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 “Yuban” Fiilinin Etimolojisi Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Kullanılan Biçimi 

ve Anlamları Üzerine 

Dr. Öğretim Üyesi Sabina ABİD
1
 

 

Özet 

İnsanlar arasındaki iletişimi sağlayan araç sözdür. Sözsüz iletişim kurulamaz. Sözler 

iletişimi sağlayan araç olmanın yanı sıra, bir dilin kelime hazinesini de zenginleştirir. 

Türk halkları ortak iletişimi sağlayabilecek birçok sözlere sahiptir. Tarihi Türk 

lehçelerinde ve bugün hemen her Türk lehçesinin sözlüğünde görülebilecek yuban fiili 

de böyle sözlerdendir. Türk halklarının ortak kelime hazinesinin ürünü olan yuban fiili 

en eski Türk yazıtlarından beri kullanılan bir fiildir. Türkler farklı coğrafyalarda 

yaşamalarına rağmen kullandıkları kelimeler bakımından ortaklık göstermiştir. Yuban 

fiili Çağdaş Türk lehçelerinin birçoğunda kullanılmaktadır. Azerbaycan, Kırgız, Kazak, 

Karakalpak, Karaim, Nogay, Uygur, Karaçay-Malkar, Altay, Hakas Türkçelerinin 

sözlüklerinde yer almaktadır. Yuban fiili hem anlamı hem biçimi bakımından Türk 

lehçelerinde çeşitlilik göstermektedir. Yuban fiilinin fonetik özellikleri bakımından 

Çağdaş Türk lehçeleri arasında farklılıklar görülebilir. Çalışmada yuban fiilinin Tarihi 

lehçelere ait metinlerde ve Çağdaş Türk lehçelerinde kullanılan biçimi ve anlamları 

üzerinde durulmuştur. Yuban fiilinin etimolojisiyle ilgili ileri sürülen çeşitli görüşler ele 

alınmıştır.      

Anahtar Kelimeler: Yuban fiili, etimoloji, Tarihi ve Çağdaş Türk lehçeleri, biçim, 

anlam. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Artvin Çoruh Üniversitesi 
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Çağdaş Dünyanın Son Ütopyası: Demoktesis ve Robert Nozick 

Prof. Dr. Yıldız Karagöz Yeke
2
 

 

 

Özet 

Siyaset felsefesi doğası gereği “iyi” ola muhafaza etmeyi ve “kötü” olanı 

değiştirmeyi amaçlar. Bu açıdan siyasal düşüncede ütopyaların bir yandan var olan 

siyasal ve toplumsal düzenlemeleri radikal bir tarzda eleştirmek diğer yandan da 

yeni idealler sunarak, bu ideallerin farklı bir toplumsal düzlemde nasıl 

gerçekleştirildiklerini göstermek gibi iki işleve sahip olduğu görülür. Demokrasinin 

tek meşru hükümet biçimi olarak kabul edildiği günümüzde, ütopyacı yaklaşımın 

hala geçerli bir zeminde tartışıldığı ve eleştirilere rağmen pek çok yoldan 

savunulduğu da bir gerçektir. Düşünce tarihinde pek çok örnekte görüldüğü gibi, 

ütopya kurulurken ütopyacıların önerdiği yöntemler artık baskı ve devrim değil; 

eğitim, küçük ölçekli denemeler hatta demokratik seçimlerdir. Bu bağlamda çağdaş 

dünyanın son ütopyası diyebileceğimiz bir örneğini liberteryen Robert Nozick’in, 

Anarşi, Devlet ve Ütopya adlı esrinde ortaya koyduğunu görürüz. Nozick’in, 

Demoktesis adını verdiği ütopyası, ‘rasyonel bir yaratık olan insanların, tüm haklara 

sahip olmak için gerekli tüm özelliklere sahip varlıklar olarak’ isteyebilecekleri 

olası en iyi dünyayı ve toplumsal düzenlemeyi konu alır. Demoktesis, Anarşi, 

Devlet ve Ütopya’da pek çok farazi tarihsel durumlarda birisidir. Nozick, bu 

modelde, insanların haklarını ihlal etmeyen bir süreç sonucunda ortaya çıkan 

minimal devletten daha kapsamlı bir devletin nasıl ortaya çıktığını göstermekle 

kalmaz, çağdaş demokrasiyi ileri boyutta eleştiriye niyetlenir. Onun temel eleştirisi, 

demokrasinin, sürekli olarak özel mülkiyetin kaybına yol açmasınadır. Onun 

gözünde bu, demokrasiyi, köleliğe benzeyen distopik bir rejim yapar. Bu çalışmada 

Nozick’in sunduğu bu model üzerinden demokrasiye yönelttiği eleştirileri ışığında, 

modelin günümüz demokrasileri için ilham verici olup olmadığını ve modelin 

sınırlılıklarını incelemeye çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, demoktesis, ütopya, hak. 
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Ekonomi ve Toplum 

Prof. Dr. Zehra Önder
3
 

 

Özet 

Ekonomi ve Toplum ilişkileri önemli bir konu olmakla birlikte ekonomi teorilerinin 

gelişiminde periferide kalmış ve bu durum sosyo-ekonomik sorunların gittikçe artmasına 

sebep olmuştur. Sosyal ilişkilerin ve sosyal adaletsizliğin global anlamda parsiyel bile 

olsa dibe vurduğu günümüz dünyasında bu konunun önemi ön plana çıkmıştır. 

Kapital, Pazar ve sosyal ilişkiler kutsal dini kitaplardan (Tevrat/İncil) etkilenmiş ve bu 

konuda önemli katkıda bulunan düşünürleri de ister istemez yönlendirmiştir. 

Burada günümüze kadar önemsenmeyen bir aspekt de ekonomi konusunu teorik açıdan 

ele alan düşünürlerin kişisel perspektif ve sosyal konumları olmuştur. 

 Ekonomide çığır açmış isimler, Adam Smith gibi,  sosyal adaletsizliği teorilerinin 

pratikte  bir neticesi  gibi uzun vadede  görememişlerdir. 

Ancak yetmişli yıllarda Ekonomi ve Toplum konuları bilimsel bir temele oturtulmaya 

başlamış,  bu konuya katkı koyan isimler arasında Karl Polanyi öne çıkmaktadır. 

Bu önemli araştırmanın günümüze kadar layık olduğu ilgiyi görememesi ve unutulması 

ayrı bir inceleme konusudur. 

Karl Polanyi’ye gelinceye kadar yapılan araştırmalara özetle değindikten sonra Karl 

Polanyi’yi günümüz araştırmacılarına tanıtmak ve tartışmak amaçlanmaktadır. 
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İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki:  İlk ve 
Ortaokulları Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama Van İli Örneği  

Prof. Dr. Reha SAYDAN
 4

  

Prof. Dr. Derya DAVRAN
5
 

 

Özet 

 

Hızla değişen, gelişen ve tüm dünyaya yayılan teknolojiye ayak uydurmak, sadece 

maddi kaynakların varlığıyla mümkün olmamaktadır. Bu kaynaklar geçici çözümler 

sunmaktadır. Oysaki örgütlerin tüm şartlara uyum sağlaması için daha güçlü 

kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu kaynaklardan en önemlisi, her örgütte ayrı bir yere ve 

öneme sahip olan işgören yani insan faktörü olmuştur.  

Örgütlerin asıl amaçlarını oluşturan insan faktörü, iş tatmini ve örgütsel bağlılığa olan 

ilgiyi de arttırmıştır. Günümüzde iş tatmini ve örgütsel bağlılık unsurlarının örgütler 

açısından öneminin daha iyi anlaşılmasıyla, yapılan birçok bilimsel çalışmada bu iki 

unsur üzerinde daha çok durulmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Van ili ilk ve ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin iş 

tatmini ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ankete katılan 490 

öğretmenin iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki regresyon analizi ile 

incelenmiş ve bunun yanında iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerinin demografik 

farklılıklara göre değişiklik gösterip göstermediği incelenmiştir. 

Yapılan analizler sonucu, örgütsel bağlılığın öğretmenlerin iş tatminleri üzerinde 

olumlu etkisi olduğu ve örgütsel bağlılık ile iş tatmini arasında pozitif ilişki olduğu 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık 
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Yönetici Tercihi Bakımından Cinsiyet ve Nedenleri Üzerine Bir 
Uygulama 

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ATASEVER
6
 

Semiye ÇÜRÜK
7
 

 

 

Özet 

Herhangi bir iş için ortak amaç ile bir başarabilmek için birden fazla kişi varsa 

bunlardan birisinin yönetici olması kuvvetle muhtemeldir. Çoğunlukla bir çalışanın 

yöneticisini seçmesi ya da tercih etmesi söz konusu olmaz. Fakat genellikle ifade 

edilmese de diğer birçok etkenle birlikte, yönetici beklentisi de bir çalışanın psikolojisi 

için, dolaylı olarak da çalışanın verimliliği, aidiyeti, bağlılığı, örgütsel vatandaşlığı gibi 

alanlar için de oldukça önemlidir. Bu çalışmada “çalışanlara bir şekilde yöneticilerini 

tercih hakkı verilseydi, hangi cinsiyet için yönetici tercihinde bulunurlardı ve nedenleri 

nelerdir?”, bu soruya cevap aramaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, henüz işe 

girmemiş bireylerin, cinsiyet yönüyle yönetici tercihlerini ve nedenlerini belirlemeye 

çalışmak ve bu nedenleri etkili yöneticilik bakımından yorumlamaktır. Kapsam olarak 

çalışan adayları ve sadece cinsiyet yönünden yönetici beklentileri ve nedenleri ele 

alınmıştır. Yöntem olarak nitel analiz ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Cinsiyetin bir çalışan açısından ne denli önemli olduğu ve bu önemliliğin 

nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın ilgili alanda çalışan akademisyenler 

ve yöneticiler için yararlı olması beklenebilir.  

Anahtar Kelimeler: yönetici tercihi, cinsiyet, tercih nedenleri 
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The Battle for Regional Dominance Between the Kingdom of 
Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran 

Professor Doctor Valeri Modebadze
8
 

Abstract 

The struggle for hegemony in the Middle East is taking a new direction. The two strongest states 

of the region -  Iran and Saudi Arabia have hegemonic ambitions and are obviously opposed to 

each other in a fierce struggle for regional dominance.   Lebanon, Syria, Yemen, Iraq - these are 

the countries where the geopolitical interests of Saudi Arabia and Iran collide with each other. In 

the above mentioned countries of the Middle East, Saudi Arabia and Iran have their own allies.  

Both countries fund militant Islamic movements abroad and are engaged in fierce battle to 

dominate the Middle East. 

The confrontation between Saudi Arabia and Iran can be traced back the Islamic Revolution of 

Iran in 1979.  After the establishment of theocratic regime in Iran, Saudi Arabia was especially 

worried over the Iran’s intentions to export revolution in neighboring countries of the Middle 

East and expand influence within the Persian Gulf region. The kingdom of Saudi Arabia 

vehemently opposed Teheran’s ambitions to export revolutions and increase its influence in the 

Middle East.  Since 1979, Iran tries to become a leader in the Middle East, causing irritation in 

Saudi Arabia, which has also ambitions to achieve hegemony in the Arab World.  Saudi Arabia 

is determined to counter Iranian revolutionary threat, weaken Iran's positions and prevent it to 

strengthen its positions in the Arab world. 

The outcome of the conflict between the Islamic Republic of Iran and the Kingdom of Saudi 

Arabia will have an impact on their allies' status and position in the Middle East. If Iran manages 

to defeat Saudi Arabia in this conflict, US positions will be weakened in the Middle East. If the 

opposite happens, then the United States will be able to strengthen its positions in the Middle 

East.  Thus, on the strategic chessboard of the Middle East world’s major powers confront each 

other, that have their own geopolitical interests in this oil-rich region. 
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İnternet Bağımlılığı İle Başa Çıkma Psiko-Eğitim Programının 
Lise 10. Sınıflarında İnternet Kullanımına Etkisi  

Murat ARAR
9
 

Yrd. Doç. Dr. Behiye AKACAN
10

 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan internet bağımlılığı ile başa 

çıkma psiko-eğitim programının lise 10.sınıf öğrencilerinde internet kullanımına etkisini 

incelemektir. 

Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında KKTC Lefkoşa kazasında bulunan özel bir 

dershanede eğitim gören lise 10.  Sınıf öğrencilerinden oluşan yansız olarak seçilmiş toplam 12 

öğrenci ile yürütülmüştür.  

Araştırma deneklerinin seçimi için Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. İnternet bağımlılığı için 

kriter olarak belirlenen saat üzerinde kullanan öğrenciler arasından, belirlenen 12 öğrenciden bir 

grup oluşturulmuştur. Oluşturulan bu gruba internet bağımlılığı ile başetmeye yönelik olarak 

hazırlanmış 60 dakikadan oluşan 8 oturumluk psiko-eğitim programı uygulanmıştır.  

Çalışmada 1x1’lik (ön test-son test) split pilot desen kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak 

amacıyla Kişisel Bilgi Formu ile birlikte, İnternet Bağımlılık Ölçeği kullanılmıştır. 

İnternet Bağımlılığı ile Baş Etme Psiko-eğitim Programının uygulanması öncesi ve sonrasında 

“İnternet Bağımlılığı Ölçeği” ölçümleri t-testi kullanılarak kararlaştırılmış ve internet 

bağımlılığının deney grubu lehine anlamlı ölçüde azaldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Baş etme, Psiko-eğitim Programı, Ergenlik, Doğru 

İnternet Kullanımı. 

 

 

                                                           
9
 ararmurat@hotmail.com 

10
 European University of Lefke, North CYPRUS. 



 

18 
 

Sabiha Zekeriya Sertel’in Üsküdarlı Küçük Melâhat Hikâyesinde 
Kadın ve Kadın Sorunsalı 

Dr. Öğr. Üyesi Elif Şebnem DEMİRCİ
11

 

 

Özet 

1895-1968 yılları arasında yaşamış Türkiye’nin ilk kadın yazarlarından biri olan Sabiha 

Zekeriya eleştirel bir üslupla yazılarını kaleme almıştır. Dönemin toplumsal ve siyasi 

sorunları üzerinde durmuş, toplumdaki aksaklıkları yazılarında dile getirmekten 

çekinmemiştir. 

Hayatı zorluk ve mücadelelerle geçmesine rağmen okumaktan asla vazgeçmemiş, tahsil 

hayatını devam ettirmiştir. Yazın hayatında başarılı olmasının temelinde aldığı eğitimin 

büyük rolü vardır. Daha ilkokul yıllarında yazıları dergilerde çıkmaya başlamış, bu 

yazılar oldukça beğenilmiştir. 

Yazın hayatındaki başarısını dergiciliğinde de göstermiştir. 1924’te İstanbul’da eşi 

Zekeriya Sertel ile birlikte bu tarihe kadar çıkan dergilerden farklı olarak bol resimli ve 

karikatürlü Resimli Ay Dergisini çıkarmaya başlamıştır. Dergi, halkın anlayacağı sade 

bir dille halkın sorunlarını yansıtmaktadır. 

Kadın kimliğine sahip olmasının ona yaşattığı sıkıntılar edebî hayatına da yansımıştır. 

Dergilerde çıkan yazılarının bir kısmında toplumda kadın olmanın zorlukları üzerinde 

durmuş, yaşanılan sorunları gözler önüne sermiştir. 

Bu çalışmalardan biri olan Üsküdarlı Melâhat adlı yazısında, hikâyenin kahramanı olan 

13-14 yaşlarındaki Melâhat, üvey annesinin kötü muamelesinden uzaklaşmak için 

kendisi gibi aile baskısından usanan İhsan ile dört yıl önce evden kaçmıştır. Hayatlarını 

devam ettirebilmek için gayri meşru yollara başvuran bu iki gencin hikâyesinin dile 

getirildiği yazıda toplumun bu duruma etkisiz kalması eleştirilmiştir. 

Bu bildiride, Milli Kütüphane’nin süreli yayınlarında mevcut olan Resimli Ay 

Dergisinde, Sabiha Zekeriya imzalı Üsküdarlı Küçük Melâhat adlı hikâye, Osmanlı 

Türkçesinden günümüz Türkçesine aktarılmış, hikâyedeki toplumsal aksaklıklar kadın 

kimliği üzerinden değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sabiha Zekeriya, Üsküdarlı Küçük Melahat, kadın, Resimli Ay. 
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Edirneli Güftî'nin Şâh u Gedâ Mesnevisinde Talih ve Talihsizlik 
Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme 

Necmiye ÖZBEK ARSLAN
12

 

 

Özet 

17. yüzyılın ünlü şairlerinden olan Güftî özellikle Teşrifâtü'ş-Şuârâ isimli tezkiresiyle ün 

kazanmıştır. Tezkireciliği kadar şiirleriyle de kendinden söz ettirmiş şairin önemli 

eserlerinden birisi Şâh u Gedâ ya da Şâh ile Derviş isimleriyle anılan mesnevisidir. 

Kimileri tarafından refah kimileri tarafından serpilip saadet, mutluluk, iyi yaşama sahip 

olmak, uğurluluk, bahtı açıklık, kutluluk, mutluluk olarak görülen talih olmadığı 

durumlarda yani zıddı olan talihsizlikle birlikte ele alındığında insan hayatında oldukça 

önemli bir sürecin başladığı söylenebilir. Yaşanan her talihsizlik insanı talihli olmak için 

yönlendirmeye çalışır ve bu doğrultuda çeşitli icraatlara yönelirler. Divan şiirinde 

talihsizlik durumlarında yıldız-nâmeye bakmak, usturlaba bakmak, rüyaya yatmak, fal 

baktırmak, tefe’ûl açmak gibi pek çok metaforun kullanılarak gelecekten haber alıp 

kendini rahatlatmaya çalışmaya eğilimi olduğu görülmektedir. Bütün bunların ışığında 

bu çalışmada çift kahramanlı aşk hikayeleri arasında anılan Şah u Gedâ mesnevisin 

hakkında genel bilgi verilip talih, talihsizlik, baht, bahtsızlık kavramları üzerinde 

durulup bunların mesnevi kahramanlarındaki psikolojik yansımaları üzerinde durulmaya 

çalışılacaktır. 
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Kırgızlarda Misafir Ağırlama ve Sofra Adabı 

Dr. Öğretim Üyesi Aysel Baytok
13

 

Özet 

Diğer Türk toplulukları gibi Kırgızlar da son derece misafirperver, sofrası her zaman herkese 

açık bir halktır. Geleneklerine oldukça bağlı olan Kırgızlarda misafir ağırlamak ve misafire 

ikramda bulunmak ev sahibinin hem şanı hem de en kutsal görevlerinden biridir. Kırgızlarda 

misafiri sevmeyen, istemeyen kişiler toplum içinde çok ayıplanır. Kırgızlar gelen misafir kim 

olursa olsun, nereden olursa olsun elinde neyi var neyi yoksa önüne sererek saygıyla ağırlarlar 

ve güzel bir şekilde yolcu ederler. Misafirin atına yemini suyunu vererek en iyi şekilde bakarlar. 

Günümüzde atın yerini alan arabalara da dikkat eder, çocukların ya da başka kişilerin ona zarar 

vermesini önlerler. En güzel yiyeceklerini çocuklarına bile yedirmeyip misafire saklarlar. 

Kırgızlarda misafir geldiğinde evde hasta varsa hastalığını belli etmez. Hatta misafir varken 

evden biri vefat etse misafire duyurulmaz; misafir yolcu edildikten sonra gerekenler yapılır.  

Kırgızlarda geleneksel olarak misafiri karşılamanın, ağırlamanın ve yolcu etmenin belli kuralları 

vardır. Mutlaka uyulması gereken kurallardan biri de eve gelen misafire yemek yedirmek, 

ikramda bulunmaktır. Kırgızlarda, oturma düzeninden başlayarak yemeği yiyip bitirene dek 

sofranın da belli kuralları vardır. İlk olarak yemekten önce oturanların elleri yıkatılır. Genç bir 

erkek bir leğen, ibrik ve havluyla dolaşarak misafirlerin ellerini yıkatır. Sofrada herkes yaşına, 

durumuna göre kesilen hayvanın belli bölgelerini yer. Hayvanın en önemli parçası başıdır. O 

nedenle baş sofranın aksakalına verilir. Misafir de önüne konan yemeği, eti tamamen 

bitirmelidir, aksi takdirde ayıp etmiş olur. Misafir yolcu edilirken de atına ya da arabasına kadar 

refakat edilir ve en güzel dilek ve dualarla uğurlanır.  

Misafir ağırlama Kırgız Türklerini (aynı zamanda bütün Türk topluluklarını) diğer toplumlardan 

ayıran en önemli özelliklerden biridir. Günümüzün modern yaşam şartlarında geleneklerin bir 

kısmı uygulamadan kalkmış olsa da çoğu aynı şekilde veya şekil değiştirerek devam etmektedir.  

Anahtar kelimeler: Kırgızlar, Misafir, Yemek, Et, Sofra Adabı. 
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Kaygı-Öz-yeterlik İlişkisinde Bilinçli Farkındalığın Rolü 

Berna A. Sari 

Güliz Zeynep Tarman 

 

Özet 

Günümüz modern dünyasında kaygı kişilerin yaşam kalitesini düşüren ciddi bir 

problemdir. Kaygı kaynaklı yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de kişinin beceri ve 

yeterliliklerini gerçekçi bir biçimde değerlendirememesi dolayısıyla öz-yeterlik algısının 

zarar görmesidir. Ancak belirsizliklerle dolu modern yaşam şartları göz önünde 

bulundurulduğunda kaygının önüne geçmek çok da mümkün olmamaktadır. Bu 

durumda kaygı ile olabildiğince kaliteli bir şekilde yaşayabilmek için yardımcı 

olabilecek mekanizmaların araştırılması önemli ve gereklidir. Bilinçli farkındalık bu iki 

kavram arasındaki ilişkiyi düzenleyebilme potansiyeline sahiptir. Bu sebeple bu 

çalışmada kaygı ve öz-yeterlik arasındaki ilişkide bilinçli farkındalığın rolü 

araştırılmıştır. Katılımcılar (sağlıklı üniversite öğrencileri, N = 188) kaygı, öz-yeterlik 

ve bilinçli farkındalık ölçeklerini doldurmuşlardır. Sonrasında kaygı ölçeği skorlarına 

göre düşük kaygı (N = 33) ve yüksek kaygı (N = 29) gruplarına ayrılmışlardır. 

Çalışmamızın sonuçları kaygı-özyeterlilik arasında ters bir ilişki olmasına rağmen, 

yüksek kaygılı bireylerde bilinçli farkındalık seviyesi yükseldikçe öz yeterlik algısının 

da yükseldiğini göstermiştir. Bu bulgular bilinçli farkındalığın kaygı-öz yeterlik 

ilişkisinde önemli bir rolü olabileceğini göstermektedir. Sonuçlar bilinçli farkındalığı 

arttırmaya yönelik müdahale teknikleri geliştirilmesinin kaygılı bireylerin yaşam 

kalitelerine olumlu bir etkisi olabileceğine işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kaygı, Öz-yeterlik, Bilinçli Farkındalık 

 

 

 



 

22 
 

İlk Ve Ortaokullarda Görev Yapan Yöneticilerin Takım Algısının 
İncelenmesi 

Cihan TAŞ
14

           

Somayyeh RADMARD 

 

Özet 

Değişimin hızı ve bilgi birikimi günümüzde önem kazanan iki kavramdır. Örgütler 

ise işlevlerini arttırabilmek için hem değişime hem de hızla biriken bilgiye ulaşmak 

zorundadırlar. Bu hızlı değişim, örgütlerde alt kademeden üst kademeye kadar 

bütün iş görenlerin yeteneklerini ön plana çıkarmalarına neden olmuştur. 

Örgütlerde iş gören yeteneğinin önemini arttırması ise takım çalışması kavramına 

eğilimi arttırmıştır. Örgütsel faaliyetler ve amaçları hedefleyen takım çalışması, 

örgüt yönetiminin çalışanların iş algoritmalarını ve yöntemlerini belirlenmesinde 

bütün personeli aynı hedefe odaklanmasını sağlar. İşletmelerde sorumluluğun 

dağıtımında takım çalışmasının etkisi büyüktür. Takım çalışması olmayan 

işletmelerde bir personele verilen aşırı sorumluluk genel olarak işletmenini üretim 

verimini düşürmektedir. Oysa takım çalışması işletmedeki personele verilen 

sorumluluğun eşit olarak dağıtılmasını sağladığından üretim verimini olumlu 

etkilemektedir. Takım çalışmasında eşit dağılımın sağlanması personelin birlikte 

bir uyum içinde hareket etmesi ile birlikte istenen hedeflere daha kolay ulaşmasını 

ve üretimin kalitesini arttır. İşletme amacına ulaşabilmesi için çalışanlarının bir 

araya gelerek ürünü verimli bir şekilde üretme çalışması aynı zamanda takım 

çalışmasıdır.Akt:atılgan,H.,Demirtaş,H.,Bilgin-Aksu,M.,&Silman,F(2010) 

Anahtar Kelimler:  Takım Algısı,  Lider, Yönetici 
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 İstanbul Aydın Üniversitesi 
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İdeolojiler, Çatışmalar ve Ekonomi Savaşları: Yeni Düzen 
Arayışı 

Doç. Dr. Burak Küntay
15

 

          

Özet 

Uluslararası siyasette belli dönemler, o yüzyıllara damga vuran devletlerin isimleriyle veya 

yapılan anlaşmalarla adlandırılmıştır. Örneğin, uzun yıllar boyunca geniş topraklara sahip olan 

ve hukuktan yönetim sistemine kadar pek çok alanda kendinden sonraki devletlere ilham veren 

Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü belli bir dönem “Pax Romana” yani “Roma Barışı” 

dönemi olarak adlandırılmış, 1648 yılında imzalanan Vestfalya Anlaşması ile “Vestfalyan 

Dönem” olarak adlandırılan dönem başlamıştır. Bu anlaşma ile dünya siyasi arenasında çok 

sayıda ulus devletin oluşacağı farklı bir dönem başlasa da, birkaç yüzyıl daha büyük 

imparatorluklar uluslararası sistemi yönlendirmiştir.  

