler madde, 

alt boyut ve ölçek düzeyinde grafik ve tablo haline getirilmiştir. Sonuçlar Okuma Yazmaya 

Hazırlık Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu 

göstermiştir. Araştırmaya katılan çocukların demografik özellikleri ile yapılan geçerlik ve 

güvenirlik analizleri çalışmada detaylı olarak sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler:  Okul Öncesi Eğitim, Okuma Yazmaya Hazırlık.  
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Sosyal Kimlik Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları 

 

Assoc. Prof. Dr. Gökhan DUMAN
99

 

 

Özet 

İnsanlar yaşamları boyunca sürekli olarak değişir ve gelişirler. Kimlik kişinin kendine has 

davranış ve düşüncelerini oluşturan ögelerin bütünüdür. Erikson kimlik kavramını 

açıklarken bazen bir duyguya, bazen de psikolojik bir yapıya işaret eder. Kimlik oluşum 

sürecinde bilinç ve bilinç-dışı mekanizmalar önemli rol oynamaktadır. Bebeklikten 

başlayarak çocuklar gelişim dönem ve özelliklerine bağlı olarak çeşitli kimlikler geliştirirler. 

Alt yaş gruplarında egosantrizm öne çıkarken, çocuklar büyüdükçe milli ve dini 

kimliklerinin farkına varmaya başlarlar.  Bu gelişim sürecinde erken çocukluk yıllarında 

oluşan öğrenmelerin, bireyin davranışları konusunda belirleyici olduğu belirtilmiştir. Bu 

çalışmanın amacı erken çocukluk yıllarında oluşan sosyal kimlik gelişiminin belirlenmesi 

amacı ile bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla Sosyal Kimlik Gelişimi Değerlendirme 

Ölçeği hazırlanmıştır. Ölçeğin geliştirilme aşamasında dört ve yedi yaş arası 400 çocuğa 

ulaşılmıştır.  Ölçek maddelerine ilişkin puanlamada katılımcı görevi yapar ise 1 ve yapamaz 

ise 0 şeklinde değerlendirilmiştir. Ölçeğin geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında 

uzmanlar arası uyum katsayısı (Kendall’s W) ve alt boyutlarda Doğrulayıcı Faktör Analizi 

(DFA) ve uyum indeks değerlerinden faydalanılmıştır. Bu analizler madde, alt boyut ve 

ölçek düzeyinde grafik ve tablo haline getirilmiştir. Sonuçlar Sosyal Kimlik Gelişimi 

Değerlendirme Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. 

Araştırmaya katılan çocukların demografik özellikleri ile yapılan geçerlik ve güvenirlik 

analizleri çalışmada detaylı olarak sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal kimlik, kimlik gelişimi, anaokulu. 
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Temel Motor Beceriler Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları 

 

Assoc. Prof. Dr. Gökhan DUMAN
100

 

  

 

Özet 

Motor gelişim bir insanın yaşamı boyunca motor davranışlarında meydana gelen 

ilerlemeleri ifade eder. Motor gelişim yaşam boyu devam eder ve belirli bir sıra izler. Buna 

göre kaba motor beceriler önce gelişmeye başlar ve ince motor beceriler bu gelişimi takip 

eder. Kaba motor beceriler büyük kas hareketleri ile ilişkilidir ve üç alt boyuta ayrılır 

(lokomotor, lokomotor olmayan ve denge hareketleri). İnce motor ise küçük kas hareketleri 

ile ilişkilidir. Aynı zamanda manipülatif beceriler olarak da tanımlanır. Bu becerilerde 

uzmanlaşmak daha fazla zaman ve deneyim gerektirir. Motor gelişim insanın hareket etmesi 

ve üretken olabilmesi için gereklidir. Bu temel gelişim alanlarında görülen aksaklıklar 

toplumda aşağılanmaya ve kendini gerçekleştirme konularında sorunlara neden olur. Motor 

gelişim alanında yaşanan sorunların erkenden belirlenmesi, çocukların ileriki yıllarda 

karşılaşacağı daha büyük yaşamsal ve akademik sorunların önlenmesi için gereklidir. Bu 

çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının kaba ve ince motor gelişimlerinin 

belirlenmesini sağlamak üzere bir ölçme aracı geliştirmektir. Temel Motor Beceriler 

Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi aşamasında 1000 çocuğa ulaşılarak veri 

toplanılmıştır. Belirlenen ölçek maddelerine ilişkin puanlamada katılımcı görevi yapar ise 1 

ve yapamaz ise 0 şeklinde değerlendirilmiştir. Ölçeğin geliştirme, geçerlik ve güvenirlik 

çalışmalarında uzmanlar arası uyum katsayısı (Kendall’s W) ve alt boyutlarda Doğrulayıcı 

Faktör Analizi (DFA) ve uyum indeks değerlerinden faydalanılmıştır. Bu analizler grafik ve 

tablo haline getirilerek madde, alt boyut ve ölçek düzeyinde görsel hale getirilmiştir. 

Sonuçlar Temel Motor Beceriler Değerlendirme Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme 

aracı olduğunu göstermiştir. Araştırmaya katılan çocukların demografik özellikleri ile 

yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri çalışmada detaylı olarak sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Motor gelişim, motor beceri, anaokulu.  
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Anaokulu Çocuklarının Motor Gelişimleri ile Yaratıcı Becerileri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

 

Öğr. Gör. Gözde KARAHALİLOĞLU
101

 

 

 

Özet 

Okul öncesi eğitim çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemeyi ve özgün düşünen 

bireyler olmalarını sağlamayı amaçlar. Çocukların motor gelişimleri, başlangıçta diğer 

gelişim alanlarına göre daha hızlı ilerler. Bu nedenle çocuklar vücutlarında olan 

değişikliklere uyum sağlamaya çalışırlar. Motor değişimler büyük kas ve ince kas motor 

beceriler olarak ikiye ayrılır. Büyük kas grupları daha çok yer değiştirme ve denge becerileri 

ile ilgili iken, küçük kas grupları daha manipülatif işlerle ilgilidir. Dolayısı ile çocuğun 

yapmayı düşündüğü bir eylem aynı zamanda sahip olduğu motor beceriler ile ilgilidir. 

Çocuk motor gelişim seviyesine göre işler seçmeye başladığında bu durum aynı zamanda 

onun motor ve özgün düşünme gelişimlerini sınırlar. Dolayısı ile motor gelişimi daha iyi 

olan çocuklar, daha özgün ürünler ortaya koyabileceği belirtilmiştir. Bu araştırmada 

anaokulu çocuklarının motor gelişimleri ile yaratıcı becerileri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. 

Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. İlişkisel tarama modelleri incelenen olaya 

müdahale etmeden, gerçek durumu betimlemeyi ve aralarında var olan ilişkiyi bulmayı 

amaçlar. Araştırmaya amaçlı örneklem belirleme yöntemi ile 80 anaokulu çocuğu (40 kız, 

40 erkek) alınmıştır. Ölçme aracı olarak Dumans Temel Motor Beceriler Değerlendirme 

Ölçeği ve Dumans Çocuk Özgün Düşünme Testi kullanılmıştır. Gruplar arası fark 

analizlerinde T-testinden faydalanılmış ve gruplar arası ilişki için Pearson Korelasyon 

değeri hesaplanmıştır. Analizler %95 güven aralığında (p≤.05) değerlendirilmiştir. Sonuçlar 

başlangıç ve gelişen düzeyde motor gelişim seviyesine sahip çocukların, yaratıcı beceri 

gelişimleri arasında zayıf ve orta düzeyde bir korelasyon olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, motor gelişim, yaratıcılık, yaratıcı beceri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
101

 Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı 



SADAB 4
rd

 International Social Research and Behavioral Sciences Symposium  

October 19-21, 2019 / Antalya, Turkey 

88 
 

 

Çocuk Özgün Düşünme Testi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları 

 

Assoc. Prof. Dr. Gökhan DUMAN
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Öğr. Gör. Gözde KARAHALİLOĞLU
103

 

 

Özet 

Yaratıcılık doğuştan gelen bir yetkinlikten ziyade, zaman içinde kazanılan ve uygun 

ortamlarda geliştirilen bir düşünme ve davranış biçimidir. Yaratıcı becerilere sahip bireyler 

ancak özgün bir düşünceye sahip olabilir ya da özgün ürünler ortaya koyabilirler. Bu 

yetkinliğe sahip olmak için kişilerin geliştirmesi gereken bazı beceriler vardır. Bu 

becerilerin kazanılması erken çocukluk yıllarına kadar dayanmaktadır. Çocukların 

eğitiminde onları doğru yönlendirebilen, istedikleri amaca ulaştırabilen, deneme 

yapmalarına fırsat tanıyan ve onlara saygı duyan bir yaklaşım olmalıdır. Bir çocuğun 

yaratıcılığını engelleyen çoğu duygusal nitelikli çeşitli etkenler bulunabilir. Bunlardan 

bazıları başarısızlık korkusu, komik duruma düşme endişesi, güvensizlik, kıskançlık, 

olumsuz zihinsel tutum, uyumlu olma endişesi ya da otoriteye aşırı bağımlılık duygusudur. 

Bunlar aynı zamanda toplumların rekabet güçlerini de etkileyen etmenlerdir.  Daha erken 

yaşlardan itibaren çocukların özgün bir amaç geliştirme, bu amaca ulaşmaya yönelik 

becerilere sahip olma ve üretim sürecinde gelişen yeni durumlara karşı alternatifler 

geliştirme beceri ve alışkanlıklarına sahip olması gereklidir. Bu çalışmanın amacı çocukların 

yaratıcı ve özgün düşünme becerilerinin belirlenmesini sağlayacak bir ölçme aracının 

geliştirilmesidir. Bu amaçla Özgün Düşünme Testi hazırlanmıştır. Ölçeğin geliştirilme 

aşamasında dört ve on yaş arası 1000 çocuğa ulaşılmıştır. Ölçek maddelerine ilişkin 

puanlamada katılımcı görevi yapar ise 1 ve yapamaz ise 0 şeklinde değerlendirilmiştir. 

Ölçeğin geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında uzmanlar arası uyum katsayısı 

(Kendall’s W) ve alt boyutlarda Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve uyum indeks 

değerlerinden faydalanılmıştır. Bu analizler madde, alt boyut ve ölçek düzeyinde grafik ve 

tablo haline getirilmiştir. Sonuçlar Çocuk Özgün Düşünme Testinin geçerli ve güvenilir bir 

ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Araştırmaya katılan çocukların demografik özellikleri ile 

yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri çalışmada detaylı olarak sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk eğitimi, yaratıcılık, yaratıcı beceri. 
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Anaokulu Çocuklarının Görsel-Motor Koordinasyon Seviyeleri İle Sosyal Beceri 

Gelişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

Öğr. Gör. FATMA ÖZKÜR
104

 

 

Özet 

Okul öncesi eğitim çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemeyi ve ilkokul eğitimine 

hazırlamayı amaçlar. Görsel-motor koordinasyon gelişimi çocukların günlük ve eğitim 

hayatlarında en çok kullandıkları alt gelişim alanlarıdır. Çatal kaşık gibi nesneleri 

kullanmaktan, kalem ile yazı yazmaya kadar hemen hemen bütün eylemler görsel-motor 

koordinasyon gerektirir. Sosyal beceriler ise çocuğun sosyalleşmesi, sosyal öğrenme ve 

çevresi ile doğru bir şekilde iletişime geçmesi için gereklidir. Görsel-motor koordinasyon 

seviyesi düşük olan çocukların çevreleri ile iletişime geçerken zorlandıkları belirtilmiştir. 

Çünkü kendine güven duyma ve çevreden gelen mesajların doğru algılanarak grup 

içerisinde sorumlulukların yerine getirilebilmesi sosyal uyum için gerekli bir alt yapıdır. Bu 

araştırmada anaokulu çocuklarının görsel-motor koordinasyon seviyeleri ile sosyal beceri 

gelişimleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. İlişkisel 

tarama modelleri incelenen olaya müdahale etmeden, gerçek durumu betimlemeyi ve 

aralarında var olan ilişkiyi göstermeyi amaçlar. Araştırmaya amaçlı örneklem belirleme 

yöntemi ile 80 anaokulu çocuğu (40 kız, 40 erkek) alınmıştır. Ölçme aracı olarak Dumans 

Görsel-Motor Koordinasyon Değerlendirme Ölçeği ve Dumans Sosyal Beceri 

Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Gruplar arası fark analizlerinde T-testi kullanılmış ve 

gruplar arası ilişki için Pearson Korelasyon değeri hesaplanmıştır. Analizler %95 güven 

aralığında (p≤.05) değerlendirilmiştir. Sonuçlar başlangıç ve gelişen düzeyde görsel-motor 

koordinasyon seviyesine sahip çocukların, sosyal beceri puanları arasında orta şiddette 

korelasyon olduğunu göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler:  Algı, Görsel-motor kordinasyon, sosyal beceri 
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Görsel-Motor Koordinasyon Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları 

 

Assoc. Prof. Dr. Gökhan DUMAN
105

   

Öğr. Gör. FATMA ÖZKÜR
106

 

 

 

Özet 

Motor gelişim bir insanın yaşamı boyunca motor davranışlarında meydana gelen ilerlemeleri 

ifade eder. Motor gelişim sürecinde birbirinden bağımsız motor beceriler birlikte çalışarak, 

daha koordineli ve üst düzey beceriler ortaya koyarlar. Görsel-motor koordinasyon, tüm 

motor becerilerin doğru şekilde çalışmasını sağlayan önemli bir gelişim alanıdır. Nesneleri 

görme ve kullanma, yürüme ve yemek yeme gibi temel yaşam becerilerinin yanında, kalem 

kullanma, okuma ve yazma gibi akademik beceriler de iyi çalışan bir görsel-motor 

koordinasyon gerektirir. Bu alt gelişim alanında yaşanan sorunların erkenden belirlenmesi, 

çocukların ileriki yıllarda karşılaşacağı daha büyük yaşamsal ve akademik sorunların 

önlenmesi için gereklidir. Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının görsel-motor 

koordinasyonunun belirlenmesi sağlamak üzere bir ölçme aracı geliştirmektir. Amaca uygun 

olarak geliştirilen Görsel-Motor Koordinasyon Değerlendirme Ölçeği ile ilgili yaş grubunda 

1000 çocuğa ulaşılarak veri toplanılmıştır. Belirlenen ölçek maddelerine ilişkin puanlamada 

katılımcı görevi yapar ise 1 ve yapamaz ise 0 şeklinde değerlendirilmiştir. Ölçeğin geliştirme, 

geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında uzmanlar arası uyum katsayısı (Kendall’s W) ve alt 

boyutlarda Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve uyum indeks değerlerinden faydalanılmıştır. 

Bu analizler grafik ve tablo haline getirilerek madde, alt boyut ve ölçek düzeyinde görsel hale 

getirilmiştir. Sonuçlar Görsel-Motor Koordinasyon Değerlendirme Ölçeğinin geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Araştırmaya katılan çocukların demografik 

özellikleri ile yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri çalışmada detaylı olarak sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler:  okul öncesi dönem, algı, görsel agı, görsel-motor koordinasyon 
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Türkçe Erken Çocukluk Dil Gelişimi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları 

 

Assoc. Prof. Dr. Gökhan DUMAN
107

   

Öğr. Gör. Fatma ÖZKÜR
108

 

 

 

Özet 

Dil gelişimi ses, sembol ve sözcüklerin, konuşulan dile ait kurallar bütünü içerisinde 

kullanılmasını kapsayan bir süreçtir. Dil gelişimi doğumla birlikte başlar ve yaşam boyu 

devam eder. Ancak dil gelişiminde erken çocukluk yılları kritik bir öneme sahiptir. Dil edinim 

becerisine sahip insanoğlunun dil kullanımı ve dolayısı ile bu kullanımların şekillenmesi 

çocukluk yıllarına dayanır. Dil kullanımı çocuğun kendini ifade etmesi, konuşulanı anlaması 

ve sosyalleşmesi açısından gereklidir. Bu beceriler kısıtlandığında, hayat akışı da doğrudan 

olumsuz olarak etkilenmektedir. Öyle ki, biyolojik ya da fiziksel engeller nedeni ile konuşma 

yetisine sahip olmayan insanların iletişim kurabilmeleri için işaret dili gibi özel kodlar 

geliştirilmiştir. Çocukların dil gelişimlerinde görülen sorunların erken tespiti, onların doğru 

eğitim almaları ve ilerde ortaya çıkabilecek olumsuz durumların engellenmesi açısından 

gereklidir.  Bu çalışmanın amacı erken çocukluk yıllarında dil gelişim seviyesinin 

belirlenmesi için bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla Türkçe Erken Çocukluk Dil 

Gelişimi Ölçeği hazırlanmıştır. Ölçeğin geliştirilme aşamasında dört ve yedi yaş arası 500 

çocuğa ulaşılmıştır.  Ölçek maddelerine ilişkin puanlamada katılımcı görevi yapar ise 1 ve 

yapamaz ise 0 şeklinde değerlendirilmiştir. Ölçeğin geliştirme, geçerlik ve güvenirlik 

çalışmalarında uzmanlar arası uyum katsayısı (Kendall’s W) ve alt boyutlarda Doğrulayıcı 

Faktör Analizi (DFA) ve uyum indeks değerlerinden faydalanılmıştır. Bu analizler madde, alt 

boyut ve ölçek düzeyinde grafik ve tablo haline getirilmiştir. Sonuçlar Türkçe Erken 

Çocukluk Dil Gelişimi Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. 

Araştırmaya katılan çocukların demografik özellikleri ile yapılan geçerlik ve güvenirlik 

analizleri çalışmada detaylı olarak sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk, dil gelişimi 
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Vergi kaçırma ile Vergiden Kaçınmanın Mukayesesi (Sebep, Yöntem ve Etki 

Farklılıkları) 

 

Prof. Dr. Engin ÖNER
109

 

 

Özet 

Mükellefin vergiye bakışı, uygulamadaki eksiklikler, vergi bilinci ve ahlakının yeterince 

yerleşmemesi vb. sebepler sonucu vergi kaçırma ve/ veya vergiden kaçınma gibi 

olumsuz durumlar ile karşılaşılmaktadır.   Kanunlara göre vergi ödemekle yükümlü 

gerçek ve tüzel kişilerin yani kanuni mükelleflerin, kasti olarak kanunlara karşı gelerek 

devleti vergi kaybına uğratmalarına vergi kaçırma denilmekte olup, suçtur ve hukuki 

değildir. Üzerine vergi konulmuş malın vergisini ödememek niyetiyle satın almaktan 

vazgeçilmesi ise vergiden kaçınma olup, suç değildir ve hukukidir. 

Vergi kaçakçılığının mali (yeterli vergi toplanamaması), iktisadi (bütçe ve kamu 

hizmetlerinin aksaması, kalkınma ve istikrarın bozulması, enflasyonu arttırmasıve 

firmalar arasında haksız rekabete sebep olması) ve sosyo-psikolojik (dürüst mükellefleri 

vergi kaçırmaya teşvik etmesi) olumsuz etkileri söz konusudur.   

Vergiden kaçınma yüksek boyutlu olduğunda, devlet açısından amaçlanan vergi 

hasılatının yetersiz kalması, dolayısıyla kamu hizmetlerinin aksaması sorunu vardır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Kaçırma, Vergiden Kaçınma, Vergi Kaçakçılığı. 
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Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması (Maliye Politikalarının Rolü) 

 

Prof. Dr. Engin ÖNER
110

 

 

 

Özet 

Gelir dağılımı genel olarak milli gelirin dağılımını ifade eder. Adaletin sağlanması ve 

ölçülmesi bakımından gelir dağılımında lorenz eğrisi metodu ve gini katsayısı 

kullanılmaktadır. Gelir dağılımının coğrafi, sektörel, fonksiyonel ve kişisel gelir 

dağılımı çeşitleri söz konusu olup; ayrıca birincil ve ikincil gelir dağılımı ile dikey ve 

yatay gelir dağılımı da söz konusudur. Bir ülkede gelir dağılımında adalet 

sağlanamamışsa devletin müdahalesiyle bir takım önlemler alınabilir. Şöyleki, devlet 

emek, servet ve faktör fiyatlarında düzenlemeler yaparak paylaşımı daha olumlu hale 

getirebilir. Ya da maliye politikası aracılığıyla (vergi, borç, harcama politikalarıyla) 

etkili önlemler sonucu adaletsiz dağılımı daha adil hale getirmek mümkün olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Gelir Dağılımı, Adaletin Sağlanması, Maliye Politikaları. 
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Zamanın Ruhu Toksik Erkekliğin Türk Dizi Sektörünün Popüler Örnekleri Üzerinden 

Okunması 

 

Asst. Prof. Dr. Betül Tansel
111

  

Arş. Gör. Serhat Kaya
112

 

 

Özet 

Feminist çalışmalarla daha da belirginleşen ve üzerinde çalışmalar yapılan erkeklik okumaları 

her çağa göre yeniden şekillenmektedir. Bu çalışmalar ışığında ise yeni kavram ve 

tanımlamalar ortaya çıkmaktadır. Kadınlara yönelik yapılan saldırı ve tacizleri protesto eden 

#Metoo Hareketi ile telaffuz edilmeye başlanan ve sosyal medya sayesinde de hızla 

kullanıma giren toksik erkeklik (toxic masculinity) kavramı da bunlardan biridir.  

