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KONGRE  PROGRAMI 
NOT:  

• Sunum Süresi Her Bildiri İçin 10 Dakikadır.  

• Sunumlar skype üzerinden ve power point ile anlatılacaktır. Her oturum için gurup  oluşturulacaktır. Sunum yapan katılımcı ekranın diğer 

katılımcılar ile paylaşacaktır.  

• (skype ile aradığımızda aşağıda sağ koşede iki tane üstüste kareden ekranı paylaştan yapılacaktır.) 

• Oturum başkanları programın en son halinde belirlenecektir.  

KARADENİZ ZİRVESİ 

3. ULUSLARARASI  SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 

3. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

25- 26 NİSAN 2020 - ORDU 

25 NİSAN  2020 

UBAK 1 

 

 UBAK 2  

 

 

 

UBAK 3 

OTURUM 1                    10:00 – 11:30 
 

OTURUM BAŞKANI: DR. GÜLTEKİN 

GÜRÇAY 

OTURUM 1    10:00 – 11:30 

 

OTURUM BAŞKANI: DR. NADİRE 

KANTARCIOĞLU 

OTURUM  1           10:00 – 12:00 
 

OTURUM BAŞKANI: DR. MURAT 

AYDEMİR 

 

HATİCE KOÇ 

DR.ÖĞR.ÜYESİ EROL ATA 

 

İlkokul Öğrencileri Yaratıcılık Öz Yeterlik Algıları 

Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 

MUSTAFA EREN 

 

Balıkçı İle Hanımı Masalının Ordu Ve Grimm 

Kardeşler Varyantlarının Epizot Ve Motif 

Mukayesesi 

DR. MURAT AYDEMİR 

 

Persistent Solid-State Phosphorescence At Room 

Temperature And The Origin Of Delayed 

Fluorescence In Blue Emitting Materials  

DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİL İBRAHİM SARI 

 

Suriyeli Öğrencilerin Eğitiminde Yaşanan 

Zorluklar Ve Çözüm Önerileri 

MUSTAFA EREN  

Divan-ı Hikmet’te Geçen Atasözleri Üzerine 

Tasavvufi Anlamda Kavramsal Bir 

Değerlendirme 

DR. MURAT AYDEMİR 

  
The Role Of Metastable Charge Transfer State 

To Activate Thermally Activated Delayed 

Fluorescence In Carbazole Derivates 

SÜLEYMAN KASAP 

 

Dil Öğretiminde Psikodilbilim’in Önemi 

DOKTORA ÖĞRENCİSİ Y. SELİM UĞURLU 

Râkım Ve Nimet Çalapala’nın “87 Oğuz” Adlı 

Çocuk Romanında Eğitim Değerleri 

PROF.DR.ESVET AKBAŞ 

DR. ADEM RÜZGAR 

 

5-Benzoil-6-Fenil-4-(4 Triflorometoksifenil) 

-2-Tiyokso-3,4-Dihidro-1H-Pirimidin 

Bileşiğinin Sentezlenmesi Ve 

Türevlendirilmesi 

 



 
 
 

SÜLEYMAN KASAP 

 

Toplum Dilbilim  ve Dil Eğitimi 

DOKTORA ÖĞRENCİSİ Y. SELİM UĞURLU 

Naim Tirali’nin Hikâyelerinde Giresun 

PROF.DR.ESVET AKBAŞ 

DR. ADEM RÜZGAR 

PROF.DR.ERTAN ŞAHİN 

 

5-Benzoil-4-(3,5-Dimetoksifenil)-6-Fenil-3,4-

Dihidropirimidin-2(1H)- On Ve 3-Asetil-5-

Benzoil-6-Fenil-4-(4-Hidroksifenil)-1,2,3,4  

Tetrahidro-2-Tiyoksopirimidin Bileşiklerinin 

Sentezi 

 PROF. DR. SERDAL SEVEN 

ÖĞR. GÖR. SEMİH UÇAR 

 

Türkiye’de 2016-2020 Yılları Arasında Okul Öncesi 

Dönemde Kaynaştırma İle İlgili Yapılan Lisansüstü 

Çalışmaların İncelenmesi 

TOLGA KALIPÇI 

 
Âşıklık Geleneği Üzerine Kırşehir/Mucur/Geycek 

Köyünde Yetişen Aşık Ve Şairler Üzerine 

Bir Araştırma 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ONUR ÇOMAKLI 

 

Structural and Tribological Properties Of Tio 2 

- Cr 2 O 3 Mixed Oxide Films Produced on 

Titanium Alloys by Sol-Gel 

ÖĞR. GÖR. SEMİH UÇAR 

PROF. DR. SERDAL SEVEN 

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan 

Eğitimciler Dışındaki Diğer Personellerin 

Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SAİT HALİM 

GENÇOĞLU 

 

Özgün Bir Mûsikî Risâlesi’nin Tanıtımı; 

Vahyîzâde Mehmet’in Risâle-i Edvâr’ı 

NESAR AHMAD AHMADY 

DOÇ.DR. ERHAN BURAK PANCAR 

 

Hafif Raylı Sistemin Ondokuzmayıs Üniversite 

Kampüsündeki Otopark İhtiyacına Etkisi 

SÜLEYMAN ELÇİ 

 REZZAN PINAR 

RÜSTEM ÇURKU 

SERVET ÖZKAN 

HAMDULLAH AKGÜL 

 

Osmanlıdan Cumhuriyet Dönemine Eğitim 

Sisteminin Finansman Sorunu Ve Mektep Vergisi 

Uygulaması 

 

DR. RAMAZAN TARİK 

 

Muhammed Ebû Zehrâ Ve Âyetullah Ali 

Hamaney’in Eserlerinden Hareketle 

“Vahdetü’l-İslâmiyye” Kavramı Ve İşlevi 

HİLAL TULAN 

PROF. DR. EBRU VESİLE ÖCALIR 

 

Kent İçi Raylı Sistemlerin Çevresel Etkileri: 

Ankara Çayyolu Metrosu Örneği 

 

 

REZZAN PINAR 

ABDURRAHMAN ÇALIK 

SERVET ÖZKAN 

SÜLEYMAN ELÇİ 

 

Muhasebe Eğitiminde Teknoloji Kullanılmasına 

Öğrencilerin Bakışı: Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 

Bir Araştırma 

 

MEHMET CEVHER İŞERİ 

 DOÇ. DR. BEKİR MENDEŞ 

 DOÇ. DR. HÜSEYİN ÖZTÜRK 

ABDULLAH BİNGÖLBALI 

 

İp Atlama Egzersizinin Çocuklarda Bazı Fiziksel 

Uygunluk Bileşenlerine Etkisi 

ARŞ. GÖR. OKAN MERT KATİPOĞLU 

PROF. DR. REŞAT ACAR 

 

Sayısal Yükseklik Modeli Kullanılarak Fırat 

Havzasının Drenaj Ağı Ve Sınırlarının 

Belirlenmesi 

MEHMET YÜREKLİ 

DOÇ.DR. PINAR ŞAFAK 

MEHMET CEVHER İŞERİ 

 DOÇ. DR. BEKİR MENDEŞ 

 DOÇ. DR. HÜSEYİN ÖZTÜRK 

 

ARŞ. GÖR. OKAN MERT KATİPOĞLU 

PROF. DR. REŞAT ACAR 

 

Gidişler Analizi Kullanılarak Ekstrem Kuraklık 

Olaylarının Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması 



 
 
 

Ağır Ve Çoklu Yetersizliği Olan Bireylerle 

Çalışan Uzmanların BEP Hazırlarken 

Kullandıkları Ölçme Ve Değerlendirme 

Araçlarının Belirlenmesi 

25 Yaş Üstü Kadınlara Uygulanan 8 Haftalık Mini-

Trambolin Egzersizlerinin Vücut  Kompozisyonuna 

Etkisi 

 

  DR. ÖĞR. ÜYESİ GULSAH SAYDAN 

KANBEROGLU 

Development Of PVC Membrane Potentiometric 

Sensor Based On MOF In The Determination Of 

Maprotiline Hydrochloride  

 

UBAK 1 
 

UBAK2 UBAK 3 
 

OTURUM 2                    11:45 – 13:15 
 

OTURUM BAŞKANI: DR. GÜLTEKİN 
GÜRÇAY 

OTURUM 2    11:45 – 13:30 

 

OTURUM BAŞKANI: DR. NURAN 

VARIŞLI 

OTURUM  2           12:00 – 13:30 
 

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SEFA KÜÇÜKLER 

SERVET ÖZKAN 

SÜLEYMAN ELÇİ 

PROF. DR. SUPHİ ASLANOĞLU 

DR. MEHMET MÜNİP BABUR 

REZZAN PINAR 

 

TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Bağlamında 

Ortaklıklarda Finansal Tabloların Konsolidasyonu 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ULUKAN BÜYÜKARIKAN  

ÖĞR. GÖR. CENGİZ ERYILMAZ 

 

İşletmelerin Finansal Performansının Dupont 

Modeliyle Analizi: Tarım Sektöründe Bir Uygulama 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEFA KÜÇÜKLER 

 

Ratlarda Metotreksat Uygulamasının Kalp 

Dokusu Üzerine Etkilerinin Biyokimyasal 

Olarak Araştırılması 

SERVET ÖZKAN 

DR. MEHMET MÜNİP BABUR 

SÜLEYMAN ELÇİ 

 

Kar Amacı Gütmeyen 3. Sektör: Türkiye’de Vakıf 

Üniversiteleri 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ULUKAN BÜYÜKARIKAN  

ÖĞR. GÖR. CENGİZ ERYILMAZ 

 

Türkiye’de Tarımsal Finansman Girdilerindeki 

Gelişmeler 

İNCİ SÖĞÜTLÜ  

NİHAT MERT  

HANDAN MERT 

SEMİH YAŞAR 

RAHAF ALHALABİ BASKIN 

 

Investigation Of Some Serum Biochemical 

Parameters Of Different Sheep Breeds 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEK ASLI  CİNEL 

 

Türkiye’de Faiz İle Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir 

Çalışma 

 

RAMAZAN KAYMAKÇI 

Türkiye’de Uygulanan Kalkınma Politikaları: 

1930 Dönemi Sonrası İthal İkame Anlayışı İle 

1960 Sonrası İthal İkame Anlayışının 

Karşılaştırılması 

 

ADNAN AYAN 

BURÇAK ASLAN ÇELİK 

ÖZGE OKTAY AYAN 

MUSTAFA İLERİ 

YAREN KAYLAN 

MERT YILMAZ UCAÇELİK 

SELMAN KAŞTAN 

ENES RUHAT KANBAY 

 



 
 
 

Prevalance of Cryptosporidium spp. in 

Lambs in Siirt Region 
 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ÖZDEMİR 

 

Sanal (Kripto) Para İşlemlerinin Vergilendirilmesi 

Ve Muhasebesi Üzerine Bir Değerlendirme 

RAMAZAN KAYMAKÇI 

Vergi Yükünün Dağılımı: Türkiye Ve OECD 

Ülkeleri Karşılaştırması 

 

ADNAN AYAN 

BURÇAK ASLAN ÇELİK 

ÖZGE OKTAY AYAN 

MUSTAFA İLERİ 

SELMAN KAŞTAN 

ENES RUHAT KANBAY 

YAREN KAYLAN 

MERT YILMAZ UCAÇELİK 

 

The Prevalence of Giardia duodenalis in 

Calves in Siirt Region 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT ÖZDEMİR 

 

Türkiye’de Muhasebe Meslek Mensuplarının 

Niceliksel Açıdan Karşılaştırılması 

DR. ÖĞR. ÜYESI. AYHAN CESUR 

 