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde büyük yıkımlara sebebiyet veren Birinci Dünya Savaşı sonunda 

kurulan Milletler Cemiyeti, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler adını almıştır. 

Dünya barışını ve uluslararası sistemi dengede tutmakla görevli BM, Soğuk Savaş’ın yarattığı 

iki kutuplu dünyada pek fazla etki gösterememiştir.  1990’lardan itibaren kısa süreli olarak 

etkisini arttırabilmiştir. Soğuk Savaş sonrası ABD tek hâkim güç olarak kalmıştır fakat yirmi 

birinci yüzyılın başlarında Rusya ve Çin gibi iki büyük devlet ABD ile mücadele edecek güce 

gelebilmiştir. Bölgesel olarak da Türkiye, Brezilya, Hindistan gibi ülkeler güçlenmeye ve etkili 

olmaya başlamıştır. Bu gelişmeler ışığında son dönemlerde kurumların barışı korumada yetersiz 

kaldığı gerçeği tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada önce tarihsel perspektif ile uluslararası 

ilişkilerde dönemler incelenecektir. Ardından günümüz şartlarında sistemin nasıl bir düzene 

doğru evrildiği, günümüz dış politika uygulamalarıyla analiz edilecek ve karşılaştırılmalı olarak 

tartışılacaktır. Bu analiz ve araştırmalarda, kurumların sorgulandığı, uygulanan göçmen 

politikalarının etkileriyle daha milliyetçi-sağ görüşe sahip partilerin iktidarlara geldiği ve 

devletlerin daha izolasyonist politikalara döndüğü, nüfus artışı ile birlikte teknolojik gelişmelerin 

hız kazandığı süreçler baz alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pax Romana, Vestfalya Güç, Barış, Birleşmiş Milletler, Soğuk Savaş 
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 Bahçeşehir Üniversitesi 
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Farklı Eğitim Programlarındaki Öğrencilerin Bilgisayarlı 
Muhasebe Dersine İlişkin Algılarına Yönelik Bir Uygulama: 
Çankırı Örneği  

Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Gör
16

 

 

Özet 

 

21. yüzyılın başlarında yaşanan teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile birlikte 

bilgisayarlı muhasebe eğitimi ile ilgili çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Yapılan 

çalışmaların bir kısmı yükseköğrenime devam eden öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe 

eğitimine yönelik algılarına ilişkindir. Bu uygulamada da Çankırı Karatekin Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin bilgisayarlı muhasebe eğitimine ilişkin 

algılarını hangi etmenlerin etkilediği incelenmektedir. Bu doğrultuda Çankırı Karatekin 

Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim görmekte olan 

öğrencilere uygulanan anketlerden uygulama için gerekli veriler elde edilmiştir. 

Uygulamada demografik özellikler için frekans analizi, diğer veriler için ise faktör 

analizi, eşli t testi ve çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrenci 

özelliklerinin bilgisayarlı muhasebe dersine bakış açılarını etkilediği tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi, Faktör Analizi, Eşli T Testi, 

Boşluk Modeli. 
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 Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF 
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Muhafazakar Muhasebe Anlayışının Finansal Başarısızlığı 
Önlemedeki Yeri Üzerine Bir Araştırma 

Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Gör
17

 

 

Özet 

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler beraberinde finansal sistemlerin küresel bir 

boyut kazanmasına neden olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle şirketlerin küresel 

rekabet ortamında ayakta kalmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda şirketlerin bir takım 

düzenlemeler yapması önlem alması gerekmektedir. Uluslararası piyasalarda yatırımcıyı 

çekmek ve şirkete güven duyulmasını sağlamak amacıyla bazı şirketler muhafazakar 

muhasebe politikaları yürütmektedir. Yatırımcıların kararlarını etkileyen faktörlerden 

biri muhasebe karlarıdır. Muhafazakar muhasebe anlayışı az da olsa kar etmeye 

dayalıdır. Bu sebeple muhafazakar muhasebe anlayışı ile yönetilen şirketlerin finansal 

açıdan başarısızlığa uğramamaları beklenmektedir. Bu çalışmada muhafazakar 

muhasebe anlayışı ile finansal başarısızlık arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu ilişkinin 

analizi için BİST-100 Endeksinde 2009-2016 yılları arasında yer alan şirketlerden elde 

edilen veriler kullanılmıştır. Bu verilerden literatür çerçevesinde değişkenler 

oluşturularak panel regresyon analizi yöntemi ile analiz gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Muhafazakar Muhasebe, Finansal Başarısızlık, Regresyon Analizi, 

Z skor 
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 Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF. 
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İstanbul’da İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Görev Yapan 
Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri Hakkında Bir İnceleme 

Doç. Dr. Elif Yılmaz
18

 

 

 

Özet 

Tükenmişlik kavramı, ilk olarak 1974 yılında Freudenberg tarafından, aşırı çalışma 

sonucu işlerinin gereklerini yerine getirememe durumu olarak tanımlanmıştır. 1981’de 

Maslach ve Jackson ise kavramı duygusal tükenme, duyarsızlaşmada artış ve kişisel 

başarı duygusunda azalma şeklinde üç boyutlu olarak geliştirmiştir.  

Tükenmişlik sendromu, özellikle doktorluk, hemşirelik, sosyal hizmet uzmanlığı, 

öğretmenlik, polislik, subaylık, yöneticilik gibi insan ilişkilerinin yoğun olduğu meslek 

gruplarında rastlanan olumsuz duygulanım hali olarak tanımlanır. Hem çalışan hem de 

çalışılan kurum açısından verimsiz bir durumun ortaya çıkmasına neden olan 

sendromun; hizmet verilen kişilere karşı duyarsızlık, daha önce kendisi için anlamlı olan 

uğraşların artık sıkıcı gelmesi, işe geç kalma ya da gitmeme ve psikosomatik şikayetler 

gibi bir çok belirtisi vardır. Yorgunluk, uykusuzluk, işten soğuma, işten ayrılma, aile 

yaşantısında sorunlar, sigara-alkol kullanımındaki artış gibi belirtilerine de işaret edilen 

tükenmişlik sendromu; güvensiz hissetme, ümitsizlik, evde gerilim-tartışma artışı, 

kızgınlık, sabırsızlık, huysuzluk gibi olumsuz duygulanımlarda artışa ve nezaket, saygı, 

arkadaşlık gibi olumlu duygulanımlarda da azalmaya neden olur. Tükenmişlik 

sendromu, uzun vadede toplum açısından ekonomik kayıpların yanı sıra hizmet 

kalitesinde azalma ve nitelikli iş görenlerin kaybına da neden olabilmektedir.  

Bu araştırmanın amacı yüksek risk altındaki meslek gruplarından biri olan öğretmenlerin 

tükenmişlik düzeylerini belirlemektir. Araştırmamızda İstanbul’da ilk ve orta dereceli 

okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin; 

yaş, cinsiyet, medeni durum, branş, meslekte görev yapma süresi, görev yaptıkları 

okulların statüsü (devlet/özel), çalışma koşulları gibi değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. 

Çalışmanın saha araştırması için örneklemimizi oluşturan öğretmenlere Maslach 

Tükenmişlik Ölçeğinin yanı sıra öğretmenlerin kişisel bilgilerini ve çevresel faktörleri 

de yoklayan bir anket de uygulanmıştır. Elde edilen nicel veriler ise SPSS programı ile 

analiz edilmiş ve sunulmuştur.   
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 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 
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Firmaların Kısa Vadeli Borç Ödeme Güçleri ve BİST’de Bir 
Uygulama 

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Deniz Kuğu
19

 

 

Özet 

Firmaların kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme güçleri (veya güçsüzlükleri) oran 

analizinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Likidite oranları olarak yaygın biçimde 

ifade edilen oranlar, firmaların borç ödeme güçlerini ortaya koyarken, aynı zamanda 

dönen varlıkların karlılığı için de bir gösterge olmaktadır. Karlılık ve borç ödeme gücü 

arasında uygun bir dengenin kurulamaması durumunda, fazlalık fonların varlığı 

nedeniyle karlılığın azalması veya tersi durumda ise kısa vadeli yükümlülükleri yerine 

getirmeme riski ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan likidite oranları borç ödeyememe riski 

için de bir ölçüt olmaktadır. Bu çalışmada hisse senetleri BİST’de işlem gören eğitim, 

sağlık, spor ve diğer sosyal hizmetler sektörü firmalarının likidite oranları belli bir 

zaman dilimi için hesaplanmıştır. Böylelikle firmaların ve içinde yer aldıkları sektörün 

durumu ortaya konulmaya ve zaman içindeki değişikliklerin yorumlanmasına 

çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Likidite oranları, Borç ödeme gücü, Cari oran, Asit test oranı, 

Nakit oluşturma gücü 

   

Jel Kodları: G1, G2, G3 
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 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Y. O. Bankacılık ve Finans Bölümü 
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Üniversite Öğrencilerinin Öfkelendikleri Bir Durumla 
Karşılaştıklarında Sergiledikleri Öfke Davranışının Sıklığı ve 
Kişilerarası Öfke Boyutu Üzerinden Tepkiselleşme Tarzı 

Dr. Öğretim Üyesi Temel Alper KARSLI
20

 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin öfkelendikleri bir durumla 

karşılaştıklarında öfke ile ilgili davranışları ne sıklıkla gösterdikleri ve kişilerarası öfke 

boyutunun ne şekilde tepkiye dönüştüğünü araştırmaktadır. Bu çalışma 2017-2018 

eğitim-öğretim yılında 20’si kadın 20’si erkek olmak üzere toplam 40 üniversite 

öğrencisi ile birlikte yürütülmüştür. Çalışmada 5’li likert ölçeği (1: Hiç – 5: Her 

Zaman)ne sahip olan “Çok Boyutlu Öfke Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilere "Sizi 

öfkelendiren bir durumda kaldığınızda aşağıdaki davranışları ne sıklıkla gösterirsiniz?" 

sorusu sorulmuştur. 26 sorudan oluşan öfkeyle ilgili davranışlar boyutunun üç alt ölçeği 

saldırgan davranışlar, sakin davranışlar, kaygılı davranışlar; 47 sorudan oluşan 

kişilerarası öfke boyutunun dört alt ölçeği intikam tepkileri, pasif-agresif tepkiler, içe 

dönük tepkiler, umursamaz tepkiler olarak gruplandırılmıştır. Sorulan sorulara, "hiç", 

"nadiren", "arada sırada", "sıklıkla" ve "her zaman" cevaplarından birinin verilmesi 

beklenmektedir. Verilerin analizi SPSS programı ile yapılmış ve verilerin analizinde Tek 

yönlü Anova kullanılmıştır. Ön analiz sonuçlarına göre kadınlar ve erkekler arasında 

kaygı davranışı ve pasif-agresif tepkiler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Öfke, öfke tutumları, saldırganlık, öfke boyutu, kişilerarası ilişkiler 
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 Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 
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Türkiye ve Bulgaristan’ın Taşımacılık Sektörünün 
Finansmanında Bankaların Rolünün Karşılatırılması 

Öğr. Gör. Meliha ÇETİN
21

 

Öğr. Gör. Selçuk Duranlar
22

  

Doç. Dr. Simeon ANANIEV
23

  
 

 

Özet 

Bankacılık sektörünün tasarruf sahipleriyle yatırımcılar arasındaki aracılık işlevini etkin 

bir şekilde gerçekleştirebilmesi uzun dönemli sürdürülebilir bir büyümenin 

sağlanmasında kritik önem taşımaktadır. 

Uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörü ödeme sıkıntılarının yanı sıra düşük döviz 

kuru politikası sebebiyle gelir kaybına da uğramaktadır. Lojistik sektörü finansman 

sıkıntısını aşmada finans kuruluşlarını yanında bulunmamaktadır. 

Bu çalışmada taşımacılık açısından jeopolitik öneme sahip iki ülkenin taşımacılık 

sektörünün bankalar tarafından finansmanının ne kadar sağlandığı araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bulgaristan, banka, lojistik, taşımacılık 
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 Todor Kableskov University of Transport, Sofya, Bulgaria 
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B. Nurjekeev’in “Hey, Dünya” Romanında “Ebedi Devlet” 
Anlayışı 

Ainur AKHMETOVA
24

 

 

Özet 

Makalede 2016 yılında Kazakistan’da edebiyat ve sanat dalında “Devlet Ödülü” alan 

B.Nurjekeev’in “Hey, dünya” romanındaki “Ebedi devlet” anlayışı ve onun yapısı ilk 

defa incelenmiştir. Romanda Kazak halkının Rus Çarlığının sömürgesine dönüştüğü 

dönemdeki siyasi-sosyal, toplumsal, coğrafik vb. durumu betimlenmiştir. Romanın olay 

örgüsü ve yazarın sanatı ile Rus Çarlığının uyguladığı sömürünün Kazak halkının 

direncini kıramadığı ve ruhunu yenemediği ifade edilmiştir. Romanda Kazak halkının 

1930-1932 yıllarındaki açlık ve 1937-1938 yıllarındaki aydınlar katliamından 

(repressiya) sağ kurtulup, 1991 yılında bağımsızlığı elde etmesi ile ilgili yazarın sanatsal 

yaratması “Ebedi devlet” anlayışıyla sonuçlanır. Eserin bu kapsamdaki sanatsal yönü 

araştırma alanına girmektedir. 

“Ebedi devlet” kavramı Kazakistan’da çeşitli bakımlardan (fikriyat, tutum, kavram) 

incelenmeye başlandı. “Ebedi devlet” kavramının “anlayış” kategorisi içerisinde 

Kazakistan Edebiyat biliminde ilk defa araştırma konusu olarak ele alınması da 

araştırmamızın önemini göstermektedir. 

“Ebedi devlet” – halkın yeryüzündeki yaşam sona erene kadar kendi sınırları içerisinde 

bağımsız bir hayat sürüp, milli değerleriyle ebedi yaşaması anlamında kullanılmaktadır. 

Makalenin giriş bölümünde B. Nurjekeev’in “Hey, dünya” romanındaki “Ebedi devlet” 

anlayışını incelemenin önemi üzerinde durulmuştur. Anlayış (concept) terimi ile ilgili 

yabancı kaynaklardan faydalanılmıştır. Asıl bölümde ise yazarın söz konusu eserini 

kaleme almasına sebep olan olaylar tespit edilip, “Ebedi devlet” anlayışını oluşturan 

betimlemeler incelenmiştir.   

“Hey, dünya” romanındaki “Ebedi devlet” anlayışını belirlemek için bu anlayışın ne 

olduğu üzerinde durulmuştur. Romandaki “Ebedi devlet” anlayışını “Ebedi devlet” 

Kazak ve “Ebedi devlet” Atayurdun hürriyeti gibi bölümlere ayırarak inceleme yapıldı. 

Araştırma sonucunda: 

1. Roman metninden “Ebedi devlet” anlayışını oluşturan birkaç temel ve 

yardımcı unsurlar tespit edildi. 

2. “Ebedi devlet”i dini-felsefi, akılcı bir anlayıştan sanatsal anlayışa 

dönüştürmenin yolları belirlendi. 

3. Yazarın dünya görüşünü ortaya koyan sanatsal simgeler tespit edildi. 

Günümüz Kazak edebiyatını, özellikle büyük romanları inceleme yeni imkanlar ve yeni 

bilgilere yol açar.  

 

Keywords. B. Nurjekeev, Eternal nation, Kazakh novels. 
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 Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Doktora Öğrencisi. 
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Muhafazakâr Kadının Estetik Amaçlı Bedenine Yaptığı 
Müdahaleler 

Reyhan Yüksel
25

 

 

Özet 

AMAÇ: 21. Yüzyılda beden ticarileşmiştir ve kendini beğenmenin nesnesine dönüşmüştür. Bu 

dönüşüm bedene estetik amaçlı müdahale eden birey sayısında çok fazla artışa neden olmuş olup 

bu grubun içinde muhafazakâr bayanlar ciddi bir oranı oluşturmaktadır. Muhafazakâr kadın için 

sosyal hayatta varoluş mekânı olan bedenini güzelleştirme isteğinde dini veriler önceliğini 

yitirmiştir. Çalışmamızda bu hipotezin doğruluğunu tartışmak amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: Bu çalışma için estetik amaçlı cerrahi veya cerrahi olmayan müdahale araştırmaları, 

estetiğe dini kaynakların bakışı, bireyi ve toplumu birleştiren paradigma olarak sembolik 

etkileşim teorileri incelenmiştir. Araştırmamızın amacı, plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi 

birimi hastalarının yaklaşık iki yıl gözlemlenmesi ve bölümün cerrah hekimleri ile yapılan 

görüşmelerle oluşturulmuştur. 

BULGULAR: Sembolik etkileşim kuramcılarına göre din eyleme değer veren unsurdur. Türkiye 

de dini kültürel geleneğe bakıldığında yazılı ve sözlü dini kaynaklar bedene güzelleşmek amaçlı 

yapılan her müdahaleyi yasaklamıştır. Günümüzde muhafazakâr bayanlar için doğuştan 

getirilmiş küçük defektlerin ya da yaşlanmaya bağlı değişikliklerin düzeltilmesi normalleşmiştir. 

Özellikle sosyoekonomik açıdan toplumsal yapılanmanın üst ve orta seviyelerinde yer alan 

muhafazakâr bayanlar için bu normalleşme gözlenmiştir. Sınıflar bir yaşam stilizasyonuna 

yönelirken fiziki algılama nesnesi olarak bedenlerini şekillendirmeye yönelirler. Weber’in 

çözümlemesini burada hatırlamak gerekir; modern kapitalist toplumların özünü oluşturan dini bir 

çerçevede başlayan dünyevi alışkanlıklar din boyutunu zaman içerisinde yitirerek kalıcı 

olacaklardır. Modern olmak Marx’ın söylediği gibi katı olan her şeyin buharlaşıp havaya 

karıştığı bir evrenin parçası olmaktır. Modern olmak isteyen muhafazakâr kadın dini kaynakların 

estetikle ilgili katı söylemlerini buharlaştırmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Muhafazakâr kadın bedeninin başka bedenlerin ve toplumun karşısındaki konumunu 

sorgulamaktadır.  

SONUÇ: Kozmetik amaçlarla bedene yapılan müdahaleler kişilerin psikolojisini düzelttiği gibi 

buna bağlı olarak bireyin birçok alandaki verimini artırmakla birlikte bireyin kendine güveninin 

sağlanması ve onun topluma kazandırılması için yapıldığı anlamına gelir. Estetik amaçlı bedene 

müdahalede dini verilerin önceliğini yadsıyan muhafazakâr kadın beden ile toplum sahnesine 

çıkar.  

Anahtar Kelimeler: bedene müdahale, estetik, muhafazakâr kadın 
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İlkokul Çağı Öğrencilerinin Ders Çalışma Sürecinde Teknoloji 
Kullanımına İlişkin Veli Görüşleri 

İbrahim FİDAN
26

 

Dr. Öğr. Üyesi Feti ÇELİK
27

 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, velilerin ilkokul çağı öğrencilerinin ders çalışma sürecinde 

teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerini velilerin cinsiyeti, çocukların devam ettikleri 

okul türü, velilerin yaş aralığı, velilerin öğrenim durumu, evde internet bağlantı durumu, 

velilerin bilgisayar kullanım sıklığı ve çocukların bilgisayar kullanım sıklığı 

değişkenlerine göre farklılaşma olup olmadığını incelemektir. Araştırma nicel araştırma 

yöntemlerinden tarama modeline göre desenlenmiştir Araştırmanın çalışma grubunu, 

2017-2018 öğretim yılında Burdur ili Bucak ilçesindeki 8 ilkokul ve 1 bilim kolejinde 

öğrenim gören 418 öğrencinin velileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Kılınç 

(2015) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Çağındaki Çocukların Teknoloji Kullanımı 

Hakkında Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi” ölçeğinin bu çalışmaya uyarlanması ile 

toplanmıştır. İlkokul Çağı Öğrencilerinin Ders Çalışma Sürecinde Teknoloji 

Kullanımına İlişkin Veli Görüşleri Ölçeği’nin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .78 

olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizi, SPSS 22 programı ile yapılmıştır. Verilerin 

çözümlenmesinde, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, Manny Whitney 

U,  Kruskal Wallis ve ANOVA kullanılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: İlkokul çağı, ders çalışma, teknoloji kullanımı 
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Wattpad’in Lisede Eğitim Gören Kız Öğrenciler Üzerindeki Etkisi 

Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN
28

 

Bilge Berika YAVUZ
29

 

Özet 

Dünya hızlı bir dönüşüm içerisindedir. Sosyal medya ağları bu süreci daha da hızlandırmaktadır. 

Her geçen gün bir yenisi ile tanıştığımız sosyal medya ağları, hayata nüfuz ederek daha etkin 

hale gelmektedir. Kimi insanlar bilinçli olarak kimi insanlar ise zorunluluktan sosyal medya 

ağları ile ilişki halindedir. Yedisinden yetmişine herkese açık olarak geniş bir hedef kitleye açık 

sosyal medya ağları artık toplumun vazgeçilmez bir parçası olmuştur.  

Sosyal medyanın temelinde yer alan “paylaşma” olgusu da çoğunlukla yazı içeriklidir. İnsanlar 

içinde bulundukları durumları, duyguları veya başarıları yazıya dökerek milyonlarla 

paylaşmaktadırlar. Bu amaçla kullanılan sosyal medya ağlarından biri de 2006 yılında kurulan 

Wattpad’tir. Türkiye’de de yoğun olarak kullanılan Wattpad, daha çok lise çağındaki gençlerin 

kullandığı bir sosyal medyadır. Özellikle genç kızların tercih ettiği Wattpad ürünleri kitap olarak 

basılır filmi çekilir hale gelmiştir.   

Wattpad sosyoloji edebiyat ve iletişim gibi farklı disiplinleri bir araya getirmesi açısından büyük 

önem taşımaktadır. Bununla birlikte her geçen gün kullanıcı sayısı artmasına rağmen dünyada ve 

Türkiye’de Wattpad üzerine çok fazla araştırma yapılmamıştır. Bu çalışma da Wattpad’in lisede 

eğitim gören (14 – 18 yaş aralığındaki) kız öğrenciler üzerindeki etkisini araştırmaktadır. 

Wattpad’in neden lisede eğitim gören kız öğrenciler üzerinde etkili olduğu, kızların bu 

uygulamayı neden kullandıkları soruları çalışmanın ana sorularıdır. 

Çalışmada Sakarya ilinde bulunan özel ve devlet liselerinde okuyan 9, 10, 11 ve 12. sınıf kız 

öğrencilerinin Wattpad’e dair yaklaşımlarını tespit etmek amacıyla nitel araştırma 

yöntemlerinden biri olan odak grup görüşmesi tercih edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Wattpad, Sosyal Medya, Kız Öğrenciler, Lise, Edebiyat 
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Dünya’da ve Türkiye’de Çokkültürlülük ve Eğitim30 

Doç. Dr. Feyyaz KARACA
31

 

 

Özet 

Bu çalışmanın konusunu son yıllarda ülkemizde ve dünyada çok farklı şekillerde ele 

alınan çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitim oluşturmaktadır. Bu konuların daha iyi 

anlaşılması içinde literatür (alan yazın) taraması yapılarak, hem kavramsal düzeyde, hem 

de uygulama biçimleri üzerinde bir analiz yapılması amaçlanmıştır. Çünkü 

çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitim sadece dünyanın farklı ülkeleri arasında değil, aynı 

zamanda aynı ülke içinde dahi farklı şekilde algılanmakta ve farklı şekilde uygulanmaya 

çalışılmaktadır. Bu yüzden bu kadar farklı algılara ve uygulamalara sahip olan bu 

konuları, daha önceden yapılmış çalışmalar ışığında çeşitli yönleriyle ortaya konulması 

bir ihtiyaç gibi görülmektedir. Her şeye rağmen, herkesin çokkültürlülük ve çokkültürlü 

eğitim üzerinde bir fikir birliği içinde olmadığını kabul edilerek, bazı bakımlardan 

benzerlikleri bazı bakımlardan da farklılıkları irdelenmeye çalışılmıştır. Bu bakımdan ilk 

önce kültür ve çok kültürlülüğün ne olduğunun kavramsal analizi yapılmaya 

çalışılmıştır. Sonra da çokkültürlülük ve çokkültürlü eğitim alanında dünyada ve 

ülkemizde yapılan araştırmalar kendi aralarında karşılaştırılarak zorda olsa genel bir 

sonuca varılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, kültürel çoğulculuk, çokkültürlü eğitim. 
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Sinema Perde Reklamlarının Seyirci Üzerindeki Etkisi: 
Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma 

Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN 

Merve YAZICI 

 

Özet 

Kitleleri harekete geçirme konusunda en etkili sanat dallarından biri olan sinema, 

Türkiye’de özellikle 2005 sonrası yükselişe geçmiş, son beş yıldır da en parlak dönemini 

yaşamaktadır. Hem izleyici sayısında hem de gişe hasılatlarında devamlı bir artış söz 

konusudur. Türk Sinema Endüstrisi gözle görünür bir büyüme yaşamaktadır. Bu büyüme 

reklam sektörünün de ilgisini çekmiş ve sinema ile pek çok mecrada işbirliğine 

gidilmiştir. Türk Sineması, senaryo aşamasından gösterime hem içerik hem de mekân 

hem de finansal bağlamda reklam sektörü ile uyumlu bir ilişki içerisindedir.  