Toksik, Oxford sözlüğü tarafından 2018 yılının kelimesi olarak seçildi.  Yapılan araştırmada 

“toksik” kelimesinden sonra en çok kullanılan üçüncü kelimenin “erkeklik” olduğu tespit 

edildi. Toksik erkeklik kavramı, ilk kez Avustralyalı sosyolog Raewyn Connell tarafından, 

1980’li yılların sonlarına doğru, orta sınıf beyaz erkeklerin konumu, eşcinsel erkekler ve işçi 

sınıf erkeklerin baskılanma biçimini ifade etmek için kullanılmıştır.   

Toksik erkeklik, genel anlamıyla toplumun biçtiği ve belirlediği kalıba giren erkeğin, 

üstünlüğünü ve iktidarını güç, agresiflik ve zor kullanma gibi çeşitli yollarla göstermeye ve 

korumaya çalışmasıdır. Toksik erkeklikte, toplum tarafından erkekliğin imajı yeniden 

oluşturulmaktadır. Erkeğe otoriter, kuvvetli, saldırgan gibi kodlamalar yapılmakta ve ideal 

erkeklik stereotipleri oluşturulmaktadır.  

Günümüzde özellikle sosyal medyanın hipermetinsellik, katılım ve bağlantısallık 

özellikleriyle hızla yayılan yeni toplumsal hareketler ve kanaat önderleri/ tanınmış kişilerin 

desteğiyle toksik erkeklik, toplumda bilinirlik ve geçerlilik kazanmıştır. Biz de çalışmamızda, 

zamanın ruhunu okuyan toksik erkekliğin Türk dizi endüstrisinde nasıl görünürlük 

kazandığını inceleyeceğiz.  Araştırmamıza örneklem olarak, büyük bütçeleri olan, reytingleri 

yüksek, prime time da yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sen Anlat Karadeniz, 

Hercai ve Çukur dizilerini ele alacağız. Bu dizilerden seçilecek sahneler üzerinden toksik 

erkekliğin çeşitli yansıma biçimlerine bakılacak ve bunların doğallaştırılarak eşyanın tabiatı 

gereğiymiş gibi izleyiciye nasıl sunulduğu incelenecektir. Toplumsal bir sorun olan toksik 

erkekliği ele aldığımız çalışmamızda betimleyici analiz yöntemi kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Toksik Erkeklik, Toplumsal Cinsiyet, Dizi, Betimleyici Analiz, Erkeklik 

Çalışmaları 
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Social Problems of Environmental Pollution by Transport 

 

Prof. Dr. Irakli SHARABIDZE 

Prof. Dr.  Roman MAMULADZE
113

 

 

                                                                 

Abstract  

Hydrogen industrial production is carried out on the basis of water electrolysis, although 

among hydrogen-containing raw materials used in fuel elements, special mention shuld be 

made of hydrogen sulfide, whose chemical degradation results in  obtaining sulfur and 

hydrogen. 

At present, the the attention of scientists is focused on the Black Sea basin, deep water of 

which (at a depth of 150-200 m below the surface) contains a large amount of hydrogen 

sulfide, a total volume of which is increasing annually by 4-9 million tons. 

The complexity of extracting hydrogen sulfide from the Black Sea basin is the existence of of 

its main part in the form of water solution, although the use of modern membrane 

technologies allows for extracting hydrogen sulfide from seawater by means of deeply 

immersed pipeline equipment, which provides filtration by hydrophobic membrane. At this 

time, hydrogen sulfide obtained in the membrane volume, is raised to  the surface by pipeline. 

Particularly noteworthy is pumping equipment working by the hydrostatic pressure change. 

At this time, it is possible to obtain a gas-water fountain due to the difference between the 

hydrostatic pressure at the bottom end of the channel in the sea and the pressures of the gas-

liquid mixture inside the channel at this level.  

The use of membrane and sorption methods is effective for the separation and segregation of 

solid mixtures extracted from deep water of the Black Sea. The article discusses equipment 

for extracting the gas mixtures from deep water as well as the scheme of the separation and 

segregation of mixture using the membrane technologies and sorption methods developed by 

the group of authors.  

 

Keywords: alternative fuel; hydrogen sulfide; hydrogen; vehicle engine.  
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Structured Ph.D. Programme in Transport 

 

          Prof. Dr.  Irakli SHARABIDZE
114

  

Prof. Dr.  Roman MAMULADZE
115

 

Ph.D. Candidate Amiran GUDADZE
116

 

   

 

 

Abstract 

It is a common knowledge that the economy of any country stands on three main bases, these 

are energy, communication and transport. Transport is a sector, which builds its own theory 

and methodology on such scientific disciplines, as mathematics, physics, mechanics, materials 

and their processing, computer technologies, logistics, economics, sociology and so on.  The 

latest achievements in this field comprise perceptibility and of the consumers of transport 

service market and conscious awareness of advantages, its alternative (selective) models, the 

models of distribution of transport service resources, database analysis, which serve as the 

basis for the development of transport strategies. 

The qualification of Doctor’s degree holder is defined in accordance with his/her general and 

field competences. He/she is a wide-profile specialist, who equally well skilled at all aspects 

of Transport: technological, organizational-legal and economic ones; closely acquainted with 

global issues related to the interaction of Transport and ecological environment in terms of 

minimizing energy costs and pollutions caused by transport.  

The program structuring is aimed at encouraging the creative initiatives of PhD students, 

developing their analytical capacities for evaluating and, as well as for using the modern 

training methods. These objectives will be attained at the University with the involvement of 

the project co-participating organizations, through the experimental research works, seminars 

and colloquiums. 

Once having passed the procedures established the Faculty’s Dissertation Council, a PhD 

student defends his/her dissertation at the meeting of the Commission created by the 

Dissertation Council, and in case of positive assessment, he/she is awarded Doctor’s degree in 

the field of Transport Engineering. 

Keywords: doctoral disseration; training component; research componnt; Elective subjects 
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Restorasyon Çalışmalarında “Aura” 

Öğr. Gör. H. Mert ERDOĞAN
117

 

Öğr. Gör. Evrim KAFA DURAN
118

 

 

Özet 

Walter Benjamin’in 1936 tarihli "Mekanik Reprodüksiyon Çağındaki Sanat Eserleri" 

makalesinde ortaya koyduğu iki görüş vardır: Birincisi, üretim araçlarındaki değişikliklerin 

temel olarak, türeyen sanatın sanat yönlerini değiştirdiği iddiası. İkincisi, bu gücü “aura” 

olarak tanımlaması - otantik sanat nesnesinin mistik, benzersiz özellikleri.  

W. Benjamin, ayrıca “Teknik Olanaklarla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı” başlıklı 

makalesinde modern teknoloji çağına kadar bir sanat eserinin aurası olduğunu söyler. Ortaçağ 

ve Rönesans döneminde bu aura esas itibariyle türetilen dinsel bir haledir. Aura; özgün 

yapıtın varlığıyla, hakikiliğiyle ve sanat eserinin yaratıldığı yerdeki benzersiz varoluşuyla 

alakalı bir kavramdır: “Bir sanat eserinin en kusursuz biçimde çoğaltılmış halinde bile bir öğe 

eksiktir: o sanat eserinin zaman ve uzam içindeki buradalığı, eserin meydana getirilmiş 

yerdeki biricik varlığı (…)”  

Bu görüşlerdeki temel itki bir sanat eserinin –ki buna rahatlıkla mimari yapılar/anıtlar vb. 

eklenebilir-, üretildiği/tasarlandığı zaman varolan aurası, kopya edildiği zaman yok olacaktır 

–Reprodüksiyon ya da rekonstrüksiyon). “(…) Benjamin’e göre, bazı fotoğrafların bir aurası 

varken, Rembrandt’ın bir resminin mekanik çoğaltma çağında aurası yitirilebilmektedir”.  

Viollet-le-Duc’un Carcassone surlarında yapmaya çalıştığı ya da 12. yy yaratısı olan Notre 

Dame’daki çalışması sırasında “Stilistik Rekompozisyon” kuramına uygun olarak 13. yy 

pencerelerini yok etmekten çekinmemesi, restorasyon çalışmalarında –özellikle belli bir 

dönem içersindeki çalışmaları düşünürsek-, aynı modern çağın sanat eserlerindeki 

reprodüksiyon mantığıyla, rekonstrüksiyonun bir enstrüman olarak kullanıldığı söylenebilir.  

Alois Riegl’in ortaya koyduğu “kuntswollen” kavramından hareketle, üretilen her nesne 

sanatın, toplumun ve zamanın isteğine göre şekillenecektir. Taklit/Kopya/Yeniden-Kurma, 

mimari rekonstrüksiyonlarda nasıl okunmalı? MÖ 4. yy’a ait bir anıtın, MS 2019 yılındaki 

rekonstüksiyonu eserin aura’sını zedeler mi?  

Anahtar Kelimeler: Mimari reskonstrüksiyon, Walter Benjamin, aura, reprodüksiyon, 

kuntswollen.  
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Koruyucu Annelerin Koruyucu Annelik Sürecine İlişkin Duygu ve Düşüncelerinin 

İncelenmesi 

 

Ayşegül SERTOK
119

 

Prof. Dr. Gülen BARAN
120

 

 

 

Özet 

Koruyucu aile hizmeti, korunma ihtiyacı olan çocuklara sunulan aile odaklı hizmetlerden 

biridir. Koruyucu aile uygulamasında temel amaç, yaşamlarının belirli bir döneminde 

olumsuz yaşam deneyimi olan ve biyolojik aileleri tarafından bakımları çeşitli sebeplerle 

sağlanamayan çocukların, bu dönemi örselenmeden geçirmeleri, yaşamlarındaki güven ve 

süreklilik duygularının kesintiye uğramaması ve sağlıklı aile ortamından mahrum 

kalmamalarıdır. Koruyucu aile uygulamasının önemli bir parçası olan koruyucu annelerin, bu 

sürece ilişkin duygu ve düşüncelerinin incelenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.  

Çalışmaya Ankara ilinde ikamet eden ve en az altı ay süre ile koruyucu annelik yapan kadın 

dahil edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. 

Araştırmacı tarafından hazırlanan ve koruyucu annelerin koruyucu aile olma sebepleri, 

koruyucu aileliğin ilk süreçlerinde kendilerinin ve yerleştirilen çocuğun yaşadıkları zorluklar, 

koruyucu ailelik hizmetinin kendilerine ve yanlarına yerleştirilen çocuğa katkıları, annelerin 

sürece ilişkin önerileri gibi konulara yer verilen Görüşme Formu ile veriler toplanmıştır.  

Verilere ilişkin alt temalar ve temalara ilişkin katılımcı frekansları belirlenerek tablolar 

oluşturulmuş, yapılan görüşmelerden alıntılara yer verilerek annelerin duygu ve düşünceleri 

açıklanmıştır. 

Çalışma sonucunda; koruyucu annelerin çoğunun (n=10) 12-60 ay arası bir süre ile koruyucu 

anne oldukları, koruyucu anneleri yanında kalan çocukların çoğunun (n=14) 0-36 ay arasında 

koruma altına alındıkları, çocukların büyük bir çoğunluğunun (n=16) kurum bakımında 12 

aydan az bir süre tutuldukları, hızlı bir şekilde uygun koruyucu ailelerin yanına 

yerleştirildikleri, annelerin çoğu (n=7) kurum bakımında çocukların maddi ihtiyaçlarının 

karşılandığının farkında olmalarına rağmen kurum bakımının çocuk gelişimi açısından uygun 

olmadığının farkında olarak çocukların kurum bakımından çıkarılması gerektiğini 

düşünmelerinin sebebi ile koruyucu aile oldukları tespitlerine varılmıştır. Ayrıca annelere 

yanlarına yerleştirilen çocuğa karşı hissettikleri duyguları sorulmuş, annelerin tamamı olumlu 

duygularını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak koruyucu annelerin duygu ve düşünceleri 

belirlenen yöntem ile anlamlandırılarak ve analiz edilerek mevcut duruma katkı 

sağlayabilecek öneriler oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Aile, Aile odaklı hizmetler, Koruyucu aile hizmeti, Korunma ihtiyacı 

olan çocuk. 
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Sağlık Çalışanlarının Radyasyon Tutumunu Belirleme Ölçeği Geliştirme ve Uygulama 

Çalışması 

 

 

Prof. Dr. Paşa YALÇIN
121

 

Merve EKİNCİ
122

 

Assoc. Prof. Dr. Sema ALTUN YALÇIN
123

 

 

 

  

Özet 

Bu çalışmada sağlık çalışanlarının radyasyon hakkındaki tutumunu belirlemek amacıyla karma 

bir ölçek geliştirildi ve elde edilen veriler analiz edildi. Geliştirilen ölçeğin nicel bölümü 18 

maddeden oluşan, toplam varyansın %64,5'unu açıklayan, güvenirlik katsayısı (Cronbach's 

Alpha) 0,914 olan dört faktörlü likert tipi bir ölçek ve sekiz maddeden oluşan nitel veri toplama 

aracı geliştirildi. Çalışmanın amacını kapsayacak şekilde hazırlanan karma ölçek, Türkiye’deki 

sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanlarına birebir görüşmelerle ve online olarak etik kurallara 

uygun şekilde iletildi ve 236 sağlık çalışanına uygulanarak veriler istatistik program ile analiz 

edildi. Dört faktörlü likert tipi ölçek cinsiyet, meslek, bölüm, kurum ve hizmet yılı 

değişkenlerine göre alt boyutlarda anlamlı fark olup olmadığı tespit edildi. Çalışanların 

cevapları meslek değişkenine göre analiz edildiğinde, radyasyon ve radyasyonun sağlık 

üzerindeki etkilerine yönelik bilişsel tutumunda radyologlar lehinde anlamlı fark görülmesine 

rağmen, duyuşsal ve davranışsal tutumlarında anlamlı fark görülmedi. Ayrıca çalışanların 

bilişsel tutumlarında cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark görülmemesine rağmen, duyuşsal 

ve davranışsal tutumlarında bayanlar lehinde anlamlı fark belirlendi. Çalışanların tutumları 

çalıştığı kurum değişkenine göre farklılık göstermezken, hizmet yılı değişkeninde bilişsel 

tutumlarında anlamlı tespit edildi. Sekiz maddelik nitel veri toplama aracından elde edilen 

verilerin likert ölçekten elde edilen sonuçları desteklediği görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Radyasyona duyarlılığı, Radyasyon tutum ölçeği, Radyolojik tetkik ve 

nükleer test, Sağlık çalışanları, Radyasyon eğitimi 
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Gramsci ve Yetişkin Eğitimi 

 

Assoc. Prof. Dr. H. Eylem KAYA
124

 

Berkan ALTAN
125

 

 

Özet 

Eleştirel Kuram ve Yeni Marksist harekette önemli bir yeri olan Antonio Gramsci, geleneksel 

eğitime eleştirel perspektiften bakarak toplumda yarattığı ve yeniden ürettiği eşitsizliği 

görünür kılmaya çalışmıştır. Bu bağlamda, eğitimi hegemonya ile ilişkilendirmiştir. Ona göre 

hegemonya, içinde tüm sosyal gerçekliklerin tek bir sınıf tarafından ya da onun desteğiyle 

dayatıldığı bir toplumsal koşuldur. Hegemonya ile eğitimin ilişkisi, toplumsal olgularda 

rızanın kazanılması ve kabul edilebilir hale gelmesi açısından önemlidir. Gramsci eğitim 

sistemini, ideolojik unsurları sürekli olarak yeniden üreten ve statükoyu sürdüren 

hegemonyanın parçası bir sistem olarak görmektedir. Dolayısıyla, bireylerin düşünceleri ya da 

eylemleri de bu kurulu hegemonya üzerinden şekillenmektedir. Gramsci bu noktada, 

hegemonyanın sürdürülmesinde ya da karşı-hegemonyanın yaratılmasıyla toplumsal 

dönüşümün gerçekleşmesinde entelektüellere önemli roller düştüğünü söylemektedir. Bu 

kapsamda, hegemonyanın kurulmasında etkin olan geleneksel entelektüellerin karşısına karşı-

hegemonyanın eyleyenleri olan organik entelektüelleri koymaktadır. Dönemin tarihsel ve 

ekonomik koşullarından etkilenen Gramsci, organik entelektüellerin öneminden bahsederken 

toplumsal dönüşümün işçi sınıfının bilinçlenmesiyle mümkün olacağını söylemektedir. 

Dolayısıyla Gramsci, proletaryanın bir pozisyon savaşına angaje olarak, ortak bir proletarya 

kültürünün oluşturulması gerekliliği üzerinde odaklanmaktadır. Sivil toplum içinde önemli 

olan bu durumda karşı-hegemonyanın oluşmasında organik entelektüellerin yani yetişkin 

eğitimcilerin önemini vurgulamaktadır. Böyle bir çıkış noktasıyla bu çalışmada, Gramsci’nin 

düşüncelerinin yetişkin eğitimindeki önemini anlamak amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Hegemonya, Karşı-Hegemonya, Organik Entelektüeller, Yetişkin 

Eğitimi 
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Tüzel Kişilerin Tüketici Sıfatı 

 

Asst. Prof. Dr. Ali DEMİRBAŞ
126

 

 

 

Özet 

7.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK), 28.5.2014 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. TKHK, tüketici kavramını genişletmiş, gerçek kişiler dışında 

tüzel kişilere de tüketici sıfatı tanımıştır. Bu yeni düzenlemeye göre tüketici, ticari veya 

mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir (m. 3, k). 

Bu yönüyle TKHK, AB Hukukundan ayrılmaktadır. Zira TKHK bakımından mehaz 

niteliğinde olan 1999/44/EC sayılı AB Yönergesi, sadece gerçek kişileri tüketici olarak kabul 

etmekte, buna karşılık tüzel kişiler için bu sıfatı tanımamaktadır [Art. 1, 2(a), Directive 

1999/44/EC]. 

Tüzel kişinin, üyelerinin özel nitelikteki çıkarları doğrultusunda hareket etmesi halinde, o 

tüzel kişinin tüketici olarak kabul edilmesi yerinde bir yaklaşımdır. Söz gelişi, üyeleri için 

gezi düzenleyen bir derneğin bir otelle konaklama sözleşmesi imzalaması durumu böyledir. 

Bu bakımdan yeni düzenlemede tüketici kavramının, tüzel kişileri de kapsayacak şekilde 

genişletilmiş olması olumlu bir gelişmedir. Ancak tüzel kişiler için tüketici sıfatı tanınırken 

herhangi bir ayrıma gidilmemiş olması beraberinde bazı belirsizlikleri ve doktriner 

tartışmaları ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda kamu tüzel kişilerinden başka, ticari şirketlerin, 

gerçek kişi tacirlerin, derneklerin, vakıfların ve başkaca özel hukuk tüzel kişilerinin tüketici 

sıfatının ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. İşte bu çalışmada, hangi tüzel kişilerin hangi 

şartlar altında tüketici sıfatını haiz olacağı irdelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: tüketici, tüketici kavramı, tüketici hukuku, tüzel kişi, tüketici olarak 

tüzel kişi 
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Art as a Didactic Network 

 

Ph.D.,  Johan Granberg
127

 

Byrad Yyelland 
128

 

 

Abstract 

This article aims to unearth some of the didactic structures and linkage that evolve from, and 

around art practices. In particular the interest is on how knowledge is: accumulated, sustained 

and transmitted as knowhow and craftmanship within those didactic structures; i.e. how is the 

structures and the roles of the actors in a particular network supporting innovation, 

development and   

Through a theoretic framework stemming from Actant Network Theory (ANT) and Symbolic 

Interactionism, the intention is to examine the artist as an artisan within an artisan network. 

The research presented in this article is a part of a much larger international study of artist 

communities where the authors visited 29 locations in 17 countries. In this international 

ethnographic descriptive study, the authors completed approximately 200 site visits to various 

institutions and conducted approximately 200 interviews with   artists, artisans, museum 

curators, gallery owners, etc. This part of the study focuses on loci of vivid art communities 

that have a particularly recognized historical attraction and well-established relationships 

between artisans and artists. 