Finansal Yapı İçinde Faizsiz Bankacılık 

Modelinin Dünya’daki Ve Türkiye’deki 

Gelişimi 

ADNAN AYAN 

BURÇAK ASLAN ÇELİK 

ÖZGE OKTAY AYAN 

MUSTAFA İLERİ 

SELMAN KAŞTAN 

ENES RUHAT KANBAY 

YAREN KAYLAN 

MERT YILMAZ UCAÇELİK 

 

Prevalance of Cryptosporidium spp. in 

Calves in Siirt Region 
 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜCAHİT AYDIN 

Brıcs Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesinin 

Dalgacık Tabanlı Birim Kök Testleri İle 

Sınanması 

DR. ÖĞR. ÜYESI. AYHAN CESUR 

 

Türev Araçlar Ve İslami Finans Araçlarının 

Riskten Korunma Açısından Karşılaştırılması 

ADNAN AYAN 

BURÇAK ASLAN ÇELİK 

ÖZGE OKTAY AYAN 

MUSTAFA İLERİ 

YAREN KAYLAN 

SELMAN KAŞTAN 

MERT YILMAZ UCAÇELİK 

ENES RUHAT KANBAY 

 

Prevalence of Giardia duodenalis in Lambs 

in Siirt Region 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKNUR ESKİN 

Muhasebe Politikaları, Muhasebe 

Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalar: Bist 

Spor Endeksi’nin İncelenmesi 

NOMİNDARİ MUNGUNBAYAR 

 

Mongolia-China-Russia Economic Corridor In 

Frame Of “Belt And Road” Initiative 

ADNAN AYAN 

MUSTAFA İLERİ 

 

Prevalence of Cryptosporidium spp. in Dogs 

in Siirt Region 

   YALÇIN YAMAN  



 
 
 

 

Diversity of ovine MHC II, DQA2 gene 

coding region in native Turkish sheep  

UBAK 1 
 

UBAK2 UBAK 3 
 

OTURUM 3                   13:30- 15:00 
 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. EKREM 

YAŞAR AKÇAY 

OTURUM 3    13:30- 15:00 

 

OTURUM BAŞKANI: Dr. Nadire 

Kantarcıoğlu 

OTURUM  3           13:45 – 15:30 
 

OTURUM BAŞKANI: DR. DURSUN KURT 

 

M. İREM UZUNER 

 

Türk İşçi Göçünde Marjinalleşen Kuşaklar Ve 

Artan Yabancı Düşmanlığı 

ARŞ. GÖR. S. SEVGİ UYGUR 

PROF. DR. RENGİN KARACA 

 

Psikolojik Esneklik Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme 

Çalışması 

DR. DURSUN KURT 

 

The Effect Of Different Mulching Materials In 

Seedling Performance Of Oriental Tobacco 

DOÇ. DR. EKREM YAŞAR AKÇAY 

 

Milli Görüş Hareketinin Türkiye-AB İlişkilerine 

Bakışı 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ OZAN KAVSIRACI 

 

Güvenli Ve Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik 

Yaklaşımları 

ALİ RIZA KUL 

HASAN ELİK 

 

Van İlinde Yetişen Mısır (Zea Mays, Corn, 

Mais) Koçanı Talaşı Üzerindeki Metilen 

Mavisi Adsorpsiyonunun Kinetik 

Hesaplamaları  
 

ŞEYMA TUNÇAY 

 

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu 

ARŞ. GÖR. DR. FETULLAH BATTAL 

ÖĞR. GÖR. EMRE SEYREK 

Örgütsel Bağlılık Ve Sinizm Arasındaki İlişkide 

Mobbing’in Rolü 

ALİ RIZA KUL 

HASAN ELİK 

 

Van İlinde Yetişen Mısır (Zea Mays, Corn, 

Mais) Koçanı Talaşında Metilen Mavisi 

Adsorplama Çalışmalarının 

Termodinamik Ve İzoterm Hesaplamaları 
 

ŞEYMA TUNÇAY 

 

Madde Kullanan Üniversite Öğrencilerinin 

Kullandığı Maddelerin İncelenmesi; KKTC 

Örneklemi 

ÖĞR. GÖR. EMRE SEYREK 

ARŞ. GÖR. DR. FETULLAH BATTAL 

 

Presenteeısm (İşte Var Olamama) Ve İşten Ayrılma 

Niyeti Arasındaki İlişkide İş Yaşam Dengesinin 

Rolü 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM KOÇ 

MÜHENDİS EMRULLAH URGAN 

MÜHENDİS AYŞENUR GÜVEN 

BİYOLOG BİRGÜL ILIKHAN 

 

Muş İlinde Yaygın Kullanılan Demond, 

Granland Ve Safacol Pestisitlerinin Hedef 

Dışı Bazı Toprak Mikroorganizmalarına 

Etkileri 

 
 

ESRA ÖZGÜR İBRAHİM ONUR BAKIRCIOĞLU DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM KOÇ 



 
 
 

 

QUEBEC’te Kolektif “Biz”in İnşasında İmkanlar 

Ve Sınırlılıklar 

 

Yeni Kamu Yönetiminde Liderlik Anlayışı 

MÜHENDİS EMRULLAH URGAN 

MÜHENDİS AYŞENUR GÜVEN 

BİYOLOG BİRGÜL ILIKHAN 

 

Muş İlinde Yaygın Kullanılan Demond, 

Granland Ve Safacol Pestisitlerinin Hedef Dışı 

Toprak Nematodlarına Etkileri 

 

ARŞ. GÖR. SEMİH NARGÜL 

 

İranlı Grupların Etnik Ve Dini Farklılıklarının 

Türkiye’ye Yönelik Göçe Etkisi 

 

İBRAHİM ONUR BAKIRCIOĞLU 

 

Yeni Kurumsal Kuramın Örneklerle Açıklanması 

ÖĞR. GÖR. DR. DERVİŞ ÖZTÜRK 

 

Eskişehir De Yayılış Gösteren Convolvulus 

L. Taksonların  Tohum Yapılarının 

İncelenmesi 

 

 

 

YL. PINAR ÜSTÜNYER ÇETİNKAYA 

 

Tabiat Varlıklarının Korunmasının Önemi 

 

 

ÖĞR. GÖR. DR. DERVİŞ ÖZTÜRK 

 

Platanthera Chlorantha (Custer) Rchb. 

(ORCHIDACEAE) Üzerine Anatomik Ve 

Mikromorfolojik Araştırmalar 

UBAK 1 
 

UBAK2 UBAK 3 
 

OTURUM 4                   15:15- 17:30 
 

OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYE. 

BURAK ÖKDE 

OTURUM 4         15:15- 17:30 

 

OTURUM BAŞKANI: DR LEMAN KUZU 

OTURUM  4           15:45 – 17:30 
 

OTURUM BAŞKANI: ÖĞR.GÖR.DR. 

MUSTAFA EKİCİ 

MANZOOR HUSSAİN SAMIM 

DOÇ. DR. HASAN ENGİN ŞENER 

 

Sexual Harrasment And Motivation: Evidence 

From Afghanistan 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL EKİNCİ 

 

Tersyüz Edilmiş Sınıf Yöntemiyle Arapça Eğitimi 

Ve Sarmal Yöntemle Arapça Kelime Dağarcığını 

Geliştirme 

 

DOÇ DR ,ŞERİFE BÜYÜKKÖSE 

MERVE YAVUZ 

 

Ağırlıklı Grafların Zagreb Matrisi 

SEVİLAY KARATEPE 

DR.ÖĞR.ÜYESİ ÇETİN KAPLAN 

 

Türkiye Ve Rusya Kamu Yönetimlerinin 

Karşılaştırılması 

ARAŞ. GÖR. EYLEM EZGİ ÖZDEMİR 

DOÇ.DR. NEVİN AKKAYA 

 

Planlama ve Yazma Stratejilerinin Öğretiminde 

Etkililiği Kanıtlanmış Bir Model: Özdüzenlemeli 

Strateji Geliştirme Modeli 

 

YAĞMUR ASLAN 

DOÇ. DR. KUMRU DİDEM ATALAY 

PROF. DR. FULYA ALTIPARMAK 

 

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle B2B 

Bilişim/Yazılım Firmaları İçin Dijital Pazarlama 

Kanalı Seçimi 

GÖKHAN ÇINKARA 

 

İkinci Faz Arap Baharı İle Arap Milliyetçiliğini 

Yeniden Düşünmek 

PROF. DR. AHMET AKIN 

KUMRİYE ÖZBABABACAN 

 

Gençlerin Eş Seçiminde Dindarlık Kriterleri Ölçeği: 

Geçerlik ve Güvenirlik çalışması 

 

EVRİM TOKLU 

 

On Some Properties Of Normalized Bessel-

Clifford Functions 



 
 
 

DR. ÖĞR. ÜYE. BURAK ÖKDE 

DR. ÖĞR. ÜYE FATMA ÖKDE 

 

Van İline Yapılan Beşeri Sermaye Harcamalarının 

Ülke Geneli İle Karşılaştırılması 

MUSTAFA MENTEŞE  

DOÇ.DR. ÇIĞIL AYKUT 

 

Okul Yöneticileri Ve Kaynaştırma Konusunda 

Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi 

ONUR ŞENTÜRK 

HÜLYA OLMUŞ 

 

Sıfır Yığılmalı Regresyon Modelleri Üzerine Bir 

Uygulama 

 

DR. ÖĞR. ÜYE. BURAK ÖKDE 

DR. ÖĞR. ÜYE. FATMA ÖKDE 

 

Mamak Yeni Kentsel Dönüşüm Uygulamasının 

Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisi 

 

MEHMET AKİF ÖZDEMİR 

DOÇ. DR. PINAR ŞAFAK 

 

Özel Eğitim Alanında Seçim Yapma İle İlgili 

Araştırmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme 

 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ OSMAN PALANCI 

ÖĞR. GÖR. DR. MUSTAFA EKİCİ 

 

Minimum Giderli Ağaç Oyunları İçin Özel 

Çözüm Kavramları Üzerine 

PROF. DR. AHMET AKIN 

NİDANUR MUTLU 

 

Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği: Geçerlik Ve 

Güvenirlik Çalışması 

 

ARŞ. GÖR. SERENAY BAŞALEV 

DR. ÖĞR. ÜYESİ YILMAZ SOYSAL 

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Söylemine 

Dayalı Etkinliklerde Oluşturdukları Etkileşim 

Örüntülerinin İncelenmesi 

ÖĞR.GÖR.DR. MUSTAFA EKİCİ 

 

Lineer Olmayan Kesirli Mertebeden 

Sharma--Tasso -- Olver Denkleminin 

Rasyonel (G’/G)-Açılım Yöntemiyle 

Çözümü 

PROF. DR. AHMET AKIN 

NURDAN SUBAŞI 

 

Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve 

Güvenirlik Çalışması 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ RAHMAN AKALIN 

 

Mütercim-Tercümanlık Öğrencilerinin Çevirideki 

Bilgi Teknolojilerine Bakış Açıları İle İlgili Bir 

Değerlendirme 

 

  Amaneh MANAFİDİZAJİ 

 

Cam Sanatında Füzyon Tekniğin Tarihsel Gelişimi 

Ve Çağdaş Uygulamaları 

  

26 NİSAN  2020 

UBAK 1  UBAK2 
 

 

UBAK 3 

OTURUM 1                    10:00 – 11:30 
 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. 