Sinema endüstrisi, çok farklı noktalarda reklamcılara yaratıcı reklam yapabilme olanağı 

sunmaktadır. Sinema reklamcılığı olarak ifade edilen bu mecra içerisinden en sık 

kullanılan reklam türlerinden biri “perde reklamcılığı”dır. Perde reklamcılığı, sinema 

filmi oynamadan önce gösterimi yapılan reklam filmleri için kullanılan bir kavramdır. 

Perde reklamcılığı Dünyanın pek çok ülkesinde sinema için ciddi bir gelir kaynağıdır. 

Perde reklamcılığı sayesinde reklam filmleri, diğer iletişim araçlarına oranla daha etkili 

biçimde hedef kitleye ulaşmaktadır. Birçok iletişim aracında reklam izlememeyi tercih 

etme olanağına sahip olan izleyici, sinema salonlarında perde reklamlarını izlemeye bir 

anlamda mecbur bırakılmaktadır.  

Bu çalışmada, sinemada perde reklamcılığı incelenmiş ve üniversite öğrencileri 

üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Araştırma verileri İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’nde eğitimine devam eden 93 öğrencinin katılımıyla toplanmıştır. Öğrencilere 

reklam perdeciliği ile ilgili olarak anket soruları hazırlanmıştır. Anket bilgisayar destekli 

olarak uygulanmıştır. Toplanan veriler analiz edilerek perde reklamcılığının iletişim 

alanındaki lisansüstü öğrencilerine etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Sinema, Reklam, Perde Reklamcılığı, Sinema Salonu, Lisans Üstü 

Öğrenciler 
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Cari Açığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği 

Dr. Öğretim Üyesi Fatma CESUR
32

 

Sibel İREZ
33

 

 

 

Özet  

Cari işlemler dengesinin açık vermesi, gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunlarından 

biri olmasına karşın, bazı gelişmiş ülke ekonomilerinde de önemli bir sorunu teşkil 

etmektedir. Cari işlemler açığı günümüz ekonomilerinde sıkça tartışılan makroekonomik 

sorunlardan biridir.  Son zamanlarda Türkiye ekonomisinde Türk Lirası’nın dolar 

karşısında en düşük seviyede seyir etmesi ürerim ve ticaretin ithalata bağımlı 

olmasından dolayı cari açık çok önemli makroekonomik sorun haline gelmiştir. Cari 

işlemler açığının giderek genişlemesi, ekonomide aşırı ısınmalara ve dış şoklara karşı 

hassas durumların meydana gelmesine sebep olmaktadır. İhracat ve ithalat hareketleri 

ülke ekonomisinin büyümesi üzerinde çok önemli yer teşkil etmektedir. Bu nedenle cari 

işlemler hesapları ile ekonomik büyüme çok alakalıdır. Bu çalışmamızda Cari İşlemler 

dengesi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelenmeye çalışılacağız.  

Çalışmamızda, ilk olarak büyüme ve cari işlemler açığının teorik kısmı ele alınacak daha 

sonra cari işlemler açığının büyüme üzerindeki etkisini ölçmek için VAR modeli 

kurulacaktır. Çalışmamız 1990–2017 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak bir analiz 

yapılacaktır. Ayrıca etki–tepki analizleri sonucunda cari işlemler açığının ekonomik 

büyümeyi nasıl etkilediği sonuçlarına bakılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Cari İşlemler Dengesi, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik 

Büyüme, Etki-Tepki Analizi 
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Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Termal Otel Seçimi: Denizli 
Karahayıt ve Afyonkarahisar Örneği 

Elçin Noyan
34

 

Dr. Günseli Güçlütürk Baran
35

 

 

Özet 

Çalışmada Denizli Karahayıt ve Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı toplam 11 termal 

otel, belirli kriterler doğrultusunda sıralanmıştır. Bu kriterler: termal otellerin 2018 yılı Eylül 

ayındaki 1 gecelik konaklama fiyatları, şehir merkezine uzaklıkları, daha önce konaklayan 

müşterilerin yorumları, oda sayıları, kurulu alanları ve faaliyet yıllarıdır. Çalışmada Çok Kriterli 

Karar Verme Yöntemleri’nden Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemi uygulanmıştır. Nitekim veri 

kümesinin az sayıda olması, değişkenlerin kesikli ve sürekli olması, belirsiz durumlara 

uygulanabilir olması, basit, belirli ve net hesaplama adımlarının olması, verilerin kolay, pratik ve 

kullanışlı olması, GİA Yöntemi’ni diğer yöntemlerden ayıran özellikler arasında öne 

çıkmaktadır.  

Veriler otelpuan.com internet sitesinden elde edilerek gruplandırılmış ve Excel programı 

aracılığıyla ayrı ayrı analizlere tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular ise birbirleriyle 

kıyaslanmıştır. Çalışma sonucuna göre termal otellerin oda sayılarının fazla olması, kurulu 

alanlarının geniş olması, faaliyet yıllarının ve tecrübelerinin fazla olması, otelleri avantajlı 

konuma getirmektedir. Dolayısıyla turistik tüketicilerin memnuniyetlerini web ortamında 

değerlendirmelerinin, potansiyel turistik tüketicilere ve uygulayıcılara birer yol gösterici olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Kriter ağırlıklarının dikkate alınması durumunda termal otellerin sıralaması farklılık 

göstermektedir. Çalışmanın Denizli Karahayıt’ ta ve Afyonkarahisar’ da bulunan 5 yıldızlı 

otellerle kısıtlı olması, çalışmanın sınırlılıkları arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Termal Turizm, Termal Otel, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Gri 

 İlişkisel Analiz Yöntemi, Tüketici Tercihleri 
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Turizm Destinasyonunda Pazar Yeri Arz ve Talep Niteliğinin 
Belirlenmesi ve Etkileri 

Dr. Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN
36

 

Elçin NOYAN
37

 

Özet 

Turizm destinasyonunda çeşitli cazibe merkezleri yer almaktadır. Bu yerler arasında 

değerlendirilebilecek pazar yerleri, merak, alışveriş yapmak, sosyalleşmek, farklı kültürleri 

tanımak gibi nedenlerle insanların bir araya geldiği fiziksel bir ortamı işaret etmektedir. Diğer 

taraftan pazar yerleri, turizm işletmelerinin tedarik zinciri içinde yer alabilmektedir. Bu gibi 

olumlu etkilerine rağmen pazar yerlerinde veya pazarcılarla gerçekleştirilmiş sınırlı sayıda 

çalışmanın var olması, bu araştırma için bir problem olarak hissedilmiştir. Bu doğrultuda bu 

araştırmada,  mevsimsel yoğunluk varsa bunun nedeninin pazarcı tarafından nasıl algılandığını, 

pazarda yer alan ürünler arasından nelerin daha çok satıldığını, nelerin turistik tüketici tarafından 

daha çok satın alındığını belirlemek amaçlanmıştır.  Araştırmanın diğer amaçları ise, pazarcıların 

turistik tüketiciye yönelik algılarıyla bunların nedenlerini ve turistik tüketicinin pazarcı 

gelirlerine herhangi bir etkisi olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. 

Araştırma sonucunda, en çok satılan ürünler: şeftali, otlu peynirli saç böreği, yoğurt, lokum ve 

limonlu kar şerbetidir. Yabancı turistik tüketici (tatlı saç böreği çeşitleri) ve yerli turistik tüketici 

tarafından satın alınan ürün tercihlerinin birbirlerinden farklılaştığı, yaz döneminde satış 

miktarının arttığı ve hem yabancı hem de yerli turistik tüketicinin pazarcı gelirlerine olumlu 

yönde etkisi olduğu araştırmanın diğer sonuçları arasındadır. Ayrıca pazarcılar tarafından turistik 

tüketici algısı daha çok ekonomik etkisine göre şekillenmektedir. 

Tüm bu bilgilere dayalı olarak tarım endüstrisinde yer alan uygulayıcılara, hayvancılığa bağlı 

olarak süt ürünlerinin ve domates, patates, şeftali gibi ürünlerin üretiminin arttırılması 

önerilmektedir. Konaklama işletmesi, restoran gibi turizm işletmelerinin ise sundukları 

öğünlerde araştırma sonucunda ortaya çıkan ürünlere daha fazla yer vermesi, turistik tüketici 

memnuniyetini arttırabilir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Destinasyonu, Pazar Yeri, Turistik Tüketici, Arz, Talep 
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Türklerde İslam Öncesi ve İslam Sonrası Yaşam Ağacı (Hayat 
Ağacı) Kültü  

Dr. Öğretim Üyesi Hülya ÇETİN
38

 

 

Özet 

İnsanoğlu var olduğu günden bu yana pek çok varlığı kutsal saymış, kutsal saydığı 

varlıkları yazıya, dile, dine, sanata dökerek günümüze ulaşmasını sağlamıştır. 

İnsanoğlunun bu kutsal saydığı varoluşlardan belki de en bilinenlerden bir tanesi de 

ağaçtır. 

Türklerin İslamiyet öncesi dönemde Tanrı’ya ulaşmada bir araç olarak kabul ettikleri 

doğa unsurları, zamanla Türk inanç ve düşünce kalıpları içerisinde birer kült halini 

almıştır. Bahsi geçen kültler çerçevesinde geliştirilen halk inanış ve uygulamalarından 

bazıları, İslami dönemde yeni dinin kuralları çerçevesinde özünü muhafaza ederek İslam 

dinine aykırı olmayan unsurları bünyesinde barındırmaya devam etmiştir. Kuran-ı 

Kerim’de ‘şecer’ veya ‘şecere’ kelimesi hem ağaç hem de genel olarak bitki anlamında 

olmak üzere yirmi altı yerde geçmektedir. Kuran’da ayrıca hurma, nar, üzüm, incir, 

zeytin gibi bazı ağaçlar ismen anılmakta, incir ve zeytin ağacı üzerine yemin 

edilmektedir. 

En eski devirlerden günümüze dek Türk toplulukları arasında görülen yaygın 

inanışlardan birisi de ağacın ya da belli ağaç türlerinin kutsal kabul edilmesidir. Bu 

manada, ağaç kültünün Türk sosyal hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söylemek 

yanlış olmaz. 

Hayat ağacı insanlık tarihinin çeşitli dönemlerinde en fazla kullanılan simgesel bir tema 

olmuştur. Birbirleriyle ilişkisizmiş gibi görünen, dilleri, kültürleri, yaşadıkları 

coğrafyalar tamamen farklı olan birçok toplumun ortak paydası hayat ağacı olmuştur. 
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Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Göre Tasarlanan Öğrenme 
Ortamının Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına 
Etkisi: “İnsan ve Çevre Ünitesi Örneği” 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAKIRCI
39

 

Doç. Dr. Hüseyin ARTUN
40

 

Merve Gül KIRICI
41

 

Emine KUTLU
42

   

 

Özet 

Öğrenmenin daha etkili gerçekleşmesinde, öğrenci merkezli öğrenme ortamları önemli bir yere 

sahiptir. Son dönemlerde, fen konularının öğretiminde kullanılan öğretim modellerinden birisi de 

Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli (OBYM) olduğu söylenebilir. Bu öğrenme modeline dayalı 

olarak tasarlanan öğrenme ortamının, beşinci sınıf öğrencilerinin fen başarıları üzerinde etkisinin 

araştırılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, OBYM’ye göre tasarlanan 

öğrenme ortamının “İnsan ve Çevre” ünitesinde beşinci sınıf öğrencilerinin akademik 

başarılarına etkisinin incelenmesidir. Bu çalışmada ön test ve son test kontrol gruplu yarı 

deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Van ili Erciş ilçesinde bulunan bir 

ortaokulun beşinci sınıfında öğrenim gören, kontrol ve deney grubundan 20'şer öğrenci olmak 

üzere toplam 40 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama araçları olarak; İnsan ve Çevre 

Ünitesi Akademik Başarı Testi (İÇBAT) kullanılmıştır. İÇBAT, çoktan seçmeli sorulardan 

oluşmaktadır. Veriler, parametrik olmayan testlerden Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann 

Whitney U-Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları incelendiğinde; deney ve 

kontrol grubu öğrencilerinin ön test ile son test puanları arasında her iki grupta da son test lehine 

anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Ayrıca deney ve kontrol grubunun son test puanlarının 

arasında anlamlı farklılığın deney grubunun lehine olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, 

OBYM’ye dayalı öğrenme ortamının “İnsan ve Çevre” ünitesinde beşinci sınıf öğrencilerin 

akademik başarıları üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara 

bağlı olarak, OBYM'ye dayalı öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarıları üzerinde 

etkisinin daha net olarak görülebilmesi için, Fen Bilimleri dersinin farklı ünitelerinde bu öğretim 

modelinin kullanılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli, Akademik başarı, Beşinci sınıf 

öğrencileri, İnsan ve Çevre Ünitesi 
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İnsan ve Çevre Ünitesinin Öğretilmesinde Kullanılan Ortak Bilgi 
Yapılandırma Modelinin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal 
Anlamalarına ve Kalıcılığa Etkisi 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAKIRCI
43

 

Doç. Dr. Hüseyin ARTUN
44

 

Merve Gül KIRICI
45

 

Emine KUTLU
46

   

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli’nin (OBYM) “İnsan ve Çevre” 

ünitesinde beşinci sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarını ve bilginin kalıcılığı 

üzerindeki etkisi incelemektir. Araştırma, ön-son test kontrol gruplu yarı deneysel 

yönteme göre tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim öğretim bahar 

yarıyılında Van ili Erciş ilçesinde bulunan bir ortaokulun beşinci sınıfında öğrenim 

gören 40 öğrenciden (20 deney ve 20 kontrol grubunda olmak üzere) oluşturmaktadır. 

Araştırmada veriler, sekiz sorudan oluşan iki aşamalı İnsan ve Çevre Ünitesi Kavramsal 

Anlama Testi (İÇKAT) ile toplanmıştır. Verilerin analizde, puanlama anahtarı (rubrik) 

ve parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

kullanılmıştır. Bu analizler sonucunda deney ve kontrol grubunun İÇKAT ön test ve son 

test puanları arasında her iki grupta da son testi lehine anlamlı farklılıkların olduğu 

belirlenmiştir. Bunun yanında uygulama sonunda deney ve kontrol grubuna uygulanan 

İÇKAT’ın son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüştür. Bu bulgular ışığında, deney grubunda uygulanan OBYM’nin “İnsan ve 

Çevre” ünitesinin öğretilmesinde beşinci sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarında 

ve bilginin kalıcılığı üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. OBYM’nin fen öğretiminde 

kavramsal anlama ve bilginin kalıcılığı üzerinde etkisi hakkında daha fazla bilgi 

edebilmek için Fen Bilimleri dersinin diğer ünite ya da konularında kullanılması 

önerilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli, Kavramsal anlama, Beşinci sınıf 

öğrencileri, Kalıcılık 
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Vergi Harcaması ve Türkiye’deki Durum (2006 -2017) 

 

Doç. Dr. Engin ÖNER
47

 

 

Özet 

Çeşitli iktisadi, mali ve sosyal amaçlarda kullanılmak üzere, standart vergi sisteminden 

ayrılmış olan ve ayrıcalıklı vergi düzenlemeleri şeklinde ortaya çıkarak devleti kayba 

uğratan vergi harcamaları; uygulamada vergi muaflığı, indirim ve istisnaları, vergi 

kredileri (mahsuplar), indirimli oranlar (vergi kolaylığı) ve vergi ertelemeleri şeklinde 

yer almaktadır.  

2006 - 2010 yılları arasında Türkiye'de vergi harcamaları, toplam vergi gelirlerinin 

ortalama% 5,8'ini oluştururken, dolaysız vergi ile ilgili vergi harcamaları, toplam vergi 

harcamalarında% 85'in üzerinde bir orana sahiptir. Vergi harcamalarına ilişkin yeni 

değerlendirmelerin ve hesaplamaların getirilmesi nedeniyle vergi harcamaları 2015-2017 

döneminde toplam vergi gelirlerinin% 16,7'sine yükselmiş, dolaysız vergilerle ilgili 

vergi harcamaları% 52'ye düşmüştür. 

İzlenen mali politikalarda başarılı olunabilmesi için vergi harcamalarıyla ilgili vergi 

kanunları ve diğer kanunlarda yer alan hükümlerin kapsamlı bir şekilde gözden 

geçirilmesi, vergi harcamalarının eksiksiz bir şekilde tahmin edilip raporlanması ve 

bütçe sürecinde dikkate alınması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Harcaması, Vergi Ayrıcalıkları, Vergi Harcaması Raporları  
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Klasik ve Keynesyen Düşünce Sistemlerinde Borca Bakışın 
Günümüzdeki Önemi 

 

Doç.Dr.Engin ÖNER
48

 

 

Özet 

Devletin geri ödemek üzere belirli faiz karşılığında almış olduğu borç, günümüzde bütçe 

ve maliye politikası araçlarından biri olup;  klasikler borçlanmaya şiddetle karşı 

çıkmışlardır. Kamu borcunun olağanüstü bir araç olduğunu ve sermaye birikimini 

önlediğini, milli sermayeyi aşındırdığını, verginin borca tercih edilmesi gerektiğini, borç 

yükünün gelecek nesillere yansıtıldığını, özel borçla bir farkının olmadığını, iç ve dış 

borç ayrımına gerek olmadığını ileri sürmüşlerdir.  

Keynesyenler ise borcun olağan bir araç olduğunu, sermaye birikimini ancak vergiler 

kadar bozabildiğini, mevcut sermayeyi aşındırıp yok ettiği şeklinde görüşün yanlış 

olduğunu, özel borçtan farklı olduğunu, iç ve dış borç ayrımının gerekli olduğunu, borç 

yükünü gelecek nesiller değil, borçlanan neslin çektiğini savunmaktadır. 

Her iki ekolünde kendi içerisinde haklılık payları olmakla birlikte, günümüzde borcun 

siyasi iktidarların iktisadi ve mali yetkilerini sınırlandırması, ülkenin üretim kapasitesini 

düşürebilmesi, enflasyonist olması, milli gelir dağılımını bozabilmesi vb. sakıncalı 

yönlerinin dikkate alınması gereklidir. Ayrıca borcun kaynağı, vadesi, kullanım şekli ve 

ekonominin içinde bulunduğu konjonktürel döneminde borç politikasının başarısında 

göz önüne alınması gerektiği unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu borcu, Klasikler, Keynesyenler. 
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Avcılık İnanç Ve Ritüellerine Bakış 

Doç. Dr. Aynur CELİLOVA
49

 

 

Özet                                                                                                

 Avcılık halkların eski mesleklerinden biridir. Eski zamanlarda avcılıktan yiyecek ve 

giyim amacıyla kullanılırdı, ortaçağ'da daha çok spor dalı olarak biliniyordu. Avcılık 

sıradan meslek olmayıp kendine özgü kuralları, törenleri olan, insanların hayatının 

ayrılmaz bir parçası olan, kendisinde mistik belirtiler taşıyan mesleklerden olmuştur. 

 Dünya halklarının folklorunda avcılık inançları, av zamanı ve avdan sonra uygulanan 

ritüelleri, av hayvanına övgüsü, avlama kuralları, av silahındın kullanımı vb. bir sistem 

halinde yer almıştır. Av tanrısına inanç, avlanmadan önce ona kurban verilmesi, orman 

ruhuna, dağ iyesinə saygı, totem hayvanlara saygı eski türklerin tanrıcılıkla ilgili 

inançlarının avcılık mesleki ile birleşmesinden doğmuştur. Azerbaycan türklerinin 

avcılık inançları ile Sibirya Altay türklerinin tören ve inançları benzerdir. Avcı'nın ava 

gitmeden önce kimseyle konuşmaması, ava temiz ve makbul günlerde gidilmesi, av 

tanrısına buğday, un, kurabiye, hayvanın iç organını kurban edilmesi, avın kemiklerinin 

gömülmesi, av etinin hamile ve loğusa kadına verilmemesi, av silahının çile düşmekten 

korunması gibi inanç ve törenler türk halklarının birçoğunda rastlanır. İnanca göre avcı 

bu kurallara uymalıdır, aksi takdirde avcı av  tanrısının gazabına sebep olur, kendisi 

veya ailesi felakete yakalanır. Av tanrının payıdır, tanrı payına ne israf, ne de cimri 

davranmak olmaz. Azerbaycan türklerinin inanışına göre avcı avın yüreyini kendisi 

yemeli, başkurt ve altaylılarda ise hayvanın böbreğinin yenmesi ve kanunun içilmesine 

inanırlardı.. Kumandin ve şor avcıları avladığı hayvanın kalbini ve ciğerini orman 

tanrısına kurban ediyormuş. Karaçay-balkarlarda beyaz geyik, beyaz vahşi hayvan kutsal 

sayılıyor, çeçen av tanrısı Elt de beyaz geyik donunda tasvir ediliyor, avcılar 

avlanmadan sonra ona kurban keserler. Altay türklerinde ve sahurların avcılık mitlerinde 

sarı rengin kutsallık taşıdığını görüyoruz, sahurlar av tanrısını Sarıbaş adlandırıyorlar. 

Avcılar av hayvanlarının onların dilinden anladığına inanıyor ve bu yüzden de kendi 

aralarında "avcı dili" yaratmışlar. 

 Türk halklarının av tören ve inançları birbirine yakındır, bu da bu halkların aynı kökten 

olup, aynı mitolojik bakış açısını paylaşmaktan kaynaklanıyor. 

 Anahtar kelimeler: Av ritüelleri, inanç, türk halkları, tanrıcılıq, av hayvanları, mitoloji. 
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Yeni Ekonomi Programının Orta Vadeli Programlarla 
Karşılaştırmalı Analizi 

Arş. Gör. Ramazan TAŞCI
50

 

Arş. Gör. Tarık DURAN
51

 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, 2019-2021 yıllarını kapsayan yeni ekonomi programını, iktisat 

politikaları açısından önceki yıllarda uygulanan orta vadeli programlar ile tahminler 

açısından ise uluslararası kurumların beklentileri ile karşılaştırarak değerlendirmesini 

yapmaktır. Yeni ekonomi programı Türkiye ekonomisi üzerine beklentileri 

şekillendirme açısından büyük bir önem arz etmektedir. Yeni ekonomi programında 

belirlenen hedeflerin uluslararası kurumların Türkiye ekonomisi üzerine tahminleri ile 

ve belirlenen politikaların geçmiş dönemlerdeki orta vadeli programlarla 

karşılaştırılması manidar sonuçlar verebilecektir. Çalışmada öncelikle programda 

öngörülen hedefler Dünya Bankası, OECD ve IMF tahminleri ile tutarlılık açısından 

karşılaştırılacaktır. Sonrasında ise hedeflere ulaşılmasında kullanılan iktisat politikaları 

açısından önceki yıllarda uygulanan orta vadeli programlarla karşılaştırması yapılacaktır. 

Çalışmada son olarak karşılaştırılabilir konumdaki diğer gelişmekte olan ülkelerle 

kıyasla Türkiye ekonomisinin mevcut makroekonomik durumu ve ekonominin 

geleceğine dair beklentiler karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Sonuç itibari ile 

yapılan çalışmada Türkiye’deki mevcut makroekonomik durumun ve belirlenen iktisat 

politikaları açısından orta vadeli programın analizi yapılmış olacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Yeni Ekonomi Programı, Orta Vadeli 

Program, İktisat Politikaları, Kalkınma Programları 

JEL Kodu: H53, 023, P11 
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XIX. Yüzyılda Tırhala Sancağında Nüfus ve Demografik Yapı 

Dr. Ferdi ÇİFTÇİOĞLU
52

 

 

Özet 

Tırhala Sancağı, Osmanlı Devletinin Balkanlarda önemli idari birimleri arasında yer almıştır. 