Keywords: Art, didactic network 
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Müzik Biçimleri Dersi Kapsamında Yorumlamaya Yönelik Bilgi ve Becerilerin 

Geliştirilmesinde İzlenecek Yöntemler
129

 

 

Assoc. Prof. Dr. Sercan ÖZKELEŞ
130

 

 

 

Özet 

Bestecilerin oluşturduğu her bir yapıt kendi içinde ruhsal bir bütünlük oluşturmaktadır. Bir 

eserin doğru ve etkili bir şekilde ifade edilebilmesi için, öncelikle hangi formda yazıldığı 

konusunda gereken bilgiye sahip olunması gerekir. Bu çalışmada ise Müzik Öğretmenliği 

Lisans Programı’nda yer alan müzik biçimleri dersi kapsamında öğrencilerin yorumlama 

becerilerinin geliştirilmesinde izlenecek yöntemlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda veriler görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Müzik 

Eğitimi Anabilim Dalları’nda Müzik Biçimleri dersini yürütmüş ve yürütmekte olan öğretim 

elemanları oluşturmaktadır. Çalışma grubunu araştırmanın odağı ve veri miktarı dikkate 

alınarak en az yüksek lisansını tamamlamış, 5 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olan 

öğretim elemanları oluşturmuştur. Araştırmada ilk olarak katılımcıların görüşlerini çarpıcı bir 

biçimde yansıtmak amacıyla veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek doğrudan 

alıntılara yer verilmiş, ikinci aşamada ise betimsel bir yaklaşımla fark edilmeyen kavram ve 

temalar içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma grubundan elde edilen veriler doğrultusunda 

Müzik Biçimleri dersinde yorumlama becerisi geliştirilirken bireysel çalgı dersini yürüten 

öğretim elemanlarının seslendirdikleri eserlerin rengi ve deseni hakkında bilgi sahibi olmaları 

ve müzik biçimleri dersini yürüten öğretim elemanlarının da kuramsal ağırlıklı bir öğretim 

yöntemi izlemesinden daha çok, yorumlama ağırlıklı bir yaklaşımla dersin işlenmesi gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Müzik Biçimleri, Müzikal Yorumlama, Yorumlama Becerisi 
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Müzik Biçimleri Dersinin Yürütülmesinde Kullanılan Öğrenme-Öğretme Strateji, 

Kuram, Yöntem ve Teknikler
131

 

 

Assoc. Prof. Dr. Sercan ÖZKELEŞ
132

 

 

Özet 

Üniversitelerin mesleki müzik eğitimi veren kurumların lisans programlarında yürütülen 

müzik biçimleri ders kazanımları incelendiğinde öğrencilerde kazandırılması gereken 

beceriler dört grupta toplanmıştır. Bunlar: “Müzik Kültürü Alanı, Bestecilik Alanı, 

Çözümleme Alanı ve Yorumlama Alanı”dır. Müzik Kültürü Alanı; Dünyadaki farklı müzik 

kültürlerine ait müzik türlerinde analiz ve sentez yöntemlerini kullanarak, biçimlerin 

karakteristik yapılarını, stil ve form arasındaki ilişkiyi, etnik müzik kültürlerinden dünyadaki 

farklı müzik türlerine kadar geniş bir yelpazede yer alan her tür müzik hakkında bilgi sahibi 

olabilmek ve müzik türlerinin kültürel kimliğine karşı eleştirel bir bakış açısı 

oluşturabilmektir. Bestecilik Alanı: Müzik tarihinin farklı dönemlerinden seçilen 

kompozisyonların besteleme tekniklerinden yararlanılarak melodik yapılarını uygun biçimde 

tamamlamak, çalgı ve vokal toplulukları için teksesli ve çoksesli boyutta bağımsız yaratıcı 

çalışmalar yapmak ve düzenleyebilmektir. Çözümleme Alanı: Müzik literatürünü, tarihsel 

dönemlerdeki çeşitli müzik türlerinden seçilen kompozisyonların müzikal stillerini ve biçim 

yapılarını; armonik, kontrapuntal ve armonik olmayan çağdaş-açık formların (Müzikal Küme 

Teorisi, Serializm Teknikleri, Schenker Analizi vb.) prensiplerine göre, amacına uygun analiz 

yöntemlerini seçerek farklı analiz teknikleri ile temel boyutlarda estetik bir görüş açısıyla 

çözümleyebilmektir. Yorumlama Alanı: Öğrencilerin bireysel veya grup çalışmalarıyla, 

tarihsel bağlamda geniş bir yelpazeden farklı müzik türlerini içeren stil ve analiz çalışmaları 

üzerinde üslup sorunlarını tartışarak, çözümleme yeteneklerinin ve müzikal kimliklerinin 

gelişmesinde katkıda bulunmak ve kazanılan bu becerilerle hazırladıkları repertuarı müzikal 

etkinliklerle sunarak yorumlayabilmektir. Bu araştırmada ise lisans programlarında yürütülen 

müzik biçimleri dersinin müzik kültürü, çözümleme, yorumlama ve bestecilik alanlarına 

yönelik istendik davranışlarının kazandırılmasında kullanılacak strateji, yöntem ve teknikler 

müzik kültürü, bestecilik, çözümleme ve yorumlama alanı kapsamında gruplanarak 

açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Biçimleri, Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknikleri, Müzik 

Öğretmenliği Lisans Programı, Mesleki Müzik Eğitimi 
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Banka Performansı Üzerindeki Etkisine 

Yönelik Bir Literatür Taraması 

 

Dr. Zeynep TÜRKCAN
133

 

 

Özet 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) faaliyetlerinin işletme paydaşları, müşteriler, çalışanlar, 

çevre ve toplum üzerindeki önemli etkilerinden dolayı hem akademisyenler hem de 

uygulayıcılar bu alanda son yıllarda giderek daha fazla çalışma yapmaya başlamıştır. KSS 

faaliyetleri finansal hizmet sektörü, özellikle bankalar tarafından da oldukça yoğun bir şekilde 

uygulanmaktadır. Bankalar; finansal katılım, yoksullara yönelik mikro kredi programları, 

sosyal açıdan sorumlu bankacılık ve dar gelirlilere kredi erişimi gibi KSS faaliyetleri 

uygulamaktadırlar. KSS harcamaları yaparak bankalar hem kendilerini rakiplerinden 

farklılaştırmakta hem de itibarını artırmaktadır. Bu çalışmada, bankacılık sektöründe 

uygulanan KSS faaliyetlerinin banka performansını nasıl etkilediği ve bu etkinin hangi 

yöntemlerle ölçüldüğünün gösterilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için dünyada ve Türkiye’de 

banka performansı ile KSS arasındaki ilişkiyi inceleyen makaleler araştırılarak uygulanan 

yöntemlerin ve elde edilen sonuçların karşılaştırması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal sosyal sorumluluk, banka, literatür 
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Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumların 

Lisans Programlarında Yürütülen Müzik Biçimlerine İlişkin Dersler
134

 

 

Assoc. Prof. Dr. Sercan ÖZKELEŞ
135

 

 

 

Özet 

Bu çalışmada Türkiye’nin farklı üniversitelerinde mesleki müzik eğitimi veren kurumların 

lisans programlarında yürütülen müzik biçimlerine ilişkin derslere yönelik durum tespitinin 

yapılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunu Güzel Sanatlar 

Fakültelerinden; Erciyes Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Karabük 

Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Devlet Konservatuarları’ndan; 

Çukurova Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Ege Üniversitesi (Türk Musikisi) ve Müzik ve 

Sahne Sanatları Fakülteleri’nden Bilkent Üniversitesi oluşturmaktadır. Fakülte ve 

konservatuarların ilgili bölümlerinde yer alan müzik biçimleri kapsamındaki derslerin öğretim 

programlarına ilişkin veriler elektronik ortamda doküman inceleme yöntemi ile toplanmıştır. 

İlgili derslerin isimlendirilme durumları, içerikleri ve süreleri doküman analizi tekniği ile 

çözümlenmiştir. Çalışma grubundaki üniversitelerin programları ile müzik öğretmenliği 

programındaki müzik biçimleri dersinin içerik ve süreleri karşılaştırıldığında müzik 

öğretmenliği programındaki müzik biçimleri dersinin içeriği ve derse ayrılan sürenin oldukça 

yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Biçimleri, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı, Mesleki Müzik 

Eğitimi 
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A Study on Occupational Professionalization Levels in Kyrgyzstan Media 

Asst. Prof. Dr. Gökçe YOĞURTÇU
136

 

 

 

Abstract 

One of the main criteria of the democratic media environment is professionalization which 

determines the level of standardization in the work. Professionalism in journalism is not based 

on systematic knowledge or doctrine acquired through education alone. Professionalization 

has dimensions such as ‘autonomy’, ‘business ethics’ and ‘public service’ orientation.  

Autonomy is the most central element of professionalization. In this context, the autonomy of 

the journalist is expected to be differed from the autonomy of the editor or media owner. The 

autonomy of the journalist arises from the understanding of professional duty awareness as a 

public service. However, this autonomy also depends on a country’s governance and the 

tradition of democracy. In order to be able to talk about occupational professionalism, it is 

expected that the occupational field will have certain ethical rules and occupational culture. In 

this context, standards such as ‘news value are also decisive. At the level of the 

professionalization of journalists, attention should also be paid to the objective and impartial 

nature of journalist’s position. In this context, the stable relationship of the media with 

political organizations is accepted as an indicator of the instrumentation of media and the low 

level of professionalism. On the other hand the existence of official institutions such as trade 

unions and journalist associations is evaluated positively. 

In this study, it s aimed to evaluate the professionalism levels of Kyrgyzstan journalism 

through autonomy of journalism, norms of business ethics, the culture of value of news and 

public service orientation. The research group consists of 102 media employees working in 

different media sectors in Kyrgyzstan. The data are collected through a semi-structured 

questionnaire prepared by using the conceptual framework. It is also tried to determine 

whether the data obtained differed according to variables such as age, gender, media sector 

and professional experience. 

Key words: Kyrgyzstan, professionals in media, occupational professionalization, autonomy, 

public service. 
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Kamusal Alan-Özel Alan Tartışmalarını Sinema Üzerinden Yeniden Okumak: Tereddüt 

Filmi Örneği 

 

Arş. Gör. Mehmet Aytekin
137

 

Arş. Gör. Hayriye Orhan
138

 

 

Özet 

Antik Yunan’dan günümüze kadar süregelen tartışmalarda kamusal alanın eril bir nitelik 

taşıdığı ve dolayısıyla kadınların özel alana itildiği önermesi literatürde kendine sıklıkla yer 

bulmaktadır. Kamusal alanda erkeğin daha görünür olması ve ekonomik faaliyetlerin erkeğin 

ekseninde gelişmesi, kadının ev içi iş bölümüne zorlanmasına ve kendisini 

gerçekleştirebilecek bir alan bulamamasına yol açmaktadır. Böylelikle özel alanın da aslında 

kamusal alanın bir tezahürü olabileceği görüşü desteklenmektedir. Dolayısıyla normlar 

üzerinden yeniden üretilen bu cinsiyetçi yapı, özel alanın bireyselliğini ön plana çıkarmakta 

ancak sanrıdan öteye gidememektedir. 

Bu çalışmanın amacı, sosyo-ekonomik durum ve eğitim durumu bakımından farklı sosyal 

statüleri olan kadınların alan deneyimlerine odaklanarak özel ve kamusal alana yönelik 

algıları ile toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiselliği ortaya koymaktır. Bu bağlamda, Yeşim 

Ustaoğlu’nun Tereddüt filmindeki iki kadın ana karakter üzerinden hareket edilmektedir. 

Çalışmada literatür taramasına ve sinematografik film analizine başvurulmakta, toplumsal 

cinsiyet okumalarından da yararlanılmaktadır. Söz konusu filmde sosyo-ekonomik yönden ve 

eğitim durumu bakımından birbirinden çok farklı toplumsal karakterler olarak görülen Elmas 

ve Şehnaz isimli iki kadının ortak bir kaderi yaşadığı görülmekte, bu ortak kaderin belirleyici 

unsurunu ise eril tahakkümün her iki bedende kendisini yeniden üretiyor olması 

oluşturmaktadır. Çalışmada toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin hangi toplumsal statüde 

olursa olsun kadınların kamusal ve özel alan deneyimlerini şekillendirdiği sonucuna 

erişilmekte ve özel alan ile kamusal alan arasında, çoğu literatürde belirtildiği üzere, net bir 

ayrımın olamayacağı durumu ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında ilgili çıkarımın ise eril 

tahakkümün kendisini sürekli bir biçimde yeniden üretmesiyle ilişkili olduğu düşünülmekte 

ve ifade edilen “sınırın” dâhi bir tahakküm yanılsaması olduğuna kanaat getirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Özel Alan, Toplumsal Cinsiyet, Eril Tahakküm, 

Tereddüt. 
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Antony Flew Bağlamında Ateizmin İmkânina Dair Bir Tartışma 

 

Asst. Prof. Dr. Ergin ÖGCEM
139

 

 

 

Özet 

Batı’da, Aydınlanma ve sonrasında yaşanan gelişmeler neticesinde en radikal tavır alışı hiç 

şüphesiz dine karşı olmuştur. İlk başlarda dini söylem ve bu söylemin taşıyıcı vasıtaları olan 

kilise ve din adamları tutarlılık yönünden tartışma konusu yapılıp, zayıf noktaları 

eleştirilirken, özellikle pozitivist ve mantıkçı pozitivist söylemler vasıtasıyla bu eleştiriler yok 

etme kastıyla doğrudan dinin varoluşsal kökenlerine yönelik bir saldırıya dönüştü.  

Yirminci yüzyılın başlarında Mantıkçı Pozitivizmin dine ve onun söylemine yönelik yıkıcı 

tavrı epey bir rağbet görmüş, bu tavır paralelinde gelişen din karşıtı söylemin güç ve etkinliği 

1960’lı yıllara kadar sürmüştür. Tartışmaların en hararetli dönemlerine tesadüf eden 

yaşamıyla Antony Flew de bu atmosferden oldukça fazla etkilenen filozoflardan birisi 

olmuştur. Din adamı kimliğine sahip bir babanın çocuğu, öğreniminin ilk ve orta kısmını dini 

nitelikli okullarda geçirmiş bir öğrenci ve dini geleneğe gayet aşina bir atmosferde büyümüş 

olmasına rağmen gençlik dönemlerinde başlayan ve alevlenen ilgisi nedeniyle Ateizme doğru 

giden bir süreç başlamıştır. Bu yönelişin temelinde teorik birtakım açmazlar yanında, pratikte 

yaşanan bazı durumları dini düşünce içerisinde konumlandırmayışının da önemli bir etkisi 

olmuştur.    

Bu bildiride son yıllarda ülkemizde de popüler bir tartışma konusu haline gelen ve özellikle 

gençler arasında yaygınlık kazanmaya başlayan deizm-ateizm problemi Antony Flew örneği 

üzerinden hareketle ele alınacak, böyle bir yönelimin gerekçeleri tartışma konusu yapılacak 

ve sonrasında bu gerekçelerin güçlü ve zayıf noktaları analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tanrı, Teizm, Ateizm, Deizm, Antony Flew.  
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Ateizmden Aklın Tanrı’sına Geçiş (Antony Flew Örneği) 

 

Asst. Prof. Dr. Ergin ÖGCEM
140

 

 

 

Özet 

1600 yıllardan günümüze Batı’da en çok tartışılan konulardan birisi hatta ilki Din ve 

dolayısıyla Tanrı olmuştur. Öyle ki, bütün felsefi tartışmaların Din ve Tanrı ekseninde 

şekillendiğini ifade edecek olsak abartmış sayılmayız. Ancak bu bağlamdaki tartışmalar 

genelde objektiflikten uzak, büyük ölçüde tek yönlü gelişim göstermiş ve negatif bir seyir 

izlemiştir. Bundan dolayı, uzun yıllar dini öğreti ve değerler paralelinde yaşam sürmüş olan 

Batı dünyası, son birkaç yüzyılda Din’e ve dolayısıyla Tanrı’ya karşı açık bir muhalefet 

sergiler hale gelmiştir.  

Rönesans, Reform, Aydınlanma ve Fransız Devrimi gibi düşüncenin önünü açan durumlar 

yanında, bilim ve teknoloji alanında kaydedilen gelişmeler ve bu gelişmelerden elde edilen 

birtakım veriler, dini müktesebata karşı ciddi şüphe ve tehditler oluşturmuştur. Buna Hristiyan 

inancının temsilcisi konumunda olan din adamları ve kilisenin baskıcı tutumu da eklenince, 

Din’e ve Tanrı’ya karşı sergilenen muhalefetin şiddeti daha da artmıştır. Zira Hristiyan 

inancında kilise ve din adamları, Tanrı’ya da aracılık eden bir fonksiyon icra ettikleri için, 

onların uygulamaları aynı zamanda Din’in ve Tanrı’nın uygulaması olarak algılanıyor ve 

muhalefet onlar üzerinden doğrudan Din’e ve Tanrı’ya yöneliyordu.  

Antony Flew de geçen yüzyılda din ve Tanrı karşısında negatif tutum sergilemiş isimlerden 

birisidir. Gençlik yılları Hristiyanlığın baskıcı öğretisi ekseninde şekillendiğinden, kendi 

düşüncesinin farkına vardığı andan, neredeyse ömrünün sonuna kadar bir ateist olarak 

yaşamıştır. Ateist olmasında, kilise ve din adamlarının tavrı yanında teistik inancın kendi 

argümanlarını mantıksal ve bilimsel temelde gerekçelendirememesi de önemli rol oynamıştır. 

DNA ilgili çalışmalardan elde edilen veriler başta olmak üzere bilimsel birtakım yeni 

gelişmeler, ateizmin en önemli dayanağı olan evrim teorisini sarsmaya başlayınca, Flew’ün de 

ateist düşünceleri sorgulama ve ondan uzaklaşarak deistik inanca yönelme süreci başlamıştır. 

Flew bu aşamada herhangi bir vahyin Tanrı’sına değil, kendi akli verilerinin işaret ettiği bir 

Tanrı’ya inandığını özellikle vurgulamıştır. Bu bildiride Flew’ün inanç değişimine dair süreç 

ele alınarak tartışma konusu yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Din, Bilim, Tanrı, DNA, İnce Ayar.    
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Evli Çiftlerde Çift Uyumu, Evlilik Çatışması ve Çatışma Çözüm Stillerinin İncelenmesi 

 

Aynur Toprak
141

 

 

 

Özet 

Evlilik; sevgi, bağlılık, güven, cinsellik, çocuk sahibi olma, beraberlik gibi birçok gereksinimi 

karşılama beklentisi içerisinde ömür boyu beraber ve mutlu olma amacıyla aile ilişkisinin 

kurulduğu bir kurum olarak ifade edilebilir.  

Bireylerin birçok gereksinimi karşılamak üzere gerçekleştirdiği bu evlilikler sürekliliği olan 

ve sonlanan evlilikler olarak farklılık gösterebilmektedir. Sürekliği olan evlilikler eşlerden 

birinin ölümü ile sonlanırken kimi evlilikler çift uyumunun ve evlilik doyumunun çeşitli 

sebeplerle sağlanamaması sonucu çiftler arasında yaşanan çatışmalar ile sonlanabilmektedir. 

Bu bağlamda eşlerin yaşamış oldukları evlilik çatışmalarında sorun çözmek amacıyla 

kullandıkları farklı çözüm yolları bulunmakta olup bu yollar çiftler arasında 

farklılaşabilmektedir. 

Bu araştırmanın amacı evli çiftlerin arasındaki çift uyumunun bazı değişkenlere göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek, evlilik çatışmaların hangi çözüm stilleri kullanılarak 

sonlandırıldığını veya sonlandırılmaya çalışıldığını incelemek, evli çiftlerin yaşamış olduğu 

evlilik çatışmalarının ve çatışma çözüm stillerinin cinsiyet, eğitim düzeyi, çalışma durumu 

gibi çeşitli değişkenler ile ilişkili olup olmadığını incelemektir. Bu araştırma, üzerinde 

çalışmakta olduğum yüksek lisans tezimin yalnızca kavramsal çerçevesini içermekte olup 

herhangi bir anket veri çalışması yer almamaktadır. 

Sağlıklı evlilikler, sağlıklı ebeveynler, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı toplum döngüsü 

düşünüldüğünde evlilik uyumunun, evlilik çatışmasının ve olumlu/olumsuz çatışma çözüm 

stillerinin incelenmesinin literatüre katkı sağlayacağı, bu alanda evli çiftlerle çalışan 

uzmanlara ışık tutacağı ve çiftlerin evlilik esnasında yaşadıkları çatışmalara olumlu çözüm 

stilleri kullanarak çözüm üretmeleri noktasında önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Evlilik, Çatışma, Evlilik Uyumu, Evlilik Çatışması, Çatışma Çözüm 

Stilleri 
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Genel Hatlarıyla Kırâat İlmi 

 

Arş. Gör. Ali Haydar ÖKSÜZ
142

 

 

Özet 

Kur’ân’ı Kerim, Peygamber Efendimize yirmi üç sene içerisinde vahyolunmuş ve mütevatir 

kırâatler ile günümüze kadar tahrife uğramadan ulaşmıştır. Kur’ân’ı Kerim, Peygamber 

Efendimizden işitildiği şekilde, o günden bu güne kadar, büyük bir arzu ve istekle okunmuş 

ve okutulmuş kutsal bir kitaptır. İslam dininin ilk dönemlerinde kırâat öğretimi şifahen 

oluyordu. Daha sonraları ise Kur’ân’ın bir Mushaf haline getirilmesi ve bunu takiben 

çoğaltılıp belli başlı ilim merkezlerine gönderilmesiyle, kırâat öğretimi daha düzenli bir 

şekilde ilerlemeye devam etmişti. Bunun sonucunda da farklı kırâat okuyuşları ve kıraat 

imamları ortaya çıkmış, bunların yolundan giden kimseler de kendilerine ait bir yol 

izlemişlerdi ve kırâat ilmi, müstakil bir ilim olarak ortaya çıkmış ve gelişmeye devam etmişti. 

Kırâat ilmi ile ilgili çalışmaların çoğalmasıyla birlikte de hicri III. asrı takiben kırâat âlimleri 

kırâatleri tedvin etmeye başlamış ve bunun sonucunda kırâat ilmi ile ilgili eserler ortaya 

çıkmaya başlamıştı.  

Kırâat ilmi ve gelişimini ele aldığımız bu çalışmamızda, derinlemesine bir incelemeden 

ziyade konuyu genel hatlarıyla ele almaya çalıştık. Öncelikle kırâat ilminin tarifini, konusunu 

ve amacını kısaca belirttikten sonra kırâat ilminin doğuşunu ve gelişmesini açıklamaya ve 

kırâat ilmi açısından önemli olan birkaç kavramı kısaca tanımlamaya çalıştık. 