ABDULLAH DUMAN 

OTURUM 1    10:00 – 11:30 

OTURUM BAŞKANI: İGBAL ORUJOV 

OTURUM  1           10:00 – 11:30 

OTURUM BAŞKANI: DR.AHMET ÖZLÜ 

DR. HALİL YAVAŞ 

 

Wıllıam Wallace Ve I. İskoç Bağımsızlık Savaşının 

Başlaması 

İGBAL ORUJOV 

TARAVAT ORUJOVA 

 

Azerbaycan Bestecilerinin Senfonik Eserlerinde 

Flüt Enstrümanının Rolü 

FATİH KUTLUER 

EMİNE YALÇIN 

 

Deltametrinin Teşvik Ettiği Biyokimyasal 

Toksisiteye Karşı Arı Sütünün Koruyucu 

Rolü 

DR. ÖĞR.ÜYESİ AYDIN BAYRAM 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İPEK FATMA ÇEVİK 

 

FATİH KUTLUER 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 



 
 
 

İngiliz Mühtedi Lord Headley (Ö. 1935) Ve Kurmuş 

Olduğu Britanya Müslüman Cemiyeti 

 

Hipnotik, Kısa Ve Sonsuz Döngülü Canlandırmalar 

Ve Bir Uygulama 

 

Deltametrinin Genotoksik Etkilerine Karşı 

Gınkgo Bıloba Yaprak Özütünün Koruyucu 

Rolü 

DR.ÖĞR.ÜYESİ. HÜSEYİN ALİ 

 

 تاريخ الفنون اإلسالمية في العصر العثماني

HATİCE YILMAZ 

EMRE ÖZERGİN 

 

İnstagram Da Sharenting Ve İnstagram Anneleri: 

Çocuğun Mahremiyet İhlali Üzerine Bir Araştırma 

DENİZ KURT 

EMİNE YALÇIN 

 

1,4 Dioksanın Sebep Olduğu Biyokimyasal 

Toksisiteye Karşı Kereviz Tohum Ekstraktının 

Koruyucu Rolü 

 

 

DOÇ. DR. ABDULLAH DUMAN 

 

Sâmânîler Devletinde Şahsî Çekişmelerin 

İsyana Sürüklediği Bir Türk Komutan: 

Hüsâmüddevle Ebü’l-Abbas Taş 
 

DR. ÖĞR. ÜYESİ BERİS ARTAN ÖZORAN 

 

Corona Virus Krizinde Halkla İlişkiler Aracı 

Olarak Instagram Kullanımı: Markalar Üzerine 

Araştırma 

DENİZ KURT 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

  

1,4 Dioksan Genotoksisitesine Karşı Likopenin 

Koruyucu Rolü 

 

DOÇ. DR. ABDULLAH DUMAN 

 

Kaderin Döngüsündeki Sultan: Gıyaseddin 

Keyhüsrev 

DR. ÖĞR. ÜYESİ GİZEM MELEK 

 

Brexıt Sürecinde Basın-Parti Paralelliği Ve İngiliz 

Medyasının Kutuplaşması 

DR.AHMET ÖZLÜ 

DOÇ. DR. DİLEK ÖZTAŞ 

PROF. DR. TURAN BUZGAN 

 
 Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Aracının 

Evde Bakım Hizmetleri Sürecinde Kullanılması 

 

Galymzhan TAZHIBAYEV KUANISHBEKULY 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЯ 

ЕРКІНДІГІНІҢ ЗАҢНАМАЛЫҚ 

НЕЗІГДЕМЕСІ 

DR. ÖĞR.ÜYESİ KADRİYE UZUN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEK MELİKE ULUÇAY 

 

 

Çocuk Youtuberların Kendini Sunum Davranışları: 

Fenomen Youtuberlar Özelinde Bir Değerlendirme 

DR.AHMET ÖZLÜ 

DOÇ. DR. DİLEK ÖZTAŞ 

PROF. DR. TURAN BUZGAN 

 

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Aracının 

Gayrısıhhi Müesseselerin Etkilerinin Azaltılması 

Sürecinde Kullanılması 

 
ARŞ. GÖR. GİZEM DURSUN 

 

Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi Ve Bu 

Kapsamda Bilgi Suistimali Suçundan Kaynaklanan 

Cezai Sorumluluğun İncelenmesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜLHAK ÇİMEN 
 

Cep Telefonlarına Entegre Dijital Fotoğraf 

Teknolojilerinin Gerçekliği 

Değiştirmesi/Güzelleştirmesi Üzerine Bir Analiz: 

Oppo Marka Cep Telefonu Reklamı 

DR. MELEK ZOR 

DR. ELİF FEYZA TOPDAS 

PROF.DR. MEMNUNE SENGUL 

 

Biosynthesis, Composition And Positive Health 

Effects Of Anthocyanins 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKKI HAKAN ERKİNER 

 

Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma 

Yasağının Kişi Bakımından (Ratione 

Personae), Yer Bakımından (Ratione Loci) Ve 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜLHAK ÇİMEN 

 

Futbol Ve Nefret Söylemi İlişkisi: 23 Şubat 2020 

Tarihinde Oynanan Fenerbahçe- Galatasaray 

YILMAZ SARIBOĞA 

SİMGE ZEYNELOĞLU  

 



 
 
 

Konu Bakımından (Ratione Materiae) 

Uygulanabilirliği 

 

Futbol Müsabakasında Twitterdeki Nefret 

Söylemlerinin Değerlendirilmesi 

 

Vajinal Doğum Yapan Kadınların Doğumu Ve 

Hemşirelik Bakımını Algılayışı Arasındaki 

İlişkinin Belirlenmesi 

 
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ BAL 

 

Bayrak Devletinin Yabancı Gemi Mürettebatı 

Üzerindeki (Diplomatik) Himayesi 

ÖĞR. GÖR. DR., AHMET ÇAL 

 

Nâzım Hikmet Ran’ın Şiirlerinde Gibi Edatıyla 

Kurulan Benzetmeler 

 

 

 

 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET TARIK 

TÜRKMENOĞLU 

 

Wallerstein’ın Dünya Sistemi Kuramı Ve 

Ekonomipolitik Yaklaşım Perspektifinden Uluslararası 

Medya Yapılanması 

 

   

UBAK 1 UBAK2 UBAK 3 

OTURUM 2                    11:45 – 13:30 
 

OTURUM BAŞKANI: DR: GÜLTEKİN 

GÜRÇAY 

OTURUM 2    11:45 – 13:30 

 
OTURUM BAŞKANI: TUĞÇE 

KALEFETOĞLU MACAR 

 

OTURUM  2           11:45 – 13:30 
 

OTURUM BAŞKANI: AHMET KÖSE 

PROF.DR. KÜRŞAD YAPAR 

DOÇ.DR. KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR 

 

Determination of Arsenic (As) Genotoxicity 

with Chromosomal Damage and Micronucleus 

Tests in Allium cepa L. 

TUĞÇE KALEFETOĞLU MACAR 

OKSAL MACAR 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

 

Protective Role Of Lycopene Against Meristematic 

Cell Damage Induced By Cobalt (II) Nitrate 

 

ZAFER TÜRKMEN 

ERDEM PARÇAL 

EMİNE YALÇIN 

 

Dimetil Sülfat Tarafından Teşvik Edilen 

Fizyolojik Toksisiteye Karşı Üzüm Çekirdeğinin 

Koruyucu Rolü 

PROF.DR. KÜRŞAD YAPAR 

DOÇ.DR. EMİNE YALÇIN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR 

 

Changes Encouraged by Nickel Chloride 

(NiCl2) in Allium cepa Root Tip Meristem 

Cells 

TUĞÇE KALEFETOĞLU MACAR 

OKSAL MACAR 

EMİNE YALÇIN 

 

Protective Role Of Royal Jelly Against Genotoxicity 

Induced By Cobalt(II) Nitrate  

ZAFER TÜRKMEN 

ERDEM PARÇAL 

DOÇ DR. KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

 

Allium cepa L. Kök Ucu Hücrelerinde 

Dimetil Sülfat Tarafından Teşvik Edilen 

Genotoksisite 
 

ARŞ. GÖR. ZELİHA TUNCER OKSAL MACAR 

TUĞÇE KALEFETOĞLU MACAR 

KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR 

PROF. DR. KÜRŞAD YAPAR  

DOÇ. DR. EMİNE YALÇIN 



 
 
 

HDACi’ler (Sınıf I), Kanser Kök Hücreler Ve 

Fitokimyasallar: Kanser Tedavisi Ve 

Koruyucu Öneriler 

 

Protective Role Of Milk Vetch (Astragalus 

membranaceus) Root Extract Against Copper 

(II) Chloride Toxicity In Root Tip Meristem 

Cells 

 

The Protective Role of Hazelnut Against 

Fenpyroximate Acaricide Induced 

Micronucleus Formation in Mice 

ARŞ. GÖR. ZELİHA TUNCER 

Organoid 

OKSAL MACAR  

TUĞÇE KALEFETOĞLU MACAR 

EMİNE YALÇIN 

 

Protective Role Of Grape Seed Against Copper 

(II) Chloride Genotoxicity 
 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR 

PROF. DR. KÜRŞAD YAPAR  

DOÇ DR. KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

 

The Protective Role of Nettle Against 

Paraben Encouraged Micronucleus 

Formation in the Mouse Leukocyte and 

Buccal Mucosa Epitel Cells 
DR. ÖĞR. GÖR. BASHAR IBRAHIM 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ÖZTÜRK 

MEHDİ MESKİN HEYDARLOU 

 

Coronavirüs 2 (Sars-CoV-2)’e Güncel Bakış 

TEKİN DEMİR 

 

Kültürlü Ve Kültürsüz Kremadan Üretilen 

Tereyağlarından Elde Edilen Sadeyağlarda 

Depolama Süresince Meydana Gelen Bazı 

Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin 

Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR 

BARAN SEVEN 

DOÇ. DR. EMİNE YALÇIN 

 

Evaluation of DNA Damage Caused by 

Imazalil with Comet Assay 

DR. ÖĞR. GÖR. BASHAR IBRAHIM 

MEHDİ MESKİN HEYDARLOU 

 

Enterococcus’lara Güncel Mikrobiyolojik Ve 

Epidemiyolojik Bakış 

CAFER TAYYAR BATİ  

DOÇ. DR. GAZEL SER 

DR. ÖĞRT. ÜYESİ BEDİA BATİ 

PROF. DR. İSMAİL ÇELİK 

 

Sıçanların Biyokimya Parametre Değerlerinin 

Sınıflandırılmasında Makine Öğrenmesi 

Algoritmalarının Performanslarinin 

Karşilaştirilmasi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR 

BARAN SEVEN 

DOÇ DR. KÜLTİĞİN ÇAVUŞOĞLU 

 

Determination of DNA Damage Induced by 

Titanium Dioxide (E171) with Comet Test 

  DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ACAR 

 

Determination Of DNA Damage Induced 

By Malathion Pesticide With Comet Assay 

 
DR. ÖĞR. GÖR. BASHAR IBRAHIM 

MEHDİ MESKİN HEYDARLOU 

 

Dirençli Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Direnç 

Mekanizmaları  ve Enfeksiyonlarının Tedavi 

Seçenekleri 

CAFER TAYYAR BATİ  

DOÇ. DR. GAZEL SER 

 

Makine Öğrenmesinde Hiper Parametrelerin 

Farklı Durumlardaki Fare Protein 

Ekspresyonu Verisi Üzerindeki 

Performanslarının Değerlendirilmesi 

AHMET KÖSE 

DUYGU KÖSE 

 

Aliskirenin Deneysel Olarak Oluşturulan 

Kemik Kırık Modelinde Kemik Kırık 

İyileşmesine Etkisi 



 
 
 

ASSIST. PROF. EMRAH YERLIKAYA 

 

The Inhibition Effects Of Organochlorine 

Pesticides And Metals On Carbonic Anhydrase 

Enzyme Purified From Siirt/Botan Fish 

(Capoeta Capoeta) Gill Tissue 

 DR. ÖĞR. ÜYESİ FİGEN ASLAN 

 

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji 

Anabilim Dalı’nda İncelenen Tuba Uterina 

Biyopsilerinin Değerlendirilmesi 

DUYGU KÖSE 

AHMET KÖSE 

 