Sancak, devletin kuruluşuna müteakip ilk asırda Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Burada 

uygulanan planlı fetih ve iskân politikasıyla sancağın oturduğu Tesalya bölgesi kısa sürede 

Türkleşmiştir. Buradaki Türk nüfusun büyük bir kısmını ise Anadolu’dan Rumeli’ye nakledilen 

Türkmenler oluşturmuştur. Böylece sancak, Balkan coğrafyasında Türk nüfusu barındıran 

önemli bir bölge haline gelmiş ve 1881 yılında Yunanistan’a terkine kadar Osmanlı idari 

taksimatındaki yerini korumuştur. 

Yaklaşık beş asır Osmanlı hâkimiyetinde kalan sancak, bünyesinde farklı din ve milletten insanı 

barındırmıştır. Osmanlı klasik dönemi nüfus ve özelliklileri hakkında tahrirlerden bilgi 

edinmekteyiz. Bu bilgiler birçok özelliğin arasında verilen bilgiler olduğu için nüfus hakkında 

net bilgiler içermeyebilmektedir. Nitekim 1831 yılından itibaren tamamen nüfus ve demografik 

özellikleri belirlemeye yönelik sayımlar yapılmaya başlanmıştır. 1831 genel nüfus sayımının 

tamamlanmasından sonra sayımlar, nüfus yoklamaları şeklinde devam etmiştir. Bunun yanı sıra 

ülkede genel ve bölgesel nüfus sayımları da yapılmıştır. Tırhala Sancağında 1831 yılında yapılan 

genel nüfus sayımının ardından çok sayıda nüfus sayım ve yoklamaları yapılmıştır. Fakat bunlar 

sancağın nüfus ve demografik yapısı hakkında tam anlamıyla sağlıklı sonuçlar vermemiştir. 

Sancağın kaza, nahiye, köy, mahalle ve çiftliklerine dair nüfus özelliklerinin öğrenildiği 

defterleri incelediğimizde, burada yapılan sayımların belirli bir plandan yoksun olduğu 

anlaşılmıştır. 

Bu çalışma, XIX. yüzyılda Tırhala Sancağındaki Müslüman-Türk nüfusun miktarını ve dini 

dağılımını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca sancakta yapılan 1831 yılı ilk nüfus sayımı 

ile devamındaki yıllardaki sayım ve yoklamaların verileri ele alınacaktır. Bu verilerin 

doğrultusunda sancağın yaklaşık nüfusu ile Müslim-gayrimüslim oranları tespit edilecektir. 

Ayrıca nüfus sayımın yapıldığı kaza, nahiye, mahalle, köy ve çiftlik isimlerinin verilmesiyle, 

sancağa bağlı yerleşkelerin sayısı ve bu yerleşkelerin isimleri de netleşmiş olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tırhala Sancağı, Nüfus Sayımı, Balkanlar, Tesalya. 
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Havayolu Yer Hizmetleri İşletmelerinde Dönüşümcü Liderin ve 
Duygusal Zekanın Çatışma Yönetimdeki Rolü 

Gözde YANGINLAR
53

  

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, havayolu yer hizmetleri işletmelerinde duygusal zeka ve 

dönüşümcü liderliğin çatışma yönetimi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Duygusal 

zekâ ve dönüşümcü liderlik hakkında birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen; 

havayolu taşımacılık sektöründe dönüşüm liderlik, duygusal zeka ve çatışma yönetimi 

değişkenlerinin arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 

Araştırmadaki veriler İstanbul Atatürk Havalimanında faaliyet gösteren havayolu yer 

hizmetleri şirketlerinden 220 çalışandan toplanmıştır. Bulgularımız, duygusal zeka ile 

çatışma yönetimi stratejilerinin bütün alt boyutları arasında pozitif bir ilişki 

bulunmuştur. Dönüşümcü liderin çatışma yönetimi stratejilerinin sadece bütünleştirme 

alt boyutunu etkilediği belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçları havayolu taşımacılığında 

görev alan personellere çatışma yönetim stratejileri hakkında bilgi vermesinin yanısıra,  

duygusal zekanın ve dönüşümcü liderin çatışma yönetimindeki rolüne vurgu 

yapmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Havayolu Taşımacılığı, Çatışma Yönetimi, Duygusal Zeka, 

Dönüşümcü Liderlik. 
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The Complex Nature of Cultural Rights: Opposing Ethical 
interpretations The Case of Kurds and Basques  

Dr. Öğretim Üyesi Dilan ÇİFTÇİ
54

 

 

Abstract 

This paper will explain the complex nature of cultural rights in a general context by 

presenting the opposing ethical interpretations. In order to deal with this dilemma, the 

problems and debates of culture, and cultural rights in theoretical frameworks and 

international area are identified. Then, the cultural rights of Kurdish people in Turkey 

and the Basque people in Spain are evaluated in the light of these interpretations. Lastly, 

the identification of cultural rights and the illustrations are discussed with regards to 

communitarian and cosmopolitan ethics, and it is indicated that neither 

communitarianism nor cosmopolitanism can solely be adequate for the ethical 

interpretation of cultural rights, eclectic as a method would be beneficial for 

understanding complex nature of culture.  

 

Key words: Cultural rights; Basque culture; Kurdish Culture; Communitarian Ethics; 

Cosmopolitan Ethics. 
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Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Çarlık Rusya’nın Türkistan Halkları 
Üzerinde Yürüttüğü Baskı Siyaseti 

Doç. Dr. Gulnar KOZGAMBAEVA
55

 
*
 

 

Özet 

Birinci Dünya Savaşı Türkistan Bölgesi’nde yaşamakta olan Türk halklarının hayatı ile 

günlük yaşantılarına çok ağır bir yük getirdi. İnsanlık tarihi bu denli bir savaşı daha 

önce görmemişti. Türkistan ülkesi savaş yıllarında adeta Rusya İmparatorluğu’nun gıda 

kaynağı oldu. Çarlık Rusya hükümeti savaş kaynağı olarak yerli halktan deve, at ve sığır 

topladı. Bu yıllarda Türkistan coğrafyasından 300.000 put et, 70 at ve 13.000 deve 

getirtti.
56

 

1914 yılında sadece Jetisu/Yedisu Bölgesi’nden 34 milyon som değerinde hayvan ve 

hayvan ürünleri taşınıp getirildi. O tarihlerde Türkistan’da hayvan sayısının azalması 

öncelikle Türkistan coğrafyasında yaşayan Türk halkların asker için zorunlu olarak et 

hibe etmesinden kaynaklandı.
57

Sayıları milyonları bulan ordunun sürekli artan ihtiyacını 

karşılamak mümkün değildi. Bunun sonucunda çoğu savaş ihtiyaçları yerine 

getirilemedi. Analizleri yapılan arşiv belgelerine göre, halktan alınan vergi oranı 3-4 kat 

civarında arttı, bazı durumlarda da %15 civarında artış gösterdi. Türkistan 

coğrafyasından ne kadar deve, et, balık, giyim-kuşam, silah, gıda alsa da, Çarlık Rusya 

egemen grup temsilcileri Türk halklarından zorunlu vergi topladı; askeri amaçla 

toplanan yol ve gıda vergileri yerli zengin halktan zorla toplandı. Bu türden alınan 

vergiler nedeniyle halkın isyan ettiğine dair bilgiler hem ilmi eserlerde, hem de çeşitli 

araştırmalarda dile getirilmiştir
58

 

Halktan alınan bu ağır vergilerin yanı sıra, “gönüllü bağış toplama’’ adı altında vergiler 

de toplandı. Yetkililer halkın bütün malını, mülkünü ev eşyaları ellerinden aldı. Bu 

durum 18. yüzyılda Congarlardan kaçan, ite-kuşa yem olan Kazak halkının kaderinden 

hiç de farklı değildi.  Bununla birlikte Birinci Dünya Savaşı yıllarında Türkistan 

coğrafyasında yaşayan Türk halklarının eli silah tutan kahraman erkeklerini, kendilerine 

görevler verildiği bahanesiyle alıp götürülmeleri sonucu birçok aile dağıldı; ülkeyi 

zorluk ve açlık sardı. Bu olaylar sonuçta Türkistan coğrafyasındaki Türk halklarının 

1916 yılında kurtuluş ve bağımsızlık hareketi başlatmasının başlangıcı oldu.  
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Sosyal Medyanın Eğitimde Kullanılması 

Dr. Mahmut EFENDİ
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62

 

 

Özet 

Yaşamakta olduğumuz yüzyılda ortaya çıkan en önemli teknolojik gelişmelerden biri de 

sosyal ağlardır. Sosyal ağlar sayesinde bireyler ortak ilgi alanlarına sahip, bağlantılı oldukları 

diğer bireyler ve gruplarla iletişim kurabilmekte, kaynak ve deneyimlerini 

paylaşabilmektedirler.  Bu çalışmanın amacı lisede eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinde 

sosyal medya araçlarını kullanıp kullanmadıklarının ve eğitim gördükleri kurumlarda görev 

yapan öğretmen/ öğretim elemanı ile beraber staj yaptıkları işletmelerde çalışan üstlerinin 

sosyal medyayı eğitimde kullanmalarını tavsiye edip etmediğinin ortaya konulmasıdır. Bu 

araştırma ile sosyal medyanın öğrenmede etkili bir araç olduğu genellikle araştırmaya katılım 

sağlayanların büyük bir çoğunluğunun sosyal medyayı etkili bir biçimde kullandığı 

anlaşılmıştır. 
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Bilinçaltı Pazarlamada “Koku”ların Hâkimiyeti 
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Özet 

Üretim teknolojisindeki gelişmeler ürünlerin hem çeşitliliğinin hem de sayısının artmasıyla 

sonuçlanmıştır. Bunun yanında küreselleşme ve internet teknolojisindeki ilerlemeler 

tüketicilerin hem bilinç seviyesini yükseltmiş hem de aynı anda sayısız ürüne erişim imkanı 

tanımıştır. Bu durum pazarlamanın işletmeler için vazgeçilmez olduğu gerçeğini bir kez daha 

kanıtlarken işletmelerin en dinamik kısımlarından biri olmaya zorlamaktadır. Her geçen gün 

bir yenisi eklenen pazarlama tekniklerinden biri de nöropazarlamadır. Bu teknikler bilinçaltı 

pazarlama olarak da adlandırılmaktadır. Tüketicilerin satın alma kararlarında sadece 

deneyimleri değil aynı zamanda bilinçaltı faktörlerin de etkili olduğu düşüncesiyle 

nöropazarlama, tüketiciyi anlamaya ve etkilemeye yönelik çalışmalarda tercih edilmeye 

başlanmıştır.  

Bu çalışmada kokuların pazarlamada nasıl kullanıldığı araştırılmıştır. Bunun için bilinçaltı 

pazarlama kavramından yola çıkılarak kokusal pazarlamanın temel dinamikleri ve özellikleri 

vurgulanmış ve bu pazarlama türünü kullanan firmaların kokuyu ne şekilde markalarına yada 

ürünlerine dahil ettikleri üzerine bir içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda 

Toyota, Cadillac, Türk Hava Yolları, Mavi Jeans, Rolls Royce gibi dünyaca tanınmış birçok 

firmanın koku alma duyusunu uyararak tüketicilerin zihninde marklarının konumlandırılması 

için çalışmakta oldukları ortaya konulmuştur. Bunun yanında kişisel bir tercih olan koku 

beğenisinin doğru uygulandığında satın alma kararına olumlu yönde etki yaptığı tespit 

edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, bilinçaltı pazarlama, kokusal pazarlama 
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Theoretical Framework of The Knowlegde Management in 
Organization 

Dr. Jasminka Ahmetašević
66

 

Maksut Abdiraim 

 

Abstract 

 

This article discusses about influence of knowledge management on organizational 

performance. Knowledge is recognized as the primary organizational resources and is created, 

stored, transferred and used at all levels of an orgnaization to achieve the goals of the 

organization. Knowledge management is a process that through creating, accumulating, 

organising and utilising knowledge helps achieve objectives and enhance organizational 

performance. It is clear that knowledge management is created through a continuous dialogue 

between tacit and explicit knowlegde. It is argued that new knowledge is developed by 

internal and external contributors which provides an analytical perspective on the constituent 

dimensions of knowledge creation. It raises questions about how knowledge management 

impact on organizational performance.  

Keywords: Knowledge management, Organizational performance, Tacit, Explicit knowledge, 

Internal External contributors. 
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Antalya’nın Tarihsel-Toplumsal Kent Analizi   

Prof. Dr. Hüseyin Bal
67

 

 

Özet  

Bu bildiride Antalya’nın tarihsel süreç içinde demografik, sosyal, ekonomik kentsel gelişim 

süreçlerini betimlemeyi ve yorumlamayı deneyeceğiz.  Verilerimizi başta TUİK olmak üzere, 

resmi ve sivil kuruluşlardan ve diğer yazılı kaynaklardan hareketle oluşturacağız.  

Antalya Türkiye’nin kadim kentlerinden biridir.  Antalya’da birçok mağarada Paleolitik 

çağdan beri insan topluluklarının yaşadığına dair kanıtlar bulunmuştur. Antalya Bergama 

krallığı ile kurulmuş, Roma hâkimiyetinde kalmış, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet 

Türkiye’sinin gözde bir şehri olmuştur. Bütün dönemlerde Antalya limanı İskenderiye limanı 

ile Ortadoğu’ya bağlanmış, Venedikli, Cenevizli ve diğer tüccarla Avrupa’ya açılmıştır.  

Antalya’da gemi inşa faaliyetine Osmanlı döneminde de devam edilmiştir.  1571’de 

Mühimme hükmünde Antalya ve Alaiye (Alanya) da kadırga yapılmasına karar verildiği 

anlaşılıyor. 

Antalya’nın ilk nüfus verileri 1530 yılına rastlar. Bu tarihte Müslüman nüfus 3284, Gayri 

Müslim 582,toplam 3866’dır. 1754 de Müslüman nüfus 8005,  Gayri Müslim 1220,  toplam 

9225’dır. Bugün 2017 yılı itibariyle 2 milyonun üzerinde bir nüfusa sahiptir.  

Antalya Teke Sancağı veya Teke-İli’nin 6 kazasının içinde merkezi kaza olmuş, daha sonraki 

dönemlerde statüsü değişerek 19 ilçeye ulaşarak il olmuştur.  

Osmanlı döneminde uzun zaman Antalya’da Müslüman, Rum, Yahudi gayrimüslim hepsi 

Osmanlı vatandaşı olarak birlikte yaşamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında mübadele ile Rumlar 

gitmiş Girit’ten Türkler gelmiştir. Bugün de farklı etnik kimlikler, yabancı yerleşik insanlarla 

çok kültürlü bir iklimi yaşamaktadır.  

URAK (Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu) tarafından 2013-2014 yılları verileriyle 

hazırlanan iller arası rekabet endeksi perspektifinde bakıldığında, Antalya ortalama olarak ilk 

10 il arasında yerini almıştır.” Beşeri sermaye” bakımından 3.sırada, “üretim ve ticaret” 

alanında 6.sırada, “yaşanabilirlik”te 8.sırada ve “yenilikçilik”te 16.sırada yer alarak 

Türkiye’de önemli bir noktaya gelmiştir.  

Antalya tarihi, tabiat varlıkları, turizm potansiyeli, beşeri sermayesi ile bugünkü konumundan 

daha ileri düzeyde olmayı hak etmektedir. 
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Çalışanlarin Yenilik İklimi Algılarının Pozitif Ve Negatif Duygu 
Durumlarına Etkileri: Teknokentler Örneği 

Dr. Cemalettin Öcal FİDANBOY
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69

 

 

Özet 

Örgütsel yaşamda, çalışanların pozitif ve negatif duygu durumlarını etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Örgütün sahip olduğu iklim, bireylerin duygu durumlarında değişikliklere neden 

olmakta ve bunun sonucunda da örgütsel performansta olumlu veya olumsuz değişimler meydana 

gelmektedir. Yaratıcı düşüncenin ve yenilikçi davranışların ön plana çıktığı Ar-Ge örgütlerinde çalışan 

bireylerin duygu durumları ise, içinde bulundukları yenilik (inovasyon) iklimi ile yakından ilişkidir. 

Örgüt içinde algılanan yenilik iklimi, çalışanların pozitif ve negatif duygu durumları üzerinde farklı 

etkiler yaratabilmektedir. Bu araştırma Teknokentler bünyesinde görev yapan Ar-Ge çalışanlarını 

temel alarak, örgütlerde yenilik iklimi algısının, bireylerin pozitif ve negatif duygu durumları ile nasıl 

bir ilişkisinin olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada; yeniliğin desteklenmesi, 

yeniliğin önündeki engellerin azlığı ve yenilik için kaynakların sağlanmasına yönelik alt boyutların, 

Ar-Ge alanında çalışan bireylerin pozitif ve negatif duygu durumlarına etkileri araştırılmıştır. 

Araştırma kapsamında, kolayda örnekleme yöntemiyle Ar-Ge alanında görev yapan 208 Ar-Ge 

çalışanı ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri test edilmiş 

ve ölçeklerin yapı geçerliliğini doğrulamak amacıyla doğrulayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Oluşturulan araştırma modeli ile belirlenen değişkenler için korelasyon ve regresyon analizleri 

yapılmış ve bu değişkenler arasındaki ilişkiler yapısal eşitlik modellemesi yöntemi ile sınanmıştır. 

Araştırmanın bulguları çalışanların içinde bulundukları yenilik iklimi ile bireylerin pozitif ve negatif 

duygu durumları arasında orta düzeyde ve anlamlı korelasyon ilişkileri bulunduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte yenilik ikliminin çalışanların pozitif duygu durumlarını anlamlı ve pozitif yönde 

etkilediği görülürken negatif duygu durumlarını ise anlamlı ve negatif yönde etkilediği tespit 

edilmiştir. 
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Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Marzano’nun 
Taksonomisinin Kullanımı 

Arş. Gör. Dr. Nazife Burcu Takıl
70

 

Özet 

1956 yılında ortaya konan taksonominin üzerinden elli yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen 

hala  Bloom’un bilişsel alan sınıflaması günümüzde geçerliğini ve yaygınlığını korumaktadır. 

Özellikle Türkçenin ana dili olarak öğretiminde kullanılan metin altı sorularının 

hazırlanmasında “bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme” basamaklarına 

uygun sorular seçilmesi önem taşımaktadır. Günümüzde Bloom’un taksonomisindeki 

basamakların hepsine uygun soruların hazırlanıp hazırlanmadığına dair bilimsel çalışmalar 

yapılırken bu süreçte pek çok bilişsel psikolog ve eğitimci taksonomiyi geliştirmiş, yeniden 

yapılandırmıştır.  Bu yapılandırmaların en önemlilerinden biri Marzano’ya aittir. Marzano, 

Bloom’un bilişsel basamaklarında birtakım yer değişikliklerine giderken, Bloom’un 

sınıflandırmasına ek olarak “biliş ötesi” ve “kendi düşünme sistemi” isimli iki basamak daha 

ortaya koymuştur.  Bu çalışmada Marzano’nun ortaya koyduğu yapılandırılmış taksonominin 

Bloom’un taksonomisinden ayrılan yönleriyle birlikte, 6.sınıf Türkçe dersi metin altı 

sorularında nasıl kullanılacağı açıklanmıştır. Türkçenin ana dili olarak öğretiminde metin altı 

soruları ya da Türkçe dersi sınav soruları hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği 

Marzano’nun taksonomisindeki basamaklardan hareketle açıklanmıştır. Türkçe öğretmenlerin 

gerek metin altı soruları hazırlarken gerekse sınıf içinde soru-cevap tekniğini kullanırken 

hangi soruları ne aşamalarla sormaları gerektiğine dair önerilerde bulunulmuştur. Çalışma, 

Türkçenin ana dili olarak öğretiminde Marzano’nun taksonomisinden nasıl faydalanılacağının 

ilk kez ortaya konması sebebiyle önem taşımaktadır.  
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2. Dünya Savaşı Sonrası ABD’nin Türkiye’ye Yaptığı Askeri 
Yardımlar 

Shota Bekadze
71

 

Özet 

 

II Dünya savaşı sonrası 2 kutuplu dünya sistemine geçildi. Bir taraftan ABD diğer taraftan 

Rusya çeşitli alanlarda savaşa girdiler. Müttefik artırma yarışına girdiler. Bu esnada ABD 

Türkiye’ye ve diğer Avrupa ülkelerine yardımlarda bulundu. Türkiye’ye yapılan yardımın 

aslında ekonomiye her hangi bir katkısı olmadığını ve asıl olarak askeri amaca hizmet 

ettiğinin altı çizilmiştir. Yapılan yardım türü ve miktarları da bunu açıkça göstermektedir.  

Çeşitli tablolarla bunu destekledim. Ayrıca makalemde iki ülke arasındaki inişli-çıkışlı 

ilişkilere de değindim. 1945 akabinde başlayan ilişkilerin 2000 yıllarına kadar geçen önemli 

anlarının altını çizdim. Daha fazlada askeri amaca hizmet eden yardımların nasıl ve ne yolla 

yapıldığının altını çizdim 
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Evliliğin Son Bulmasının Aile Konutuna Etkisi 

Dr. Öğr. Üyesi Betül Özlük
72

 

 

Özet 

Aile konutu, eşlerin birlikte seçtikleri aile yaşamlarının merkezi durumuna getirdikleri 

konuttur. Konutun bu niteliği kaybetmesi ancak evliliğin sona ermesi (boşanma veya butlan 

kararının kesinleşmesi, ölüm) ile olur.  

Evliliğin son bulması halinde konutta kimin oturacağı, bu konutun kime tahsis edileceği 

sorunlu bir konudur. Medeni Kanun’un 240. maddesi, sağ kalan eşin eski yaşantısını devam 

ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma 

alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı 

tanınmasını isteme hakkı tanımıştır.  Ayrıca bu eş, ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet 

hakkı tanınmasını da isteyebilir. Konu, böylece edinilmiş katılma rejimi bakımından sadece 

“ölüm” hali için düzenlenmiş, boşanma veya mutlak butlan davası açılarak sona ermesi 

halinde nasıl bir uygulama olacağına ilişkin hüküm sevk edilmemiştir. Bu halde, Medeni 

Kanun’un 169. maddesindeki boşanma veya ayrılık davası açıldıktan sonra davanın devam 

süresince alınacak, tedbir nafakası gibi geçici tedbirler de sorunu tam olarak çözmeye 

yetmemektedir. Aile konutundan kimin faydalanacağı sorununun ölüm dışındaki haller için de 

düzenleme konusu yapılması ve paylaşmalı mal ayrılığı için Medeni Kanun’un 254. 

maddesindeki düzenlenmeye benzer bir hükmün kaleme alınması sorunu biraz olsun 

giderebilir. 
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Kavramsal Sanat ve Joseph Kosuth Üzerine  

Dr. Öğretim Üyesi Ayfer UZ
73

 

Doç. Nurbiye UZ
74

 

 

Özet 

1960’lı yıllardan itibaren kavramsal sanat Amerika’da ve Batı Ülkelerinde işlenmeye başlar 

ve geleneksel sanatın sınırlarını zorlayan öncü bir akım olarak değerlendirilir. Düşünce ve 

kavramın ön plana çıktığı bu dönemde sanatta alternatif arayışlar önem kazanır. 

Kavramsal Sanat’ın Amerika’daki önemli isimlerinden olan Kosuth, sanat eğitiminin yanında 

antropoloji ve felsefe eğitimi de alır. Sanatçı ürettiği sanat nesnelerinden çok düşüncenin 

önemli olduğunun savunur ve görünenin yalnızca bir araç olduğunu söyler. Çalışmalarında; 

fotoğraf, yazı, gerçek nesne gibi çok çeşitli ve sınırsız malzeme kullanmaya açıktır. Dil ve 

imge ilişkisinden sıkça yararlanan sanatçı, bazen Freud’dan bir cümle almakta bazen 

felsefeye, psikolojiye gönderme yapmaktadır. 

Nitel araştırma yöntemi ile ele alınan bu araştırmada, Kavramsal Sanatın önemli isimlerinden 

olan Joseph Kosuth’un sanata getirdiği yeni düşünce analiz edilmiş, döneme ve eserlerine 

genel bir bakışla sanatçının tanıtılması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kavramsal Sanat, Joseph Kosuth, Sanat Nesnesi, Sanat ve Düşünce. 
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Yayoı Kusama’nın Mekâna Yayılan Resim ve Heykelleri 

Nurbiye UZ
75

 

Ayfer UZ
76

 

 

Özet 

En eski sanat dallarından olan resim ve heykel tarih boyunca çeşitli evrelerden geçmiş; konu, 

biçim, teknik, anlatım vb. olarak gelişimini sürdürerek günümüze gelmiştir. Özellikle 1960 

sonrası yapılan çalışmalarda pek çok sanatçının farklı sanat dallarının özelliklerinden 

yararlandıkları ve sanat dallarının birbirlerinin alanlarını kullandıkları görülür. Resimde 

heykelsi, heykelde resimsel özelliklerin kullanımı sanatçıların üzerinde sıklıkla durduğu 

konulardandır. 