Araştırmamızda, kırâat ilmi için büyük önem teşkil eden yedi harf meselesini kısaca izah 

ettikten sonra kırâatlerin çeşitlerini açıkladık. Kırâat ilmi açısından meşhur olan kırâat 

imamları ve hicri III. asır ile birlikte tedvin edilen kırâat ilmi ile ilgili bazı önemli eserlere 

kısaca değindikten sonra günümüzde kırâatlerin durumu hakkında kısa bir bilgi verdik. Bu 

araştırmayı yaparken amacımız, zihinlerde kırâat ilmi ve gelişimi ile alakalı genel bir bilgi 

bırakmak olacaktır. Kırâat ilmi ile ilgili daha sonraları yapılacak olan çalışmalarda yol 

gösterecek temel konular olduğunu düşündüğümüz için, kırâat ilminin genel hatlarıyla 

bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle kırâat ilmi, gelişim aşamaları, müstakil bir ilim haline 

gelmesi, kırâat çeşitleri ve meşhur kırâat imamlarını içeren bir araştırma yapmayı uygun 

gördük.  

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Kırâat, Yedi Harf 
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Şâz Kırâat 

 

Arş. Gör. Ali Haydar ÖKSÜZ
143

 

 

Özet 

Kur’ân’ın yazılması, Mushaf haline getirilmesi, harekelenmesi ve noktalanması ile oluşan 

kırâat ilminin tarihi seyri, Kur’ân’ı Kerim’i daha iyi anlama çabaları ile daha da olgunlaşma 

sağlamıştır. Kur’ân’ı Kerim kırâatleri içerisinde sahih olanların yanında şâz olan kırâatler de 

mevcuttur. Sahih olarak kabul edilen kırâatlerin şartları; sahih bir sened ile nakledilen, Hz. 

Osman Mushaf’ına ve Arap dili gramerine uygun olan kırâatler olarak İslam âlimleri 

tarafından belirlenmiştir. Bu şartlara uymayan kırâatler ise şâz olarak kabul edilmiştir. Şâz 

Kırâat; senedi sahih olmayan veya sahih kırâat şartlarından herhangi birini taşımayan 

kırâatlere denilmektedir. Tarih boyunca İslam âlimleri çeşitli alanlarda sahih kırâatlerle 

birlikte şâz kıraatlerden de faydalanmışlardır. Kırâat ilmi alanında eser veren âlimler, 

eserlerinde şâz kırâatler için de bir bölüm ayırmışlar ve konuyu incelemişlerdir. Bunun 

yanında, müstakil olarak şâz kırâatler ile ilgili yazılmış eserler de mevcuttur. Bu eserler 

içerisinde şâz kırâatlerden makbul olanlar ile olmayanlar ayrılmış ve İslami ilimler için 

faydası olabilecek olan kıraatler beyan edilmiştir. Şâz kırâatler, bazen sahih olan kırâatte yer 

alan anlamı açıklayıcı olarak, bazen Arap dili konuları için delil olarak, bazen de fıkıh 

alanındaki bazı konular için katkı sağlamak amacı ile kullanılmışlardır.  

Şâz kırâatlerin sahih kırâatlerin yanında bilinmesi gereken önemli bir konu olduğu âlimler 

tarafından kabul edilmiştir. Bu nedenle şâz kırâatler, kırâat ilmi ve İslami ilimler açısından 

önemli ve bilinmesi gereken bir konudur. Şâz kırâatler, İslam alimleri tarafından çeşitli 

konularda dayanak olarak kullanılmış, İslami ilimler için önemli bir yere sahip olan, 

haklarında farklı çalışmalar ve eserler olan kırâat ilminin önemli parçalarından biridir. Bu 

çalışmamızda, kırâatlerin kabul edilme şartları, kırâatlerin genel tasnifi ile ilgili bilgi verdik. 

Daha sonra şâz kırâatler hakkında genel bir bilgi, kırâat ilmi içerisinde nasıl oluştuğu, tarihi 

seyri, çeşitleri, hükmü ve okuyuşları şâz kabul edilen imamlar ile ilgili bilgi aktarmaya 

çalıştık. 

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Kırâat, Şâz, Şâz Kırâat 
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Ailede Yaşanan Çatışmaların Psiko-Sosyal Nedenleri ve Çözüm Önerileri 

 

Asst. Prof. Dr. Ömer Faruk SÖYLEV
144

 

 

 

Özet 

Mutluluğu etkileyen faktörlerin temelini aile içi ilişkiler oluşturmaktadır. Sağlıklı aile 

ilişkileri insanın mutluluğunu ve toplumun huzurunu birinci derecede etkilemektedir. Ancak 

aile içi ilişkiler her zaman arzu edildiği şekilde gerçekleşmez. Tüm iyi niyet ve çabalar aile 

içinde çeşitli şiddetlerde çatışmalar yaşanmasını engelleyemez. Aslında çatışma yaşamak, 

insan yaşamının bütünüyle karşı konulamaz, tamamıyla ortadan kaldırılamaz bir parçasını 

oluşturur. Çatışma, sadece aile içi ilişkilerde değil, tüm insan ilişkilerinde kaçınılmaz bir 

şekilde o ilişki içinde yaşanır.  Diğer insan ilişkilerinde olduğu gibi aile içi ilişkilerde de 

çatışmalar yaşamak mutlu ve huzurlu olmanın önünde bir engel değildir. Bilakis ilişkilerde 

çatışma yaşanmaması olağan olmayan bir durum olarak değerlendirilebilir. 

Bu bildiride, ailede çatışma alanlarını etkileyen modern yaşam tarzı, üretim ve tüketim 

alışkanlıkları, bireysellik, değişen aile rolleri gibi sosyal nedenler, duyguların günlük yaşamda 

giderek önem kazanması, benlik ve kişilik algılarında artan farkındalık, var olma çabası ve 

onaylanma ihtiyacı; sevmek, sevilmek, saygı görmek, takdir edilmek, önemsenmek gibi 

psikolojik ihtiyaçlar ile ilgili nedenler birlikte yorumlanacak ve çözüm yolları tartışılarak 

öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ailede çatışma, psiko-sosyal neden, çözüm 
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Şeyhülislam İbn Kemal’e Göre Ruhun Mahiyeti ve Beden ile İlişkisi 

 

Asst. Prof. Dr. Ömer Faruk SÖYLEV
145

 

 

 

Özet 

Şeyhülislam İbn-i Kemal, Osmanlı Devleti’nin en güçlü olduğu zamanlarda yaşamıştır. Fatih 

döneminde şehzade II. Bayezid’e lalalık yapan dedesi Kemal Paşa’ya nispetle Kemalpaşa-

zade (Kemalpaşaoğlu) ya da İbn Kemal olarak tanınmakla birlikte asıl adı Şemsettin Ahmet b. 

Süleyman’dır. Çağının önde gelen ilim ve devlet adamlarından biri kabul edilen ve Osmanlı 

Devlet yönetiminin kadılık, kazaskerlik ve şeyhülislamlık gibi önemli kademelerinde görev 

yapan İbn Kemal, tefsir, hadis, fıkıh gibi temel İslam bilimleri başta olmak üzere mantık, 

felsefe, tarih, edebiyat ve hatta tıp alanları da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede 200 kadar 

eser vermiştir. Şeyhülislam Ebussuûd Efendi, onun yetiştirdiği meşhur alimlerdendir. Yavuz 

Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın padişah olduğu dönemlerde şöhreti zirveye 

ulaşmıştır. 

Çok yönlülüğü ve birçok ilme vukufiyeti sebebiyle dönemindeki Osmanlı ilim ve kültür 

hayatının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen İbn Kemal’in ruhun mahiyeti ve 

beden ile ilişkisi hakkındaki görüşlerinin ortaya çıkartılması, hem İmparatorluğun güçlü 

olduğu 16. Yüzyıl Osmanlı düşünce yapısının anlaşılmasına katkı sağlayacak hem de 

günümüz ruh ve beden sağlığı çalışmalarına ışık tutacaktır.  

Bu bildiride, İbn Kemal’in ruhun mahiyeti ve beden ile ilişkisi hakkındaki görüşleri “Risale fi 

Beyani’n-Nefs ve’r-Ruh ve’l-Beden” adlı eseri çerçevesinde incelenecektir. 
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Serbest Bölgelerin Bölge Ekonomisine Katkıları: Denizli Denser Aş Örneği 

 

Asst. Prof. Dr. Yusuf KAYA
146

 

 

 

Özet 

Uluslararası ticaret hacimlerinin arttırılmasında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin çokça 

başvurduğu serbest bölge kurulumları, bulundukları ülkenin ve bölgenin ekonomik gelişimine 

doğrudan katkıda bulunmaktadırlar. 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygınlaşan, ülke 

sınırları içerisinde kurulmalarına rağmen, bölgede faaliyet gösteren kuruluşlara, vergi ve 

gümrük kanunlarında ayrıcalık sağlayan serbest bölgeler, ülkemizde de hızla yaygınlaşmış, 

2019 yılı itibariyle 18 adede ulaşmıştır. Sayının ilerleyen yıllarda da hızla artması 

beklenmektedir. Serbest bölgeler bulundukları yerde, ihracat yapacak olan firmaların, 

uluslararası piyasada rekabetle başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu 

bağlamda serbest bölgeler, firmalara sağladığı vergi avantajları dışında, uygun maliyetli 

enerji, gümrüksüz alanda stok tutma, takas mekanizması, serbest kar ve sermaye transferi gibi 

birçok farklı alanda fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada serbest bölgelerin bulundukları ile ve 

bölgeye katkılarının yanında, Denizli’de 2002 yılında kurulan Denizli Serbest Bölge 

Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve Denizli ihracatına olan etkileri aktarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Serbest Bölgeler, Denizli Serbest Bölgesi, Uluslararası Ticaret, Gümrük 
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Türk Küresel Değer Zincirlerinin İncelenmesi: Ampirik Çalışmaların Özeti 

 

Öğr. Gör. Mısra ÇAKALOĞLU
147

 

 

Özet  

Küresel değer zincirleri, küresel ekonomi özelinde katma değer yaratan ürünler üretilmesi 

bakımından önem teşkil etmektedir. Küresel değer zincirleri çalışmada, ülkelerin özellikle dış 

ticaret ve üretim yapılarındaki dönüşümün analizi perspektifinde incelenmesi bakımından 

önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Türk küresel değer zincirlerinin mikroekonomik ve 

makroekonomik boyutlarını ele alan karşılaştırmalı ampirik çalışmalara yer verilmiştir. 

Ampirik çalışmaların genelinde, Dünya Girdi Çıktı Veri Tabanı (WIOD) ile WTO-OECD 

ortak çalışması sonucunda açıklanan katma değerde ticaret (TiVA) verilerinden 

faydalanılmaktadır. Derleme niteliğindeki bu çalışmada yer alan ampirik çalışmalar literatüre 

farklı bir bakış açısı kazandırmakta ve yeni çalışmalar için bir altyapı oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Küresel Değer Zincirleri, Girdi-Çıktı Analizi, Katma Değer Ticareti Jel 
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The effect of built environment on neighborhood relations in the context of social 

interaction 

 

Dr. Hale Öncel
148

 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Çağlar MEŞHUR
149

 

 

Abstract 

Social psychology is the scientific study of how people’s thoughts, feelings, and behaviors are 

influenced by the actual, imagined, or implied presence of others (Allport 1998). As a sub-

branch of social psychology, environmental psychology is primarily interested in the 

interaction between humans and the built and natural environment (Steg and Groot, 2019). Its 

aim is to gain a better understanding of the relationship between human behavior and the 

physical environment (Bechtel and Churchman, 2002). Nowadays, cities have a significant 

impact on human behavior as places where most people live. Considerable changes have been 

experienced in people's living spaces in recent decades. High-rise housing and gated-

communities commonly take part in cities. The aim of this study is to understand how the 

environment influences neighborhood relations. In the field study, 11 selected sample areas in 

Konya (Turkey) are analyzed. Each sampling area has a different urban pattern. Individual, 

structured interviews including open-ended questions were conducted among a random 

sample of 114 respondents.  

The study shows urban pattern has significant effects on neighborhood relations, solidarity 

and social ties. Social relations are strong in areas with detached houses. However, in areas 

with high-rise buildings social relations are weaker, furthermore most of the neighbors do not 

know or interact with each other. In gated communities selected for this study, mostly high 

blocks are separated with wide openings between them. Although these semi-public spaces 

seem to be opportunities for social relations, they are not used as much as anticipated. Besides 

these factors, walkability affects social relations. People are more likely to meet neighbors 

when walking whereas underground parking solutions decrease people's interaction with their 

environment.  

Key words: Built environment, Neighborhood relations, Konya. 
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Kültürel Difüzyon Etkisi ile Türkiye’de Birahanelerin Ortaya Çıkışı 

 

Öğr. Gör. Fahri DEMIR
150

 

 

 

Özet 

Osmanlı’da bira tüketiminin ve birahanelerin açılmaya ne zaman başladığı konusunda net bir 

tarih yoktur. 1950’ye tarihlenen “Eski Birahaneler” başlıklı bir gazete kupüründe İstanbul’da 

birahanelerin açılması Kırım Savaşı (1853-1856) sırasında İstanbul’a gelen İngiliz, Fransız ve 

İtalyan askerlerin talepleriyle ilişkilendirilmiştir. İlk birahaneler Beyoğlu’nda açılmış, bu 

birahanelerde sunulmak üzere pal ve porter ithalatına başlanmıştır. Biraya olan ilgi sadece 

İngliz, Fransız ve İtalyan askerleriyle de sınırlı kalmamıştır. Yabancı askerlerle beraber yerel 

halkın biraya ilgi duymaya da başlamıştır. Bu kültürel difüzyon İstanbul’a yepyeni bir yemek 

kültürü aktarılmasına sebep olmuştur.  
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Toplumsal Hafızanın Oluşturulması: Kutü’l Amare Zaferi’nin Hatırlatılması 

 

Kadir Burak TURGUT
151

 

 

  

 

Özet 

Hafıza doğrudan yaşadığımız şeyleri ifade eder. Hatırlama ise sonradan elde edinilmiş 

tecrübelerle birlikte geçmişin yeniden ele alınmasıdır. Bireysel hafızalar, toplumsal hafızada 

yer alan önemli işaret noktalarının belirlenmesi ile oluşur. Kolektif hafıza sonradan 

öğrenilebilmektedir. Liderler, toplumsal hafızayı yönlendirmek adına, tarihin farklı dönemleri 

için farklı okumalar yapabilmektedir.  

Günümüzde siyasi elit, sosyal medya, televizyon, internet, afiş gibi araçları kullanarak, 

toplumsal hafızanın düşüncelerini değiştirebilmektedir. Kolektif hatırlama konusunda ise 

liderlerin politikaları ve bir olayı hatırlatmaktaki söylemleri önemli bir yer tutmaktadır. 

Ayrıca anma ve törenler de toplumsal hafızayı belirli bir düzende tutmak için önem 

taşımaktadır. Vamik Volkan’a göre toplumsal hafızanın inşaasında seçilmiş zaferler ve 

seçilmiş travmalar kullanılmaktadır. Bunlar, toplumu bir arada tutacak, birlikteliği sağlayacak 

bir etkinliği oluşturmayı sağlarlar. 

Türkiye gibi göç havzasında bulunan bir yerde hatırlama daha zayıftır. Bu çalışmada 

toplumsal hafızayı yeniden canlandırmak için televizyonda, sosyal medyada, billboardlarda ve 

çeşitli yayın bölgelerinde halka duyurulan ve toplumsal bir hafıza inşaa etmeye yönelik bir 

tarihi olay olarak Kutü’l Amare Zaferi incelenecektir. Bu çerçevede, Kutü’l Amare’nin 

yeniden hatırlanması için yapılan faaliyetler ile literatür arasındaki ilişki sorgulanmıştır. 

Kutu’l Amare’nin Türk coğrafyasından uzak olmasına rağmen, ve olayın üzerinden yüz 

yıldan uzun bir süre geçmesine rağmen topluma hatırlatılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. 
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1957 Suriye Krizi: Bürokratik Karar Modeli Üzerinden Türk Dış Politikası’nın Analizi 

 

Kadir Burak TURGUT
152

 

 

Özet 

Bu çalışmada, 1957 Suriye Krizi’nde Türk Dış Politikası’nda karar merciilerinin neye 

dayanarak ve nasıl hareket ettiğini açıklamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bürokratik karar 

verme modeli açıklanmış ve 1957 Suriye Krizi’ne uygulanmıştır. Yasama - yürütme ilişkileri 

ve parti mekanizması ile bu iki organın rollerinin hukuksal çerçevede kalıp kalmadığı 

incelenmiştir. 1924 Anayasası’na göre yasama organına birçok yetki verilmesine karşın, 1957 

Suriye Krizi’nde bu yetkilerin yürütme organı tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Parti 

mekanizması sayesinde yürütme organı, yasama organına nazaran kontrolü eline almıştır. 

Disipliner parti yapısı ve parti içi denetimlerin az yapılması dolayısıyla, yürütme organının 

denetimi için sadece yasama organındaki muhalefet grubu vardır. Seçim sistemi sebebiyle 

muhalefet aldığı oy oranında meclis içinde temsili edilemediğinden, yapabilecekleri 

muhalefet sınırlı kalmıştır. 1957 Suriye Krizi’nde Türkiye adına Başbakanın görüş bildirdiğini 

ve aktif olarak görev yaptığı gözlemlenmiştir.1957 Suriye Krizi’nde bürokratik karar verme 

modelininin dışına çıkan bir yapı saptanmıştır. Bu durumun gözlemlenmesinde Türkiye’nin 

siyasi tarih geçmişi, dönemin liderlerinin özellikleri etkildir. 
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Toplumsal Değişme, Gelişme, Kalkınma ve Eğitime Eleştirel Bir Bakış 

 

Asst. Prof. Dr. Mehmet ŞEREN
153

 

 

 

Özet 

Genel olarak değişme kavramı, bir farklılaşmayı ifade etmek için kullanılmaktadır. Bunun 

için süreç gereklidir. Bu farklılaşma olumlu ya da olumsuz olabilir. Bunun ayırdına varmak 

için kavrama yüklenen anlam ve değer önemlidir. Toplumsal değişme ise, toplumu oluşturan 

kurumlar ve bu kurumlar arasındaki ilişkilerin farklılaşması olarak tanımlanmaktadır. Bu 

farklılaşmaların yönü olumlu ise toplumsal gelişme ve kalkınma kavramları kullanılmaktadır. 

Bu nedenle her toplumsal değişme, bir toplumsal gelişme ve kalkınma değildir. Ancak her 

toplumsal gelişme ve kalkınma bir toplumsal değişmeyi ifade eder. Bir toplumsal kurum 

olarak eğitimin toplumsal değişme, gelişme ve kalkınma ile yakından ilişkili olduğu dikkate 

alındığında eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda bu çalışmanın amacı, toplumsal 

değişme, gelişme ve kalkınma kavramlarının eğitimle ilişkilerini belirlemektir. Çalışmada 

toplumsal değişme, gelişme ve kalkınma kavramlarının kullanım biçimleri, eğitimle 

ilişkilendirilerek açıklanmıştır. Bu doğrultuda yöntem olarak kavram analizi ve ilişkisel 

tarama modeli kullanılmıştır. Toplumsal değişme, gelişme ve kalkınmanın kavramsal 

anlamlarının bazen aynı bazen farklı anlamda kullanıldığı ve bu konuda eğitimin önemli bir 

değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Demokrasi Kavramı Üzerine Bir İnceleme 

 

Asst. Prof. Dr. Yunus KOÇ
154

 

 

Özet 

Demokrasinin en bilinen tanımı profesyonel siyasetçilere ihtiyaç duyulmaksızın, halkın kendi 

kendisini doğrudan veya dolaylı olarak yönettiği bir hükümet şekli olmasıdır. Tanımda bahsi 

geçen “halk” ve “kendi kendini yönetme kavramlarının” ne anlama geldiği önem arz 

etmektedir. Demokrasinin tarihsel süreci içerisinde kendi bünyesinde taşıdığı “halk” ve 

“halkın yönetimi” kavramları farklı şekillerde uygulama alanı bulmuş ya da her dönemin 

kendi düşünürleri tarafından farklı anlamlar ve değerler yüklenmeye çalışılmıştır. Bu tarihi 

süreç, “demokrasi” kavramının nasıl ele alınması gerektiği noktasında ipuçlar verir. Bu 

noktada dikkat çeken anahtar kavramlar özgürlük, eşitlik, seçim ve temsildir. Dolayısıyla 

demokrasiyi anlama ve anlamlandırma açısından bu kavramlara her dönem yüklenen yeni 

manalarla “halk” ve “halkın yönetiminin” farklı olarak ele alınmasını beraberinde getirdiği 

söylenebilir. Diğer bir ifadeyle bu çalışmada, özgür ve eşit olan halk kimdir, seçilme 

kriterlerine sahip olan halk hangisidir, temsil aracı ile halkın yönetimi arasında nasıl bir ilişki 

söz konusudur gibi sorular dikkate alınarak “halk” ve “halkın yönetimi” kavramları 

tanımlanmaya çalışılacaktır. 
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Özet 

Günümüzde örgütler değişime kolaylıkla uyum sağlayabilen, müşteri istek ve beklentilerinde 

meydana gelen değişime çok hızlı cevap verebilen ve örgütün amaçlarını benimsemiş 

çalışanlara çok daha fazla ihtiyaç duyar hale gelmişlerdir. Örgütler çalışanlarını güçlendirmek 

suretiyle harcadıkları zamana ve enerjiye değecek bir iş yaptığına inandırabilir ve onları her 

türlü karar mekanizmasına dâhil etmek suretiyle yapılan işlerin sonuçlarından sorumluluk 

duymalarını sağlayabilirlerse işlerinden memnun olmalarını ve daha iyi bir performans 

göstermelerini sağlayabilirler. Bu çalışmanın amacı psikolojik güçlendirmenin çalışanların iş 

tatmini üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaçla Denizli ili ve ilçelerinde faaliyette 

bulunan özel bir bankanın 176 çalışanı üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

banka çalışanlarının psikolojik güçlendirme algılarını ölçmek amacıyla Spreitzer (1995) 

tarafından geliştirilen 4 boyutlu (anlamlılık, yeterlilik, özerklik ve etki) ölçek kullanılmıştır. 