Bosentanın Deneysel Olarak Oluşturulan 

Osteoporoz Modelinde Kemik Mineral 

Yoğunluğuna Etkisi 

Доцент Исмайылов Юсиф Байрам оглы 

Доцент Исмайылова Афтаб Тофик кызы  

Джафарова Гумру Камил кызы 

Салимли Тахмина 

 

Роль Пролактина В Регуляции Щитовидной 

Железы При Различных Функциональных 

Состояниях Организма 

DR.ÖĞR.ÜYESİ AKAR KARAKOÇ 

ÖĞR.GÖR. ARZU GEZER 

 

The Determination Of Incorrect Attitudes Of 1st 

Grade Students Of Vocational School Of Health 

Services About Drug Use 

 

 BİOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU 

VƏLİYEVA ZEYNAB YƏHYA QIZI 

SƏLİMLİ TƏHMİNƏ AZƏR QIZI 

ƏLƏKBƏROVA MEHRİBAN QƏNİ QIZI 

DOSENT İSMAYILOV YUSİF BAYRAM OĞLU 

 

Eksperimental Hipo-Və Hipertireoz Modelləri 

Fonunda Qurğuşun Asetatın Immunıtetın 

Qeyrı-Spesıfık Amilləriınə Və Dövr Edən 

İmmun Komplekslərə Təsiri 

CƏFƏROVA QUMRU KAMİL QIZI 

DOSENT İSMAYILOV YUSİF BAYRAM OĞLU  

DOSENT ISMAYILOVA AFTABTOFİK QIZI 

SƏLİMLİ TƏHMİNƏ AZƏR QIZI 

DOSENT QARAYEVA SEVİNC QALİB QIZI 

 

Qurğuşun Asetatın Və Qurğuşun Nitratın 

Hipotalamik Tənzimləməyə Və Hormonal Əlaqəyə 

Təsirinin Müqayisəli Təhlili 

VENHAR ÇELİK 

IVONA POCRNJA 

 

Sentetik Bir Ekosistemde Gen Devreleri İle 

Escherichia Coli’de Yüksek Değerli Mikrobiyal 

Pigment Violasein Üretimi 

LABORANT SƏLİMLİ TƏHMİNƏ AZƏR 

QIZI.,  

BİOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU 

VƏLİYEVA ZEYNAB YƏHYA Q. 

ELMİ İŞÇİ ƏLƏKBƏROVA MEHRİBAN 

QƏNİ QIZI.,  

DOSENT İSMAYILOV YUSİF BAYRAM 

OĞLU, 

 

Orqanizmin Immunofizioloji Funksiyasinin 

Qarşiliqli Əlaqəsində Ağir Metallarin Rolu 

  VENHAR ÇELİK 

NEBAHAT YILDIZ 

 

Mikrobiyal Bütümleme Mühendisliği Yaklaşımıyla 

Bir “Sentetik Kemostat Sistemi” Oluşturulması 

AYSUN YAĞCİ ŞENTÜRK  

AYŞE LİVANELİOĞLU 

 

60 Yaş Üstü Bireylerde Düşme Riskini 

Etkileyen Faktörler 

  Öğr. Gör. Aysun YAĞCİ ŞENTÜRK 

ÖĞR. GÖR. ATİYE KAŞ ÖZDEMİR 

ÖĞR. GÖR. ELİF OKUR 

 

Yaşlı Bireylerde Kırılganlık Ve Düşme 

Riski 
   

 



 
 
 

 UBAK2 
 

 

 OTURUM 3   13:45 – 15:30 

 

OTURUM BAŞKANI: DR. NURAN 

VARIŞLI 

 

 ZEYNEP DENİZ SEVEN 

PROF. DR. SERDAL SEVEN 

DAMLA ZÜNGÖR 

BERNA AŞÇI 

 

Nesiller Arası Aktarımla Bağlanma Ve 

Duyarlılık Davranışlarının 3-6 Yaş Çocukları 

Üzerinden Yansımasının İncelenmesi 

 

 ZEYNEP DENİZ SEVEN 

ELİF YILDIZ 

BİLKAY DAĞ 

 

Çocuk Gelişim Bölümündeki Öğrencilerin 

Popülerlik Ve Sosyal İlişki Biçimlerinin 

İncelenmesi 

 

 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ NURETTİN İMRE 

ÖĞR. GÖR. TAMER CÖMERT 

 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planları 

Kapsamında Karadeniz Bölgesi Yayla Turizminin 

Değerlendirilmesi 

 

 DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ İLHAN 

PROF. DR. RECEP ASLANER 

 

Matematik Öğretmen Adaylarının Dinamik 

Geometri Yazılımları ile Yürütülen Özel Öğretim 

Yöntemleri Dersine Yönelik Görüşlerinin 

İncelenmesi  

 

  ALİ IBRAHİM MOHAMMED AL-BAYATI  

BURCU DOĞANALP 

  



 
 
 

Performance Evaluation Of Hospital 

Managers Via Hierarchical Fuzzy Topsis 

Method 

 PROF. DR. AHMET AKIN 

SEDİDE AKBULUT 

 

Türk Aile Yapısında Babalık Rolü Algısı 
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ YARATICILIK ÖZ YETERLİK ALGILARI ÖLÇEĞİ 

GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

 

Hatice Koç 

Amasya Üniversitesi 

Dr.Öğr.Üyesi Erol Ata 

Amasya Üniversitesi 

 

ÖZET 

Geleceğimiz olan çocuklarımızın gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmesi ve 

çağı yakalayabilmesi için yaratıcı olmaları ve yaratıcılık konusunda öz yeterliklerinin yüksek 

olması gerekmektedir. Bu doğrultuda ilkokul öğrencilerinin yaratıcılık öz yeterlik algılarını 

ölçen bir ölçek geliştirilmesi gerekli görülmüştür. Bu amaç doğrultusunda MEB’ e bağlı farklı 

ilkokullardan, 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde eğitim gören, toplam 375 öğrenci bu 

araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Katılımcıların 198’i kız 177’si ise erkek 

öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcılar 3. ve 4. Sınıfa devam eden ilkokul öğrencileri 

arasından seçilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 

analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi için SPSS programı kullanılmıştır. AFA öncesinde 

örneklem büyüklüğünün faktörleştirmeye uygunluğunu test etmeye yönelik Kaiser- Mayer- 

Olkin Testi yapılmıştır. Analiz sonucunda KMO değerinin .754 olduğu bulunmuştur. KMO 

Testinin .50’den büyük olması örneklemin yeterli olduğunu göstermektedir. Barlett Testi 

sonucunda KMO katsayısının faktör analizi için uygun olduğu (KMO) .754>0.60) görülmüştür. 

Faktör döndürme sonucunda faktör yük değerleri 0.30’un altında olan, diğer maddelerle çakışan 

ve hiçbir faktör altında toplanmayan maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeğin güvenirlik 

katsayısı Cronbach α; 0.70 olarak belirlenmiştir. Ölçek tek faktör altında ve 10 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçek 3’lü likert tipi şeklindedir. Ölçekteki maddeler “Bana Uygun”, “Bana 

Biraz Uygun”, “Bana Uygun Değil” şeklinde oluşturulmuştur. Ölçekte belirlenen faktörler 

toplam varyansın %45,43’unu açıkladığı bulunmuştur. AFA sonucu elde edilen faktör yapısı 

LISREL 8.80 kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır Ölçeğinin açımlayıcı faktör 

analizinden elde edilen faktör yapısını doğrulamak amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi 

sonucunda, geliştirilen ölçme aracının yapı geçerliğinin ve güvenirlik kanıtlarının yeterli 

olduğu düşünülmektedir. Madde sayısının az olmasının kullanım açısından kolaylık 

sağlayacağı düşünülmektedir. Analizler sonucunda ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu 
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sonucuna ulaşılmıştır. Ölçek sadece ilkokul öğrencilerine uygulayarak geliştirilmiştir.  

Öğrenciler arasındaki gelişim özellikleri dikkate alınarak değişik kademedeki öğrenciler için 

de yaratıcılık öz yeterlikleri geliştirilebilir. Değişik kademelere uygulamalarda tekrar geçerlik, 

güvenirlik çalışmalarının yapılması önerilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Öz yeterlik, Yaratıcı Düşünme 
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SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim SARI  

Kilis 7 Aralık Üniversitesi  

 

ÖZET 

2011 yılından beri Suriye’de yaşanan iç savaş şüphesiz ki en fazla ülkemizi etkilemiştir. 

Yaşanan karışıklık neticesinde 3,5 milyondan fazla Suriyeli ülkemize sığınmış ve misafir 

statüsünde yaşamına Türkiye’de devam etmiştir. Nüfusuna oranla Kilis bu durumdan en fazla 

etkilenen şehirdir.  Bu durum ekonomi, işsizlik gibi yönlerinin yanında Kilis’te eğitimi de 

olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada Kilis ilinde görev yapmakta olup, sınıfında Suriyeli 

öğrenci olan öğretmenlerle yapılmış mülakatlara yer verilmiştir. Çalışmanın amacı Suriyelilerin 

eğitiminde yaşadıkları sorunları sahada birebir bu sorunlarla karşılaşan öğretmenlerden 

öğrenmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemine dayalı yarı-

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Kilis iline bağlı merkez, 

ilçe ve köylerden rastgele seçilmiş 40, çadır kentlerde görev yapan 6 olmak üzere toplam 46 

öğretmenle mülakat yapılmıştır. Çalışmaya katılan tüm öğretmenlerin belirttiği ortak sorun dil 

sorunudur. Öğretmenler, Kilis’te Suriyeli nüfusunun yoğun olması nedeniyle Türkçe 

konuşmaya ihtiyaç duymadıklarını, öğrencilerin Türkçeye sadece okulda maruz kaldıklarını ve 

dilimizi öğrenemediklerini belirtmiştir. Bu da öğretmen-öğrenci iletişimini olumsuz 

etkilemekte ve öğretimi zorlaştırmaktadır. Öğretmenlerde sınıf ortamında iletişim 

kuramadıkları için nasıl bir öğretim gerçekleştireceklerini bilmemektedir. Öğretmenlerin 

belirttiği bir diğer ortak mesele ise Suriyeli ailelerin çok kalabalık yapısının olması ve 

çocuklarıyla ilgilenmedikleri ve çocuklarına kötü davranmalarıdır. Bu durum Suriyeli 

öğrencilerin davranış sorunları (kavga, hırçınlık, saygısızlık) göstermelerine yol açmaktadır. 

Karma sınıflarda görev yapan öğretmenler; Suriyeli öğrenci sayısının Türk öğrenciye kıyasla 

daha az olduğu sınıflarda, azınlık psikolojisi nedeniyle Suriyeli öğrencilerin gruplaşma içerisine 

girdiğini gözlemlemişlerdir. Bunlarla birlikte bazı öğretmenler Suriyeli öğrencilerin temizlik 

ve öz bakım olarak kötü durumda olduğunu, sınıf ortamında bu durumdan zorlandıklarını 

belirtmişlerdir. Yaygın olarak belirtilen sorunlardan biri de birçok öğrencinin anne veya 

babasından birini veya her ikisini kaybetmiş, üvey anne, üvey baba veya anane-dede yanında 

kalmak zorunda olan birçok öğrenci olduğu bu da eğitimde aile desteğini minimuma 
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indirmektedir yorumunda bulunmuştur. Diğer bulgular ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde 

kongrede katılımcılarla paylaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Eğitim, Suriyeli öğrenciler, nitel araştırma. 
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TOPLUM DİLBİLİM  VE DİL EĞİTİMİ 

 

                             Süleyman KASAP  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

Özet 

Günümüzde, çok canlı ve popüler bir çalışma alanı haline gelen Sosyodilbilim’in alt alanlarının 

birçoğu akademik kurslar, ders kitapları, dergiler ve konferanslar ile kendi başlarına alanlar 

haline geldiği iddia edebilir; pragmatik, dil ve cinsiyet çalışmaları, pidgin ve creole çalışmaları, 

dil planlama ve politika çalışmaları ile dilbilim ve azınlık çalışmalarının eğitimini 

Sosyodilbilimin içeriğini oluşturmaktadırOkul hayatımız boyunca, ister öğrenci ister öğretmen 

olarak, okul ortamında, dil öğretiminin bazen anlam içeren yönlerinin göz ardı edildiğini 

biliyoruz. Özelikle ülkemizde dil öğretiminin  neredeyse  dil bilgisel kalıp ve kuralların 

öğretildiği ve iletişimsel deneyimin göz ardı edildiği bir hal alması, ülkemizin  dil öğretiminde 

geride kalmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, sosyo-dilbilimsel varsayımlardan yola 

çıkarak,  dil öğretilen sınıflarda dil öğretiminin daha pragmatik, diyalojik ve keyifli hale 

getirilmesine için dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değinilecektir.  