Bilindiği gibi heykel üç boyutlu, resim ise iki boyutlu sanat olarak anılır. Oysaki bir heykelin 

iki boyutlu resimsel özellikleri, bir resmin de üç boyutlu heykelsi özellikleri olabilir. Renk 

kullanma ve boyama yanında heykelde farklı açılardan iki boyutlu özellikler aranabilir. Aynı 

şekilde resimde de algısal boyutluluk yanı sıra tuvalin dışına çıkarak boyut kullanmasından 

bahsedilebilir. İşte Yayoi Kusama da bu tür çalışmaları olan ve özellikle mekan kullanımıyla 

dikkatleri üzerine çeken en önemli sanatçılardan biridir. Günümüzde avant-garde 

sanatçılardan biri olarak gösterilen Kusama, ruh haline göre farklı disiplinlerde ürettiği 

çalışmaları, özellikle de nokta desenleri ile yaptığı boyamalarıyla tanınır. Sanatçı, boyama ya 

da yerleştirmelerle mekanı bir sanat yapıtı ve malzemesi olarak kullanır. Mekana yayılan, bu 

üç boyutlu resimlerine aynı zamanda resimsel özellikleri olan heykelleridir de denebilir. Bu 

anlamda onun çalışmalarında heykel, resim, mimari vb. bir aradadır ve farklı sanat dallarının 

bir arada sunulduğu eşsiz yapıtlardır. 

Bu araştırmada tuvalinden ya da malzemesinden kurtularak mekana yayılan çalışmalar kısaca 

anlatıldıktan sonra; yerleştirmeleri, düzenlemeleri ile mekanı resim ve heykel gibi kullanan 

Kusama’nın çalışmaları örnekler üzerinden anlatılacaktır. Çalışmaları resim ve heykel 

üzerinden okumaları yapılıp; seçtiği konu, teknik, biçim, anlatım şekli vb. üzerinde durularak 

sanatçının tanıtılması hedeflenmektedir. Konuyla ilgili, kitap, makale ve internetten elde 

edilen veriler ve nitel araştırma yöntemi kullanılarak sonuca gidilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Heykel, Sanat, Yayoi Kusama, Mekan 
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Modernitenin Romantik Eleştirisi 

Araş. Gör. Zeynep BERKE
77

 

 

Özet 

Romantizm Avrupa’da 1790 – 1850 yılları arasında bir edebiyat, sanat ve felsefe hareketi 

olarak ortaya çıkan düşünce akımının genel adıdır. Romantizm, Avrupa ülkelerinde farklı 

yorum ve yansımalarla karşımıza çıkmış olsa da, aydınlanmanın akılcılığı yücelten, evreni ve 

doğayı bir makina olarak gören tavrına yönelik eleştirel bir tutumun benimsenmesi noktasında 

bir ortaklık gösterirler. Bu çalışmada Romantizm akımının temsilcilerini harekete geçiren 

koşullar ve bu düşünürlerin yaşadıkları çağda hüküm süren felsefi paradigmanın evrene, 

insana, doğaya, ahlâka ve topluma yönelik kabullerine yönelik karşı çıkışları ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Modernite, romantizm, Aydınlanma eleştirisi, akılcılık, sanat.  
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Şeyhî'nin Hüsrev-ü Şirin Mesnevisi'nde Yapı ve Tema Unsurları 

Arş. Gör. Dr. Seher ERDOĞAN ÇELTİK
78

 

 

Özet 

İnsanoğlu yaratılışı gereği anlatır, "anlatı" onun varoluş kodlarından biridir. İnsan, nasıl yaşamak için 

besleniyor, nefes alıyorsa aynı şekilde konuşmak ve anlatmak zorundadır. Destan, menkıbe, halk 

hikâyesi, mesnevi, hikâye ve roman gibi edebî formaların yani genel anlamda edebiyatın temelinde de 

bu anlatma isteği yatmaktadır.  

Edebiyatımızda romandan önce benzer işlevi gören edebî formlar yer almaktaydı. Bunlardan bir tanesi 

de mesnevidir. Mesneviler bir olay örgüsü etrafında şekillenir ve kurguyu nazmın ifade imkânları ile 

sunar. Kafiye düzeninin de müsait olması sebebiyle uzun anlatılarda özellikle tercih edilmiştir. 

Bu çalışmada; Şeyhî'nin Hüsrev ü Şirin
79

 mesnevisi, birimlerine ayrılmış, bu birimler arasındaki 

ilişkilerden hareketle tema tespit edilmiştir. Eserdeki kişiler, zaman ve mekâna ait unsurlar ile bunların 

olay örgüsüyle olan münasebetleri üzerinde durulduktan sonra dil ve anlatım hususiyetlerine yer 

verilmiştir. Sonuç olarak Hüsrev ü Şirin'in anlatma esasına bağlı metinler içerisindeki yeri ve önemi 

ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mesnevi, Hüsrev ü Şirin, Şeyhî, anlatma esasına bağlı metinler, roman. 
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الكتاب المقدس(. –)التفاسير  في تفسير بعض آيات سورة يوسف  

 دراسة عرضية ونقدية
أ.م.د/ رفيق قاسم                                                                                                      

80
  

لملخص ا  

لصادقة عنهم، وجعل منهم "اليهود" مما ال شك فيه أن التضليل اليهودي ضد األنبياء عليهم السالم تمثل في كتم الحقائق ا

يقدحون فيهم حتى بعد موتهم، فمعروف تأريخ اليهود مع أنبيائهم القتل واالنتقام  بل  وينتقمون منهم أحياءاً وأمواتا، وهذا 

ها مما قد يغيب على األغلبية من الباحثين خاصة في مجال الشريعة، فهذه المواضيع البد من دراستها وتبيانها للناس وسرد

وتوضيحها بحق، بعيداً عن التعصب األعمى أو نشر التضليل واألكاذيب التي تسب األنبياء خاصة عند اليهود، ألنه يخالطها 

الكذب واالفتراء والراويات المكذوبة عنهم والتي لم يجد لها أي مصدر صحيح محايداً عما يقولون، لذلك ننوه بأن هذه 

في عقدية األمة، وسببت انحرافاً أخالقياً في فهم الناس لقصة يوسف، وتدعوا إلى القبول  الضالالت اليهودية لها أثراً خطيراً 

ً لما يردونه بل وتسعى  ً في أوساط المجتمع المحافظ، وذلك قياسا بالرذيلة كونها ممكنة حتى أنبياء، وتسبب خطراً بالغا

معلومات الواردة من قبل اليهود خاصة في كتب لتشويه الدين اإلسالمي ككل، لذلك سلك البحث طريقة مفادها تمحيص ال

التفسير، من أجل كشف النصوص المكذوبة في كتبهم وكذا تحليل الراويات الصادرة منهم بحق األنبياء، مقارنة بما يتوافق 

مع النص القرآني المتوافق مع النص التشريعي في القصص، والهدف من هذا هو التصدي لهذا التضليل والتحريفات 

رافات المكنونة بالعداوة لألنبياء والمبطنة بالحقد للذات اإللهية والمظهرة للفسق والشذوذ، مع التحذير ألهل الحل والعقد والخ

 من المسلمين منها أو تصديقها والبعد من تدوينها في كتب التفاسير والفقه والتربية اإلسالمية.

يوسف، يهودية، ملكة، الملك، التأويل. المفاتيح:  
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Akademik Performansa Etki Eden Motivasyonel Faktörler 

Dr. Öğretim Üyesi Berna A. Sari
81

  

Yüksek lisans öğrencisi Birsu Beşer
82

 

 

Özet 

Öz kararlılık teorisine göre (Deci & Ryan, 2011) içsel motivasyonel faktörler performansı 

dışsal olanlara kıyasla daha fazla etkilemektedir. Bu çalışmada spesifik olarak akademik 

performansa etki edebilecek motivasyonel faktörler, özbilinç ve hedef büyütme faktörleri de 

gözetilerek incelenmesi hedeflenmiştir. Bunun için 1. Sınıf üniversite öğrencileri (N = 98), 

başarı odaklı motivasyon ölçeğini doldurmuş ve güz dönemi not ortalamalarını rapor 

etmişlerdir. Öğrenciler not ortalamalarına göre (+/- 3 SS) düşük ve yüksek not ortalaması 

gruplarına bölünmüş ve ölçek skorları, dışsal motivasyon, içsel motivasyon, hedef büyütme 

ve özbilinç alt başlıklarında incelenmiştir. Sonuçlar yüksek not ortalaması olan grubun içsel 

motivasyon, hedef büyütme ve özbilinç skorlarının düşük not ortalaması grubuna göre daha 

yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak dışsal motivasyon skorları düşük, yüksek not 

ortalaması gruplarından etkilenmemektedir. Sonuçlar öz-kararlılık teorisiyle uyumludur. 

Bununla birlikte akademik performansa etki eden değişkenler arasında özbilinç, hedef 

büyütme gibi kavramların da etkili olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, akademik başarı, öz-kararlılık teorisi, içsel motivasyon, 

dışsal motivasyon 
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Türk Lehçeleri Arasında Yapılacak Makine Çevirisine Kısa Bir Bakış: 
Başkurt Morfolojisinin İki Seviyeli Tanımı Örneğinde 

Dr. Kalmamat KULAMSHAEV
83

 

 

 

Özet 

 

Adriyatik’ten Çin seddine kadar uzanan topraklarda Türk dilini konuşan halkların yaşadığı bir 

gerçektir. Bu coğrafyada yaşayan topluluklar, her şeyiyle Türk Dünyasını oluşturur.  Türk 

Dünyası üzerine yapılan çalışmalar, önce batılı bilginler tarafından yürütüldüyse de 

günümüzde Türk Dünyası mensuplarınca çok çeşitli boyutlarda yürütüldüğü aşikârdır. 1990’lı 

yıllardan bu yana dil, tarih, kültür vb. alanlarda gerek Türkiye’de, gerekse Türk Dünyasında 

bu tür çalışmaların var hızıyla devam ediyor olması elbette gurur vericidir.  Bu çalışmaların, 

Oğuzhan Aydın’ın “Bağımsızlıklarının 25. yılında TÜRKSOY’un Türk Topluluklarına 

Yapmış Olduğu Katkılar” adlı yazısında belirttiği gibi, Türk Dünyası üzerine her alanda 

yapılan faaliyetlerin resmini çıkararak ilgili tüm birimlerin konuya yönelik planlamalarına 

büyük katkı sağlayacağı kesindir. Böylece, 1990’lı yıllardan itibaren yapılan faaliyetlerin 

içinde zayıf kalan yönün, Türk dilleri ve Türkçe üzerinde Doğal Dil İşleme alanında yapılan 

çalışmaların başlangıç seviyesinde olduğunu görüyoruz. Her ne kadar Türkçe için Türkiye’de 

önde gelen üniversitelerde Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde bilimsel araştırmalar 

yapılıyor olsa da, Türkî Dillerde yapılan çalışmalar dar bir kapsamda kalmıştır. Bunun temel 

nedenlerinden bir tanesi bu dillerde yetkin araştırmacıların olmaması ve Türk Lehçelerini 

öğreten Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümleri ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri arasında 

bilimsel iş birliği ve ortak proje çalışmalarının yeterince yapılamamış olmasıdır. Bu bildiride, 

üzerinde çalışmakta olduğum daha büyük bir Başkurtça-Türkçe Makine Çevirisi projesi 

olarak düşündüğüm programın bir parçası olan, Oflazer’in iki seviyeli Doğal Dil İşleme 

açısından Başkurtçanın orthografysine/ imla yapısına ve morphotactic/morfolojik 

çözümlenmesine kısa bir bakış sunulacaktır.  
 

 

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Türk Dilleri, Makine çevirisi, Doğal dil işleme, Sonlu 

durum makinesi. 
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A Brief Overview On The Machine Translation Among Turkic 
Dialects: In The Example Of Two Level Description Of Bashkır 
Morphology 

Dr. Kalmamat KULAMSHAEV
84

 

 

Abstract 

 

It is a fact that the territory from Adriatic through The Great Walls of China are inhabited by 

Turkic speaking people.  These communities with their everything belong to Turkish World. 

Although the studies on the Turkish World initially were conducted by the western scholars, it 

is known that currently different studies about its various aspects have been carried out by the 

members of the Turkish World.  Certainly, it is a pride to see that from 1990s the researches 

in the fields of language, culture, history and etc. continue to be carried out at full steam as in 

Turkey, as well as in the Turkish World. Precisely, as Oğuzhan Aydın mentioned in his 

writing “The Contribution of TURKSOY to Turkic Communities in its 25th Anniversary”, 

these works will make a great contribution to the planning of all the bodies regarding the 

subject by showing the big picture of all the works done in every field in Turkish World. 

Thus, we can see that the weakness of the studies carried out from 1990s up to nowadays is 

that the level of the studies in the field of Natural Language Processing of Turkic languages 

and Turkish is at a beginner level.  Although different scientific researches are being carried 

out on Turkish language by the Computer Engineering Departments of the leading 

universities in Turkey,  the studies on Turkic Dialects remain narrow. One of the reasons for 

this is the lack of the competent researchers on these languages and insufficiency of the 

cooperation and joint studies between Modern Turkic Dialects Departments and Computer 

Engineering Departments.   

In this paper, a brief review of the orphographic and morphotactic analysis of Bashkir in 

terms of Oflazer’s Two Level Language Processing, which is a part of the the program I am 

currently working on and planning to present as a bigger Bashkir –Turkish Machine 

Translation, will be introduced.  

 

Key Words: Turkish World, Turkic Languages , Machine Translation, Natural Language 

Processing, Finite state automatic. 
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Leylâ El-Ba‘Albekkî ‘Nin Sefinetu’l-Hanân İlâ’l-Kâmer (Aya Aşk) Adlı 
Hikâye Koleksiyonunda  Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın Kimliği   

Araş. Gör. Özlem Züleyha Kuran
85

 

 

Özet 

Modern Arap edebiyatında altmışlar kuşağının önde gelen feminist kadın yazarlarından biri 

olan Leylâ el-Ba‘albekkî (d.1936/Lübnan), yayımladığı hikâye ve romanlarla Arap 

dünyasında saygın bir yer edinmiştir. Arap toplumunda kadının kimliğini sorgulayarak adet, 

gelenek ve göreneklere karşı çıkan tutumu ve cüretkarlığıyla bilinen yazarın,  Sefinetu’l-

Hanân ilâ’l-Kâmer (Aya Aşk Gemisi)   adlı hikâye koleksiyonu yayımlandığı andan itibaren 

Arap dünyasında büyük ses getirmiştir. Kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığını birçok farklı 

açıdan ele alan yazarın, hikayelerinde toplumsal cinsiyet rollerinin özellikle kadın karakterler 

üzerinde yarattığı baskılar tüm gerçekliğiyle dile getirilmiştir. Toplumsal cinsiyetin, kadın ve 

erkek üzerine biçtiği roller toplumsal cinsiyet ayrımını doğurduğundan, gelişmekte olan 

toplumlarda erkeği yüceltirken kadını silikleştirmektedir mottosundan hareketle Leylâ el-

Ba‘albekkî de, farkındalık yaratmak amacıyla öncelikle toplumsal cinsiyetin kurguladığı 

kadınlık olgusu ve kadın kimliği konusunu ele almıştır. Leylâ el-Ba‘albekkî’nin 

hikâyelerinde, kadınlar birey olmaktan ziyade toplum tarafından ne olarak algılanışlarıyla var 

olurlar.  Kendilerine herhangi bir statü verilmez. Kendilerini kuşatan sosyal çevrede 

algılanışları, cinsel bir meta olarak görülmekten başka bir anlam taşımaz. Hikâyelerinde 

ataerkil düzene boyun eğmiş, toplum tarafından kendisine yüklenen eş ve anne rolü ile sınırlı 

kalmış kadın karakterler, kadın sorunun değişmezi olarak olarak görülür. 

Bu çalışma da, Leylâ el-Ba‘albekkî’nin 1963 yılında yayımladığı Sefinetu’l-Hanân ilâ’l-

Kamer (Aya Aşk Gemisi)  adlı hikâye koleksiyonunda yer alan farklı kültürel ve sınıfsal 

konumlardaki kadın karakterlerin toplumsal cinsiyet ve kadın kimliği açısından incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Modern Arap Edebiyatı, Leylâ el-Ba‘albekkî, Lübnan, Toplumsal 

Cinsiyet, Kadın. 
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Yönetsel Süreç İçerisinde X Ve Y Kuşaklarının Güçlendirme İklimi 
Ve Örgütsel Bağlılık Algılarının İncelenmesi 

İbrahim YIKILMAZ
86

   

Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU 

 

 

Özet 

Günümüz yönetim ortamında; örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajı tesis etmelerinde insan 

kaynağı, örgüt ortamına olan bağlılığı ve sahip olduğu nitelikleri açısından büyük önem arz 

etmektedir. Belirli tarihsel dönem, ortak değer ve tutumlarla ifade edilen, kolektif düşünme tarzı 

olarak tanımlanan kuşaklar ve bunların farklı özellikleri, gerek yöneticiler gerekse insan kaynakları 

departmanları açısından değer yaratılması sürecinde üzerinde önemle durulması gereken 

hususlardandır. Ülke genelinde işgücünün yaklaşık %66’lık kesimini oluşturan X ve Y kuşağına 

mensup bireyler, örgütte orta ve üst düzey yönetimde görev yapmaktadır. Çalışmanın amacı; bu iki 

kuşağa mensup çalışan ve yöneticilerin; örgütsel bağlılık ve güçlendirme iklimi algıları arasında ki 

farkın incelenmesidir. Bu amaca ulaşmak adına; Kocaeli İlinde faaliyet gösteren 4 büyük ve orta 

ölçekli imalat işletmelerinde görev yapan 191 kişiye, örgütsel bağlılık ve güçlendirme iklimi algılarını 

ölçmek üzere anket uygulaması yapılmıştır. Verilerin analizi neticesinde; X kuşağını temsil eden 

kesimin örgütsel bağlılık ve güçlendirme iklimi algılarının, Y kuşağından daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçların; özellikle yakın zamanda daha fazla orta ve üst düzey 

yönetimde görev alacak Y kuşağının, örgütün değer ve hedeflerine olan bağlılıklarının, performans ve 

bağlılık ile yakından ilişkisi bulunan güçlendirme iklimi algılarının arttırılması yönünde alınacak 

tedbirlerin, örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmesinde, örgütteki aktörlerin belirlenen 

hedef ve amaçlara yönelik yüksek performans sergilemelerinde, yenilikçi ve yaratıcı çözümler 

üretmelerinde, üzerinde önemle durulması gereken bir husus olduğu değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: X Kuşağı, Y Kuşağı, Güçlendirme İklimi, Örgütsel Bağlılık 
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Bilişim Sektöründe Mesleki Gelişim Olanaklarinin İş Değiştime 
Tutum ve Davranışlarına Etkileri 

İbrahim YIKILMAZ
87

   

Ayşe GÜNSEL
88

 

Kubilay KARA 

 

Özet 

XXI. yy.`ın yükselişteki sektörü olarak bilişim; değişim ve gelişimin derin bir şekilde hissedildiği 

sektörlerin başında olup; bilişim sektörü çalışanları da çalıştıkları sektörün bu hızlı değişim ve gelişim 

gösteren doğasına ayak uydurabilmek üzere mesleki anlamdaki gelişimlerini sürdürmek yönünde 

şiddetli bir ihtiyaç hissetmektedir. Bilişim sektörü çalışanlarının, küresel iş gücü piyasasında iş 

bulabilme imkanları, diğer sektörlere nazaran çok daha yüksek olup; bu küresel piyasada yer 

bulabilmenin önemli bir unsuru da mesleki gelişimlerini sağlamaktan geçmektedir. Bu kapsamda 

bilişim sektöründe çalışmakta olan kişilerin mesleki gelişim kavramına verdikleri önem, iş hayatlarına 

ve iş değiştirme tutum ve davranışlarına olan etkisinin incelenmesi ile bilişim firmalarının şirket içi 

mesleki gelişim imkânlarını yeni bir bakış açısıyla gözden geçirmelerine katkıda bulunmak 

amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında farklı grupların temsil edilebilmesi için yaş, tecrübe, çalışılan 

pozisyon gibi kriterlerin eklenmesi ile bilişim sektörü çalışanları üzerinde saha çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 67 adet bilişim sektörü çalışanından toplanan anketler, istatistiksel analize tabi 

tutulmuştur. Bulgular, bilişim sektörü çalışanlarının mesleki gelişim imkanlarını kariyer 

basamaklarında ilerlemenin önemli bir unsuru olarak gördüklerini; dolayısıyla da işe devam yahut iş 

değiştirme noktasında karar verirken mesleki gelişim olanaklarının ücret beklentilerden daha önemli 

bir kriter olduğunu gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla bilişim sektörü özelinde çalışanlarının 

mesleki gelişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayan firmaların, çalışan memnuniyetini ve 

bağlılığını sağlamakta büyük zorluklar yaşaması beklenmektedir. Bunun aksine eğitim ve gelişime 

olanağı sağlayan bir örgüt kültürüne sahip olanların ise sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede ve 

bu avantajın belirleyici aktörlerinden olan nitelikli insan kaynağının örgüt ortamında tutabilme 

noktasında daha başarılı olacakları düşünülmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Bilişim Sektörü, Mesleki Gelişim Olanakları, İş Değiştirme Tutumu 

 

 

Modernliğin Sıkıntıları ve Sahicilik Etiği: Charles Taylor 

Araş. Gör. Zeynep BERKE
89

 

 

Özet 

Günümüz filozoflarının gündemini meşgul eden konuların başında uzun zamandır modernite 

projesinin gelmektedir. Bu alanda çalışan düşünürlerin bir kısmı, modernitenin, insanların 

aklın rehberliğinde kusursuz bir dünya yaratacağına yönelik beklentisinin boşa çıktığı ve pek 

çok açıdan eskisinden de “kusurlu” bir dünyayla sonuçlandığı konusunda fikir birliği 

içindedir. Buna karşın modernite projesini tamamlanmamış bir proje olarak gören ve kurucu 

ilkelerini destekleyen karşı görüşlü filozoflar da bulunmaktadır. Günümüzde yaşayan en etkili 

ve önemli filozoflardan biri olan Charles Taylor da çalışmalarında moderniteyi merkeze 

almaktadır. Taylor’ın amacı hem modernitenin olumsuz semptomlarına işaret etmek hem de 

bunların ardında yatan hastalığı teşhis ederek tedavi önerisinde bulunmaktır. Taylor günümüz 

toplumlarında karşılaştığımız pek çok sıkıntının sebebinin modernite olduğunu düşünmekle 

birlikte moderniteyi top yekûn reddeden ve lanetleyen bir tutum takınmaz. O, pratikte ortaya 

çıkan tüm olumsuzluklarına rağmen modernite projesinin özünde bazı değerli ahlaki idealler 

bulunduğunu ve bu ideallerin, moderniteye yönelik düşmanlık yüzünden tümden 

değersizleştirilmemesi gerektiğini savunur. Bu amaçla Taylor modern kültürü mercek altına 

alarak, bir yandan modernitenin temelinde yatan ahlak düzenini, ahlaki idealleri ve bunların 

ne şekilde dejenere olduğunu belirlemeye çalışırken, diğer yandan moderniteye özgü 

sıkıntıların felsefe tarihindeki kökenlerinin izini sürmeye çalışır. 

Anahtar kelimeler: Sahicilik etiği, modernite, ahlak, bireycilik, araçsal akıl 
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Türev Ürünlerin Kural Dışı Kullanımında Arz Yönlü Ekonomi 
Politikaları Etkilerinin Değerlendirilmesi 

Dr. Deniz MACİT
90

 

 

Özet 

1970’lerde ortaya çıkan Arz Yanlı İktisat, özellikle 1980’lerde ABD ve İngiltere’de 

uygulanan, önemli iktisadi akımlardan biri olmuştur. Vergi oranlarının düşürülmesi bu 

görüşte temel ekonomi politikası aracı olarak ön planda tutulmuştur. Bu görüşü savunanlar; 

devletin ekonomideki yerinin küçültülmesi, özel sektör ağırlıklı bir sermaye birikiminin 

sağlanması gerektiğini vurgulayarak, kuralları gevşetmeyi ve hatta deregülasyonu 

savunmaktadırlar. Bu politikaların 2000’lerin başlarına kadar uygulanmasıyla birlikte küresel 

ölçekte GSYİH rakamlarında ciddi artışlar gerçekleşmiştir. GSYİH’daki iyileşmeye rağmen, 

bu politikaların bir sonucu olarak benimsenen finansal serbestleşme ise ABD’de çıkan 

finansal krizin nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. 1980’lerden itibaren ortaya çıkan 

finansal serbestleşme ve denetimsizlik küreselleşme olgusunun hız kazanmasına neden 

olmuştur. Küreselleşmeyle birlikte sermayenin dolaşımındaki hızlanma ise beraberinde 

finansal araçların çeşitlenmesini ve ilerleyen süreçte bunların kullanımında bankaların etik 

olmayan yani kural dışı satışlarını gündeme getirmiştir. Pek çok Avrupa ülkesinde bu kural 

dışılıklar devam etmekte ve bankacılık sistemini önemli ölçüde tehdit etmektedir. 