Çalışanlarının iş tatminlerini ölçmek amacıyla Brown ve Peterson (1994) tarafından 

geliştirilen ve 5 maddeden oluşan tek boyutlu iş tatmini ölçeği kullanılmıştır. Demografik 

özellikler frekans dağılımı ve yüzde analizi ile incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi 

belirlemek amacıyla korelasyon ve regresyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda sadece anlamlılık, yeterlilik ve özerklik alt boyutlarının iş tatmini üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Etki alt boyutunun ise iş tatmini üzerinde anlamlı bir 

etkisi bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Güçlendirme, İş Tatmini, Banka Çalışanları    
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Özet 

Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin iş yüklerinin belirlenmesi amacıyla bir ölçme aracı 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline ile 

desenlenmiştir. Araştırmada Ekinci ve Sabancı (2019) tarafından sınıf öğretmenlerinin iş 

yüklerini belirlemek üzere gerçekleştirilen nitel araştırma sonucunda elde edilen verilerle 

oluşturulan ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmada çalışma 

evreni Antalya merkez ilçeleri olarak belirlenmiştir. Örneklemin belirlenmesinde birinci 

aşamada tabakalama ikinci ve üçüncü aşamada basit tesadüfi örnekleme yöntemleri 

kullanılmıştır. Sonuç olarak, örneklem 237 sınıf öğretmeni örneklemi oluşturmuştur. Ölçme 

aracının geçerlik çalışmaları için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, güvenirlik 

çalışmaları için ise Cronbach Alpha katsayıları, faktörler arası korelasyon katsayıları ve 

madde-toplam korelasyonları incelenmiştir.  Ölçeğin Açımlayıcı faktör analizi sonrası Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO)= .933, Bartlett Küresellik testi χ2=9444,407 sd=1035 p=0,000 olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin tamamına ilişkin toplam Cronbach Alfa güvenirlik değeri .965’dir. 

Ölçme aracına ait ortak faktör varyanslarının (communalities) ise .502 ile .921 arasında 

olduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre “E Okul” ile “Kurul, Komisyon ve 

Toplantıları” arasındaki ilişkin düşük düzeyde olduğu diğer boyutlar arasındaki ilişkinin ise 

orta düzeyde olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, “Sınıf Öğretmenlerinin İş Yükü Ölçeği” 

“Sosyal Etkinlik ve Rehberlik”, “Kurul, Komisyon ve Toplantıları”, “E Okul”, “Eğitim ve 

Öğretim” “Veliler”, “Ölçme ve Değerlendirme” ve “Evrak” olmak üzere 7 boyut ve 46 

maddeden oluşmuştur. Böylece yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda, 

Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görevli sınıf öğretmenlerin “İş Yükleri” 

ile ilgili görüşlerinin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç elde 

edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: öğretmenlik mesleği, iş yükü, sınıf öğretmenliği, ölçek 
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Sınıf Öğretmenlerinin Algıladıkları İş Yükleri ve İş Yükleri İle İlgili Karşılaştıkları 

Sorunlar 
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Özet 

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin algıladıkları iş yükleri ve iş yükleri ile ilgili karşılaştıkları 

sorunlar incelenmiştir. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden Olgubilim deseni 

kullanılmıştır. Çalışma okulların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden uygun 

örnekleme, bu okullardan çalışma gurubunun belirlenmesinde ise maksimum çeşitlilik 

örneklemesi kullanılmıştır. Bu çerçevede çalışma gurubu 6 sınıf öğretmeninden oluşmuştur. 

Çalışmada hem mevzuat taranarak doküman analizi yapılmış hem de görüşme yöntemi ile 

verilerin toplanması sağlanmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılmıştır. Veriler, QSR N-VİVO12 nitel araştırma paket programından 

yararlanılarak içerik analizlerine tabi tutulmuştur. Bulgulara göre nöbet görevlerini yaptıkları 

gün sınıf öğretmenlerinin verimliliklerinin düştüğü, nöbet görevinin aynı zamanda yapılması 

gereken diğer işler üzerinde baskı yarattığı belirlenmiştir. Öğretmenler öğrencilerin bireysel 

farklılıklarına göre eğitim içeriği düzenlemenin, eğitim ortamı düzenlemenin, ölçme aracı 

geliştirmenin kendilerini çok yorduğunu ve zamanlarını aldığını ifade etmişlerdir. Velilerin 

öğretmenlerin işlerine müdahil olmaları, vakitli vakitsiz iletişim kurmak istemeleri ve sonuç 

olarak öğretmenlerin evlerinde bile iş ile ilgilenmelerine sebebiyet vermesi, benzer şekilde 

öğretmenlerin plan yapma, toplantı planlama, evrak düzenleme gibi birçok işi okul zamanında 

yapamayıp eve iş götürmeleri önemli bulgular arasındadır. Bütünde değerlendirildiğinde 

öğretmenlerin iş yükleri açısından mevzuatla öngörülen çerçevenin de dışında zaman, mekân, 

diğer ilişkiler ve psikolojik bakımından yük olarak tanımlanabilecek farklı içeriklerin 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin iş yükleri ile ilgili branşlara, öğretim kademelerine 

ve okul türüne göre farklı çalışmalara ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni, İş yükü, Öğretmenlik Mesleği. 
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Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İlişkili Değişkenler Üzerine Yapılan Lisanüstü 

Tezlerin İncelenmesi 

 

Asst. Prof. Dr. Özkan YILMAZ
162

 

 

Özet 

Bir örgütün performansı ve rekabet gücü, ürün veya hizmetleri etkili olarak üretmesine; 

fikirleri yeni ürün ve süreçlere dönüştürebilme yeteneğine bağlıdır. Geleceğin çalışma ortamı, 

sürekli değişen çevredeki gelişim ve değişimlere ayak uydurabilmek, örgütlerin yeteneklerini 

ve işbirliğini ön plana çıkartmakla mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda örgütsel vatandaşlık 

davranışı ile ilgili konular, örgütlerin verimliliği ve rekabet yeteneği üzerinde giderek artan 

bir şekilde etkili hale gelmektedir. Çalışanların performansında önemli bir role sahip örgütsel 

vatandaşlık davranışı, alan yazında sıklıkla araştırılan konular arasındadır. Örgütsel 

vatandaşlık davranışı ve ilişkili değişkenleri inceleyen birçok araştırma yapılmıştır. 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilgili lisansüstü tezleri 

inceleyerek örgütsel vatandaşlık davranışını etkileyen değişkenleri ve örgütsel vatandaşlık 

davranışının sonuçlarını belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak tezler yayın yılına, türüne, 

yönteme, veri toplama aracına, veri analiz türüne ve örgütsel vatandaşlık davranışıyla ilişkili 

değişkenlere göre incelenmiştir. Çalışmada özellikle “örgütsel vatandaşlık” kavramı ile ilişkili 

değişkenlerin incelenmesine önem verilmiştir. Araştırma nitel araştırma yönteminin 

kullanıldığı betimsel bir araştırma niteliğindedir. Verilerin toplanmasında doküman inceleme 

tekniğinden faydalanılmıştır. Veriler Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri 

tabanında “Örgütsel Vatandaşlık” sözcüğü kullanılarak aratılan ve erişim iznine sahip olan 

lisansüstü tezler üzerinden toplanmıştır. Toplanan veriler “Tez İnceleme Formu” kullanılarak 

içerik analizi ile analiz edilip frekanslarıyla birlikte grafikler halinde sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Lisansüstü Tez, Doküman İncelemesi 
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Türkiye’de ve Dünya’da Helal Sertifikası Veren Kurum ve Kuruluşların Durumu 
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Özet 

Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde seri üretimin artması ürün çeşitliliğini ve üretim 

kapasitesini de artırmış fakat bunun yanı sıra bu ürünlerin kontrol edilebilirliği ve 

güvenilirliği konusunu da gündeme getirmiştir. Bunun yanı sıra sosyo-ekonomik koşulların 

değişmesi, toplumda çalışan kesimin artması nedeniyle bireylerin beslenme şekilleri de 

değişmiş ve bunun sonucu olarak hazır gıda tüketimi de artmıştır. Bu durum ürünlerin hijyen 

ve sağlık bakımından ele alınması zorunluluğunu beraberinde getirirken Müslüman 

toplumlarda bunların yanı sıra helal gıda kavramının önemini de artırmış durumdadır. Burada 

bireylerin satın alma kararını etkileyen kültürel bir faktör olan dini inanç faktörü karşımıza 

çıkmaktadır. Müslümanlar ve özellikle de gayr-i Müslimlerin hâkimiyeti altında bulunan 

ülkelerde yaşayan Müslümanlar, helal gıda ihtiyacı içindedirler. Tüketicilerin bu ihtiyacı 

sonucunda helal sertifikalama kavramı ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmada Türkiye’de ve Dünya’da Helal Sertifikası veren kurum ve kuruluşların 

durumundan ve helal gıdanın ülke ekonomisine katkılarına değineceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Helal gıda, Helal sertifikası, Türkiye’de helal gıda, Dünya’da Helal 

Gıda, Helal Gıda Pazarı. 
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Framing of News on Environmental Problems in Kyrgyzstan Press 
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164

 

 

 

Özet 

There are many environmental problems which modern world faces. Indicators such as global 

warming, population growth, air pollution, and the decline of renewable resources threaten 

environmental ecology day by day. In parallel, different disciplines discuss the possibilities of 

a sustainable economic development without risking the basic needs of future generations. 

These debates are also brought to the agenda by non-governmental organizations, activists, 

politicians and citizens. Awareness of environmental issues is within the responsibility of 

media as well as these actors. Media is recognized as a potential force in raising awareness of 

environmental issues and guiding environmental policies. Nevertheless, environmental issues 

may be among the least important subject of news in media. 

In this study, in order to evaluate how the news related to environmental problems are framed 

in media, all issues of a private and a public newspaper with the highest circulation in 

Kyrgyzstan in 2018 were scanned and content analysis of 54 news on environment has been 

reached. Within the scope of the analysis, in order to create frames of news, subjects were 

categorized, and common frames of news were identified. News’ frames are analyzed through 

environmental-health, risk-threat; economy-political categories. At the same time, by using 

the conceptual framework of the diversity of news, how journalists use multiple and critical 

perspectives in their news texts is evaluated. The findings show that environmental problems 

are handled in the direction of ‘economic-political frameworks’, ‘risk frameworks’ and 

‘responsibility frameworks’. 

Key Words: Environmental Problems, Kyrgyzstan, Framing of News, Content Analysis. 
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Görüşleri (Batman İli Örneği) 

 

Mahsun AYGÜNEŞ
165
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166

 

 

Giriş 

Bu çalışmanın amacı, Batman il merkezindeki yaygın eğitim kurumlarında eğitim 

teknolojilerinin uygulanmasında karşılaşılan durumları öğrenmek ve bunları 

değerlendirmektir. Çağımızın önemli bir enstrümanı olan teknolojik gelişmeler toplumsal 

kurum ve yapıları etkilemektedir. Bu etkinin eğitim sistemi üzerindeki belki de en önemli 

yansıması eğitim teknolojileri ile ilgili gelişmelerdir. Bu gelişmeleri iyi anlamak eğitimin ve 

dolayısıyla ülkelerin geleceği adına önemli ve değerlidir. 

Yöntem 

Bu çalışmada nitel araştırma modellerinden olgubilim modeli kullanılmıştır. Eğitim 

teknolojilerinin uygulama boyutu ve bunun yaygın eğitim kurumlarındaki yapılan eğitim 

faaliyetleri üzerindeki farklı boyutlarıyla etkisinin derinlemesine gözlemlenmesi adına eğitim 

personelinin görüşlerine başvurulması bu modelin seçilmesinde etkili olmuştur. 

Veri toplama aracı olarak da yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi seçilmiştir. Görüşme 

soruları, Dünya'daki eğitim teknolojileri ile ilgili gelişmeler ve Türkiye'de eğitim sistemine bu 

teknolojilerin entegrasyonu için yapılan çalışma ve projeler göz önünde bulundurularak 

hazırlanmıştır. Bu görüşme sorularındaki amaç eğitim teknolojileri uygulamalarında 

karşılaşılan olumlu ve olumsuz durumları öğrenmek ve geleceğe dair bir fikir sahibi olmaktır.  

Çalışma grubu, maksimum çeşitlilik ve tipik durum örneklemesi yöntemiyle belirlenen 

Batman ilinde bulunan bir halk eğitimi merkezi, bir gençlik eğitimi merkezi ve birçok amaçlı 

toplum merkezindeki 8 yönetici ve 10 öğretmen olmak üzere toplam 18 eğitim görevlisidir. 

Bu bağlamda kurumların belirlenmesinde tipik durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. 

Farklı tipteki kurumlardan farklı görev süresine sahip eğitim personellerinin seçilmesinde ise 

maksimum çeşitlilik örneklemesi yönteminden yararlanılmıştır. 

Bulgular ve Sonuç 

Araştırma halen tamamlanma aşamasında olduğundan dolayı bulgu ve sonuçlar ilerleyen 

zamanda eklenecektir. 
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Bulanık Moora Yöntemi ile Konveyör Seçimi 
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Özet 

Malzeme taşıma sistemleri, hem üretim hem de hizmet sektöründe önemli bir yere sahiptir. 

Malzemelerin yüklenmesi, taşınması ve depolanması vb. faaliyetlerin yapılmasında kullanılan 

bu sistemler hem üretimin hem de hizmetin verimliliğini etkilemektedir. Konveyörler, iki 

sabit nokta arasında sürekli veya aralıklı malzeme taşınmasını sağlayan malzeme taşıma 

sistemleridir. Bu araçlar, sabit olacakları gibi hareketli de olabilirler. Konveyörlerin seçimi, 

bu aracı kullanan işletmeler için önemli bir karar verme problemidir. Doğru konveyörün 

seçimi ile elektrik giderleri ve iş gücü azaltılabilir ve üretimin veya hizmetin verimliliği de 

artırılabilir. Konveyör seçiminde birçok alternatif ve kriter bulunduğundan dolayı bu seçimde 

çok kriterli karar verme yöntemi kullanılabilir. Bu çalışmada birçok kriterli karar verme 

yöntemi olan bulanık MOORA yöntemi ile konveyör seçimi yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bulanık MOORA, Konveyör Seçimi, ÇKKV. 
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Özet 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri, son zamanlarda üniversitelerin en popüler 

bölümleri arasında yer alaya başlamıştır. Bu bölümde öğrenim gören öğrencilerin aşçı 

olabileceklerine ilişkin önemli beklentileri vardır. Bu araştırmanın amacı bölüm 

öğrencilerinin aşçılık mesleğine ilişkin algılarını metafor analiz yöntemiyle belirlemektir. 

Çalışmanın evrenini 2018-2019 öğretim yılında Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda öğrencilere “Aşçılık …. gibidir, çünkü ……” şeklinde bir ifade yönetilmiş, birinci 

boşluğa bir metafor, ikinci boşluğa bu metaforu tercih etme nedenlerini yazmaları istenmiştir. 

Geçerli olduğu belirlenen 32 metafor içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda 

aşçılık mesleğine ilişkin öğrencilerin metaforları soyut ve somut varlıklar olmak üzere iki ana 

grupta toplanmıştır. Soyut varlıklar başlığı altında oyuna benzetilen (sporcu, pubg, futbol ve 

dans etme), mesleğe benzetilen (fotoğrafçılık, askerlik, sanatçı, kimyagerlik, hamallık, 

ressamlık, doktorluk ve müzisyenlik) ve manevi duygulara yönelen (aşk, sabır taşı, hayat, 

anne, uzay boşluğu ve dünyanın merkezi) ifadeler; somut varlıklar başlığı altında ise doğaya 

benzetilen (karınca, çınar, deniz, güneş, ay ve rüzgar) ve maddi varlıklara benzetilen 

(orkestra, otoyol, robot, makine, telefon ve kumbara) ifadeler toplanmıştır. Metaforlardaki bu 

farklılık aynı bölümde öğrenim gören öğrencilerin mesleğe yükledikleri anlamların ve 

dolayısıyla beklentilerinin farklılaştığı yönünde yorumlanabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aşçılık, Metafor, Üniversite, Öğrenci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169

 Toros Üniversitesi 
170

 Dokuz Eylül Üniversitesi 
171

 Bilim Uzmanı 



SADAB 4
rd

 International Social Research and Behavioral Sciences Symposium  

October 19-21, 2019 / Antalya, Turkey 

135 
 

 

 

Dil Planlaması Kapsamında Medya Planlamaları ve Süreçleri 

     

Asst. Prof. Dr. Kıyal K. ABDİRAİM
172

 

 

 

Özet 

Belli bir toplumun veya toplumların dil durumunu değiştirmek için yapılan tüm çabalar 

şeklinde tanımlanan dil planlaması, günümüz dünyasında en önemli disiplinler arası 

konulardan biridir. Bu konuda dil bilimin yanında iletişim, sosyoloji, hukuk ve uluslararası 

ilişkiler alanında çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı dil planlaması ile medya 

arasındaki çok boyutlu ilişkileri incelemektir. Hızla ilerleyen teknolojik çağ ve küreselleşen 

dünya, her alanda olduğu gibi dil politikası alanında da medya ve siyasi otorite faktörünün 

önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Dil politikası çerçevesinde yürütülen tüm 

faaliyet ve reformlar, siyasi otorite ve kamuoyu desteğiyle başarıya ulaşmaktadır. Dolaysıyla 

hedeflenen dil politikasının başarılı bir şekilde yürütülmesi için medya vazgeçilmez 

araçlardan biridir.   

Bu noktadan hareketle birinci bölümde dil planlama süreçleri ve türleri ile ilgili teorik 

bilgilere yer verilecektir. İkinci bölümde sağlıklı ve sürdürülebilir dil planlaması açısından 

medyanın rolü; kitle iletişim araçlarının, yazılı, görsel ve video materyallerinin etkileri ele 

alınacaktır. Ayrıca bu çalışma dil siyaseti alanındaki Türkçe kaynaklara da katkı sağlamak 

amacıyla da ortaya konulmaya çalışılacaktır.   
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Genel Öz-Yeterlik İnancı Ölçeğinin Geliştirilerek Sağlık Çalışanlarında Geçerlik ve 

Güvenirliğin İncelenmesi 

Kamuran Cerit
173

 

 

Özet 

Amaç: Bu çalışma genel öz-yeterlilik ölçeğinin geliştirilerek sağlık çalışanlarında geçerlik ve 

güvenirliğinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Metodolojik türdeki çalışma, üniversite hastanesi, şehir hastanesi ve özel 

hastane olmak üzere üç farklı hastanede, Ağustos 2017 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında 

yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini çalışmaya gönüllü olarak katılan 391 sağlık personeli 

oluşturmuştur. Ölçeğin kapsam geçerliğini sağlamak için oluşturulan madde havuzu sekiz 

uzmanın görüşüne sunulmuştur. Ölçeğin güvenirlik analizinde, test-tekrar test ve Cronbach 

alfa katsayısı hesaplanmıştır. Geçerlik analizlerinde, kapsam geçerlik indeksi (KGİ) 

hesaplanmış ve açımlayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmıştır. 

Bulgular: Ölçeğin KGİ 0,99 olarak belirlenmiştir. AFA sonucunda varyansın % 58,69’unu  

açıklayan iki faktör elde edilmiştir. “Çaba ve kendine güven” faktörü 9 madde, “zorluklardan 

çekinme” faktörü 3 maddeden oluşmuştur. Ölçeğin geneli için Cronbach Alfa güvenirlik 

katsayısı 0.87; çaba ve güven faktörü için 0.90; zorluklardan çekinme faktörü için 0.70 olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği r=0,97 olarak hesaplanmıştır.  

Sonuç: Geliştirilen ölçek, genel öz-yeterlik inancını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve 

güvenilir bir ölçektir. 

Anahtar Kelimeler: genel öz-yeterlik, geçerlik ve güvenirlik  
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Toplumsal Cinsiyet ve Thorsten B. Veblen 

 

Öğr. Gör. Dr. Cihan Serhat KART
174

 

Öğr. Gör. Yusufcan ÇALIŞIR
175

 

 

 

Özet 

Toplumsal cinsiyet kavramı, sosyal bilimlerin farklı alanlarında üzerinde durulan, 

tanımlanmaya çalışılan bir kavram olmakla beraber, kavramın toplumsal bir alan olarak 

bilimin içinde nasıl yeniden üretildiği ve ele alındığı pek de araştırılan bir konu değildir. 