 

Anahtar kelimeler: Toplumbilim, dil öğretme, kültür 
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DİL  ÖĞRETİMİNDE PSİKODİLBİLİM’İN  ÖNEMİ 

 

                                                                                                                    Süleyman KASAP  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   

 

ÖZET “ 

Psikodilbilim, bir kişinin bir dili nasıl edindiğini, hem konuşma hem de yazı dilini nasıl 

ürettiğini ve algıladığını açıklayan çok sayıda teori ortaya koymuş ve bu teoriler dil öğretimi 

alanında kullanılmıştır. Bazı uzmanlar bu teorileri dil öğretim yöntemlerini geliştirmede temel 

yapı taşları olarak kullanırlar ve bu yaklaşım biçimi Psiko dilbilimsel yaklaşım olarak bilinir. 

Psikodilbilimsel yaklaşım, öğrenmeyi birey içinde gerçekleşen bilişsel bir bireysel süreç olarak 

görür ve daha sonra sosyal boyuta geçer. Bir yaklaşım olarak, natural method method (doğal 

yöntem),, total physical response method( toplam fiziksel yanıt yöntemi), ve suggestopedia 

yöntemi gibi psiko-dilbilim teorileri temel alınarak geliştirilen bazı yöntemler vardır. Bu 

yöntemler, bir kişinin anadilini veya ilk dilini (Birinci Dil Edinimi) nasıl edindiği, ikinci veya 

üçüncü dilini (İkinci Dil Öğrenimi) nasıl öğrendiğini, bir dili nasıl algıladığını anlamaya çalışır. 

Özellikle, psiko-dilbilim,  dört becerinin (  Dinleme, okuma, konuşma ve yazma )  hem içsel 

zorlukları hem de dışsal zorlukları anlamaya yardımcı olur. Psikodilbilim, öğrencilerin dil 

öğreniminde yaptıkları hataları açıklamaya da yardım ederek,  öğretmenlerin bu dört dil 

becerisini öğretmek için uygun yöntemi seçmelerine ışık tutar. Bu çalışmanın temel amacı  dil 

öğretiminde Psikodilbilim’in önemi literatür taraması yöntemi ile ortaya koymaktır.  

 

 Anahtar Kelimeler: psikodilbilim, yaklaşım, öğretim 
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TÜRKİYE’DE 2016-2020 YILLARI ARASINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE 

KAYNAŞTIRMA İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN 

İNCELENMESİ 

                                                                                           Prof. Dr. Serdal Seven 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

                                                                                           Öğr. Gör. Semih Uçar 

Muş Alparslan Üniversitesi 

 

ÖZET    

Okul öncesinde kaynaştırma, özel gereksinimli çocukların her bireye eşit eğitim fırsatları 

sağlanabilmesi amacıyla yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını, aynı sınıf ortamında akranlarıyla 

birlikte eğitim faaliyetlerine katılabilmesini sağlamasıdır. Kaynaştırma özel gereksinimli 

öğrencilere ve öğretmenlerine çeşitli destek hizmetlerin sağlanması amacıyla, özel gereksinimli 

bireylerin tam ya da yarı zamanlı olarak yaşıtlarıyla bir arada genel eğitim ortamlarında eğitim 

alması şeklinde tanımlanmaktadır. Gelişimi normal seyreden bireyler kadar özel eğitime gerek 

duyan bireylerde ne kadar çabuk okul öncesindeki eğitimle tanışırlarsa o kadar çok 

yararlanabilmektedirler. Okul öncesi dönemde kaynaştırma ile ilgili literatür incelendiğinde, 

2016 ve sonrasında bu konuda lisansüstü tezlerle ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu nedenle bu araştırmaya 2016-2020 yılları arasındaki tezler dahil edilmiştir. Araştırmanın 

genel amacı Türkiye’de 2016-2020 yılları arasında okul öncesi dönemde kaynaştırma ile ilgili 

yapılan lisansüstü çalışmaları bazı yönlerden incelemektir. Çalışmaların yapıldığı yıllara göre 

dağılımları, yapılan lisansüstü çalışmaların türleri, yapılan çalışmalarda danışmanın ve yazarın 

cinsiyet özelliklerini incelemek. Çalışmanın yapıldığı üniversite, enstitü, anabilim dalı ve 

program, çalışmanın konusu ve çalışılan grup, kullanılan yöntemlerin türleri, çalışmaların 

sonuçları ve anahtar kelimeleri açısından detaylıca incelemektir. Bu araştırma; Türkiye’de okul 

öncesi dönemde kaynaştırma konusunda yapılan lisansüstü çalışmaların incelendiği tarama 

modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmada yer alan lisansüstü çalışmaların evrenini, 

YÖK( Yükseköğretim Kurulu)Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2016-200 

yılları arasında arşivlenen lisansüstü çalışmalar oluşturmaktadır. 

Okul öncesi eğitim kaynaştırma uygulamalarının özellikle son yıllarda yurt içinde 

yaygınlaşmasıyla birlikte kaynaştırma eğitim ile ilgili yapılan araştırma sayıları da artmaktadır. 

Bu araştırmalarda daha çok öğretmen, aile ve yöneticilerin tutum ve görüşleri, uygulama 
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sırasında karşılaşılan sorunların ele alındığı görülmekte, kaynaştırma eğitimin çocuklar 

açısından etkilerini inceleyen az sayıdaki çalışmada ise genellikle özel gereksinimli çocukların 

gelişimlerine odaklanıldığı dikkat çekmektedir. İncelenen çalışmaların 2017 yılında daha fazla 

olduğu görülmektedir. Çalışmaların 8 tanesi doktora çalışması ve 20 çalışmanın da yüksek 

lisans çalışması olduğunu görmektedir. Doktora çalışmalarının da ilerleyen yıllarda artması ve 

olumlu sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar da daha çok 

nitel çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Kaynaştırma eğitiminin normal gelişim gösteren 

çocuklar üzerinde de çok önemli etkileri olduğu bilinmekle birlikte bu konuda daha çok 

araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Dönem, Okul Öncesi Kaynaştırma, 

Özel Eğitim, Kaynaştırma, Kaynaştırma Eğitimi 
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN EĞİTİMCİLER DIŞINDAKİ 

DİĞER PERSONELLERİN KAYNAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ 

İNCELENMESİ 

 
Öğr. Gör. Semih Uçar 

Muş Alparslan Üniversitesi 

 
Prof. Dr. Serdal Seven 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

 
ÖZET 

Eğitim hakkı zengin, fakir, normal gelişim gösteren ve özel eğitim gerektiren bütün çocukların 

hakkıdır. Bu hak yasalarla çocuklara tanınmış ve bütün çocuklara bu eğitim imkânları 

sunulmalıdır. Bütün çocukların eğitim haklarından faydalanmalarının en güzel ve etkili 

yollarından biri de kaynaştırma eğitimidir. Toplumda farklı özelliklere sahip olan özel 

gereksinimli bireylerin topluma entegrasyonu oldukça önem arz etmektedir. Bu araştırma, okul 

öncesi eğitim kurumlarında çalışan eğitimciler dışındaki diğer personellerin kaynaştırma 

uygulamasına yönelik tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, nicel araştırma 

yöntemleri içinde yer alan araştırma modellerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 

Muş il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5 anaokulu ile 6 özel anaokulunda 

çalışan ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 50 personel dâhil edilmiştir. 

Araştırmada personellerin kaynaştırma uygulamasına yönelik tutumlarını belirlemek için 

Özbaba (2000) tarafından geliştirilip uygulanan “Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırmaya Karşı 

Tutum Ölçeği’ ve personelleri tanımak için araştırmacılar tarafından oluşturulan “Genel Bilgi 

Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü 

ANOVA testi kullanılmıştır. Ayrıca katılımcılar arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için 

Scheffe testi yapılmıştır.  

Araştırmanın sonucunda, cinsiyet, yaş, medeni durum, aile gelir düzeyi, meslek alanı, 

daha önce özel eğitim gerektiren bir bireyi gözlemleme durumu, ailede ve yakın çevrede özel 

eğitim gerektiren bir bireyin bulunma durumu, kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgi sahibi olunma 

durumu, kaynaştırma ile ilgili eğitim alma durumu değişkenleri ile kaynaştırma uygulamasına 

yönelik tutumlar arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Buna karşılık, kaynaştırma ile 

ilgili eğitim almak isteme durumu ve eğitim düzeyi değişkenleri ile kaynaştırma 

uygulamalarına ilişkin tutumlar arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Bu sonuçlara göre, 
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eğitim düzeyi yüksek olan personeller ve kaynaştırma eğitimi almak isteyen personellerin 

kaynaştırmaya yönelik daha olumlu tutumlar gösterdikleri belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimerler; Okul öncesi eğitim, kaynaştırma, personel, özel eğitim, özel eğitim 

gerektiren birey, tutum. 
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MUHASEBE EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANILMASINA ÖĞRENCİLERİN 

BAKIŞI: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA 

STUDENTS’ PERSPECTİVE ON THE USE OF TECHNOLOGY IN ACCOUNTING 

EDUCATION, A RESEARCH CONDUCTED AT THE UNVIVERSITY OF VAN 

YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY 

 

Rezzan PINAR 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 

Abdurrahman ÇALIK 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Servet ÖZKAN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 

Süleyman ELÇİ 

Kırıkkale Üniversitesi 

 

ÖZET 

Günümüzde teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi muhasebe alanında büyük önem arz 

etmektedir. Muhasebe alanında eğitim alan öğrencilerin eğitim sürecinde teknolojik araçları 

kullanmaları bir taraftan muhasebe derslerini daha iyi algılamasına diğer taraftan ise mesleki 

yeterliliklerini artırmasına yardımcı olacaktır. Böylece teorik bilginin uygulamayla 

desteklenmesi öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişmesini sağlayacaktır. Muhasebe 

eğitiminde teknolojinin kullanılması ve desteklenmesi gerekir. Teknoloji sayesinde muhasebe 

işlemleri kayıtlanmakta, sınıflandırılmakta, özetlenmekte, analiz edilmekte, yorumu yapılarak 

raporlanmaktadır. Bu işlemlerin hem hızlı hem de kolay yapılamasını sağlamaktadır. Özellikle 

işletmelerde karar alma sürecinin zaman bakımından önemli hale gelmesi ve rekabet ortamının 

hızlı karar vermeyi gerektirmesi muhasebe verilerini önemli hale getirmiştir. İşletmelerin var 

olan rekabet avantajını sağlaması için hızlı bir şekilde bilgiye ulaşması gerekir. Bunun içinde 

değişen koşullara ayak uydurmak, pazara hakim olmak için teknolojik donanımlarla kuşatılmış 

öğrencilerin mezun edilmesi gerekir. Bundan dolayı geleceğin muhasebecisi olabilecek 

konumda olan öğrencilerin üniversitelerde aldıkları muhasebe dersleri sırasında teknolojiden 

ne kadar faydalandıkları da önemlidir. Öğrencilerin teknolojiye hakim olması muhasebe 

işlemlerin hem hızlı hem de zevk alınarak çalışılması sağlanmaktadır. 
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Bu çalışmada lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin derslerde teknolojik 

ürünlerin kullanımına olan bakış açısı araştırılmaktadır. Yapılan araştırmanın hedef kitlesi Van 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören muhasebe 

dersini teknolojik araçlarla alan işletme bölümü 2. Sınıf ve 3. Sınıf öğrencilerden oluşmaktadır. 