Bu çalışmada Arz Yönlü politikalarla birlikte ilgi duyulan finansal sistemdeki kuralları 

gevşetme ve hatta tümüyle ortadan kaldırma ile ilgili düzenlemelerden, bankacılık sisteminin 

ne ölçüde etkilendiği araştırılmaktadır. Bu anlamda finansal sistemde kuralların azaltılması 

hatta kaldırılmasıyla türev ürünlerin kural dışı satışlarının yaygınlaşması arasındaki ilişkinin 

ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda özellikle subprime mortgage kredilerine 

yönelik türev araçların oluşturulması ve bunların etik dışı kullanımının, Avrupa bankacılık 

sisteminde yaşanan ve yaşanacak krizlerin bir sebebi olup olamayacağı araştırılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Arz Yönlü Ekonomi Politikası, Türev Ürünler, Kural Dışı Satış.  
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İçsel ve Dışsal Motivasyonun Çalışanlarda Üretkenlik Karşıtı İş 
Davranışlarını Engellemedeki Rolünün İncelenmesi  
Prof. Dr. Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU

91
 
 

Canan BAYSAL
92 

Özet 

Giderek daha fazla karmaşık hale gelen ve belirsizliğin arttığı ekonomik ortamda işletmeler var 

olabilmek için daha fazla üretken, verimli, etkin ve karlı olabilmenin yollarını ararken diğer yandan da 

bu özelliklere sahip ekonomik ortamdan etkilenen bireyler de işletmelerin başarılı olma arayışlarını 

negatif yönde etkileyecek davranışlar sergileyebilmektedir. Bu çalışmada motivasyon ile üretkenlik 

karşıtı iş davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada yapılan işin 

niteliğinden kaynaklanan ve kişinin başarma arzusuna dayalı olan içsel motivasyon unsuru ile yapılan 

iş sonucunda örgütten alınan ücret, tefi, yan ödemeler gibi sonuçlara dayalı olan dışsal motivasyon 

türünün bireysel ve örgütsel üretkenlik karşıtı iş davranışlarını etkileyip etkilemediği ve bu etkinin ne 

yönde olduğu incelenmektedir. 

Çalışma kapsamında Doğu Marmara bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 328 

katılımcıdan anket yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, motivasyon 

faktörünün çalışanların üretkenlik karşıtı iş davranışlarını etkilediğini göstermektedir. Özellikle içsel 

motivasyonun hem bireysel hem de örgütsel üretkenlik karşıtı iş davranışlarını negatif yönde etkilediği 

görülmektedir. Araştırma sonuçları bireylerin sahip oldukları motivasyon türünün iş yaşamında çok 

belirleyici olduğunu göstermek açısından oldukça önemlidir. Buna göre çalışanların bir işi yapmaktan 

ve başarmaktan dolayı duydukları kişisel haz ve tatmini ifade eden içsel görev motivasyonu, 

çalışanların, başkalarıyla dalga geçmek, ırksal söylemlerde bulunmak, başkalarına küfür etme, tacizde 

bulunma ve kaba olma gibi davranışlar olarak örneklendirilen bireysel üretkenlik karşıtı iş 

davranışlarını azaltıcı bir etkide bulunmaktadır. Araştırmada elde edilen bir diğer önemli sonuç ise,  

dışsal motivasyonun bireysel üretkenlik karşıtı iş davranışları arttırıcı bir etkisinin olduğuna ilişkindir. 

Bu da bize işin doğası dışında meydana gelen dışsal ödüllerin işi yaparken doğrudan tatmin 

sağlamadığını bu nedenle üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerinde arttırıcı bir etkisinin olduğunu 
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göstermektedir. Bu çalışma özellikle motivasyon konusu bağlamında içsel ve dışsal motivasyon ayrımı 

yapıldığında içsel motivasyonun bireyler üzerinde güçlü etkileri olduğunu göstermektedir.  

Anahtar kelimeler: Dışsal Motivasyon, İçsel Motivasyon, Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları. 

 

Kurumsal İmajın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi 

Prof. Dr. İsmail BAKAN
93

 

Dr. Öğretim Üyesi İnci Fatma DOĞAN
94

 

Doktora Öğrencisi Mehtap KOÇDEMİR
95

 

Yüksek Lisans Öğrencisi Makbule OĞUZ
96

 

 

Özet 

Son yıllarda küreselleşmenin hızla gelişmesi ile işletmelerin yanı sıra kurumlarda da çalışan 

bireylerin değeri gittikçe artmaktadır. Özellikle belediyelerdeki çalışma ortamlarında 

bireylerin değeri daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenle belediyelerin bulundukları yerdeki 

insanlara sunmuş oldukları fizyolojik ve psikolojik hizmetler (beslenme, ulaşım, kültür, sanat 

vb.) göz önüne alındığında, belediyede çalışan bireylerin örgüte olan bağlılık derecesinin ne 

denli önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Örgütsel bağlılık bireylerin çalıştığı örgüte karşı 

hissettikleri bağın ne derece kuvvetli olup olmadığını belirler. Böylece örgütsel bağlılığa 

sahip olan bireylerin, çalıştığı kuruma olan bağlılıkları o kurumun imajını da ortaya 

çıkarmaktadır. Bu sebeplerden dolayı belediyelerin de kurumsal imaja verdikleri önem gün 

geçtikçe artmakta olup, iyi bir imaja sahip olmak için çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını 

güçlendirmeye yönelik desteklerini arttırmaları gerekmektedir.  Araştırmamızın temel amacı 

da verdikleri önemli hizmetler ile belediyelerdeki “Kurumsal İmajın Örgütsel Bağlılık 

Üzerindeki Etkisini” incelemektir. Bu amaca ulaşabilmek için araştırma verileri anket 

tekniğiyle elde edilmiştir. Anketler Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan bir belediyede 230 

çalışan personele uygulanmıştır. Anket verilerinin analizi SPSS programıyla yapılmıştır. 

Analizler sonucunda kurumsal imajın örgütsel bağlılık üzerinde olumlu etkisi olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kurum İmajı, İş Tatmini 
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Mehmet Akif Ersoy'un Duasını Alan Kadim Bir Dost: Mehmet İhsan 
Efendi 

Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Fidan
97

 

 

Özet 

Hakkında yeterince çalışma bulunmayan Mehmet İhsan Efendi, Türkiye’nin önde gelen bilim 

adamlarından Ekmeleddin İhsanoğlu’nun babasıdır. Yozgat’ta 1902 yılında dünyaya gelen 

Mehmet İhsan Efendi, yine Yozgat’ta devrin büyük alimlerden ders almış ve daha sonra 

ilimle meşgul olmaya devam edebilmek için Mısır’da bulunmuş alim ve fazıl 

şahsiyetlerdendir.  Mısır’da önemli görevlerde bulunmuş olan Mehmet İhsan Efendi 1961 

yılında Kahire’de vefat etmiştir. 

Bu bildiride öncelikle Mehmet İhsan Bey’in hayatı üzerinde durulacak daha sonra eğitim ve 

öğretim hayatı, Mehmet Akif Ersoy’la tanışması, onunla dostluğu hakkında bilgi verilecek 

ardından Türk dili üzerine düşünceleri, canından üstün tuttuğu vatan ve millet sevgisi, 

Yozgat’a olan bağlılığı ve kendisinin yetiştirdiği öğrenciler tanıtılmaya çalışılacaktır.  
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Referential Approach to the Problem of Meaning in the Philosophy 
of Language 

Öğr. Gör. Dr. Ufuk Özen Baykent
98

 

 

 

Abstract 

Meaning, reference, definite descriptions, the relation of language and thought and speech 

acts are examples of the main problems in the philosophy of language. Among the many 

problems of the philosophy of language, meaning can be considered as a prominent one. What 

the smallest meaningful linguistic unit in language is and how the words and sentences are 

provided with meaning have arisen to be popular discussion topics. The philosophy of 

language was accepted as a field in philosophy since the beginning of the twentieth century 

and the present study deals with the problem of meaning in terms of the referential approach. 

In this study, the distinction between sense and reference put forward by Frege in order to 

investigate the problem of meaning is explored in depth. 

Keywords: meaning, language, reference, sense, Frege, Russell 
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Bilgi Teknolojilerinin Firmaların Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri: 
Örnek Bir Uygulama 

Abdullah OĞRAK
99

 

Fevzi ERDOĞAN
100

 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı; bilgi teknolojilerinin KOBİ’lerin rekabet gücü üzerindeki etkilerini 

ortaya koymak, işletmelerin bilgi teknolojilerindeki değişikliklere uyumlarının rekabet 

avantajı elde edip etmedikleri konusunda yöneticilerin algılarını ölçmek ve bu algıların anket 

kapsamında ele alınan rekabet unsurlarına göre farklılık gösterip, göstermediğini 

belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırma, İnegöl mobilya imalat sanayinde 

faaliyet gösteren imalatçı firmalarda kullanılan bilgi teknolojilerinin rekabet gücü üzerindeki 

etkilerini konu almaktadır. Bu amaçla İnegöl’de mobilya üzerine faaliyette bulunan imalatçı 

firmaların durum tespiti yapılarak, çeşitli özellikleri incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, bilgi 

teknolojilerinin firmaların rekabet gücü üzerinde etkili olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

 Çalışmamız, İnegöl mobilya imalat işletmelerinde kullanılan bilgi teknolojilerinin bu 

sektördeki rekabet gücünü nasıl etkilediğine yönelik yapılan saha çalışmasının bulguları ve bu 

bulguların istatistiki olarak analizi ve yorumlanmasından oluşmaktadır. Bu amaçla, İnegöl’de 

faaliyette bulunan 61 işletmeden anket yöntemi ile elde edilen veriler ve sonuçlara göre, bilgi 

teknolojileri kullanımının rekabet gücü üzerinde olumlu etkiler yarattığı ancak bilgi 

teknolojilerinin yarattığı fırsat ve avantajlardan yeterince faydalanılmadığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi teknolojileri, KOBİ, Rekabet, Rekabet gücü 

 

                                                           
99

 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

100
 fevzier@gmail.com 

mailto:fevzier@gmail.com


 

76 
 

 

 

 

Antalya İlinin Marka Şehir Algısına Yönelik Bir Araştırma 

Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL
101

 

Doktora Öğrencisi Ayşe AKBABA 
102

 

 

Özet 

Marka olmak sadece ürün ve hizmetler için değil, aynı zamanda kişiler, kurumlar, şehirler ve 

ülkeler için de önem arz etmektedir. Bir ürün ve hizmet için marka olmak onun rakiplerinden 

ayırt edilmesini sağlamakta, güven duygusu oluşturmakta ve marka sadakati oluşturulmasına 

katkı sağlamaktadır. Şehirler ve ülkeler için marka olmanın daha fazla ziyaretçi gelmesi, 

ticaretin canlanması, daha fazla iş sahasının doğması, halkın refah seviyesinin ve yaşam 

kalitesinin artması ve daha fazla yatırım yapılması anlamına geldiği söylenebilir. Bu 

çalışmada Antalya ilinin marka şehir algısı ve Antalya’yı marka şehir yapacak olan fırsatların 

öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yoluyla online anket 

yöntemi kullanılarak 401 katılımcıya ulaşılmıştır. Amaca uygun istatistik programında veriler 

faktör analizi, T- testi ve anova testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında 

Antalya ilini marka şehir yapacak olan fırsatlarda en yüksek katılım düzeyinin Antalya ilinin 

kültürü, tarihi mirası ve doğal güzellikleri olduğu tespit edilmiştir. Antalya’nın marka 

algısının sosyal imkânlar ve ticaret boyutunun cinsiyete göre farklılık gösterdiği ortaya 

çıkmıştır. Marka algısının trafik sorunu boyutu ise, meslek ve yaş değişkenine göre farklılık 

göstermektedir. Ayrıca katılımcıların eğitim düzeyi, meslek, gelir, yaşanılan yer ve 

Antalya’da bulunma nedeni ile izlenim boyutu arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Şehir, Marka Şehir Yaratma Süreci. 
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Türkiye'de Stratejik Yönetim Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin 
Sistematik Derlemesi: 1994-2018 Dönemi 

Fulya ALMAZ
103

 

 

Özet 

Bu araştırma, Türkiye bağlamında stratejik yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin 

sistematik derlemesini görünür kılmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda "Türkiye'de 

stratejik yönetim alanında yapılmış doktora tezlerinin yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı, özgün 

dil, danışmanın unvanı, konu, yöntem, uygulama alanı ve analiz düzeyi değerlendirme ölçütleri 

bakımından dağılımı nedir?" sorunsalına yanıt aranmaktadır.  

İlgili araştırmada öznel bir araştırma yöntemi olan nitel araştırma yönteminin kullanılması 

gerekmektedir (Silverman, 2005). İncelemenin amacı dahilinde uygunluk (Creswell, 2007) durumu 

gözetilerek araştırmanın evrenini Türkiye'deki tezlerin arşivlendiği Yüksek Öğretim Kurumu Tez 

Arşivi'ne ulaştırılmış ve stratejik yönetim alanında yapılmış doktora tezleri oluşturmaktadır. 

Çalışmanın örneklemi kolay ulaşılabilir olmakla birlikte araştırmanın sorusunu yanıtlamada erişim 

iznine açık bulunan tezlerin araştırmanın örneklemini oluşturması tatminkar sayılmıştır. Bu 

noktada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeye dayalı bir değerlendirme yapılması 

planlanmıştır. Dolayısıyla, Türkiye bağlamında stratejik yönetim alanında Yüksek Öğretim 

Kurumu Tez Arşivi'nde yer alan ve erişim izni bulunan doktora tezleri söz konusu çalışmanın 

analiz birimini (veri kaynaklarını) oluşturmuştur.  

İlgili çalışma bir sistematik derleme çalışmasıdır. Bu bağlamda araştırmada Yüksek Öğretim 

Kurumu Tez Arşivi kayıtları üzerinden doküman incelemesi yapılması ve kapsam dahilindeki 

tezlerin yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı, özgün dil, danışmanın unvanı, konu, yöntem, 

uygulama alanı ve analiz düzeyi değerlendirme ölçütleri bakımından incelenmesi planlanmaktadır.  

İlgili alan yazın incelendiğinde böylesi bir çalışma yapılmamış olduğu görülecektir. Araştırma 

sonucunda elde edilen bulguların stratejik yönetim alanında yapılan çalışmaları kapsamlı olarak 

                                                           
103

 Akdeniz Üniversitesi 



 

78 
 

değerlendirmesi açısından ilgili alanyazına katkı sağlayacağı ve bu yöndeki mevcut boşluğu 

dolduracağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, Sistematik Derleme, Nitel Araştırma. 

 

Kadınlara Yönelik Ayrımcılık 

Dr. Öğr. Üye. Banu ÖZBUCAK ALBAR
104

 

                        

 

Özet 

Ayrımcılık, aralarında belirgin bir fark bulunmamasına rağmen bireylerin din, dil, ırk, 

cinsiyet, etnik köken, siyasi düşünce temelinde eşit ve adil olmayan şekilde 

değerlendirilmesini ifade etmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı ise, bir bireyin başka bir bireye sırf 

cinsiyeti kadın olduğu için, olması gerekenden daha farklı davranması halidir. Geçmişten 

günümüze işgücü piyasasında en sık karşılaşılan ayrımcılık türlerinden biri olan cinsiyet 

ayrımcılığı iki düzeyde gerçekleşmektedir. İlki kadının çalışma hayatına girmesi aşamasında 

yaşadığı kadın işi- erkek işi ayrımıyla yaşanılan ayrımcılıktır. Günümüzde bu aşamada estetik 

emek sorunları, kadınların görünümcülük kökenli yaşadığı ayrımcılık sorunları arasında yer 

almaktadır. Ayrımcılığın ikinci düzeyi ise işe alındıktan sonra gerçekleşen ücretlendirmede, 

terfi etmede, kısmi süreli ve düşük statülü işlerde çalıştırılmalarıyla ortaya çıkmaktadır. 

Kadınların terfi sürecinde ortaya çıkan ayrımcılık ise, işgücü piyasasında cam tavan 

sorunlarına sebep olmaktadır. Çalışmada iş hayatında kadınlara yönelik ayrımcılık hukuki 

çerçevesiyle incelenmeye çalışılarak, yaşanan sorunlara farkındalık oluşturulmak 

amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, Cinsiyet, Estetik Emek, Cam Tavan 
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Zaman Ve Mekân Kavramının Çağdaş Sanatta Biçimler Aracılığı İle 
İfadesi 

Emel COŞAN
105

 

 

Özet 

Zaman ve mekâna ilişkin söylemler geçen yüzyıldan günümüze birbiri içerisine geçmiş farklı 

disiplinler tarafından farklı yaklaşımlarla irdelenmeye başlanmıştır. 

Modernizm ile birlikte sorgulanmaya ve tartışılmaya başlayan zaman kavramı, Modernizm 

öncesi dönemlerin metafizik, insanlığın varoluşu ve dinlerin ortaya çıktığı dönemlerde 

sorgulanan zaman kavramının aksine, Modernizm sonrası Sanayi Devrimi ve onu takiben 

gelişen teknoloji ile birlikte ölçülebilir bir duruma gelmiştir. 

Mekân kavramına ise dönemlere göre faklı bilim insanları ve düşünürler tarafından farklı 

tanımlar geliştirilmiş, uzay, sınırları olan boşluk, Aristotales’e göre ‘şeylerin oluştuğu yer 

‘kap’ vd. günümüzde ise en basit tanımı ile ‘bulunulan yer’ olarak tanımlanmaktadır. 

Bu çalışma Zaman ve Mekânın çağdaş sanat disiplinleri içerisinde, özellikle kavramsal 

sanatın önem kazanmaya başladığı 1960 sonrası sanat döneminde biçimler aracılığı ile ifade 

bulduğu ve her iki kavramın kendi içerisinde barındırdığı zaman-mekân, doğum-ölüm, bellek, 

hız, hareket, kimlik, aidiyet ve kavramların sanat yapıtlarında sorunsallaştırılma biçimleri 

üzerinde durmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Zaman-Mekan-Çağdaş Sanat-Biçim-Sanat Eseri 
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Algılama, Duyu Ve Duyu Fiilleri 

Kıyal Kamchybekova ABDİRAİM
106

 

 

Özet 

Günümüzde insanların algılama etkinliğinin bağlandığı zihinsel ve ruhsal süreçlerin söz 

varlığıyla bağlantılı olarak incelenmesi, dil biliminin önemli konularından birini 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada dil sürecinin başlangıcı olan algılamadan duyu fiillerinde kadar 

uzanan süreç kısaca ele alınmıştır. Öncelikle algılama ve bu süreçte yer alan duyular,  alıcı ve 

uyarıcıları incelenmiş, ikinci bölümde bu duyuları aktarırken kullanılan dilsel simgeler olan 

duyu fiiller ve türlerine yer verilmiştir.  Ayrıca bu araştırma algılamanın dilbilimsel ifadelerini 

oluşturan sözcük ve söz dizimlerinin anlambilim açısından geniş bir araştırma alanına sahip 

olduğu ve daha uzun uzun incelenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır 

 

Anahtar kelimeler: Algılama, duyular,  görme, işitme, koku alma, tat alma, dokunma, duyu 

fiilleri. 
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Behavioral Influences of ERP System in Logistics 

Mert GÜLBAY
107

 

Doç. Dr. Erkut AKKARTAL
108

    

Dr. Gonca AKKARTAL
109

 

 

 

 

Abstract 

Human behavior is generally conservative. One of the most common areas of conservatism is 

the responses of people to innovations in the fields of computer applications and software. 

Today, an important improvement for the commercial companies is the ERP (Enterprise 

Resource Planning) software system which aims to increase the efficiency of the company by 

allowing systematic communication between different departmants such as finance, operation, 

production, human resources. During the installation phase, ERP implementation, which can 

cause loss of time and money, has become one of the preferred applications of many 

companies in terms of flexibility, data management and managerial convenience. However, 

ERP systems also play an important role in the behavior of company employees and the 

company’s suppliers and ERP can be viewed with prejudice as they bring a new innovative 

model instead of the model used by the employees and the suppliers in the past. The aim of 

this study is to organize an internet survey to determine the perspectives of company 

employees and suppliers to a new ERP solution for Logistics management and to monitor the 

change in the perspective of employees and suppliers by finding the link between ERP 

implementation and conservatism. The results of this study will reveal the human response to 

such a technological development that brings new frontiers to its users. 

Key words: Human behavior, Enterprise Resource Planning, conservativeness,  
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Öfke ve Sigara Bağımlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 

Prof. Dr. Aida ŞAHMUROVA
110

 
 

Gül ALPAR
111

 
 

Pelin SEZGİN
112

 

Özet 

Negatif ve içsel bir duygu olan öfke, tehdit algısı ve başa çıkma mekanizmaları aracılığıyla 

saldırganlık planı olarak ortaya çıkmaktadır. Duygusal durumda istenmeyen bir değişim 

olarak ortaya çıkan öfkenin deneyimlenmesi ve dışavurumu kişiden kişiye değişmektedir. 

Öfke, yüksek kan basıncına neden olmakta, hipertansiyon görülme olasılığını arttırmakta ve 

koroner arter rahatsızlığına yol açabilmektedir. Ayrıca anksiyete bozuklukları, baş ağrıları, 

iştahsızlık gibi rahatsızlıklarla da ilgili olan öfke, oldukça geniş bir literatüre sahip 

olmaktadır. Öfkenin oluşumunda bilişsel, psikolojik ve biyolojik süreçler rol oynamaktadır. 

Tarafımızca yapılan çalışmanın amacı, öfke ile sigara bağımlılığı arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Bu amaçla Okan Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 473 kişi araştırmaya 

dahil edilmiştir. Araştırmanın birinci aşamasında katılımcılara Sürekli Öfke ve Öfke İfade 

Tarzı Ölçeği verildi. Ardından Fargetstrom Nikotin Bağımlılık Testi uygulandı. Elde edilen 

araştırma verileri SPSS 21.0 programı kullanılarak analiz edildi. Alınan analiz sonuçlarına 

göre üniversitedeki öğrenciler arasında sigara içen katılımcıların ortalama sürekli öfke 

puanları, sigara içmeyen katılımcılardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ayrıca sigara 

bağımlısı katılımcıların durumluk, içte tutulan ve dışa vurulan öfke ortalamaları, sigara 

içmeyen katılımcılara oranla daha yüksek bulunurken kontrollü öfke ortalamaları daha düşük 

bulunmuştur. Sigara bağımlısı gruptan elde edilen verilerde nikotin ile sürekli öfke ve dışa 

vurulan öfke arasında anlamlı, pozitif bir ilişki saptanmıştır. 

Anahtar kelime: öfke, sigara bağımlılığı, eğitim, demografik özellikler, nikotin. 
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Kur’an ayetlerinde doğal ve sosyal bilimler arasındaki ortak alanı 
belirleyen temel ilkeler üzerine bir yaklaşım  

Dr. Öğretim üyesi Süleyman AKDEMİR
113

 

 

Özet 

Kur’an’ın geçmişi anlatma, günümüzü anlama ve geleceğe ışık tutma konusu ve bilime 

yaklaşımı, bilim insanlarının sürekli gündeminde olmuştur.  İnzal olunmasından bu yana 

1400’ü aşan yıl geçmiş, o günden bugüne bilim alanında önemli gelişmeler meydana 

gelmiştir. Bu gelişmeler göz ardı edilerek geçmiş dönemin bilimsel tespitleri ile Kur’an’a 

bakılmakta ve cevaplanması gereken özellikle sosyal bilimler alanında yaşanan sorular ve 

sorunlar artmaktadır. Bu çalışmada söz konusu sorular ve sorunlar arasında önemli yer tutan 

usul/metot/yöntem ile ilgili konular ele alınmaktadır. Özellikle sosyal bilimler 

metodolojisinde tartışılan konulardan biri olan sosyal olaylarla doğal olaylar arasında bir ilişki 

veya benzerlik olup olmadığı sorununa bir cevap verme amaçlanmaktadır. Kapsam olarak 

Kur’an’da doğal bilimlerle sosyal bilimlere ilişkin ayetler tespit edilmekte günümüzdeki 

bilimsel sonuçlarla karşılaştırılmaktadır. Analoji yöntemi ile temel ilkeler belirlenmektedir. Bu 

çalışmada bilimsel incelemelerde temel teşkil eden ve Kur’an’da geçen parça ayeti/varsayımı 

(cüzün la yetecezza), denge ayeti/varsayımı (mizan), seçkin sayılar ayetleri/varsayımları (ikili 

ve onlu sayı sistemleri), basitten mürekkebe gidiş, belirsizlik, doğal/sosyal benzerliği ayetleri, 

gaye ve neslin devamı ayetleri, kişinin önceliği, hakkın kaynağı ve hukukun üstünlüğü 

ayetleri ele alınıp bir arada değerlendirilmekte ve sonuçlar gösterilmektedir.  