Özellikle iktisat yazınında feminist iktisat ekolünün çabaları bir yana bırakılırsa, toplumsal 

cinsiyetin iktisat yazınında nasıl üretildiği bugüne kadar net bir biçimde ele alınmış değildir. 

Ana akımın iktisat ekolünün dışında yer alan ve Ortodoks iktisada eleştirileri ile bilinen 

Amerikalı düşünür Thorsten B. Veblen’in eserleri bu anlamda ele alınmaya değer 

çalışmalardır. Bu çalışmalardan özellikle Aylak Sınıf’ın eleştirisi olarak bilinen eserde 

Veblen’in kadınları iktisadı hayat içinde nasıl konumlandırdığı incelendiğinde toplumsal 

cinsiyetçi bakış açısının sadece Ortodoks iktisada mahsus bir yaklaşım ve argümanlar 

setinden oluşmadığı görülecektir. Bu çalışmanın temel amacı, toplumsal cinsiyet kavramına 

ilişkin farklı tanımlamaları bir arada değerlendirdikten sonra, Veblen’in eserleri üzerinden 

onun, “kadın” ve “erkek”i nasıl tanımladığından hareketle toplumsal cinsiyetin bizzat bilim 

yazınında nasıl yeniden üretildiğini analşiz etmektir.  

Anahtar Sözcükler: Veblen, Toplumsal Cinsiyet, Ortodoks İktisat,  
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Hizmet Akdi ve Değişen Çalışma Biçimleri Üzerine Bir İnceleme 

 

Öğr. Gör. Dr. Cihan Serhat KART
176

 

Öğr. Gör. Yusufcan ÇALIŞIR
177

 

 

 

Özet 

Hizmet akdi, iş ve sosyal güvenlik mevzuatında önemli yer tutan bir kavramdır. Bu kavram 

bir yandan kimin işçi olarak nitelendirileceğini gösterirken, bir yandan da aslında mevzuatın 

kimlere uygulanacağına işaret etmektedir. Gerek doktrinde gerekse yargı kararlarında hizmet 

akdine ilişkin tanımlamalar yapılmış olmakla beraber, değişen çalışma koşulları ve ortaya 

çıkan yeni çalışma biçimlerine bağlı olarak bu tanımlamalar hem ve yetersiz eksik kalmakta 

hem de işlevsizleşmektedir. Geleneksel sanayi toplumu içinde, sabit bir mesaiye tabi olarak 

bir işverenin işyerinde tam zamanlı olarak çalışan işçinin yerini, artan bir şiddetle hizmetler 

sektöründe, esnek bir mesaiye bağlı olarak, çoğu zaman tam zamanlı olmanın dışında kalarak 

çalışan işçi almıştır. Bundan ötürü hizmet akdi tanımının geleneksel tanımının ötesinde, geniş 

kitlelerin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı şemsiyesinin altından ayrılmasına izin vermeyecek 

şekilde yeniden yapılması gereklidir. Bu çalışmanın amacı geleneksel tanımdan daha geniş ve 

kapsayıcı bir tanımlama getirmektir. Bu amaçla geleneksel tanıma ilişkin yargı kararları ve 

doktrin tartışmaları analiz edilecek daha sonra da bunların değişen çalışma koşullarını 

içerecek biçimde yenilenmesi ve genişletilmesi yoluna gidilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Hizmet akdi, esnekleşme, yeni çalışma biçimleri 
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Sosyal Kalkınmada Eğitimin Rolü: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (Oran) Örneği 

 

Dr. Elif Aybike BÜYÜKYILMAZ
178

 

 

 

 

Özet 

Bu çalışmada; bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla Orta Anadolu Kalkınma 

Ajansı (ORAN) ve TÜBİTAK işbirliği ile yürütülen “YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor” 

projesi ele alınmış olup açık uçlu sorulardan elde edilen nitel veriler kullanılarak dezavantajlı 

gruplarda dijital eğitimin sosyal kalkınmaya katkısı üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 21. Yüzyıl Becerileri, 
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Traceca Çok Taraflı Geçiş Belgesinin Hukuki Niteliği 

 

Öğr. Gör. Esra ŞEKER
179

 

 

 

Özet 

Taşıma senetlerinin “kıymetli evrak” mı yoksa “ispat senedi” niteliğini mi taşıdığı yönünde 

Türk Hukuk Öğretisinde görüş ayrılığı bulunmaktadır. Öyle ki 6102 Sayılı “Türk Ticaret 

Kanunu (TTK)” veya 4721 Sayılı “Türk Medeni Kanunu (TMK)”nda kıymetli evrak oldukları 

sınırlı sayıda (numerus clausus) düzenlenmiş olan senetlerin mi, yoksa, kanundaki genel 

tanıma uyan her bir senedin mi kıymetli evrak niteliğini taşıdığı yönünde bir temel görüş 

ayrılığı bulunmaktadır: Bir kısım görüş, TTK’de düzenlenen “konişmento” ve çoklu taşıma 

senedi olarak kullanılan “FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL)”nın dışında 

kalan taşıma senetlerinin kıymetli evrak niteliği taşımadığını savunmaktadır. Bir başka kısım 

görüş ise, TTK m.831 hükmünü dayanak göstererek, konişmento ve FBL gibi taşıma 

senetlerinin dışında kalan diğer taşıma senetlerinin kıymetli evrak niteliği taşıdığını 

savunmaktadır. 

“TRACECA Çok Taraflı Geçiş Belgesi” kullanımının uygulama alanı kazanmasına yönelik 

Protokol, 29/01/2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiş olan “TRACECA 11. Bakanlar 

Konferası”nda akdedilmiştir. Bu belgeler; TRACECA kapsamındaki taşımaların transit 

geçişlerinde, 01/01/2016 tarihi itibariyle uygulama alanı kazanmıştır. Bu nedenle doğacak 

uyuşmazlıklar bakımından TRACECA Çok Taraflı Geçiş Belgesi’nin hukuki nitelik 

vasıflandırmasının yapılması, bu belgenin bir kıymetli evrak mı yoksa ispat senedi niteliğinde 

mi olduğunun belirlenmesi yönünde çalışma konusu seçilmiş ve Türk Hukuku ile Avrupa 

Birliği Müktesebatı bakımından değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Hukuku, Avrupa Birliği Müktesebatı, Taşıma Senedi, Hukuki 
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Kırgız Türkleri’nde Misafirperverlik 

 

Öğr. Gör. Selda SERİN DOĞAN
180
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181

 

Özet 

Eski Türklerden bugüne kültürümüzde misafir ağırlamanın önemi çok büyüktür. Eski Türk 

kültüründeki misafirliğe dair bilgileri destanlardan, halk ve Dede Korkut anlatılarından okumaktayız. 

Bugün ise modern hayatın getirdiklerine rağmen bu önemli kültürümüzü sürdürmeye devam etmekte 

hatta bütün dünyada “Misafirperver Türkler” olarak anılmaktayız. Orta Asya’da yaşayan Kırgızlar için 

de aynı özellik söz konusudur. Asırlar boyu konar-göçer hayat tarzını benimsemiş olan Kırgız 

Türklerinin misafirperverlik, sofra kültürü bu çerçevede şekillenmiş ve bu önemli kültür günümüze 

kadar ulaşmıştır. Ayrıca bu kültür birtakım halk inanışları etrafında yorumlanarak katı kurallara 

bağlanmıştır. 

Bu çalışmada Kırgız Türklerinin gelenek ve göreneklerinde misafirin önemi üzerinde durulacak; 

misafirlerin karşılanması ve ağırlanmasında uygulanan adetler, misafirlere yapılan ikramlar hakkında 

bilgi verilecektir. Misafir ağırlamanın en önemli hususu olan sofra kurma, hazırlanan yiyeceklerin 

sunulması, sofradaki oturma düzeni; misafirlik ve sofrayla ilgili halk inanışları, ata sözleri ile sofra 

dualarına yer verilerek Kırgız misafirperverliği ve sofra adabı ele alınacaktır. 

Anahtar kelimeler: Türk Kültürü, Misafirperverlik, Kırgızların Gelenek ve Görenekleri, Halk 

İnanışları 
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Bir Toplumsal Duyarsızlaşma Örneği Olarak “Çocuk Cinayetleri”nde Semantik 

Doygunluk 

 

Ph.D. Nagihan ÇETIN
182

 

Özet 

Türkiye’de son yıllarda toplum sık sık çocuk cinayetleri ile yüzleşmektedir. Gerek internet 

ortamında gerek televizyon kanallarında çoğunlukla önce kaybolan sonra öldürüldüğü tespit 

edilen çocuk haberleri yer almaktadır. Bu vakaların çoğunda çocuğun tecavüze maruz 

kaldıktan sonra öldürüldüğü görülmektedir. Böyle bir durumda siyasi liderlerden hukukçulara, 

sanatçılardan internet ortamında sosyal paylaşım sitelerini kullananlara varıncaya kadar 

toplumun büyük bir kısmı tepki göstermektedir. Bu tepki bir yürüyüşe katılmak, pankart 

açmak, kameralar önünde açıklama yapmak ya da sosyal paylaşım sitelerinden kimi zaman 

görseller eşliğinde mesajlar paylaşmak şeklinde olmaktadır. Fakat bu tepkiler birkaç gün 

sürmekte sonrasında yeni bir olay gerçekleşene kadar çocuk, çocuğun tecavüze uğraması ya 

da öldürülmesi unutulmaktadır. 

Bu çalışmada çocuk cinayetlerine karşı gösterilen tepkilerin sayı olarak çoğalsa dahi etki 

olarak azaldığı görüşünden hareketle bunun sebepleri tartışılmıştır. Çalışmada Türkçedeki 

ırzına geçmek fiili ile tecavüz, taciz, cinsel istismar, cinsel taciz ve cinsel saldırı kelimeleri 

üzerinden bir incelemeye gidilmiş, bu kelimelerin anlam çerçeveleri, birbirlerinin yerine 

kullanımları araştırılmıştır. Bu bağlamda söz konusu kelimelerin medyada nasıl yer aldıkları 

araştırılmış; ayrıca ceza hukukunda savcılık makamının suç dosyasını açmasında bu 

kelimelerdeki farklılıklara göre suçlanan kişinin alabileceği cezalar incelenmiştir.  

Çalışma neticesinde ırzına geçmek fiilinin çeşitli sebeplerle zaman içerisinde kullanımının 

azaldığı, bu kelimenin yerine tecavüz kelimesinin kullanımının yaygınlaştığı görülmüştür. 

Özellikle çocuklar söz konusu olduğunda taciz, cinsel istismar, cinsel taciz ve cinsel saldırı 

gibi anlam çerçevesi tam olarak bilinmeyen kelimelerin tercih edildiği saptanmıştır. Farklı 

mecralarda bu kelimelerin sık kullanımının toplumsal bazda bir semantik doygunluk 

oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Çoğunlukla çocukların tecavüze uğramasından sonraki 

adım olan öldürülmelerinde de incelenen televizyon programları ve sosyal paylaşım 

sitelerinden hareketle bir çocuğun öldürülmesinde bu suçu kimin, neden işlediğinden ziyade 

çocuğun tecavüze uğrayıp uğramadığının merak edildiği, bunun da bir semantik doygunluk 

örneği olduğu sonucuna varılmıştır. Tüm bunlar, kelimelerdeki değişimlerin ve bilinçsiz 

kullanımların, toplumdaki algının değişmesine, verilen tepkilerin azalmasına ve 

anlamsızlaşmasına; tecavüz ve cinayet vakalarının adi birer suç gibi basite indirgenmesine 

katkı sağladığını düşündürmektedir. Bu durum, dilin kullanımının, kelime seçimindeki 

tercihlerin basite alınmaması gerektiğinin; dilin, birey ve toplum hayatında ciddi işlevler 

yüklendiğinin de somut bir göstergesidir. 
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An Example of Social Depersonalization: Semantic Saturation in “Child” Murders 

Abstract 

In recent years in Turkey, societyis often confronted with child murders. In both internet and 

television channels, there is news about children which first detected to be missing andto be 

murdered after.In most of these cases, children were found to be killed after being exposed to 

rape. In this case, a large part of society reacts from political leaders to lawyers, artists, and 

individuals who use social networking sites on the internet. This reaction takes places as 

participating in a rally, unfurling banners, making explanations in front of the camera, or 

sharing messages on social networking sites, sometimes with images. However, these 

reactions only last a few days, and the child, child rape and child murder are forgotten until 

another incident occurs. 

This study discusses the reasons for the child murders, in response to the idea that even the 

number of reactions to child murders has increased in terms of numbers, it has still decreased 

in terms of effect. In this study, a review was carried out on the words of sexual violation, 

harassment, sexual abuse, sexual harassment,and sexual assault whilethe concept of these 

words and their use in place of each other were investigated.In this context, how the words in 

the media are also investigated.In this context, the place of the words in the media researched. 

Also, the possible penalties for the accused person according to the differences in these words 

for the prosecution office to open the criminal file were examined in criminal law. 

As a result of the study, it has been observed that the use of the verb of sexual violation has 

decreased in time due to various reasons, and the use of the word rape has become widespread 

instead of this word.Especially in the case of children, it is determined that words with unclear 

meanings such as harassment, sexual abuse, sexual harassment,and sexual assault are 

preferred.It has been concluded that the frequent use of these words in different channels 

creates a semantic saturation on a social basis.It is concluded that in case of a murder of a 

child, which comes after rape, the curiosity is about whether the child was raped or not rather 

than who commits this crime and why it commits in the examined television programs and 

social networking sites, and this is concluded to be an example of a semantic saturation.All 

these suggest that changes and irresponsible uses of words contribute to change of perception 

in society,a decreaseof reactions, and diminishing the meaning of reactions. These are also 

suggested to be contributing tothe simplification of rape and murder as an ordinary crime that 

could lead to a serious danger such as the destruction of the future of society.This situation is 

considered as an indication that the use of language should not simplify the choice of words, 

and that language has serious functions in the life of the individual and society. 

Keywords: Depersonalization, Semantic saturation, Child, Rape, Murder. 
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Çağdaş Kırgız Tiyatrosunun Oluşumuna Etki Eden Faktörler
183

 

 

Doç. Dr. Gül Banu DUMAN
184

 

 

Özet 

Tiyatro türü, Kırgız edebiyatına 1917 Ekim Devrimi’nden sonra girmiş bir türdür. 1920-1940 

yılları arası Çağdaş Kırgız edebiyatının oluşum yılları kabul edilir. Bu tarih aynı zamanda 

profesyonel Kırgız tiyatrosunun da oluşum yıllarıdır. Tiyatro türünün edebiyata girmesi her ne 

kadar 1920’leri bulsa bile Kırgız tiyatrosu şaşırtıcı bir hızla gelişmiş, kısa sürede çok yol kat 

etmiştir. Bu çalışmada çağdaş Kırgız tiyatrosunun oluşum yılları kabul edilen 20’li, 30’lu 

yıllarda tiyatro türünün ve profesyonel tiyatronun oluşumuna zemin hazırlayan faktörler ele 

alınacak, Kırgız tiyatrosunun ilk örnekleri hakkında bilgi verilecektir. Çalışma Kırgız 

tiyatrosunun amatörlükten profesyonelliğe geçişine ışık tutacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kırgız tiyatrosu, Kırgız edebiyatı, tiyatro 
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Türkiye’de Bankacilik Sektörünün Etkinliğinin Bulanik Veri Zarflama Analizi (BVZA) 

İle Tahmini 

Assoc. Prof. Dr. Utku ALTUNÖZ
185

 

 

Özet 

Çalışmada Türk Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren yabancı, özel ve kamu bankaların 

etkinliklerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Sektörün rekabetçi ve dinamik yapısının bir 

sonucu olarak bankacılık ve finans verilerinin hızlı ve anlık değişimlere uğraması, analizin 

sektörle ilgili kesin verilerle yapılmasını engellemektedir. Bu nedenle çalışmada dinamik 

yapılı sektör için verilerin bulanıklaştırılmasının en uygun yöntem olduğu düşünülmüştür. Bu 

nedenle çalışmada Lertworasirikul (2002) ve Lertworasirikul vd. (2003) tarafından geliştirilen 

Lertworasirikul Modeli (iyimser-iyimser ve iyimser -kötümser) ve Kao Liu Modeli (2000) 

tarafından geliştirilen Kao Liu Modeli tercih edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre Ziraat 

Bankası ve Vakıf Bank en etkin bankalar arasında ilk üç sırada yer almış olup Halk 

Bankası’nın da etkinliği bu bankaların hemen ardından yüksek bir skorla kaydedilmektedir.  

Özel sermayeli bankalar kategorisinde İş Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank ile aynı 

etkinlik performansını göstermekte olup en etkin özel banka olduğu söylenebilmektedir. İş 

Bankası’nın tüm kategorilerde Garanti Bankası BBVA ve Yapı Kredi Bankası takip 

etmektedir. Çalışmanın bulgularında dikkat çekici nokta etkinliği en düşük bankalar 

sıralamasını Garanti Bankası BBVA dışındaki yabancı statülü bankaların oluşturmasıdır. 

Çıkan sonuçlar beklentilerle de oldukça uyumlu olup ölçeği büyük, teknolojiyi kullanan ve 

şubeleşme ağları oldukça geniş olan bankalar yüksek etkinlik skoruna ulaşmışlardır. Bulanık 

Veri Zarflama Yönteminin iki farklı modeli kullanılmasına rağmen etkinlik sıralamasında 

değişim olmaması modelin tutarlı sonuçlar verdiğinin göstergesidir.  

Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Bulanık Veri Zarflama Analizi  

Jel Sınıflandırması: D24, M2, I1, F5 

 

Estimating of The Banking Sector Efficiency in Turkey Through Fuzzy Data  

Envelopment Analysis 

Abstract 

The aim of this study is to measure the effectiveness of foreign, private and public banks 

operating in the Turkish banking sector. As a result of the competitive and dynamic structure 

of the sector, the rapid and instantaneous changes in banking and finance data prevent the 

analysis to be made with precise data about the sector. For this reason, it is considered that 

fuzzy data is the most suitable method for the dynamic banking sector. Therefore, 

Lertworasirikul (2002) and Lertworasirikul et al. (2003) developed by Lertworasirikul Model 

(optimistic-optimistic and optimistic-pessimistic) and Kao Liu Model (2000) developed by 

the Kao Liu Model was preferred. According to the results of the study, Ziraat Bank and 

Vakıf Bank ranked in the top three among the most active banks, and Halk Bank's 

effectiveness is recorded with a high score immediately after these banks. In the category of 

privately-owned banks, İşbank performs the same activity performance as Ziraat Bank and 

Vakıf Bank and can be said to be the most efficient private bank. Işbank is followed by 
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BBVA and Yapı Kredi Bank in all categories. The remarkable point in the findings of the 

study is that the banks with the lowest efficiency are the banks with foreign status except 

Garanti Bank BBVA. The results are also in line with the expectations and the banks that have 

large scale, using technology and branch network have a very high efficiency score. Although 

two different models of Fuzzy Data Envelopment Method have been used, no change in 

efficiency ranking is indicative of consistent results. 