Araştırmada veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Uygulanan verilerde anketlerden elde edilen 

veriler SSPS 22 programı kullanılmıştır. Örneklem evreni 100 kişi olup bunun 70 kişisinden 

geri dönüşüm sağlanmıştır. Verilerin analiz sonucunda Cronbach’s Alpha değeri 0,793 olarak 

bulunmuştur. Yapılan analizlerde elde elden sonuçlara göre; öğrencilerin görüşleri ağırlıklı 

olarak muhasebe derslerinin bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta gibi donanım araçları 

kullanılarak işlenmesinde yoğunlaşmıştır. Yazılım aracı olarak ise en fazla “İnternet Tabanlı 

Muhasebe Yazılım Programları”, “Paket Muhasebe Yazılım Programları” ve “Ofis 

Uygulamaları” nın kullanılması gerektiği sonucu elde edilmiştir. Çalışmamızda Van Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin serbest 

muhasebeci ve mali müşavir olma düşünceleri analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda 

öğrencilerin bir kısmı muhasebeci olma düşüncesine sahipken, büyük bir çoğunluğu da kararsız 

olduğunu belirtmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Eğitimi, Teknoloji, Algı. 

 

ABSTRACT 

Today, technological developments are of great importance in accounting as in every field. the 

use of Teconogic tools in the education  process will help students to  perceive accounting 

courses better on the other side it  increases their professional competence. Thus supporting 

theoretical knowledge with practise will enable students to develop their knowledge and skills. 

Technology should ve used and supported in accounting education. accounting transactions are 

recorded, classified, summarized, analyzed and reported by means of Technology. lt allows 

these operations to be done both quickly and easily. especially in enterprises, the decision-

making process has become important in terms of time and the competitive environment. 

Requirement of rapor  decision-making has made Accounting Datas important. businesses need 

to  access information quickly to ensure their existing competitive advantage. in order to keep 

up with the changing conditions and to dominate the market, students who are besieged with 

technology must be graduated. therefore, it is also important that students who may be future 

accountants benefit from Technology during their accounting courses in universities. the ability 
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of the students to master the technology ensures that the accounting procedures to be both fast 

and enjoyable. 

 In this study, the perspective of undergraduate students in Accounting Education on the use of 

Teconogic products in courses is investigated. the target group of the research consists of the 2. 

Class and 3. Class students  which takes the accounting course at the Faculty of Economics and 

Administrative Sciences of Van yüzüncü yıl University with Teconogic Tools. Datas in the 

study was collected by survey method. the SSPs 22 program was used for the data obtained 

from the surveys. the sample universe is 100 people, of which 70 people have been returned. 

As a result of the analysis of the data, cronbach's alpha values were calculated as 0.793. 

according to the results of the analyses, the students ' opinions are mainly focused on the 

processing of accounting courses using products such as computers, projectors and smart 

boards. as a software tool at most ,"internet based accounting software programs", "package 

accounting software programs" and office applications" should be used as the result was 

obtained. in our study, the ideas of the students studying in the Faculty of Economics and 

Administrative Sciences of Van yüzüncü yıl University to become independent accountants and 

financial advisors were analyzed. this analysis showed that while some of the students has an 

idea of becoming accountants, most of them are  undecided. 

 

Key words: Accounting, Education, Technology, Perception. 
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OSMANLIDAN CUMHURİYET DÖNEMİNE EĞİTİM SİSTEMİNİN FİNANSMAN 

SORUNU VE MEKTEP VERGİSİ UYGULAMASI 

FINANCING PROBLEM OF EDUCATION SYSTEM FROM OTTOMAN TO 

REPUBLICAN PERIOD AND APPLICATION OF SCHOOL TAX 

 

Süleyman ELÇİ 

Kırıkkale Üniversitesi 

Rezzan PINAR 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 

Rüstem ÇURKU 

Atatürk Üniversitesi 

Servet ÖZKAN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 

Hamdullah AKGÜL 

Iğdır Üniversitesi 

 

ÖZET  

Eğitim tarihi, insanın yaratılışı ile başlamaktadır. Yaygın olarak hayata hazırlık eğitimi aile ve 

toplumda verilmektedir ve herhangi bir maddi karşılığı bulunmamaktadır. 18. yüzyıldan 

itibaren batının gelişmesi ile güçlenmesi karşısında Osmanlıda siyasal, toplumsal ve ekonomik 

yetersizlikler kavranılmaya çalışılmış Osmanlı yöneticileri modernleşme reformlarına önem 

vermeye başlamışlardır, Özellikle II. Mahmut devrinden itibaren devletin temel sorumluluğu 

alanlarına girmiş, vatandaş yetiştirmenin temel unsuru olarak kabul edilmiştir. Bunun sonucu 

olarak yeni okullar, personel ve materyale ihtiyaç duyulmuştur. Bunun içinde mali kaynağa 

ihtiyaç duyulmuştur. Bunun finansmanı için yeni vergilere, yardımlaşma sandıkları, bağışlar, 

fitre, zekat gibi yollarla toplanma yoluna gidilmiştir. Türkiye’de bağımsızlık savaşından sonra 

toplumsal değişim tasarımı olarak yapılandırılmaya çalışılmış İlköğretim yerel iktidarların 

etkisinden kurtarılamamış finansmanda yetersiz kalınmıştır.  

Çalışma zengin tecrübelerin yaşandığı 1876-1920 yıllarını irdeleyen, Tanzimattan Cumhuriyete 

uzanan dönemi anlatmaktadır. Eğitim ekonomi bilimi açısından da önemli bir kavramdır ve 

devletin parasız hizmetleri arasında yer alırken finansmanını analitik bütçede sosyal giderler 

kaleminde yer almaktadır. Bütçe ve Maliye teorisi açısından da önemli bir harcama kalemini 

karşılamaktadır.  
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Anahtar Kelimeler: İktisat Tarihi, Eğitim ve Ekonomi, Eğitim Tarihi, Tanzimat II, Meşrutiyet 

Dönemi. 

 

ABSTRACT 

The history of education begins with the creation of man. It is commonly provided in the family 

and society and has no financial provision. 18. since the century, political, social and economic 

inadequacies in the Ottoman Empire have been tried to be understood in the face of the 

strengthening of the West with the development of the Ottoman rulers began to give importance 

to modernization reforms, especially in the second century. Since the period of Mahmut, the 

basic responsibility of the state has been entered into areas and is considered to be the basic 

element of raising citizens. As a result, new schools, staff and material were needed. In this, 

financial resources were needed. In order to finance this, new taxes, aid chests, donations, fitre 

and zakat were collected. After the war of independence in Turkey, primary education was 

structured as a design for social change.  

The study describes the period from the Tanzimat to the Republic, examining the years 1876-

1920, during which rich experiences were experienced. Education is also an important concept 

in terms of Economic Science, and its funding is included in the social expenses item in the 

analytical budget, while it is among the free services of the state. It also meets an important 

spending item in terms of budget and fiscal theory.  

 

Key words: history of Economics, Education and Economics, History of Education, Tanzimat 

II, Constitutional Era. 
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AĞIR VE ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERLE ÇALIŞAN UZMANLARIN 

BEP HAZIRLARKEN KULLANDIKLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

ARAÇLARININ BELİRLENMESİ 

 

Mehmet Yürekli 

MEB Konyaaltı RAM  

Doç.Dr. Pınar Şafak 

Gazi Üniversitesi 

 

ÖZET 

Ağır ve çoklu yetersizliği olan bireylerin (AÇYE) iletişim kurma, bağımsız olarak işlevde 

bulunma, bilişsel becerilerle desteklenme, duygularını ifade etme, sosyal ortamlarda aktif 

katılımcı olma ve karar verme gibi ihtiyaçları vardır. Aynı zamanda baş etmeleri gereken 

fiziksel ve tıbbi sorunları bulunmaktadır. Her birey gibi insan olmanın gerekleri olan bu 

ihtiyaçları AÇYE olan bireyler için desteklemek zaman zaman güç olabilir. AÇYE olan 

bireylerin fiziksel, tıbbi ve sosyal-duygusal zorlukları olsa da, herhangi bir öğrencinin 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP), varsayılan yetersizlik özelliklerine göre değil, 

bireysel olarak tanımlanan eğitim ihtiyaçlarına göre tasarlanmalıdır (Giangreco, Cloninger ve 

Iverson, 2005; Şafak, 2018). Bireysel olarak eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve uygun eğitim 

ortamlarını tasarlamak için de bireylerin özelliklerine uygun ölçme ve değerlendirme 

araçlarının kullanılması gerekmektedir. 

Değerlendirme, bireylerin eğitimini planlamak amacıyla birçok kaynaktan ve birçok bağlamdan 

bireylerin becerileri ve ihtiyaçları hakkında bilgi toplama sürecidir (Rowland, 2009).               

Değerlendirmeler formal ve informal değerlendirme şeklinde olabilir (Krishnan, vd. 2010). 

Formal değerlendirme araçları belirli ortam, süre ve kurallara bağlı olarak uygulanacağından 

AÇYE olan bireylerde nadiren anlamlı veya güvenilir bilgiler sağlarlar. Ayrıca AÇYE olan 

bireylerin formal değerlendirme araçlarında gelişimsel yaşları ve IQ puanları düşük çıkabilir. 

Ancak unutulmaması gereken en önemli nokta AÇYE olan bireylerin karmaşık ihtiyaçlarına 

rağmen, farklı karakterlere ve yaşam deneyimlerine sahip olduklarıdır (Booker, 2011; Rowland, 

2009; Şafak, 2018). Bu yüzden formal değerlendirmeler yerine, AÇYE olan bireylerin 

değerlendirilmesinde, otantik değerlendirme stratejilerinin kullanıldığı informal değerlendirme 

yöntemleri önerilmektedir (Downing, 2002; Brown, Lehr, & Snell, 2011).  
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Bu çalışmanın amacı, AÇYE olan bireylerle çalışan uzmanların BEP hazırlarken kullandıkları 

ölçme ve değerlendirme araçlarının belirlenmesidir. Araştırma kapsamında uygun örneklem 

yoluyla AÇYE olan bireylerle çalışan 200 (126 kadın, 74 erkek) katılımcıya ulaşılmıştır. 