Anahtar kelimeler: Kur’an ayetleri, Bilimsel gelişmeler, Çağdaş yaklaşımlar, İçtihat 
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Bağımsızlık Sonrası Fas Entelektüel Düşüncesini Şekillendiren 
Edebi Bir Güç: Souffles Dergisi  

Arş. Gör. Elif DEMİR
 114

 

 

Özet 

1950 ve 60’lı yıllar hiç şüphesiz dünya tarihinde sömürgeleştirilmiş halklar için bir dönüm 

noktası oldu; emperyalist güçlerin boyunduruğundan kurtularak pek çoğu özgürlüğüne 

kavuştu. Bununla birlikte bu halkların bağımsızlıklarını elde etmeleri, yağmalanmış, 

sindirilmiş ve yeniden şekillendirilmiş geçmişlerinden kalan izleri sihirli bir değnek misali bir 

anda ortadan kaldırmadı. Bu bağlamda öncelikle İspanyol ve ardından Fransız sömürge 

devletlerinin boyunduruğunda olan ve 1956 yılında bağımsızlığına kavuşan Fas’ta da 

kolonyal devletlerin yaptıkları kültürel ve kimliksel tahribatın izleri kolaylıkla silinecek gibi 

görünmüyordu. Kolonyal dönemde Fas halkına Avrupa merkezli bir kültür dayatılmış, yerel 

medya ve Faslı yazarların eserleri yasaklanmış, Arapça kullanımı kısıtlanmıştı. Sömürgeci 

güçler yerel kültürün evrensel değerlerini, tarihini ve milli kimliğini yok saymışlardı. 

Emperyalistler için Fas “egzotik” bir yerden öteye geçmiyordu, Fas kültürü ise kendi 

içerisinde özgün ve cezbediciydi fakat Fas’ta entelektüel yaşam ve modern düşüncenin ortaya 

çıkması kolonyal güçler için bir tehditti. Buna rağmen köklü bir sanat ve edebi birikime ve 

geçmişe sahip olan Fas’ta modernist fikirler yayılmaya başlamış, entelektüel kesimin 

bayraktarlığında Nahda (yenilenme) hareketleri her türlü ayrımcı politikaya rağmen ilerleme 

ve gelişmeye devam ediyordu. Bu bağlamda Fas’ın Rabat şehrinde üç ayda bir yayımlanan 

edebiyat ve kültür dergisi Souffles, bağımsızlık sonrası modern Fas kültürüne, halkta milli 

bilincin ve kimliğin oluşturulması yönünde önemli katkılarda bulundu. Yayımlanmasından 

itibaren Ahmed Sefrioui, Driss Chairibi ve Abdellatif Laâbi gibi Fas’ın önde gelen yazar ve 

sanatçılarını bünyesine aldı. Souffles sadece bir edebiyat dergisi değildi; içerdiği manifestolar, 

sivri eleştiriler, tarihi ve sosyokültürel yazılar ve yorumlarla birlikte sömürgeci ve bağımsızlık 

sonrası kolonyal ideolojiyi takip eden yönetici tabakanın gerçek yüzlerini gözler önüne seren, 

ülkede milli bilincin ve kimliğin oluşmasına ayrıca entelektüel atmosferin canlanmasına ciddi 

katkılar sağlamış tetikleyici bir güçtü. Bu çalışmanın amacı Souffles dergisinin sömürge 

sonrası Fas kültürü ve modern entelektüel hayatın oluşmasında üstlendiği edebi ve sosyal rolü 

etraflıca incelemektir.  
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Uygulamada Strateji Yaklaşımının Entellektüel Temelleri: Gıddens 
Ve Yapılaşma Teorisi 

Fulya ALMAZ 

Mehmet BARCA 

Beykan ÇİZEL 

Özet 

Uygulamada strateji yaklaşımının entellektüel temellerine inilerek, Giddens'ın yapısallaşma 

kuramının, uygulamada strateji yaklaşımı ile eklemlenmeyi sağlayacak düzeyde teorik olarak 

anlatılması planlanan bu çalışmanın amacı, Giddens’ın düşünümsel çerçevesinin, uygulamada 

strateji yaklaşımının inşa edilmesine hangi açılardan zemin oluşturduğunu irdelemektir.  

Uygulamada strateji yaklaşımı, stratejilerin hayata geçirilmesi sürecine (strategizing) ve sosyal bir 

pratik olarak alanda var olmuş ve stratejileri uygulayanların eylemlerine ve birbirleri ile 

etkileşimlerine vurgu yapan bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Araştırmalar uygulamada 

strateji yaklaşımının entelektüel temellerinin pratik kurama dayanmakta olduğu ve temel 

adımlarının Wittgenstein (1951) ve Heidegger’a (1962) kadar uzandığı görülen pratik kuramın 

gelişmesinde antropologların (Bourdieu, 1990), filozofların (Foucault, 1980), sosyologların (De 

Certeau, 1984; Giddens, 1984), etnomedolojistlerin (Garfinkel, 1967), eylem araştırmacılarının 

(Engeström vd., 1999; Vygotsky, 1978)  ve söylem araştırmacılarının (Fairclough, 2003) büyük 

katkılarının olduğu görülmektedir.  

Söz konusu düşünürler içerisinde pratiği merkezi konuma alan, yapıyı ve bireysel aktörü bir araya 

getirerek karşılıklı olarak birbirlerinin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayan Giddens'ın (1984), 

uygulamada strateji yaklaşımının inşa edilmesinde temel oluşturan önemli aktörlerden biri olduğu 

görülmektedir. Yazara göre, toplumsal pratik, toplumsal hayatın kurucu öğesidir ve aktörleri inşa 

etmekte, yapıları somutlaştırmakta ve gerçeğe dönüştürmektedir. Dolayısıyla yazar yapı ve eylemi 

toplumsal pratik kavramı üzerinden yeniden tanımlayarak pratik kavramına yapı ve faillik, birey ve 

toplum arasında arabuluculuk misyonunu yükleyerek hem yapının hem de eylemin bu pratikler 

içerisinde somutlaştığını iddia etmektedir.  

Bu açıklamalar ışığında ilgili alanyazın incelendiğinde Giddens'ın düşünümsel çerçevesinin 

uygulamada strateji yaklaşımını hangi açılardan ve nasıl temellendirdiğine yönelik bir çalışma 

yapılmamış olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu çalışmanın Giddens'ın düşünümsel çerçevesinin, 

uygulamada strateji yaklaşımını hangi açılardan ve nasıl temellendirdiğine yönelik açılım sağlama 

çabası ve bu yöndeki boşluğun giderilmesi bakımından alana önemli ve anlamlı bir katkı sağladığı 

kanaatini güçlendirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Uygulamada Strateji Yaklaşımı, Pratik, Praksis, Yapısallaşma Teorisi, 

Giddens. 
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Kurumsal Lokasyon Verilerinin Etkin Kullanımı: Google My 
Busıness Örneği 

Doç. Dr. Alper AYTEKİN
115

 

Arş. Gör. Ahmet AYAZ
116

 

Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
117

 

İlke KAYMA
118

 

 

Özet 

Yeni bir işletme kurarken ya da işletmenin gelişimi için çalışmalarda bulunurken firma imajı 

açısından önemli kriterlerden biri de lokasyondur. Şüphesiz ki bir işletmenin imajını 

belirleyen pek çok faktör var; fakat ofis konumu bu faktörlerin başında gelir. İşletmenin 

bulunduğu konum yeni iş bağlantılarında düşünüldüğünden fazla rol oynar. 

Lokasyonun değerini etkileyen birçok faktör vardır, bunların başında ulaşım ve çevresel 

faktörler gelir. Ancak hem sosyal ortamda hem de insanların rahatlıkla erişebildiği Google 

haritalarda görülebilir olmak lokasyonun değerini daha da artıracaktır. Google My Business 

yakınındaki işletmeleri arayan kullanıcıların, Google Haritalar’ı kullanarak bu işletmelere 

hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamaktadır. 

Sosyal ağlarda aktif olmak tek başına birçok kişiye ulaşmak için yeterli değildir, erişilebilirlik 

için lokasyon verilerinin paylaşılması gerekmektedir. Google işletmeler hesabı oluşturup 

haritalarda konum eklenmediği takdirde sosyal medya uygulamalarında check-in ve konum 

paylaşımı yapılamamaktadır. Reklam çalışmalarının organik hesaplara ve doğru kitleye 

erişmesi adına lokasyon verilerinin doğru kullanımı önem arz etmektedir. 

Bu araştırmada, bir işletmenin lokasyon verilerinin etkin bir şekilde nasıl kullanabileceği ve 

sonucunda görünürlüğünü ve ulaşılabilirliğini nasıl artıracağı pilot bir işletme üzerinde 

yapılan çalışma ile örneklendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lokasyon, Google My Business, Google Haritalar  
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İşletmelerin Bilişim Maliyetlerini Azaltmak İçin Yeni Bir Trend: 
Sanallaştırma 

Doç. Dr. Alper AYTEKİN
119

 

Arş. Gör. Ahmet AYAZ
120

 

Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
121

 

İlknur KULAÖZÜ
122

 

 

Özet 

İşletmelerin bilgi teknolojileri altyapılarına yatırım yapmaları kaçınılmazdır. Yeni sistemlerin 

takip edilmesi ve en güncel versiyonların kullanılması ise oldukça pahalıdır. Donanım ve 

yazılım maliyetleri ise bir işletmenin önemli bir maliyet kalemini oluşturmaktadır.  

Sanallaştırma, mevcut bilgisayar donanımlarının sanal makine yazılımlarıyla daha verimli 

kullanılmasına neden olan ek bilgisayar bağımlılıklarından kurtulmayı amaçlayarak maliyet 

ve enerji tasarrufları sağlayan yazılım çözümüdür. 

Bu çalışmada örnek bir işletme üzerinde yapılan sanallaştırma çalışması hakkında bilgiler 

verilmiştir. Sonuç olarak, sanallaştırma teknolojilerinin kullanılması ile organizasyon için 

katlanılan maliyetlerin önemli ölçüde azaldığı, verimliliğin arttığı ve yönetilebilirliğin 

kolaylaştığı görülmüştür. Sanallaştırma teknolojileri ile akıllı yatırımlar yaparak daha düşük 

maliyetle kaynakların daha da verimli kullanıldığı anlaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sanallaştırma, Bilişim, Maliyet, Teknoloji 
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Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: Bartın İli Kamu 
Hastaneleri Birliği Örneği 

Doç. Dr. Alper AYTEKİN
123

 

Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
124

 

Arş. Gör. Ahmet AYAZ
125

 

Turgay BAĞBAŞI
126

 

 

Özet 

Günümüzde bilgiye sahip olan, barındıran ve kullanan toplumların diğerlerine göre daha 

ileride olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bilgi Güvenliği teknolojinin ürünü olmayıp bir süreci 

kapsamaktadır.  Bilgi güvenliği kapsamında çeşitli işlemlerin risk yönetimi metoduyla 

seçilmesi, uygulanması ve sürekli olarak ölçülmesi gerekmektedir. Kurum ve kuruluşlarda 

oluşturulan ve işlenen bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği korunmak zorundadır. 

Aksi halde elde edilen bilgiler yetkisiz kişilerin eline geçerek saldırı veya sabotaj sonrası zarar 

görebilmektedir. Bu durum ise hem kurum hem de çalışanlar için zaman, imaj ve mali 

kayıplara yol açabilmektedir.   

Bu çalışmada amaç, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurumlarda uygulanma noktasında 

başvuracağı yöntemler ve TS IEC ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında 

bilgiler verilmiştir. Örnek olarak Bartın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde 

uygulanacak Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin içeriği, kurumun gizlilik politikalarına 

riayet edilerek sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi, bilgi güvenliği, ISO. 
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İş Sürekliliği Prosedürlerine Uygun Olarak Sql Server Veritabanı 
Kullanan Kurumlarda Double-Take Yazılımıyla Sunucu Ve Veritabanı 
Replikasyonu 

Doç. Dr. Alper AYTEKİN
127

 

Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
128

 

Arş. Gör. Ahmet AYAZ
129

 

Yavuz Selim ZAFER
130

 

 

Özet 

Artan bilgi yoğunluğu ve her geçen gün daha da karmaşık hale gelen iş dünyasında birtakım sorunlar 

yaşanmakta olup bu sorunları en az zarar ile atlatabilmek için birtakım planlamalar yapılmadır. Bu 

planlara iş sürekliliği planları denmektedir. İş Sürekliliği kavramı organizasyon, kurum ve kuruluşların 

değer yaratan faaliyetlerini, herhangi bir felaket, kriz ve afet durumunda önceden belirlenen seviyede 

yürütebilme işlemlerine verilen isimdir. İş Sürekliliği kavramı ilk kez 2000 yılına yaklaşırken 

yaşanması beklenen ve önlem alındığı taktirde çözümlenebilen 2000 yılı sorunuyla birlikte gündeme 

gelmiştir. İş Sürekliliği (Business Continuity) konusunda yazılmış ilk resmi belge ABD Genel 

Muhasebe Ofis’i tarafından yayınlanmıştır (Year 2000 Computing Crisis: Business Continuity and 

Contingency Planning) ve tüm dünyadaki kuruluşlara rehber olmuştur.  Günümüzde, her kuruluşun 

tüm yaşamsal süreçlerini kapsayan bir iş sürekliliği planı olmalıdır çünkü, kuruluşların kapanma ya da 

zarar görme nedenlerinin başında yaşamsal süreçlerindeki kesintiler gelmektedir. İş sürekliliği planları 

yapılarak kurum ya da kuruluşların marka değerinin zedelenmesi engellenebilmektedir.  

Bu çalışmada iş sürekliğinin genel tanımı yapılmış olup, dünya ve ülkemizdeki tarihçesine kısaca 

değinilmiş ve iş sürekliliği uygulamalarından birkaçının özellikleri belirtilmiştir. Ayrıca örnek 

uygulama olarak Double-Take Availability uygulaması ve MsSQL Server Log Shipping 

uygulamasından örnekler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş sürekliliği, COBIT, DRC, Double-Take, SQL 
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Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Geleceği 

Doç. Dr. Alper AYTEKİN
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Arş. Gör. Ahmet AYAZ
132

 

Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
133

 

Fatih YILDIRIM
134 

 

Özet
 

Günümüzde kamu ve özel kuruluşları belgelerini yönetmek için bilgi teknolojilerinden 

faydalanmaktadır. Kuruluşlardaki önemli iş süreçlerinin çoğu ve kuruluşlardaki anlaşma, 

sözleşme, iş formları gibi bilgiler belge akışına dayanmaktadır. Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi belgelere ve belge işlemeye yeni teknolojiler uygulayarak verimlilik ve performans 

artışı sağlamaktadır. Bu makalede kuruluşlarda belge akışını daha hızlı hale getiren elektronik 

belge yönetim sisteminin gelecekteki durumu tartışılmıştır. Bartın Üniversitesi EBYS 

uzmanları ile mülakat gerçekleştirilmiş ve mülakattan elde edilen bilgiler ile Elektronik Bilgi 

Yönetim Sisteminin gelecekteki durumu ortaya çıkarılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Bu 

çalışma elektronik bilgi yönetim sistemi kullanımında yaşanan aksaklıkları giderme ve 

gelecekte elektronik belge yönetim sisteminin durumunun ortaya çıkarılması açısından 

önemlidir. 

Anahtar Kelimler: Elektronik Belge Yönetimi, Elektronik Belge Paylaşımı, Elektronik Kayıt 

Sistemi 
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Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi Uygulamasında Yazılımcı Ve 
Kullanıcı İletişimi: Bartın Üniversitesi Örneği 

Doç. Dr. Alper AYTEKİN
135

 

Arş. Gör. Ahmet AYAZ
136

 

Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN
137

 

Türkay ÇİMEN
138

 

 

Özet 

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımı her geçen gün üniversitelerde artmaktadır. 

Üniversiteler etkili ve verimli bir iletişim ağı oluşturmak ve rutin işlerin daha hızlı 

yapılmasını sağlamak için otomasyon sistemlerini kullanmaktadır. Bu otomasyon sistemleri, 

üniversitelerde farklı isimler ile kullanılıyor olsa da işleyiş itibariyle aynı görevi yapmaktadır. 

Üniversitelerin karmaşık yapıda olan otomasyon sistemlerinin etkin ve ergonomik olarak 

kullanılması ve üniversitelerin rutin işlerinin tam zamanında yapılmasında yazılımcı ile 

kullanıcı arasındaki iletişim büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada Bartın Üniversitesinde 

kullanılan otomasyon sisteminin yazılımcı ile kullanıcı arasındaki iletişimi incelenmiştir. 

Uzman görüşlerinden elde edilen bilgiler yazılımcı ve kullanıcı odaklı tartışılarak 

değerlendirilmiştir. Bu çalışma yazılımcı ve kullanıcıların iletişim sorunlarına çözüm 

sağlayabilmeleri, araştırmacıların ise bu konuda bilgi ve belgelerden faydalanabilmeleri için 

literatüre katkı sağlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci İşleri, Otomasyon Sistemleri, Bilgi Sistemleri 
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İç Kaynaklar Ve Büyüme: BIST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma 

Aysa İpek Erdoğan
139

 

 

Özet 

Bu çalışmada nakit akımının firma büyüme oranı üzerindeki etkisi 1996-2016 yılları arasında 

hisse senetleri Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören firmaların finansal verileri kullanılarak 

incelenmiştir. Analiz sonucunda firmaların toplam varlıklar büyüme oranının nakit akımına 

kısa vadeli hassasiyeti olmadığı bulunmuştur. Aynı sonuca regresyon analizi küçük ölçekli ve 

büyük ölçekli firmalar için ayrı ayrı yapıldığında da ulaşılmıştır. Nakit akımı hassasiyeti 

finansman kısıtı göstergesi olarak yorumlandığı takdirde bu bulgular Türk firmalarının kısa 

vadeli olarak finansman kısıtıyla karşı karşıya kalmadıklarının sinyali olarak yorumlanabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Firma Büyümesi, Nakit Akımı, Büyümenin Nakit Akımı Hassasiyeti 
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Örgüt Kültürü, Adanmışlık ve İş Tatmini İlişkisi: Turizm Sektöründe 
Bir Araştırma 

Saadet Ela Pelenk
140

 

  

Özet 

Örgüt kültürü, çalışan tutum ve davranışını etkileyen norm, değer, inanç ve alışkanlıktan 

oluşan bir sistem olarak üst yönetimin, işletmeyi yürütme tarzını göstermektedir. Bu 

bağlamda çalışanların inandığı bir ortak anlayış olan kültür, işletmenin toplumdaki misyonunu 

ortaya koymaktadır. İşletmelerin daha çok kâr elde etmek ve saygınlık kazanmak için, 

toplumdaki yerini koruması önemlidir. İşletmelerin beşeri sermayesi olan çalışanlar, 

işletmenin hem kurumsal itibar kazanması hem de pozitif dışsallık yaratması için önemli bir 

kaynaktır. Çalışanların kapasitelerinin üstüne çıkması, işinden tatmin olması ve aynı zamanda 

işletme amacını benimsemesi adanmışlığın işaretleridir. Adanmışlık çalışanın, işini görev gibi 

görmeyerek, işiyle kendini tamamlaması, özdeşleştirmesi ve işindeki başarıdan mutluluk 

duyarak tatmin olmasını ifade etmektedir. Çevresel şartlardan etkilenen ve toplumun bir alt 

kültürü olan örgüt kültürü, iş görenin psikolojik ve fiziksel çalışma şartlarını etkilemektedir. 

Bu bağlamda çalışanın adanmışlığı ya da işten ayrılma niyeti işletmesini bir atmosfer gibi 

çevreleyen kültürün etkisine bağlı olmaktadır. Çalışmanın amacı, turizmin ekonomiye yüksek 

oranda ekonomik ve sosyal etkisi göz önüne alınarak turizm işletmesi çalışanlarının örgüt 

kültürü algısının adanmışlıkları ve iş tatminleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla 

200 otel çalışanı ile anket çalışması yapılmıştır.  Analiz sonuçlarına göre, örgüt kültürü 

çalışanların adanmışlık ve iş tatminlerine önemli derecede etkide bulunmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Kültür, Örgüt Kültürü, Adanmışlık, İş Tatmini, Turizm 
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 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin 
Yürütülmesinde Oluşturulan ‘Denetim Odaklı Sistem’ Uygulaması 

Dr. Öğretim Üyesi Asuman BOLKAN
141

 

Özet 

Okullardaki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri, “yönetim”, “eğitim-öğretim” ve 

“öğrenci kişilik hizmetleri” olarak örgütlenmiştir (Özgüven, 1999). Bu hizmetlerin üçü de birbiri ile 

ilişkili hizmetlerdir ve bu hizmetlerin temel amacı, bireyin doğuştan getirmiş olduğu gizil 

güçlerini/kapasitelerini ya da özünü gerçekleştirmesi suretiyle kendisi ve toplum için yetişmesine 

yardımcı olmaktır (ahin, 2008). Okullarda bu hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için 

yönetim, denetim ve değerlendirme etkinliklerinin önemli bir yeri vardır. 

Uzun yılladır KKTC’de Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri (PDR) sistemsiz ve 

denetimsiz kalmıştır. Milli Eğitimde 2007’li yıllarda başlayan yenilikler ve değişimler okullardaki 

PDR hizmetlerinden üst düzeyde yararlanabilme farkındalığını da oluşturmuştur. Bu bağlamda okul ve 

PDR denetmenlerinin okullardaki PDR hizmetlerinin genel durumu ve bu hizmetlerin denetimine 

ilişkin görüş ve izlenimleri ile alan literatürden elde edilen verilerle birlikte okullarda genel durum 

tespiti yapılmıştır. Bu verilerle birlikte Milli Eğitim Yasası, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme 

ve Yönlendirme Yasası, Öğretmenler Yasası, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tüzüğü baz 

alınarak ‘’İç Dış Denetim Odaklı’’ sistem oluşturulmuştur. Bu çalışma, KKTC’de resmi ve özel Genel 

Ortaöğretim ve Mesleki Teknik kurumlarında yürütülen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

hizmetlerinde iç dış denetim odaklı sistem aracılığı ile verimliliği ve kaliteyi artırmak amacı ile 

yapılmıştır. 

KKTC’ deki resmi ve özel okulların tümü çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Bu çalışma Durum 

Çalışması araştırma türüdür. Çalışma grubu 2010-2015 öğretim yıllarını kapsayan dönem içerisindeki 

okullar ve PDR öğretmenleridir. Oluşturulan denetim odaklı sistemin, hizmet içi eğitimler ve okul 

bazında atölye çalışmaları ile öğretmenlere uygulaması yapılmıştır. 2015-2018 yıllarını kapsayan 

dönem içerisinde sistemin etkinlilik düzeyi izlenmiştir.  

Key Words: Öğretmen, Psikolojik Danışman, PDR Hizmetleri, iç dış denetim, Denetmen 
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Gıda Endüstrisi İle Sağlık Riskleri Arasına Sıkışmış Toplum 

Arş. Gör. Betül YURT
142

 

 

Özet 

Hızlı nüfus artışı dolayısıyla ihtiyaç duyulan gıda ürünlerinin miktarı da artış göstermiş ve 

uzun mesafelere gıda erişimini kolaylaştırmak için her alanda görülmeye başlayan 

endüstrileşme gıda sektörüne de giriş yapmıştır. İnsan sağlığı için vazgeçilmez olan doğal 

beslenmenin, gıda endüstrisi ile ortadan kalkmış olması ise günümüzde çeşitli hastalıkların 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu durum toplumun nasıl beslenmesi gerektiğini 

sorgulamasına ve gıda tüketimine dair kaygı, korku ve güvensizlik duymasına sebep olmuştur. 

Bu çalışmanın amacı, gıda endüstrisinin getirdiği güvensizliğin toplumun gıda tüketimi 

temayüllerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Toplumun gıda tüketimi konusunda ne denli 

bilinçli olduğu, güvenilir gıdaların özelliklerini bilip bilmediği ve endüstriyel gıdalara yönelik 

tutumlarının nasıl değiştiği ele alınmıştır. Çalışmanın verileri 2015 yılında evreni Eskişehir 

olan bir nicel araştırmadan alınmıştır. Olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinden kota 

örnekleme tekniği ile Eskişehir’in en yoğun ilçeleri Tepebaşı ve Odunpazarı ilçesinden dört 

mahallede seçilen 400 kişiye anket yapılmış ve anketler SPSS programı ile analiz edilmiştir.  

Araştırmanın bulgularına göre, örneklemin büyük çoğunluğu gıda tüketimi konusunda 

tedirginlik yaşamakta ve tükettiği gıdaların sağlıklı olmadığına inanmaktadır. Hastalıkların 

endüstriyel gıdalarla arttığını düşünüp organik gıda almaya yönelmiş olsalar da fiyatların 

pahalılığından sağlıklı beslenemediklerini düşünmektedirler. Bunun yanında gıda tüketimi 

konusunda yeterince bilinçli olmadıklarını da ekleyerek organik ve GDO’lu gıda ayrımı 

yapamadıklarını belirtmişlerdir. Örneklemin çoğunluğunun önerisi ise gıdalarla ilgili devletin 

önlemler alması gerektiği yönündedir. Devlet ve üreticinin işbirliği içinde hareket etmesinin 

gıda tüketimi konusunda topluma güven vereceği yönünde kanı mevcuttur.  