Anahtar Kelimeler: Efficiency, Fuzzy Data Envelopment Analysis  

Jel Sınıflandırması: D24, M2, I1, F5 
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Moldogazi Tokobayev’in Kaygılu Kakey Tiyatro Eseri Üzerine Bir İnceleme 

 

Doç. Dr. Gül Banu DUMAN
186

 

Yağmur DEMİRTAŞ
187

 

 

 

Özet 

Güçlü bir sözlü edebiyat geleneği bulunan Kırgızların yazılı edebiyatı 1917 Ekim 

Devrimi’nden sonra gelişmeye başlamıştır. Çağdaş Kırgız edebiyatının başlangıcı yazılı 

edebiyatının da başlangıcı olarak kabul edilir.  Yeni kurulan iktidar, devrimin kalıcı olmasının 

yolunun halka inmekle mümkün olacağını düşünerek eğitim seferberliği başlatmış, Sovyet 

ideolojisini yaymak için de edebiyatı ve sanatı ideolojik bir silah olarak kullanma yoluna 

gitmiştir. İçinde görsel, işitsel birçok unsuru barındıran tiyatro, yazılı materyallere göre daha 

etkili bir etkiye sahip olduğu için Sovyet yönetiminin başlangıcından itibaren tiyatro sanatı 

desteklenmiş, ona bağlı olarak da yeni tiyatro oyunları yazılmıştır. Çağdaş Kırgız edebiyatının 

ilk temsilcilerinden biri olan Moldogazi Tokobayev’in yazdığı “Kaygıluu Kakey” (Kaygılı 

Kakey) eseri drama türünde yazılmış ilk eserdir. Eser, devrimden önceki dönemde kadınların 

yaşadığı sıkıntıları konu alır. Bu çalışmada, Moldogazi Tokobayev’in “Kaygıluu Kakey” 

(Kaygılı Kakey) adlı eseri, oyunun kimliği, eserin özeti, olay örgüsü, şahıs kadrosu, zaman, 

mekân ve dekoratif unsurlar, sahneleme tekniği ve dil ve üslup gibi yapısal unsurları 

bakımından incelenecektir. İncelemeye geçmeden önce, yazar ve eser hakkında bilgi verilecek 

ve eserin yazıldığı dönemin sosyokültürel yapısına kısaca değinilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Moldogazi Tokobayev, Kaygıluu Kakey, Kırgız tiyatrosu.  
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Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Tercihlerini Belirlenmesi 

 

Dr. Hakan ÖZKÖSE
188

 

Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
189

 

 

 

Özet  

İnternet ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler insanlar arasında mesafeler olmasına 

rağmen onları birbirine çok yaklaştırmıştır. İstenen ürün, hizmet veya kişilere ulaşmak 

kolaylaşmış, insanların farklı insanlarla tanışıp farklı ortamlarda görüşlerini paylaşmaları 

kolaylaşmıştır. Bireylerin daha sosyal olmalarını sağlayan bu yapı, bilginin hızlı paylaşımını 

da sağlamış ve kişiler bu yapı sayesinde etki altına alınmıştır. Sosyal ağ olarak adlandırılan bu 

yapılarda farklı görüş, düşünce ve kurallar ile karşılaşan katılımcılar, bu ağ yapısında 

birbirlerine rahatlıkla ulaşabilmiş ve dahası topluluklar sayesinde kendi hayatlarındaki bazı 

yaşam tarzlarını dahi geliştirmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de ortaöğretim yaş aralığındaki 

gençlerin teknoloji kullanım tercihlerini belirlerken hangi unsurları göz önünde 

bulundurduklarını incelemektir. Bu kapsamda bir anket çalışması yürütülmüş ve öğrencilerin 

sosyal medyayı kullanma amaçları belirlenmeye çalışılmıştır. Analizler için SPSS paket 

programı kullanılmıştır.  
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Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi (PLS-YEM) ve Uygulaması 

Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
190

 

 

 

Özet 

İstatistiksel analizlerde kullanılan yöntemler tek ve çok değişkenli yöntemler olarak 

incelenebilir. Tek değişkenli yöntemlerin kullanımı ve uygulamaları basittir. Çok değişkenli 

yöntemler ise uygulama açısından daha karışık ve zordur. Çok değişkenli analizler; iki veya 

daha fazla değişkeni aynı anda analiz etmek için kullanılır. Bu analiz yöntemleri birinci nesil 

ve ikinci nesil analiz yöntemleri olarak ayrılabilirler. Bu ayırım için Kümeleme analizi, 

Açıklayıcı-Doğrulayıcı Faktör analizi, Çok boyutlu ölçekleme, Varyans analizi, Lojistik 

regresyon, Çoklu regresyon birincil nesil; En Küçük Kereler Yapısal Eşitlik Modellemesi 

(PLS-SEM) ile Kovaryans Tabanlı Yapısal Eşitlik Modellemesi (CB-SEM) ikinci nesil 

teknikler içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmada ikinci nesil bir analiz tekniği olan En Küçük 

Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi (“PLS-SEM” veya “PLS-YEM”) hakkında bilgiler 

verilecek ve bir uygulama ile konu örneklendirilecektir.  
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Ergoterapi ve Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Palyatif Bakım Farkındalıklarının 

Belirlenmesi 

 

Gözde ÖNAL
191

 

Güleser GÜNEY
192

 

Özet 

Giriş: Palyatif bakım birçok sağlık disiplininin bir arada olduğu multidisipliner bir çalışma 

gerektirmektedir bu nedenle sağlık bölümlerinde okuyan öğrencilerin bu konudaki 

farkındalığını incelemek mesleğe hazırlık aşamasında önemlidir.  

Amaç: Araştırma, palyatif bakım hizmetlerinde öne çıkan bir meslek olan hemşirelik ile 

Türkiye’de yeni yapılanmakta ve Avrupa’da palyatif bakımın kilit noktalarından olan 

ergoterapi bölümünde okuyan son sınıf öğrencilerin palyatif bakımla ilgili farkındalıklarını 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Araştırmaya, Biruni Üniversitesi’nde hemşirelik son sınıftaki 49, ergoterapi son 

sınıftaki 54 (79 kız, 24 erkek) öğrenci dahil edilmiştir. “Palyatif Bakım Farkındalık 

Değerlendirme Anketi” öğrencilere “Google Form” aracılığıyla uygulanmıştır. SPSS.22 

programı ile soruların frekans analizi yapılmıştır ve gruplar arasındaki fark Bağımsız Grup T 

Testi ile (p<0,05 anlamlı kabul edilerek) istatistiksel olarak analiz edilmiştir.  

Bulgular: 35 puan üzerinden hemşirelik öğrencileri ortalama 19,24±5,45, ergoterapi 

öğrencileri 17,26±7,16 puan almıştır. İki bölümün total puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark elde edilmemiştir (p>0,05). Palyatif bakım tanımı (p=0,002), felsefesi 

(p=0,005) ve palyatif bakımdaki hastalarla kurulan iletişim (p=0,001) ile ilgili ergoterapi 

öğrencilerinin farkındalık düzeyi istatistiksel olarak hemşirelik öğrencilerinden daha yüksek 

bulunmuştur.  

Sonuç ve Tartışma: Araştırmamızın sonucu her iki bölümün öğrencilerinin palyatif bakımla 

ilgili farkındalıklarının düşük olduğunu göstermektedir. Meslek hayatına atılmak için son 

adımda olan öğrencilerin müfredat ve staj düzenlemeleri ile farkındalıklarının artırılması 

önemlidir. Araştırma Biruni Üniversitesi’ndeki öğrencileri kapsaması bakımından pilot bir 

çalışma niteliği taşımaktadır, Türkiye’deki diğer okullarda da benzer çalışmalar yapılarak 

genellenebilir veriler toplanması önerilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım; farkındalık; son sınıf öğrenciler 
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Determination of Occupational Therapy and Nursing Senior Students’ Palliative Care 

Awareness 

Introduction: Palliative care (PC) requires a multidisciplinary study which many health 

disciplines’re coexisted. Therefore, it’s important to examine the awareness of students in 

health departments in preparation for the profession.  

Aim: The study was conducted to determine senior students’ PC awareness in departments of 

nursing’s a prominent profession in PC and occupational therapy (OT)’s newly-emerging in 

Turkey and key point of PC in Europe. 

Method: 49 final year nursing students, 54 final year OT students (79 female, 24 male) in 

Biruni University were included the study. “PC Awareness-Assessment Questionnaire” was 

applied to the students via “Google Form”. Frequency analysis of questions was made with 

SPSS.22, the difference between groups statistically analyzed by Independent Group T Test 

(p<0,05’s considered significant). 

Results: On 35 points, nursing’s a mean score of 19,24±5,45, OT’s 17,26±7,16. There’s no 

statistically significant difference between the total scores of two departments (p> 0.05). OT 

students’ level of awareness of PC’s found statistically higher nursing students’ about PC 

definition (p=0,002), philosophy (p=0,005), the communication with patients in PC(p=0,001). 

Conclusion and Discussion: The results of our study show two departments’ students’ve low 

awareness about PC. It’s important to increase with syllabus and internship arrangements the 

awareness of the students in the last step to get into profession. The research has the 

characteristics of pilot study in respect to including the students in Biruni University, it’s 

suggested generalizable datas’re gathered as doing similar studies at other schools in Turkey. 

Keywords: Palliative care; awareness; senior students 
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Palyatif Dönemdeki Bireye Bakım Verme Sürecinde Aktivite Performansı, Katılım ve 

İlişkili Faktörlerin İncelenmesi 

 

Güleser GÜNEY
193

 

Gözde ÖNAL
194

 

 

Özet 

Giriş: Yaşamın son evresinde bulunan bireye bakım verme rolüne sahip olmak bireylerin 

yaşantılarını birçok yönden etkileyebilmektedir. Bakımveren bireyler tükenmişlik, çaresizlik 

gibi farklı emosyonel tehditlerle günlük yaşamlarında limitasyonlar yaşayabilmektedir. 

Amaç: Çalışmamız bakımveren bireylerin bakım verme sürecinde günlük yaşam aktiviteleri 

(GYA) ve enstrumental günlük yaşam aktivitelerine (YGYA) katılımdaki etkilenimleri ve 

aktivite katılımlarını etkileyebilecek bireysel faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. 

Yöntem: 40 bakımveren birey (48,20±10,61; 32 kadın,8 erkek) çalışmamıza katılmıştır. 

Bireylerin aktivite performansları, limitlendiğini düşündükleri ve önemli gördükleri aktiviteler 

yarı yapılandırılmış görüşmeler ve Kanada Aktivite Performans Ölçümü (KAPÖ) testiyle 

detaylıca incelenmiştir. Bireylerin aktivite performanslarını etkileyebilecek ağrı, tükenmişlik, 

anksiyete, iyilik hali faktörleri görsel analog skala (VAS), bakım verme yükü ölçeği (BYÖ), 

Beck Anksiyete Anketi ve Bakımveren İyilik Hali Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Aktivite 

katılımı ve diğer faktörler arasındaki ilişki SPSS 23.0 programında Pearson Korelasyon 

Analizi ile incelenmiştir. 

Bulgular: Bireyler sırasıyla en fazla çocuklarıyla vakit geçirme, öz bakım aktiviteleri, 

rekreasyonel aktiviteler ev işleriyle ilgilenmekte zorlandıklarını belirtmişlerdir(KAPÖ 

performans:3.35±1.65). Ağrı yaygın görülmekte olup bel ve boyun ağrıları en sık 

karşılaşılanlardır. Bireylerin aktivite performansı ve iyilik hali (r=,878), yaşam aktiviteleri 

(r=,708), aktivite tatmini(r=,916) arasında pozitif yönlü korelasyon saptanırken ağrı şiddeti 

(r=,692) ve anksiyete skoru arasında(r=-,480) negatif yönlü kuvvetli korelasyon bulunmuştur 

(p<0,05). 

Sonuç ve Tartışma: Çalışmamızda bireylerin iyilik halleri ve aktivite katılımlarının 

etkilendiği görülmüştür. Bireylerin bakım verme sürecinde destek ihtiyaçlarının karşılanması, 

rol dengelerinin sağlanabilmesi için ergoterapi ve psikososyal rehabilitasyon desteği 

almalarının uygun olabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım, bakımveren, aktivite performansı 
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İnsan Kaynakları Yönetiminde İşlem Maliyeti 

Öğr. Gör. Pınar UÇAR
195

  

 

Özet 

İşlem maliyeti teorisi daha önce üzerinde anlaşmaya varılan değişimleri oluşturan, izleyen, 

değerlendiren ve yürürlüğe koyan yönetim yapılarının yaratılmasının ekonomik bakış açısıyla 

ele alınmasıdır. Bu anlamda, insan kaynakları çalışmalarının ekonomik unsurunun çok az 

araştırıldığı görülmektedir. Bu nedenle, örgütlere önerilerde bulunmak için işlem maliyeti 

teorisini insan kaynakları yönetimine aktarma girişiminde bulunulmuştur. İşlem maliyeti 

teorisi, neo-kurumsal mikro ekonomik yaklaşımları arasında en açıklayıcı gücü vaat ettiği için 

kullanılmaktadır. İlk olarak, bu kuramın istihdam ilişkilerinin analizi için kavramsal olarak ne 

ölçüde kullanılabileceği gösterilecektir. Ayrıca, metodolojik bir bakış açısından, insan 

kaynakları ile ilgili alanlara dayalı personel işlem maliyetleri kategorileri birbirinden ayırt 

edilmiştir. İnsan kaynakları işlem maliyetleri temelinde, alternatif insan kaynakları ölçümleri 

ve fonksiyonları değerlendirilmiştir. Son olarak stratejik insan kaynakları yönetimi ve işlem 

maliyeti arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İşlem 

Maliyeti, Süreç Maliyeti 

Transaction Cost in Human Resources Management 

Summary 

The process cost theory is the economic approach to the creation of management structures 

that create, monitor, evaluate, and implement previously agreed changes. In this sense, it is 

seen that the economic element of human resources studies has been investigated very little. 

Therefore, an attempt was made to transfer the theory of transaction cost to human resources 

management to make recommendations to organizations. Transaction cost theory is used 

because it promises the most explanatory power among neo-institutional microeconomic 

approaches. First, the extent to which this theory can be used conceptually for the analysis of 

employment relationships will be demonstrated. Moreover, from a methodological point of 

view, the categories of personnel transaction costs based on human resources related fields 

were distinguished from each other. Alternative human resource measurements and functions 

were evaluated on the basis of human resource transaction costs. Finally, the relationship 

between strategic human resource management and transaction cost is presented. 

Keywords: Human Resources Management, Strategic Human Resources Management, 

Transaction Cost, Process Cost 
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Palyatif Bakımda Yatan Bireylerde Ergoterapi Tedavisinin Ağrı Kontrolüne Etkisi 

 

Gözde ÖNAL
196

 

Güleser GÜNEY
197

 

 

 

Özet 

Giriş: Ağrı palyatif bakımda (PB) ısrarcı semptomların başında gelmektedir. Ağrı 

kontrolünde bilinenin aksine farmakolojik tedavinin yeterli olmadığı ve integratif 

yaklaşımlarla tedavi sürecinin desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Amaç: Araştırma PB servisinde yatarak tedavi gören bireylere uygulanan ergoterapi 

tedavisinin bireylerin ağrı kontolüne etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Yöntem: PB servisinde yatan ve ağrı şikayeti bulunan gönüllü 24 bireye (65,87±12,13) 

seanslar uygulanmıştır. Bireylere ait istirahat ve aktivite esnasında mevcut ağrı şiddeti görsel 

analog skala (VAS), ağrı bölgeleri ise ağrı anketi ile değerlendirilmiştir. Ölçümler tedavi 

öncesi-sonrasında yüzyüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Tedavi her birey için altı hafta 

boyunca haftada iki seans olarak uygulanmıştır. Her bir seans on beşer dakikalık tedavi ve 10 

dakikalık dinlenme arasından oluşmaktadır. Seans içeriği gevşeme teknikleri, snozelen, vücut 

farkındalığı eğitimi ve enerji koruma teknikleri gibi koruyucu ergoterapi yaklaşımlarını 

içermektedir. Tedavi öncesi-sonrası veriler SPSS 23.0 programıyla analiz edilmiştir. Normal 

dağılıma uygunluk sağlanamadığından non parametrik Wilcoxon testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Tedavi öncesi ve sonrası istirahat ağrı puanları arasında anlamlı derecede azalma 

görülmüştür (p<0,05; z= -4,296). Aktivite sırasında hissedilen ağrı puanları arasında da 

anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05; z= -4,304). 

Sonuç ve Tartışma: PB’da tedavi gören bireylerde ağrı kontrolünde ergoterapi 

yaklaşımlarının etkinliğini incelediğimiz çalışmamızda tedavinin bireylerin ağrı kontrolünü 

desteklediği görülmüştür. Bireylerin ağrı kontolünde integratif yaklaşımların multidisipliner 

ekipler tarafından daha yaygın uygulandığı ve daha çok bireyin dahil edildiği ileri çalışmalar 

önerilmektedir. 

The Effect of Occupational Therapy Approaches to Pain Control in Palliative Care Unit 

Introduction: Pain is one of the most persistent symptoms in palliative care (PC). It is 

emphasized that pharmacological treatment is not enough and supportive treatment should be 

supported by integrative approaches. 

Objective: The aim of this study is to determine the effect of occupational therapy (OT) on 

pain control. 

Methods: 24 volunteers (65,87 ± 12,13) who were hospitalized and treated in PC unit (PCU) 

were included in the study.During the rest and activity of the individuals, the current pain 
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intensity was evaluated by visual analog scale (VAS) and the pain regions by pain 

questionnaire. Measurements were made by face to face method before and after treatment. 

The treatment was administered to each individual patient for two weeks per week for six 

weeks. Each session consists of a fifteen-minute treatment and a 10-minute rest. The session 

content includes preventive OT approaches such as relaxation techniques, snozelen, body 

awareness training and energy conservation techniques. Pre-treatment data were analyzed by 

SPSS 23.0 program. Non-parametrical Wilcoxon test was used because of normal 

distribution. 

Results: Significant decrease was observed between resting pain scores before-after treatment 

(p <0.05; z = -4.296). There was also a significant difference between the pain scores 

observed during the activity (p <0.05; z = -4.304). 

Conclusion and Discussion: We examined the effectiveness of OT approaches in pain 

control in individuals treated in PCU. Further studies suggesting integrative approaches in 

pain control of individuals are more widely used by multidisciplinary teams, more individuals 

are included. 

 
 

  



SADAB 4
rd

 International Social Research and Behavioral Sciences Symposium  

October 19-21, 2019 / Antalya, Turkey 

156 
 

 

Uluslararası SADAB Sempozyumlarında Örgütsel Davranış Alanında Yapılan 

Araştırmaların İçerik Analizi 

 

Dr. Ahmet GÜMÜŞ
198

 
 

Özet 

Bu çalışmada Uluslararası Sadab sempozyumunda tam metin olarak kabul edilen örgütsel 

davranış alanıyla ilgili araştırma bildirilerinin içerik analizi yoluyla incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu yüzden de son üç sempozyumda yapılan tam metin araştırmalar, alana 

ilişkin bildiri ile yazar sayısı ve unvanı gibi çeşitli parametreler çerçevesinde içerik analizi 

yöntemiyle ele alınmıştır. 

Nitel araştırma çeşidi olan içerik analizi bu çalışmada kullanılmış; verilerin analizinde de 

excel ve SPSS programlarından yararlanılmıştır. 

Buna göre örgütsel davranış alanında en fazla bildirinin II. SADAB sempozyumunda, en az 

bildirinin ise III. SADAB sempozyumunda yapıldığı anlaşılmıştır. Yazar unvanlarında ise en 

çok bildirinin iki yazarlı, Prof. Dr. unvanındaki akademisyen yazarlarca yapıldığı; ayrıca 

doktora ve yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilerin de bildirilerde yazar oldukları 

saptanmıştır. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Muğla, Van, Tokat gibi şehirlerdeki çeşitli 

sektörlerde ve unvanlarda çalışan katılımcıların yazarlarca örneklem olarak seçildiği 

görülmüştür. Buna ilaveten yazarların çoğunlukla nicel araştırma yöntemini, beşli likert 

tipinde iş tatmini ve örgütsel bağlılık gibi ölçekleri tercih ettikleri anlaşılmıştır. 

Bu çalışmanın uluslararası SADAB sempozyumlarıyla ilgili örgütsel davranış alanında 

yapılan ilk içerik çalışması olması açısından gelecekte yapılacak sempozyumlara yön vermek 

adına alana ilgi duyan araştırmacılara ve literatüre katkı sunabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: İçerik analizi, İş tatmini, Örgütsel bağlılık, Örgütsel davranış, 

Uluslararası SADAB sempozyumu. 
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Palyatif Bakımdaki Kanserli Bireylerin Yorgunluk Düzeyi İle Aktivite Performansı 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

Sefa Turan
199

 

Gözde ÖNAL
200

 

 

 

Özet  
Amaç: Araştırmamız palyatif bakım servisindeki kanserli bireylerin yorgunluk düzeyi ile 

aktivite performansları ve memnuniyetleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: Kanser tanısı ile palyatif bakımda takip edilen yaş ortalaması 57,90 ± 6,71 

(min.49, max.72; 18 erkek, 13 kadın) 31 birey dahil edilmiştir. Bireylerin günlük yaşamdaki 

yorgunluk düzeyi FACIT (Yaşlı ve Yetişkinlerde Yorgunluğun Değerlendirilmesi), aktivite 

performansları ve memnuniyet durumları KAPÖ (Kanada Aktivite Performans Ölçeği) ile 

değerlendirilmiştir. Bireylerin yorgunluk düzeyleri ve aktivite performans-memnuniyetleri 

arasındaki ilişki SPSS.22 programında Spearman Korelasyon Analizi ile incelenmiştir. Veriler 

İstanbul’da bir kamu hastanesindeki palyatif bakım servisindeki bireylerle yüz yüze 

görüşmeyle toplanmıştır. 

 

Bulgular: Araştırmamız sonucunda bireylerin aktivite performans puanları ile yorgunluk 

(p=0,001) ve tükenmişlik (p=0,008) seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Bireylerin tükenmişlik seviyeleri aktivite memnuniyetlerini 

etkilemiştir(p=0,029). Ayrıca bireylerin performans memnuniyetleri ile kendilerine olan öfke 

seviyeleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (p=0,001). Bireylerin hem 

aktivite performansları (p=0,00) hem de memnuniyet düzeyleri (p=0,008) uyku ihtiyaçları ile 

ilişkili bulunmuştur. 

 

Sonuç-Tartışma: Çalışmamız palyatif bakımdaki kanserli bireylerde yorgunluk düzeyinin 

artması ile aktivite performans ve memnuniyet düzeyinin azaldığını göstermektedir. 