Katılımcıların 135’i özel eğitim öğretmeni, 65’i ise AÇYE olan bireylerle çalışan farklı 

branşlardaki uzmanlardan oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS programı 

kullanılarak verilerin frekans ve yüzde analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların 

kullandıkları formal ölçme ve değerlendirme araçları incelendiğinde; Katılımcıların büyük 

çoğunluğunun (İlk 5) sırası ile, katılımcıların %26,5’inin herhangi bir formal ölçme ve 

değerlendirme araçları kullanmadıkları, %5,9’unun WISC-R Zeka Testi kullandıkları, 

%5,9’unun DENVER-II Gelişimsel Tarama Testi kullandıkları, %5,3’ünün PORTAGE Erken 

çocukluk dönemi gelişim ölçeği kullandıkları %4,8’inin ise AGTE ve GILLIAM Otistik 

bozukluk derecelendirme ölçeği 2’yi kullandıkları belirlenmiştir. Katılımcıların kullandıkları 

informal ölçme ve değerlendirme araçları incelendiğinde; Katılımcıların büyük çoğunluğunun 

(İlk 5) sırası ile, katılımcıların %13,7’sinin aile görüşme formu kullandıkları, %11,8’inin 

gözlem formları kullandıkları, %8,8’inin zihinsel yetersizliği olan bireyler için performans 

belirleme formu kullandıkları, %8’inin ise ölçüt bağımlı ölçü araçları ve beceri analizi formu 

kullandıkları, %7,3’ünün kontrol listeleri kullandıkları belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ağır yetersizlik, çoklu yetersizlik, bireyselleştirilmiş eğitim programları, 

ölçme, değerlendirme, otantik değerlendirme 
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KAR AMACI GÜTMEYEN 3. SEKTÖR: TÜRKİYE’DE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ 

NON-PROFIT 3. SECTOR: FOUNDATION UNIVERSITIES IN TURKEY 

 

Servet ÖZKAN  
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Süleyman ELÇİ 

Kırıkkale Üniversitesi 

 

ÖZET 

Türkiye’de kamu ve özel sektörün yanı sıra sivil toplum alanını tanımlayan üçüncü 

sektör 1980’lerden itibaren büyümeye başlamıştır. Bu dönemde dünyada ve Türkiye’de 

başlayan neo-liberal politik ekonomik yaklaşımlar, kamu alanını daraltarak özel sektörün ve 

sivil toplumun gelişmesine imkân sağlamıştır. Özellikle 2000’li yıllarla birlikte, 3. Sektörün kar 

amacı gütmeyen faaliyetleri sosyal, ekonomik ve politik alanda çok daha fazla görünür hale 

gelmiştir. 3. sektör, kar amacı gütmeyen, genellikle hükümet dışı yapılar ve özellikle sivil 

toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir sektör olarak ön plana çıkmaktadır. Bu kuruluşlar, 

sistemin toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel boyutları üzerinden sivil alanının demokrasi, 

haklar temelinde kamu aleyhine genişlemesini sağlamayı amaçlamaktadır. Gelişmiş 

demokrasilerde güçlü bir hükümet–dışı örgütlenme alanının mevcut olduğu görülmektedir. 

Vakıf veya başka bir adlandırmayla özel üniversiteler kar amacı gütmeme iddiasıyla 

kurulmuşlardır. Özellikle yükseköğrenim alanında kamunun hizmet yükünü hafifletme ve 

toplumu güçlendirme amacını taşımaktadır. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren sayıları artmış 

ve yükseköğrenim yapılanması içinde önemli bir yer edinmişlerdir. Bu çalışma vakıf 

üniversitelerine odaklanarak kar amacı gütmeyen sektörün ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, diğer 

sektörlerle benzerlik ve farklılıklarının ne olduğu, vakıf üniversitelerinin bu sektörde ne tür rol 

oynadıkları ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 2019 yılı itibarıyla, Türkiye’de 77 tane vakıf 

üniversitesinin kurulduğu görülmektedir. Bu üniversitelerin 48’i İstanbul, 12’si Ankara’da 

faaliyet göstermektedir. İlki 1984’te kurulan toplam 77 vakıf üniversitesinin 19 tanesi 2000 

yılından önce, 58 tanesi sonra kurulmuştur. Bu durumda 2000 yılından sonra kurulanların oranı 

%75 dolayındadır. Vakıf üniversitelerinin 24’ünde tıp, 11’inde diş hekimliği, 9’unda eczacılık 

fakülteleri bulunmaktadır. Bu üniversitelerde 22.741 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim 
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görmektedir. Tüm yükseköğrenim sistemi içinde önemli bir yer edinen vakıf üniversiteleri kimi 

zaman özel sektör gibi kar amaçlı faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle eleştirilebilmektedirler. 

Gerek kendi aralarında gerekse devlet üniversiteleriyle rekabet etmektedirler. Bu nedenlerle 

birçok açıdan olumlu –olumsuz eleştirilere muhatap olmaktadırlar. ABD başta olmak üzere Batı 

toplumlarında oldukça önemli bir yer tutan vakıfların, derneklerin ve diğer hükümet dışı 

örgütlenmelerin oluşturduğu kar amacı gütmeyen sektörün Türkiye’de de kamu ve özel 

sektörlerin yanında 3’üncü sektör olarak güçlü bir şekilde ortaya çıktığı görülmektedir. Bu 

çalışmada, kar amacı gütmeyen 3. Sektörün Türkiye’deki durumu, büyüklüğü ve etki 

durumlarının yanı sıra yükseköğrenim alanında vakıf üniversitelerinin durumu ele alınmıştır. 

Bu bağlamda araştırma kapsamında, Türkiye’de vakıf veya özel üniversitelere ilişkin YÖK 

raporları incelenmiş, bu raporlardaki veriler yükseköğrenim sektörü geneliyle kıyaslamalar 

yapılmış, lehte ve aleyhte görüşlere ve yorumlara ilişkin medya taraması yapılmıştır. Araştırma 

sonucunda Türkiye’de üçüncü sektörün yanı sıra vakıf üniversitelerinin faaliyet ve kapsam 

açısından önemli bir büyüklüğe ulaşmış oldukları tespit edilmekle birlikte kar amacı gütmeme 

amacıyla çelişen uygulamaların içine girebildikleri görülmüştür. Ayrıca sektör olarak halen 

yeterince güçlü olmadıkları, faaliyetleri yönünden yeterli mali desteği sağlamak konusunda 

yetersiz kaldıkları tespit dilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Kar Amacı Gütmeyen Sektör (Üçüncü Sektör), Vakıf (özel) Üniversiteleri, 

Yükseköğrenim, Sosyal Hayırseverlik, Üniversite–Sanayi İşbirliği, Tekno-Kentler 

 

ABSTRACT 

The third sector, which defines civil society as well as the public and private sector in Turkey, 

has started to grow since the 1980s. The neo-liberal political economic approaches that started 

in the world and in Turkey during this period narrowed the public sphere and enabled the 

development of the private sector and civil society. Especially with the 2000s, 3. The non-profit 

activities of the sector have become much more visible in the social, economic and political 

sphere. 3. the sector stands out as a non-profit sector, usually composed of non-governmental 

structures and especially non-governmental organizations. These organizations aim to ensure 

the expansion of civil space on the basis of democracy and rights against the public through the 

social, political, economic and cultural dimensions of the system. A strong area of non–

governmental organization appears to exist in developed democracies. Private universities by 

foundation or other designation are established under the pretense of not-for-profit. It is aimed 
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at alleviating the burden of Public Service and strengthening the community, especially in the 

field of Higher Education. Especially since the 2000s, their numbers have increased and they 

have taken an important place in the structure of Higher Education. This study will focus on 

foundation universities, what the non-profit sector is, how it emerges, what its similarities and 

differences are with other sectors, and what role the foundation universities play in this sector. 

As of 2019, 77 foundation universities have been established in Turkey. 48 of these universities 

operate in Istanbul and 12 in Ankara. Of a total of 77 foundation universities, the first of which 

was established in 1984, 19 were established before 2000 and 58 after. In this case, the 

proportion of those established after 2000 is around 75%. 24 of the foundation universities are 

medical, 11 are dentistry, 9 are Faculty of Pharmacy. 22,741 foreign students are studying at 

these universities. Foundation universities, which have an important place in the whole higher 

education system, can sometimes be criticised for their profit-making activities, such as the 

private sector. They compete both among themselves and with state universities. For these 

reasons, they are dealing with positive –negative reviews in many ways. Including the USA 

holds a very important place in Western societies, foundations, associations and other non-

government organizations that creates the need for the non-profit sector alongside the public 

and private sectors in Turkey appears to have emerged as the 3rd sector in a strong way. In this 

study, the nonprofit 3. The status of the sector in Turkey, its size and impact, as well as the 

status of foundation universities in the field of higher education are discussed. In this context, 

YÖK reports on foundation or private universities in Turkey were examined, the data in these 

reports were compared with the general higher education sector, and media surveys were 

conducted regarding positive and negative views and comments. As a result of the research, it 

was determined that the third sector in Turkey as well as the foundation universities had reached 

a significant size in terms of activity and scope, but they were able to engage in conflicting 

practices for non-profit purposes. Furthermore, it was determined that the sector was still not 

strong enough and that they were insufficient to provide adequate financial support in terms of 

their activities. 

 

Key words: Non–Profit Sector, (The Third Sector) Foundation  (Private) Universities, Higher 

Education, Social Philanthropy, University-Industry Cooperation, Techno-Cities. 
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TFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞLAMINDA 

ORTAKLIKLARDA FİNANSAL TABLOLARIN KONSOLİDASYONU 

TFRS 10 CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS IN PARTNERSHIPS IN 

THE CONTEXT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

 

Servet ÖZKAN  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Süleyman ELÇİ 

Kırıkkale Üniversitesi 

Prof. Dr. Suphi ASLANOĞLU 

Kırıkkale Üniversitesi 

Dr. Mehmet Münip BABUR 

Anadolu Üniversitesi 

Rezzan PINAR 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) eş zamanlı olarak topluluk muhasebesini 

konu alan ve beş standarttan oluşan bir standart seti yayınlamıştır. Bu beş standart, 

konsolidasyon, müşterek anlaşmalar, öz sermaye yöntemi ve diğer işletmelerdeki paylara 

ilişkin açıklamaları tüm yönleriyle kapsamaktadır. Konsolide edilmeyen işletmelerin 

açıklamaları da ilk defa bu çerçevede ele alınmıştır. 

Konsolidasyon, birden fazla işletmesi bulunan holding/şirketlerin bilançolarının birleştirilmesi 

sonucunda ortaya çıkan bilançodur. Genellikle birden fazla işletmeye sahip olan holdingler 

birbirleriyle karşılıklı alım-satım işlemi yaptıkları için bu işlemleri sadeleştirmek ve ortaya tek 

bir tablo çıkarmak istediklerinde konsolide finansal tablo hazırlarlar. Konsolide finansal 

tablolar ile ilgili en önemli yasal düzenleme TFRS 10 (Türkiye Finansal Raporlama Standardı) 

ile getirilmiştir. TFRS 10 Konsolide Finansal Tabloların standardının amacı, bir işletme bir 

veya birden fazla işletmeyi kontrol ettiğinde düzenlenecek olan konsolide finansal tabloların 

hazırlanmasına ve sunumuna ilişkin finansal raporlama ilkelerini belirlemektir. Konsolidasyon 

işletme birleşmelerinde ortaya çıkacak işlemler ile bu işlemlerin muhasebeleştirilmesini 

içermekte ve standardın uygulanmasında zorunlu olunan durumlar ile istisnai durumları 
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kapsamaktadır. Bu istisnalar; ana ortaklığın konsolide finansal tablo sunmayacağını tüm 

ortakların biliyor ve itiraz etmiyor olması, ana ortaklığın borçlanma araçlarının kamuya açık 

bir piyasada işlem görmüyor olması, ana ortaklığın finansal araçlarının kamuya açık bir 

piyasada ihracı için sermaye piyasası otoritesine finansal tablolarını vermek suretiyle 

başvurmaması ve ana ortaklığın nihai veya herhangi bir ara kademe ana ortaklığının kamunun 

kullanımına açık ve TFRS’lere uygun konsolide finansal tablolar hazırlıyor olmasıdır. 

Bu çalışmanın amacı konsolidasyon yöntemleri kullanılarak, bir ana ortaklığa bağlı birden çok 

işletmenin yatırımcı işletme tarafından kontrolünün nasıl yapıldığını finansal tablo örnekleri 

üzerinden açıklamaktır.  