Anahtar Kelimeler: Gıda tüketimi, gıda güvenliği, sağlık, risk  
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Turistik Bölge Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Batman 
İlinde Yaşayan Gençler Üzerine Bir Araştırma 

Dr. Öğr. Üyesi Reşat ARICA
143

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, genç bireylerin turistik bölge seçimlerini etkileyen bileşenlerin 

belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda literatürdeki benzer çalışmalar incelenmiş, Hsu, Tsai 

ve Wu (2009) tarafından belirlenen ölçüm modelinden yararlanılarak hazırlanan anket veri 

toplama aracıyla Batman ili örnekleminden 424 anket toplanmıştır. Veriler açıklayıcı ve 

doğrulayıcı faktör analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Analizler neticesinde genç bireylerin 

turistik bölge seçimlerinde etkili olan beş faktörlü yapı tespit edilmiştir. Bu faktörler (i) 

turistik bölgeye ait kaynaklar ve bölgeye yönelik algılar, (ii) turistik bölgenin olanakları ve 

fiyat, (iii) arayış ve keşfetme isteği, (iv) sağlık ve spor, (v) eğlence olarak isimlendirilmiştir. 

Bu faktörlerden turistik bölgeye ait kaynaklar ve bölgeye yönelik algılar, turistik bölgedeki 

hizmetler ve fiyat faktörleri çekme faktörleri kapsamında ele alınırken, arayış ve keşfetme 

isteği, sağlık ve spor, eğlence faktörleri itme faktörleri ekseninde değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Seyahat, Seyahat Tercihleri, Genç Bireyler, Pazarlama, Batman 
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Ortaokul Öğrencilerinde Üstbilişsel Beceriler, Sürekli Öfke Düzeyi 
ve Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Dr. Öğretim Üyesi Temel Alper KARSLI
144

 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı ergenlik dönemindeki gençlerde üstbilişsel becerilerin öfke düzeyleri ve 

problem çözme becerileri üzerindeki yordayıcı rolünü cinsiyet ve ebeveynlerin eğitim durumu 

gibi sosyodemografik etmenler bağlamında incelemektir. Çalışmamız 2017-2018 eğitim-

öğretim yılında Bartın, İstanbul, İzmir ve Zonguldak illerindeki çeşitli okullarda eğitim 

almakta olan 50’si kız ve 50’si erkek olmak üzere toplam 100 ortaokul öğrencisi ile birlikte 

yürütülmüştür. Çalışmada yapılandırılmış ölçek olarak Çocuklar İçin Üstbilişsel Farkındalık 

Ölçeği (ÜBFO-Ç), Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği ile Problem Çözme Becerisi 

Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca katılımcılar bir sosyodemografik bilgi formu da doldurmuşlardır. 

Verilerin analizi SPSS programı ile yapılmış ve tek yönlü ANOVA ile regresyon analizi tatbik 

edilmiştir. Ön sonuçlarımız üstbilişsel beceri düzeylerinin problem çözme ve ebeveynlerin 

eğitim durumlarına dair anlamlı bir yordayıcı olduğuna işaret ederken öfke düzeyi ve ifade 

tarzı ise ailenin genel sosyoekonomik durumundan anlamlı düzeyde etkileniyor gibi 

görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üstbiliş, Üstbilişsel Farkındalık, Sürekli Öfke, Ergenlik, Problem 

Çözme 
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Parasal Aktarım Mekanizmasında Kredi Kanalının Uluslararası 
Görünümü 

Dr. Deniz MACİT
145

 

 

Özet 

Merkez bankaları ekonomi politikalarının temel hedeflerine ulaşabilmek için çeşitli araçları 

kullanmaktadırlar ve bu araçların kullanımına yönelik olarak aldıkları kararlar parasal aktarım 

mekanizması aracılığı ile reel ekonomiye aktarılmaktadır. Parasal aktarım mekanizması, para 

politikasında meydana gelen bir değişimin reel ekonomiyi etkileyinceye kadar geçirdiği 

süreçleri ifade etmektedir ve teorik açıdan bu aktarım mekanizmasındaki kanallar geleneksel 

ve modern yaklaşımlar olarak ele alınmaktadır. Geleneksel yaklaşım faiz oranı kanalı ile 

açıklanırken, modern yaklaşımlarda döviz kuru kanalı, varlık fiyatları kanalı, beklenti kanalı 

ve kredi kanalı temel parasal aktarım kanalları olarak teoriye dâhil edilmektedir. Bu çalışma 

modern yaklaşımlar içerisinde yer alan banka kredi kanalının uluslararası görünümü 

incelemeyi amaçlamaktadır. Bununla ilintili olarak da bu kanalın işleyiş mekanizmasının 

ortaya konması amaçlanmaktadır. Çalışmanın temel bulgusu kredi kanalının uluslararası 

görünümün aktarım sürecinde farklı sonuçlar yaratabileceği ve aktarım mekanizmasında kredi 

kanalının uluslararası görünümünün pek çok ampirik çalışma tarafından desteklendiği 

yönündedir.  

Anahtar Kelimeler: Parasal Aktarım Mekanizması, Banka Kredi Kanalı, Uluslararası Kredi 

Kanalı. 
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Konaklama İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü 

 

Alp YENİDOGAN
146

 

Assoc. Prof. Dr. Tuğba GÜRÇAYLILAR YENİDOĞAN
147

 

 Prof. Dr. Nilüfer TETİK
148

 

 

Özet 

İşletme muhasebesinin yeni bir metodolojisi olan sürdürülebilir performans 

yönetimi, firma performansının kapsamını tüm paydaşlar üzerinde yarattığı örgütsel 

etkileri içine alacak şekilde genişletmiştir. Son yıllarda sürdürülebilir gelişmenin 

ölçülebilmesi için pek çok çerçeve geliştirilmesine rağmen geliştirilen bu 

çerçeveler ülke veya destinasyon düzeyinde ve sürdürülen tartışmalar da hala 

işletmenin sürdürülebilirliği üzerinedir. Alanyazındaki bu boşluğun doldurulmasını 

hedefleyen bu çalışma ETIS göstergeleri ile uyumlu olarak konaklama 

endüstrisinde sürdürülebilirlik performansının ölçülebilmesine yönelik bazı ölçüm 

araçları önermektedir. Bununla birlikte yazarlar çevresel ve sosyal 

sürdürülebilirliğin geleneksel finansal muhasebe performansını nasıl etkilediğini 

açıklamaya yönelik bir araştırma modeli önerisinde bulunmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: TBL muhasebesi; Sürdürülebilirlik Performansı; Ekonomik 

Performans; Sosyal performans; Çevresel performans; Konaklama Endüstrisi. 
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Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Kişilik Hakkı ve Buna 
İlişkin Sorumluluk 

Nazlı Hilal ÇELİK
149

 

 

Özet 

Kişi ile birlikte, hukukun korumaya değer bulduğu, hukuki ve manevi nitelikteki varlıkları bu 

konu kapsamında öncelikle değerlendirmek gerekir. Örneğin, kişinin hayatı, vücut tamlığı, 

şerefi, sırları, resmi, adı, sesi vb. diğer tüm bilgileri korunmaya değer bu varlıklar içinde yer 

alır. İşte bu korumaya değer bulunan varlıklar ile kişinin oluşturduğu bütüne kişilik denir. 

Kişi, kişiliği üzerinde tam ve sağ doğduğu an ile ölümü ya da ölüme benzer durum arasındaki 

zamanda hak sahibi olacaktır ki, bu dönemde kişinin sahip olduğu hakka kişilik hakkı denir.   

Kişilik kavramına girebilecek varlıkların başında kişinin hayat, sağlık ve vücut tamlığı, şeref 

ve haysiyeti, adı, resmi, sesi, hayat alanı vardır. Ancak KVKK kapsamında kişisel veriden 

bahsedildiğinde bu kavram kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü 

bilgi olarak çok daha geniş bir şekilde değerlendirilir. Yine aynı Kanun kişisel veriyi normal 

(genel) ve özel kişisel veri olmak üzere ikiye ayırır. Bu şekilde bir ayrım yapılmasının sebebi 

bu verilerin işlenmesinin de farklı olmasıdır. 

KVKK kapsamında sorumluluğun doğmasına sebep olabilecek durumlar; açık rıza 

alınmaması, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve kişisel verilerin 

muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmamasıdır. Bu durumların varlığı halinde 

KVKK m. 11/ğ, m. 12/2, m. 14/3'te tazminat sorumlulukları düzenlenmiştir. Ayrıca Medeni 

Kanun m. 24'te kişiliğin hukuka aykırı saldırılardan korunmasına ilişkin düzenleme 

içermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Veri, Kişilik Hakkı. 
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Türk Hukukunda Ortak Velayetin Mümkün Olup Olmadığı Meselesi 

Nazlı Hilal ÇELİK
150

 

 

Özet 

Ortak velayet kavramı, boşanan eşlerin nasıl ki evlenmeden önce velayeti birlikte 

kullanabiliyorlarsa, evlilik sona erdikten sonra da beraber kullanabilmelerini anlatır. Türk 

Hukukunda böyle bir duruma karar verilip verilemeyeceği tartışmalıdır. Tartışmaların 

merkezinde ise velayeti düzenleyen TMK. m. 336/3'ün emredici nitelikte olup olmadığı 

sorusu yer bulur. Zira söz konusu hükmün emredici nitelikte olduğu kabul edildiğinde ortak 

velayete hükmedilmesi mümkün değil iken, hükmün hakimin takdir yetkisinde olduğu kabul 

edildiğinde ise ortak velayet mümkün olabilecektir. Doktrinde her iki yönde de görüşler 

vardır.  

Bu konu teorik tartışmanın dışında güncel yargı kararları ile de gündemdedir. Yargıtay'ın 

ortak velayete hükmedilemeyeceğine ilişkin düşüncesine rağmen ortak velayete ilişkin ilk 

karar İzmir 4. Aile Mahkemesi'nden 2009 yılında çıkmıştır. Bunun ardından Yargıtay 2017 

yılında ortak velayet konusundaki karşıt fikrini değiştirmiş ve ortak velayete karar 

verilebileceğini belirtmiştir.  

Kanımızca burada üzerinde durulması gereken iki husus vardır. Bunlardan ilki TMK. m. 

336/3 hükmünün emredici olup olmadığıdır. Kanımızca söz konusu hüküm emredici 

niteliktedir. İkinci husus ise TMK. m. 336 hükmünün düzenleniş şeklinde göre ortak velayetin 

söz konusu olup olmayacağıdır. Kanımızca bu hükmün ilk fıkrası birlikte velayetin mümkün 

olduğu durumu, ikinci fıkrası ayrılık ya da ortak hayata son verilmiş olması durumunda 

hakimin eşlerden birine velayet hakkını verebilmesini, üçüncü fıkra ise yine belirtilen 

durumlarda eşlerden birinin velayet hakkında sahip olmasını düzenlemektedir. Hükme 

bakıldığında ilk fıkra velayetin birlikte kullanımını, ikinci fıkra hakimin tek başına velayete 

karar verebilmesini, üçüncü fıkra ise tek başına velayeti düzenlemektedir. Bir diğer deyişle 

hüküm, birlikte velayetten tek başına velayete doğru geçiş yapmaktadır. Bu sebeple de 

kanımızca aksine bir düzenleme yapılamaz.  

Ancak Türk Hukuku'nda toplumun değişimini de göz önüne alarak bir değişiklik yapılması 

gerektiği ortadadır.  
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Nietzsche Felsefesinde Adaletin Kaynağı ve İmkânı Sorunu 

Dr. Celal SABANCI
151

 

 

Özet 

Nietzsche felsefesinde adalet kavramının izi sürülürken, bu kavramın onun eserlerinde 

dağınık bir biçimde ve çeşitli konular altında ele alındığı gözlemlenebilir.  O İyinin ve 

Kötünün Ötesinde isimli eserinde doğanın ve insanın doğasının bir tezahürü olarak adalet 

olgusundan ve onunla birlikte eşitlikten bahsedilip bahsedilemeyeceğine dair bir irdelemede 

bulunur. Ahlakın Soykütüğü’nde eşitlik ve adalet konusunda sözleşme kuramlarının 

iddialarının yarattığı insan tipinden ve adil ve adil olmayanın ölçütlerinin nasıl 

belirleneceğinden bahseder. Tan Kızıllığı’nda hak ve sorumlulukların nasıl oluştuğuna dair 

birtakım saptamalarda bulunan Nietzsche İnsanca, Pek İnsanca ’da adaletin kaynağını 

sorgular. Gezgin ile Gölgesi’nde yine hakların kaynağı ve adaletin devamlılığının ölçütünden 

bahseden Nietzsche Tarihin Yaşam İçin Yarar ve Yararsızlığı Üzerine isimli eserinde bir 

erdem olarak adaletin insanlar arasında ne kadar ciddiye alındığı ve yaygın olduğu konusunu 

ele alır. Böyle Buyurdu Zerdüşt isimli eserinde ise içindeki adalet duygusunun ona eşitlik 

yoktur diye fısıldamasından bahseder. Bu çalışma ile amaçlanan Nietzsche’nin insan 

felsefesinde adaletin ne tür bir yer işgal ettiğine dair saptamalarda bulunmaktır. Nietzsche 

aslında çağının insanına bakarak genel bir saptama yapma eğiliminde olmuştur. Bu çalışma ile 

Nietzsche’nin adalet algısını açık kılmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla Nietzsche’nin yukarıda 

adları zikredilen eserlerinden hareketle onun adaletin kökeni ve imkânına dair belirlemelerini 

ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nietzsche, Adalet, Hak, Eşitlik. 
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Кампания по Ликвидации Неграмотности Среди Тюркских 
Народов Кавказа (1927-1936 гг.) 

Dr. Öğr. Üyesi Leyla DERVİŞ
152

 

 

Özet 

В статье предпринята попытка рассмотреть исторический опыт ликвидации 

неграмотности среди тюркских народов Кавказа в период 1927-1936 гг. и 

проанализировать политический характер кампании. Советская политика ликвидации 

неграмотности во второй половине 1920 и 1930-х годов, стала основой дальнейшего 

развития народного образования, базой культурного и экономического прогресса 

общества. В то же время кампания по ликвидации неграмотности населения 

существовала в рамках проекта революционных преобразований советской власти и 

проходила в общем контексте большевистской политики, что наложило определенный 

отпечаток на методы и формы, на основные результаты ее проведения. Ликвидация 

неграмотности рассматривалась советской властью не только как социальная, но и как 

важнейшая политическая задача.  

Важным моментом в исследовании вопроса является рассмотрение резолюции в 

которой главной задачей своей культурной работы воспринималась ликвидация 

неграмотности в районах проживания национальных меньшиств и обязательное 

введение курса политической грамоты.   

Ключевые слова: неграмотность, тюркские народы, Кавказ 

 

 

 

 

 

                                                           
152

 Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 



 

104 
 

Demografik Farklılıkların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki 
Etkisi 

Prof. Dr. Serap BENLİGİRAY
153
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154

 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı demografik farklılıkların (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, eğitim alanı, iş 

tecrübesi) örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. 

Araştırmanın evrenini Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Polis Amirleri Eğitim 

Merkezi’nde öğrenim gören komiser yardımcısı adayı öğrenciler oluşturmaktadır. 

Araştırmada tam sayım örneklem kullanılmıştır. 2016 yılı Kasım ayında, 2017 yılı Mayıs 

ayında ve 2017 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen üç farklı uygulama sonrasında elde edilen 

1660 veri araştırmaya dahil edilmiştir. Nicel paradigma çerçevesinde gerçekleştirilen 

araştırmanın deseni deneysel tek gruplu ön test-son test modeli olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışı düzeylerini tespite yönelik olarak 

Podsakoff ve arkadaşları (1990) tarafından geliştirilen Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışı 

düzeylerinde yaş, eğitim düzeyi, eğitim alanı ve iş tecrübelerine göre bir farklılık bulunmadığı 

ancak kadınların erkeklere göre daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyine eriştikleri 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Örgütsel Vatandaşlık, Yaş, Cinsiyet, Eğitim Düzeyi, Eğitim Alanı, İş 

Tecrübesi 

 

 

 

 

                                                           
153

 Anadolu Üniversitesi 

154
 Emniyet Genel Müdürlüğü 



 

105 
 

 

Demografik Farklılıkların Örgütsel Sosyalleşme Üzerindeki Etkisi 

Prof. Dr. Serap BENLİGİRAY
155
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156

 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı demografik farklılıkların (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, eğitim alanı, iş 

tecrübesi) örgütsel sosyalleşme üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. 

Araştırmanın evrenini Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Polis Amirleri Eğitim 

Merkezi’nde öğrenim gören komiser yardımcısı adayı öğrenciler oluşturmaktadır. 

Araştırmada tam sayım örneklem kullanılmıştır. 2016 yılı Kasım ayında, 2017 yılı Mayıs 

ayında ve 2017 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen üç farklı uygulama sonrasında elde edilen 

1660 veri araştırmaya dahil edilmiştir. Nicel paradigma çerçevesinde gerçekleştirilen 

araştırmanın deseni deneysel tek gruplu ön test-son test modeli olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada katılımcıların örgütsel sosyalleşme düzeylerini tespite yönelik olarak Chao ve 

arkadaşları (1994) tarafından geliştirilen Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarında katılımcıların örgütsel sosyalleşme düzeylerinde yaş, eğitim düzeyi, 

eğitim alanı ve iş tecrübelerine göre bir farklılık bulunmadığı ancak erkeklerin kadınlara göre 

daha fazla örgütsel sosyalleşme düzeyine eriştikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sosyalleşme, Yaş, Cinsiyet, Eğitim Düzeyi, Eğitim Alanı, İş 

Tecrübesi 
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Dış Ticaret Programı Öğrencilerinin Gelecek Hedefleri Açısından 
Ders Katalogları Üzerine Bir Uygulama: Finike MYO Örneği 

Metehan YAYKAŞLI
157

 

Ahmet AYDIN
158

 

Mustafa ÇELTİKÇİ
159

 

 

Özet 

Ülkemizde yükseköğrenimin en önemli bileşenlerinden olan meslek yüksekokullarında 

verilen eğitimlerin amacı, açılan bu okul ve programların görev tanımlarında da belirtildiği 

gibi ilgili sektörlere nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Bu amaca yönelik verilen eğitimin en 

temel çıktısı ise mezunlarına eğitim aldıkları sektör ve alanlarda iş bulabilme hususunda 

avantajlı konum sağlamasıdır. Mesleki açıdan yeterli bilgi ve uygulama becerisi kazandırılan 

mezunların, kolayca iş bulabileceği kabulüyle uygulanan eğitim müfredatı ve ders katalogları 

üzerinden sorgulanmıştır. 

Bu çalışmada dış ticaret programı öğrencilerinin, kayıt öncesi gelecek planlarından 

başlayarak, öğrencilik sürecinde ve mezuniyet sonrası aşamada neler yaptıklarının 

sebepleriyle birlikte anlaşılması için, hali hazırda eğitimleri devam eden öğrenciler ve mezun 

durumda olanlar ile anket çalışması uygulanmıştır. Eğitim süreleri içinde tercihli ve zorunlu 

olarak aldıkları derslerden hangilerinin rehber olduğu ve donanım sağladığı bilgisine 

ulaşabilmek için SPSS ile analiz yapılmıştır. Yapılan analiz sonucu elde edilen bulgular 

ışığında mevcut ders kataloğunda yer alan bazı dersler için pekiştirmeler, bazıları içinse 

iyileştirmeler yapılmasının gerekliliği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Dış Ticaret Eğitimi, Ders Kataloğu, İstihdam            

Alan Kodu: C2 
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New Public Management Worldwide And Its Application In 
Kazakhstan  

Assel Abdykhadyrova 

Abdykhadyrova A.M.
160

 

Abstract 

This article discusses issues related with implementation of the new public management 

approaches and tools in the sector of public services as compared between the developed 

world and the Republic of Kazakhstan as a developing economy, advises the measures for 

improving systems in the government and public sector, tools and techniques of new public 

management applied in Kazakhstan, its negative and positive implications.  

 

Key words: reforms in public sector, cost-efficiency in public administration, modernisation 

in public management.  
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Gastronomiye Yön Veren Aşlıklar 

Hüseyin DİNÇ
161

 

 

Özet  

 

Aşlıklar, mutfakların; ileride ihtiyaç duyacakları yemeklik malzemeleri, ön hazırlık ve 

olgunlaştırma aşamalarından geçirerek hazırladıkları mamül ve yarı mamül gıdalar olarak 

tanımlanmaktadır.  Tüm Rumeli ve Anadolu mutfaklarında kullanılan ve birçoğu Türkler 

tarafından Orta Asya’dan getirilen ön hazırlıklı yemeklikler, geleneksel Türk mutfağının 

temelini oluşturmaktadırlar. Bu yemeklikler; kurutma hamurlar, salamuralar, kuru etler, 

kurutulmuş sebzeler, işlem görmüş buğdaylar, konserveler, dondurulmuş sebzeler, çorbalıklar 

ve konsantreler başlıkları altında toplanabilir. Aşlıklar olarak nitelendirilen bu yemeklikler 

geleneksel mutfaklara ve ülke gastronomisine sosyo-ekonomik açılardan katkılar 

sağlamaktadırlar.  
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İşyeri Nezaketsizliği ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi; Akademik 
Personel Üzerine Bir Araştırma 

Dr. Öğretim Üyesi Esra AYDIN GÖKTEPE
162

 

Derya KELEŞ
163

 

 
Özet 

Rekabet avantajı sağlayacağı için örgütler için doğru, yetkin işgörenin işe alınması önemlidir. Bu 

nedenle işe alım süreçlerinde ciddi bir maliyete katlanılmaktadır. Bu nedenle çalışanların örgütle 

bağının sağlam olması ve işten ayrılma eğiliminin hem psikolojik hem de fiziksel olarak düşük 

olmasını amaçlamaktadırlar. Bu nedenlerle, araştırmanın birinci değişkeni olarak işten ayrılma eğilimi 

belirlenmiştir. Çalışanların elde tutulması için örgütün adil ücretlendirme yapması, performansa göre 

ödüllendirme sistemleri kurması, örgütsel destek sağlaması, örgütsel kariyer yönetiminde adil ve şeffaf 

olması gibi çok sayıda örgütsel uygulama sıralanabilir.  Fakat çalışanların iş değiştirme eğilimleri 

üzerinde son dönemlerde etkili olan kavramlar incelendiğinde, örgüt içerisinde yöneticinin ya da 

çalışma arkadaşlarının sergilediği davranışların da işten ayrılma eğilimi üzerinde etkili olduğu 

görülmektedir. Teknolojinin süregelen değişkenliği, rekabetin kaçınılmaz ve zorlu olması, örgütlerde 

çalışanların rekabeti ön planda tutmaları ve birbirlerine karşı negatif tutumlar ve davranışlar 

sergilemeleri ile sonuçlanmaktadır. Çalışanların birbirlerine karşı sergiledikleri kaba söz, tutum ve 

davranışlar işyeri nezaketsizliği olarak kavramsallaştırılmaktadır. Çalışanların sergilemiş oldukları bu 

olumsuz tutum ve davranışlar, örgütlerin performanslarını da olumsuz etkilemektedir. Örgütün 

performansını önemli ölçüde etkilemesi ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi olabileceği nedeniyle 

araştırmanın ikinci değişkeni olarak işyeri nezaketsizliği belirlenmiştir. Bireysel olarak rekabetin 

yüksek olduğu bir çalışma modeli olarak akademik personelin işyeri nezaketsizliği ve işten ayrılma 

eğilimi ilişkisi araştırmada incelenmiştir. Araştırma modelini test etmek amacıyla akademik 

personelden oluşan 210 çalışandan elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla, t testi, ANOVA 

analizi, korelasyon ve fark analizleri aracılığıyla incelenmiştir. İşyeri nezaketsizliği algısı cinsiyet, yaş, 

medeni durum ve idari görev değişkenleri için farklılık göstermektedir. İşten ayrılma eğilimi ise 

cinsiyet, yaş, medeni durum ve idari görev değişkenine göre farklılık göstermektedir. Bu araştırma 

sonucunda işyeri nezaketsizliği ile işten ayrılma eğilimi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimler: İşyeri Nezaketsizliği, İşten Ayrılma Niyeti, Korelasyon analizleri  
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Mimarlıkta ve Güzel Sanatlarda Altın Oran 
Arş. Gör. Elif Merve YILMAZ

164
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165 

 

Özet 

 

Altın oran, yüzyıllar boyunca neredeyse tüm güzel sanatlarda kullanılmış evrensel bir tasarım aracıdır. 

Milattan önceki dönemlerde de Mısır sanatında görülmektedir. Günümüzde hala ayakta olan Keops 

piramitinde de bu orana rastlanmıştır. Bilim dünyasında çokça araştırılan ve kabul gören bu irrasyonel 

sayı, 1.618, güzellik ve estetik olgularıyla da bağdaştırılmıştır. Öyle ki altın oranın bulunduğu 

tasarımların insanlar tarafından daha çok beğenildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle grafik tasarımcılar 

da bu sayıyı sıklıkla kullanmakta ve insanların ilgisini çekmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, altın 

sayının tarihçesi geniş kapsamda anlatılmış, güzel sanatlarda ve mimaride tasarımlara dahil olduğu 

örnekler dönemleriyle birlikte verilmiştir. Sonuç olarak neredeyse her dönemde varlığı tespit edilerek 

günümüz bilgisayar teknolojisiyle de birlikte tasarımlara dahil edilmesi önerilmiştir. 

Anahtar kelimeler: altın oran, tasarımda altın oran, altın sayı 
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