Yorgunluğa bağlı aktivite performansının azalması tedavi ve bakım sonrası günlük yaşama 

adapte olmayı zorlaştıracağından ergoterapistlerin ve diğer sağlık uzmanlarının palyatif 

bakımdaki kanserli bireyleri tıbbi müdahalelerin yanısıra yorgunluk düzeyi, aktivite 

performansı, memnuniyetleri açısından değerlendirerek müdahale programlarında bu 

faktörleri göz önünde bulundurmaları bireylerin yaşam kalitelerini artırmak açısından 

önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Palyatif bakım, kanser, yorgunluk, aktivite performansı 
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Türkiye’deki Turizm Destinasyonlarına Yönelik Multimodal Taşımacılık 

Kombinlemesi: Didim Örneği 

 

Öğr. Gör. Armağan MACİT
201

 

 

 

Özet 

Ulaşım olgusu, seyahat imkânı sağlaması açısından turizmin gelişimine katkı sağlayan en 

temel etkileyicilerden bir tanesi olarak sayılmaktadır. Ulaşımın turizmi etkilediği kadar 

turizmde ulaştırmayı etkilemektedir. Ulaşım geliştikçe turizm gelişme göstermekte, turizm 

geliştikçe de ulaşıma yapılan yatırımlar artmaktadır. Bu bağlamda turizm ile ulaşım 

arasındaki ilişki, turizm sayesinde milli ekonomilerine artı değer katmaya çalışan ülkeler için 

büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde karayolu ile ulaşımın gelişmiş olmasına rağmen; 

havayolu, denizyolu ve demiryolu için gerekli olan altyapı kısıtları sebebi ile tüm turizm 

destinasyonlarına taşımacılık yapılamamaktadır. Bu durum kısıtlı zamanda seyahat deneyimi 

yaşamak isteyen yolcuların sadece bu taşımacılık modlarını kullanabildiği destinasyonlara 

yönelmesine sebep olmaktadır. Her destinasyon için tüm taşımacılık modlarını kullanmak 

mümkün olmasa da uygun taşımacılık modları multimodal taşımacılık kombinlemesi 

yapılarak, turizm destinasyonalarına kolay ulaşım sağlanabilir. Bu gerçekleştirilebildiği 

ölçüde ulaşım kısıtları ile turist kaybeden turizm destinasyonlarına turistlerin gelmesi 

kolaylaşacak, bu destinasyonların ülke ekonomisine katkısı da azımsanmayacak ölçüde 

artacaktır. Ancak ülkemizde farklı ulaşım modları ile taşımacılık yaygın olmasına rağmen 

işletme ve organizasyonlar bünyesinde bu taşımacılık modlarını kombinleme genel olarak 

yapılmamaktadır.  

Bu çalışmada, Türkiye’de Ege bölgesinde bir turizm destinasyonu olan Bodrum ve İzmir 

Adnan Menderes Havalimanlarına yakın ancak kendi ilçe sınırları içerisinde havalimanı 

bulundurmayan bir ilçe olan Didim destinasyonunun mevcut ulaşım imkânları 

değerlendirilerek, multimodal taşımacılık kombinlemesi önermesi oluşturmak amaçlanmıştır. 

Böylelikle ulaşım kısıtlamalarından kaynaklı turizm açısından gelişmeleri yavaş olan 

destinasyonlara multimodal taşımacılıkla katalizör etkisi yaratılması söz konusu olabilecektir. 

Yapılan çalışma tüm destinasyonlarda farklı taşımacılık modlarının kombinlenmesi ile 

ulaşımın daha elverişli ve turizme uygun duruma gelebileceği sonucunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Destinasyonları, Multimodal Taşımacılık. 
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Düşük Maliyetli Havayolu İşletmelerinin Maliyet Tasarruflarında Yeni Yönelimler 

 

Öğr. Gör. Armağan MACİT
202

 

 

 

 

Özet 

Havacılık sektöründe yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan bir iş modeli olan Düşük Maliyetli 

taşımacılık, havayolu işletmelerinin bazı stratejilerle maliyet tasarrufu elde ederek gelirlerini 

arttırmaya çalışması anlamına gelmektedir. Dünya’da ve Türkiye’de düşük maliyetli 

taşıyıcılar sektör içerisinde önemli bir yer edinerek, kârlılığı arttırıp işletmelerin devamlılığını 

sağlamada başarılı olmuşlardır. Düşük Maliyetli taşımacılık iş modelinde, stratejik hamleler 

ile maliyet tasarrufu sağlama, bu tasarrufu fiyata yansıtarak, odaklandığı pazarda en yüksek 

doluluk oranı ile uçarak gelir elde etme, ek gelirler ile kârlılığı arttırma şeklinde bir 

odaklanma söz konusudur. Bu iş modelinin ortaya çıkması ile havayolu işletmeleri birçok 

maliyet tasarrufu sağlayan stratejiler kullanmıştır. Bunların bazıları; yolcu başına hesaplanmış 

maliyet, daha yoğun uçak kullanımı, daha düşük uçuş ekibi maliyetleri, ikincil havalimanı 

kullanımı, tek tip uçak kullanımı, dış kaynak kullanımı, ikram yapılmaması, daha düşük 

rezervasyon maliyetleri, daha düşük yönetim giderleridir. Ancak küresel rekabete etki eden 

faktörlerde yaşanan değişiklikler, havalimanlarının değişen durumları, teknolojik gelişmeler 

gibi sebeplerle düşük maliyetli taşıyıcılar daha önce maliyet tasarrufu sağladıkları stratejilerde 

artık istedikleri tasarruf oranlarına ulaşamamaktadır. Bu sebeple, maliyet tasarrufu yaratmada 

yeni stratejiler geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmada, düşük maliyetli taşımacılık iş 

modeli anlatılarak, maliyet tasarrufu yaratmada kullanılan stratejilere değinilecektir. Daha 

önce maliyet tasarrufu yaratmasına rağmen, mevcut durumda etkisi azalan stratejiler 

belirtilerek, düşük maliyetli taşıyıcılar tarafından maliyet tasarrufu yaratmada kullanılan yeni 

stratejiler araştırılmaktadır. Yapılan araştırmada, düşük maliyetli taşıyıcıların dijitalleşme, 

reklam ve tanıtım giderlerini sosyal medya kullanımı ile azaltma, leasing yolu ile finansal 

performans ölçme gibi stratejilerle yeni maliyet tasarruflarına yöneldikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Havayolu İşletmeleri, Maliyet Tasarrufu, Yeni Yönelimler 

New Trends in Cost Savings of Low Cost Airlines 

Abstract: Low Cost transportation, which is a business model that emerged with the 

developments in the aviation sector, means that airlines try to increase their revenues by 

saving cost by using some strategies. Low-cost carrier in the World and Turkey pursuing an 

important place in the industry, have been successful in ensuring the continuity of businesses 

increase profitability. In the low cost transportation business model, there is a focus on 

providing cost savings with strategic moves, reflecting this saving on price, generating 

revenue by flying with the highest occupancy rate in the market it focuses on, and increasing 

profitability with additional revenues. With the emergence of this business model, airlines 

have used many cost-saving strategies. Some of them are; calculated cost per passenger, more 

intensive aircraft use, lower flight crew costs, secondary airport use, uniform aircraft use, 
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outsourcing, no catering, lower booking costs, lower management costs. However, due to 

changes in the factors affecting global competition, changing conditions of airports and 

technological developments, low-cost carriers can no longer achieve the desired savings rates 

in their previously cost-saving strategies. For this reason, they are trying to develop new 

strategies to create cost savings. In this study, low cost transportation business model will be 

explained and strategies used to create cost savings will be discussed. Although it has created 

cost savings in the past, the strategies that are used to create cost savings by low cost carriers 

are being researched by specifying the strategies whose effect is diminishing in the current 

situation. In the study, it was concluded that low cost carriers are turning to new cost savings 

through strategies such as digitalization, reducing advertising and promotional expenses by 

using social media, and measuring financial performance through leasing. 

Key Words: Airline Companies, Cost Savings, New Trends 

  



SADAB 4
rd

 International Social Research and Behavioral Sciences Symposium  

October 19-21, 2019 / Antalya, Turkey 

161 
 

 

 

 

Picturing Childhood in Mangan’s Poems 

 

Burak Candan
203

 

Öğr. Gör. Dr. M. Galip Zorba
204

 

Prof. Dr. Arda ARIKAN
205

 

 

 

Abstract 

Irish poet James Clarence Mangan influenced many of the Irish writers and poets of the 

forthcoming generation but his own works could not get the literary attention he deserved, 

either in or outside Ireland. Although the poet never left Ireland, he portrayed many different 

geographies in his poems. In addition to that, the poet was especially inspired by the Ottoman 

geography and particularly its sultans and literature. Despite the unique quality of his writing, 

Mangan has not received much attention in Turkish academia apart from a few articles that 

commented on his life and work. Mangan’s poems include various themes and images that 

await the attention of Turkish academics. Based on this need, this study aimed to focus on 

Mangan’s poems written between 1838 and 1844 to show how childhood is represented in his 

poems. While doing that, how Mangan portrayed childhood as a personal and experiential 

phenomenon is exemplified through an analysis of the images used to depict childhood both 

as a stage in one’s biological life as well as a phenomenon surrounding his personal material.  
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Tüketicinin Marka Menşei Bilinci 

 

 

Assoc. Prof. Dr. Fikret YAMAN
206

 

Hilal ERDOĞAN 

 

Özet 

Tüketiciler mal ve hizmetleri satın alan, kullanan, memnuniyet ya da memnuniyetsizliklerini 

dile getiren bireylerdir. Tüketiciler bu ürünleri satın alırken ihtiyaçlarını farklı markalardan 

temin yoluna gitmektedirler. Marka bir ürünü diğerlerinden ayıran en önemli pazarlama 

bileşenlerinden biridir. Tüketici bilinci son yıllarda önemi giderek artan ve toplumların 

gelişmesine katkı sağlayan bir kavram haline gelmiştir. Kimi tüketici satın alacağı üründe 

kaliteyi, kimisi fiyatı, kimisi markanın menşeini dikkate alarak davranış sergilemektedir. Bir 

markanın menşei o ürünün hangi ülkeye ait olduğunu gösterir. Tüketicilerin bazısı bu bilince 

sahipken, bazısı için de marka menşei bir anlam ifade etmemektedir. Çalışmada tüketicilere 

belli markalar sorulmuş ve bu markaların menşelerini doğru bilip bilmedikleri, eğer doğru 

olarak biliyorlarsa bu markaları kullanıp kullanmadıkları, kullanmıyorlarsa bunun nedeninin 

ne olduğu yüz yüze anket yöntemi kullanılarak sorulmuştur. Tüketicilerin marka menşei 

bilincinin satın alma davranışına etkisinin olup olmadığını tespit etmek çalışmanın farklılığını 

ortaya koymaktadır. Tüketicinin marka menşei ile ilgili bilincinin satın alma davranışına nasıl 

yansıdığı çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

Consumer's Brand Origin Awareness 

 

Abstract 

Consumers are individuals who buy and use goods and services and express their satisfaction 

or dissatisfaction. When buying these products, consumers go to supply their needs from 

different brands. A brand is one of the most important marketing components that 

distinguishes a product from others. Consumer awareness has become an increasingly 

important concept that contributes to the development of societies in recent years. Some 

consumers behave by taking into consideration the quality of the product they will buy, others 

behave considering price or the origin of the brand. The origin of a brand indicates which 

country the product belongs to. Whereas some of the consumers have this awareness, for 

some of them, the brand origin does not make any sense. In the study, consumers were asked 

certain brands and whether they correctly know the origin of them and in case they knew 

correctly, they were asked if they use mentioned brands and if they do not, the reason of this 

by using face-to-face survey method. Determining whether consumers' brand origin 

awareness has an effect on purchasing behavior reveals the difference of the study. How 

consumer's awareness related to the brand origin is reflected in purchasing behavior 

constitutes the subject of the study. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Oluşturmada Proaktif Stratejik Eğilim 

 

Özlem DALKIRAN 

Dr.Öğr.Üyesi Işık ÇİÇEK 

 

Özet 

Günümüzün artan rekabet koşullarında işletmeler, çevresel belirsizliklere karşı öngörülerini 

doğru belirleme ile ilgili yaklaşıma çok daha ihtiyaç duymaktadırlar. Çevresel faktörlerin 

sayısı ve çevresel faktörlerin değişim hızına bağlı olarak tanımlanacak belirsizlik hizmet ve 

üretim sektörü alt iş kollarında farklı düzeylerde değerlendirilmekte, çevresel bileşenlerin 

aralarındaki etkileşim arttıkça işletmelerin maruz kalacakları belirsizliğin olumsuz etkileri 

proaktif stratejilerin doğru tanımlanması ile önlenebilecektir. Belirsizlikle ortaya çıkan 

risklerin işletmeler açısından azaltılması ile ilgili proaktif eğilim, iş sağlığı ve güvenliği 

uygulamaları için de yararlı bir yaklaşım olacaktır. Kendi içinde riski doğal dinamikleri ile 

içeren iş kazalarının ortaya çıkışını önceden belirlemeye yönelik proaktif stratejiler, önemi 

gittikçe artan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının geliştirilmesinde işletme süreçlerinin 

yönetimi ile ilgili alınacak farklı hiyerarşik düzeylerdeki kararların belirlenmesinde etkili 

olabilecektir. Bu bağlamda proaktif stratejik eğilim, kurum içinde iş sağlığı ve güvenliği 

kültürünün geliştirilmesinde etkin bir rol üstelenebilecektir. Bu çalışmada, iş sağlığı ve 

güvenliği açısından düşük düzeyde (C sınıfı) tanımlanan turizm işletmelerinde kurumun genel 

anlamda stratejik eğiliminin iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmada nasıl bir farklılık 

ortaya çıkaracağını tespit etmek amaçlanmıştır. Beş yıldızlı otel işletmelerin en az departman 

müdürü ünvanlı orta-üst düzey 72 yöneticiden oluşan örneklemden ölçekler aracılığıyla veri 

toplanmıştır. Araştırma için ölçümlenen iki ana değişken iş sağlığı ve güvenliği kültürü ve 

proaktif stratejik eğilimdir. Verilerin incelenmesinde betimleyici istatistik teknikleri ve 

kruskal Wallis testi kullanılmıştır. SPSS, 22 programı ile gerçekleştirilen analiz sonucuna 

göre, işletmelerin bir proaktif stratejik eğilim belirtisi olarak değişim olgusuna yaklaşımları 

açısından iş sağlığı ve güvenliği kültürü farklılığı ortaya çıkmamıştır. 
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Аннотация 

В статье стилистические синонимы в разносистемных языках (на примере узбекского и 

английского языков). Описывается место и приводится сравнительный анализ 

стилистических синонимов узбекского и английского языков в будущем развитии 

корпусной лингвистики. 

Ключевые слова: синоним, стилистические синонимы, градуонимия, стилистика, 

корпусная лингвистика.  

 

The Significance of Stylistic Graduonymy and Stylistic Synonyms in Development of 

Corpus Linguistics 

Abstract 

The article describes stylistic synonyms in multisystem languages (for example, Uzbek and 

English). The place is described and a comparative analysis of stylistic synonyms of Uzbek 

and English languages in the further development of corpus linguistics is given. 

 
Keywords: synonym, stylistic synonyms, graduonymy, stylistics, corpus linguistics. 
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209
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210

 

 

 

Özet 

Kaynaştırma özel eğitime ihtiyacı olan bireylere destek eğitim hizmetleri sağlanarak 

yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte eğitimlerini örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 

sürdürmeleridir. Kaynaştırma çalışmalarıyla özel gereksinimli çocukları normal hale 

getirmekten ziyade onların ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde destekleyerek, toplum içinde 

yaşayabilmelerini amaçlanmaktadır. Kaynaştırma çalışmalarını başarıya götüren etmenlerin 

başında öğretmenler gelmektedir. Öğretmenin tutumu, özel gereksinimli çocuğa bakış açısı, 

okulda yapacağı fiziksel düzenlemeler, normal gelişim gösteren çocukları kaynaştırma 

eğitimine hazırlama vb. birçok faktörde önemli roller üstlenmektedir. Bu açıdan öğretmenin 

kaynaştırma uygulamalarına yönelik görüşleri mevcut durumun belirlenmesi açısından 

önemlidir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı “okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin 

kaynaştırma uygulamalarına ilişkinin görüşlerinin belirlenmesi”dir.  Araştırma tarama 

modelinde yapılmıştır. Araştırmanın evreni 2018-2019 öğretim yılı, Van ilinin sınırları 

içerisinde görev yapan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerini kapsamaktadır. Örneklem ise 

Van’ın İpekyolu, Tuşba, Muradiye, Çatak, Gevaş ve Edremit ilçelerindeki ilkokul ve ana 

okullarda çalışan rastgele seçilen 150 öğretmen oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin 100’ü sınıf 

50’si ise okul öncesi öğretmenidir. Veriler 14 Kasım 2018 -22 Mayıs 2019 tarihleri arasında 

araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kaynaştırma Eğitimi Farkındalığı Anketi” ile 

toplanmıştır. Anketin kapsam geçerliği için üç alan uzmanının görüşüne başvurulmuştur. 

Anketteki demografik özellikler ve öğretmen görüşleri yüzde ve frekans hesaplamasıyla 

değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin geneli sınıfında kaynaştırma 

öğrencisinin olduğunu belirtmiştir. Öğretmenlerin bir kısmı özel eğitim alanında yetersiz 

olduğunu ve buna yönelik hizmetiçi eğitim almadığını belirtmiştir. Bireysel eğitim programı 

hazırlama komisyonu, kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıfların mevcudu, 

kaynaştırmada danışmanlık hizmetleri gibi temel uygulamalara yönelik öğretmenlerin bilgi 

yetersizliği olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin genel olarak kaynaştırma uygulamalarına 

olumlu yaklaşmadıkları özellikle sınıf öğretmenlerinin ayrıştırılmış özel eğitim 

uygulamalarını doğru bulduklarını belirtmeleri dikkat çekicidir. 
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Sosyal Medya, Subliminal Mesajlarla Zihin Kontrolü 
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Özet 

Sosyal hayat çerçevesinde ve gelişen dünya düzeninde medya kullanımı zorunlu hale 

gelmektedir. Davranış oluşturma, davranış çözümlemeleri günümüz saha çalışmalarını da 

kültür endüstrisi haline getirmiştir. 

Toplumu oluşturan bireyler, tek olma süreçleri içerisinde, bireysel düşünce ve hareket 

yapılarına sahiptir. ancak toplumsal mesajlar yaratma, toplumu belirlenen amaçlar 

doğrultusunda ortak yapı içerisinde tek davranışa mecbur kılmak için bu düşünce yapılarının 

kontrol edilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir. Bu noktada elde edilen güç ise bireyin 

"farkında olmadan yönetilmesi", belirlenen davranış değişikliğine itilmesidir. yapılanan bu 

mecrada etki derecesini arttırmak için kaos ve umut aşılanmalı "öldüren cazibe sosyal medya" 

ve mesajları zihne yerleştirilmelidir.  

Kodlamalar, toplumsal yapı ve özelliklere uygun, bireysel çerçevede, kadın, erkek, çocuk 

kategorisinde roller ve modeller aşılanarak sağlanmalıdır. "Genel Tepkisizlik" algısı 

Howland'ın tutumların öğrenme yoluyla kazanıldığı ikna çalışmalarına, Gerbner'in Ekme 

Modeline, Brembeck ve Reardon'un insan güdülerinin manipulasyonu için duygulara 

seslenmesi yaklaşımlarından yola çıkmaktadır.  

İkna yöntemlerinin açık ve kapalı unsuru ile ve kendine özel geliştirmiş olduğu dilini 

kullanarak Agnotoloji yapısı ile birleşmesi sonucu birey Ne, Neden, ve Nasıl sorularını 

soramadan psikolojik ve sosyolojik etkiler ile kaynağın gizli olarak vermiş olduğu mesajlar 

içerisinde çoktan hapsolmuştur. 

Subliminal etki boyutunda, bireysel yaklaşımda en çok tepki gösterilen ve yorum yapılan 

konular spor, kültür, din, şiddet ve cinsellik unsurları sosyal medyanın en etkili yapısını 

oluşturmaktadır.  

Çalışmanın temelinde subliminal mesajlar, kodlar ve kaynaklar sayesinde, beklenilen 

davranışa hedef kitleleri nasıl ulaştırıyor, etki derecesi nasıl şekilleniyor konularını Gerbner 

Ekme Modeli ve Agnotoloji bilimi ele alınarak arşiv analiz yöntemi ile incelenecektir.  
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Özet 

Okul öncesi eğitim çocukların akademik gelişimini desteklemeyi ve ilkokul eğitimine 

hazırlamayı amaçlar. Çocukların okuma yazmaya hazırlık becerileri, onların ilkokula 

geçişini kolaylaştıran en önemli etkinlik alanıdır. Anadil kullanımı da çocuğun anlama ve 

kendini ifade etmesini sağlayan gelişim alanıdır. Ayrıca dil kullanımı, bilişsel ve sosyal 

gelişimi destekleyen en önemli araçtır. Bu araştırmada anaokulu çocuklarının okuma 

yazmaya hazırlık becerileri ile dil gelişimleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Araştırma 

ilişkisel tarama modelindedir. İlişkisel tarama modelleri incelenen olaya müdahale 

etmeden, gerçek durumu betimlemeyi ve aralarında var olan ilişkiyi bulmayı amaçlar. 

Araştırmaya amaçlı örneklem belirleme yöntemi ile 80 anaokulu çocuğu (40 kız, 40 erkek) 

alınmıştır. Ölçme aracı olarak Dumans Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileri 

Değerlendirme Ölçeği ve Dumans Türkçe Erken Çocukluk Dil Gelişimi Ölçeği 

kullanılmıştır. Gruplar arası fark analizlerinde T-testinden faydalanılmış ve gruplar arası 

ilişki için Pearson Korelasyon değeri hesaplanmıştır. Analizler %95 güven aralığında 

(p≤.05) değerlendirilmiştir. Sonuçlar başlangıç ve gelişen düzeyde okuma yazmaya 

hazırlık beceri düzeyine sahip çocukların, dil gelişimleri arasında orta düzeyde bir 

korelasyon olduğunu göstermiştir.  
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