 

ANAHTAR KELİMELER:  Konsolidasyon, Mali Tablolar, TFRS, Ortaklıklar, Şerefiyeler. 

 

ABSTRACT 

The International Accounting Standards Board (IASB) has simultaneously published a set of 

five standards on community accounting. These five standards cover all aspects of 

consolidation, joint agreements, equity method and disclosure of shares in other businesses. 

This is the first time that the disclosures of unconsolidated enterprises have been addressed in 

this context. 

Consolidation is the balance sheet resulting from the consolidation of the balance sheets of the 

holding/companies with more than one business. The consolidated financial statements are 

generally made when the holdings with more than one entity make a mutual purchase and sell 

transaction and wish to simplify these transactions and make a single statement. The most 

important legal regulation related to consolidated financial statements has been introduced with 

TFRS 10 (Turkish Financial Reporting Standard). The purpose of the TFRS 10 Consolidated 

Financial Statements Standard is to set financial reporting principles for the preparation and 

presentation of consolidated financial statements to be issued when an entity controls one or 

more entities. Consolidation involves the accounting of the transactions that will occur in 

business combinations and covers the requirements for the implementation of the standard and 

the exceptional circumstances. These exceptions; whether all the partners of the parent 

company know and doesn't have the appeal consolidated financial statements the parent 

company's debt instruments traded in a public market she doesn't see is that the parent entity's 

financial instruments to their financial statements for issuance in the public market and the 
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Capital Market Authority to be applied by giving the parent or any dec finaltier parent prepares 

consolidated financial statements that comply with  IFRS and disclosed publicly that is. 

The aim of this study is to explain how the investor management of multiple entities connected 

to one parent by using consolidation methods through examples of financial statements. 

 

Key words: Consolidation, Financial Statements, TFRS, Partnerships, Goodwill. 
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TÜRKİYE’DE FAİZ İLE ENFLASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

 

Emek Aslı Cinel 

                                                                                                  Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

Şüphesiz Türkiye gündeminin en güncel konularından biri faiz ile enflasyon arasındaki ilişkidir. 

Son yıllarda ülkemizde faiz ve enflasyon oranı arasındaki ilişkinin yönü sık sık tartışmalara 

neden olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Faiz oranı ekonominin iç ve dış istikrarını 

sağlamaya yönelik olarak uygulanan para politikalarının önemli bir aracıdır. Piyasa faiz 

oranlarının üzerinde enflasyon ve enflasyona yönelik beklentiler önemli bir etki 

oluşturmaktadır. Faiz oranlarıyla enflasyonun ilişkisi, merkez bankalarının para politikaları 

uygulamalarında önem kazanmaktadır. Faiz, enflasyon hedeflerini tutturmakla ve fiyat 

istikrarını sağlamakla yükümlü olan merkez bankasının elindeki temel amaçlardan biri 

olmaktadır. Merkez bankası faiz oranında yapılan değişiklik enflasyon üzerindeki etkisini faiz, 

varlık fiyatları, döviz kuru ve beklentiler kanalı yoluyla ortaya çıkarmaktadır. Enflasyona karşı 

faiz politikasını uygularken ekonomide mevcut olan talep ve maliyet enflasyonlarını tutarlı bir 

şekilde tespit etmek gerekmektedir. Ülkemizde sıklıkla ortaya çıkan enflasyon türleri talep ve 

maliyet enflasyonlarıdır. Talepteki yükselmeyle başlayan süreçte talep enflasyonu, maliyetlerin 

arttığı süreçte de maliyet enflasyonu yaşanmaktadır. Enflasyonun kaynağının belirlenmesi 

sürecinde nedenler ve sonuçlar zincirleme görünümle birbirinin yerini almaktadır. Bu 

çalışmada amaç, enflasyon mu faiz oranını etkiler yoksa faiz oranlarında ortaya çıkan 

değişiklikler mi enflasyonu tetikler sorularına cevap aramak, ülkemizde kronik bir hal almış 

olan enflasyon ile faiz oranı arasındaki ilişkinin literatür taramasını yapmak ve faiz oranlarının 

enflasyon oranı üzerindeki etkilerini değerlendirmektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Faiz, Enflasyon, Fiyat. 

 

ABSTRACT 

There is no doubt that one of the most current issues of Turkey’s agenda is the relationship 

between inflation and interest. Recently the way of relationship between inflation and interest 

rate in our country has often been in the subject of disputations and these disputations are stil 

going on. Interest rate is an important instrument of monetary policies implemented to ensure 
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the internal and external stability of the economy. Inflation and expectations for inflation have 

a significant impact on market interest rates. The relationship between inflation and interest 

rates is important in the monetary policies of central banks. Interest is one of the main objectives 

of the central bank which is obliged to keep the inflation targets and ensure the price stability. 

The change in the interest rate of the central bank reveals its effect on inflation through interest, 

asset prices, exchange rate and expectations channel. Implementing the interest rate policy 

against inflation, it is necessary to consistently identify the demand and cost inflation in the 

economy.  The types of inflation that occur frequently in our country are demand and cost 

inflations. Demand inflation is experienced in the process that starts with the increase in demand 

and cost inflation is experienced in the process of increasing costs. In the process of determining 

the source of inflation, the causes and consequences are replaced by a chained outlook. The 

purpose of our study is to answer the questions whether inflation affects interest rate or the 

changes in the interest rates triggers inflation and to make literature review of the relationship 

between inflation and interest rate which has become chronic in our country and to evaluate the 

effects of interest rates on the inflation rates.  

 

Keywords: Interest, Inflation, Price. 
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TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ NİCELİKSEL AÇIDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR 

Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

Türkiye’de Muhasebe mesleği 13 Haziran 1989 yılında 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yasal statüye 

kavuşmuştur. ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Arjantin, Brezilya, Meksika, 

Hindistan ve Nijerya gibi ülkelerden çok sonra yasal statü kazanması, mesleki açısından geç 

kalınmışlık olarak ifade edilse de bu gecikme aradan geçen yıllarla birlikte atılan modern 

muhasebecilik adımlarıyla telafi edilmiştir. Türkiye’de muhasebe meslek mensuplarının 

niteliğine ilişkin çok sayıda çalışma yapılmış, değişik bakış açılarına göre niteliksel sorunlar 

ele alınarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Ancak niteliğin nicelikle de ilişkili olabileceği 

gözden kaçırılarak günden güne artan meslek mensubu sayısı nedeniyle gelecekte ortaya 

çıkabilecek sorunlar üzerinde nerdeyse hiç durulmamıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmada, 

Türkiye’de faaliyette bulunan muhasebe meslek mensuplarının 1989 yılından günümüze sayısal 

bakımdan bölgeler ve iller bazında karşılaştırılması, yıllar itibariyle görülen değişim oranlarının 

değerlendirilmesi ve gelecekte baş gösterebilecek muhtemel sorunların belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliği tarafından yayınlanan faaliyet raporları taranmış, taranan bu 

raporlardan elde edilen sayısal veriler matematiksel yöntemlerden yararlanılarak değişim 

oranları hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalara göre 2009 ve 2019 yılları arasında meslek 

mensubu sayısındaki en yüksek değişim oranı Marmara bölgesindeyken en düşük değişim 

oranına sahip bölge Karadeniz’dir. İller bazında yapılan değerlendirmelere göre ise değişim 

oranında Kayseri başı çekerken, Diyarbakır ve Kocaeli illeri onu takip etmektedir.        

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Meslek Mensubu, Meslek Mensubu Sayısı   
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SANAL (KRİPTO) PARA İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE 

MUHASEBESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

AN ASSESSMENT ON THE TAXATION AND ACCOUNTING OF VIRTUAL (CRYPTO) 

CURRENCY TRANSACTIONS 

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR 

Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

Çoğunlukla dijital para, elektronik para, sanal para gibi kavramların aynı kapsamda olduğu 

zannedilir. Esasında sanal paralar diğer ödeme araçlarından oldukça farklıdır. Bu farklılıkların 

en önemlisi; yapılan işlemlerin gizliliğidir ve diğer ödeme araçlarının aksine herhangi bir kurum 

ve kuruluşa bağlı olmadığı için hiçbir denetim ve kontrolü yoktur.  

Sanal paralar birçok ülke tarafından güvenilmez bulunmaktadır. Buna karşın kimi çevrelerce 

geleceğin para birimi olarak gösterilmektedir. Kripto para olarak da bilinen sanal paralar, 

dünyada 2008 yılından beri üretilmeye, takip eden yıllarda ise kullanılmaya başlanmıştır. Sanal 

paraların üretiminden piyasalarda dolaşımına kadar çeşitli aşamalarda enerji ve iletişim 

teknolojileri gibi kamu hizmetlerinin altyapısı yoğun olarak kullanılmaktadır. Sanal paralar, 

hiçbir vergi ve resmi denetime tabi tutulmamaktadır. Bilindiği üzere kamu hizmetlerini 

kullanmanın bir bedeli vardır. Bu bedelin çoğunluğu vergilerle sağlanmaktadır. Dolayısıyla 

yatırım, ödeme ve al-sat gibi işlemlerle kullanıcılarına büyük karlar ve önemli faydalar sağlayan 

sanal paraların biran önce vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu maksatla oluşturulacak 

muhasebe mevzuatına destek olacak çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. 

Çalışmada, Türkiye’de sanal para piyasasındaki gelişmelerin ortaya konulması, sanal para 

işlemlerinin vergilendirilmesi ve muhasebesi konusunda değerlendirmeler sunulması 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda dünyada toplam pazar büyüklüğü 200 milyar dolar seviyelerine 

çıkan böylesine devasa bir piyasanın Türkiye’de de günden güne yaygınlaştığı bilinmektedir. 

Türkiye’de sanal paralar için bir tanımlama ve yasa bulunmamaktadır. Bundan dolayı 

gerçekleştirilen sanal para işlemlerine yönelik herhangi bir resmi denetim ve güvence yoktur. 

Zira vergilendirilmesi ve muhasebesi konusunda yapılan çalışmaların bu nedenlerden dolayı 

öneriden öteye gidemediği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Anahtar Kelimeler: Sanal Para, Kripto Para, Vergi, Muhasebe 

ABSTRACT 

Often concepts such as digital currency, electronic currency, virtual currency are thought to 

have the same meaning. In fact, virtual currencies are quite different from other payment 

instruments. The most important of these differences; is the confidentiality of the transactions 

and unlike other payment instruments, it has no supervision and control because it does not 

affiliate with any institution and organization. 

Virtual currencies are unreliable by many countries. However, some circles show it as the 

currency of the future. Virtual currencies, also known as crypto currencies, have been produced 

in the world since 2008 and used in the following years. The infrastructures of public services 

such as energy and communication technologies are used extensively at various stages from the 

production of virtual currencies to circulation in the markets. It is not subject to any tax and 

official audits. As is known, using public services comes at a cost. The majority of this price is 

provided by taxes. Therefore, virtual money, which provides great profits and significant 

benefits to its users through transactions such as investment, payment, and trading, must be 

taxed immediately. It is important to carry out studies that will support the accounting 

legislation to be created for this purpose. 

In this study, it is aimed that the monitoring of development of the virtual currency market in 

Turkey and offering evaluation on taxation and accounting of virtual currency transactions. In 

this context, the world total market size of $ 200 billion to the level of such a huge market also 

is known to spread from day to day in Turkey. There is no definition and law for virtual 

currencies in Turkey. Therefore, there is no official control and assurance for the virtual 

currency transactions. So that, it has been concluded that the studies on taxation and accounting 

cannot go beyond the proposal for these reasons. 

Key words: Virtual currency, Crypto currency, Tax, Accounting 
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BRICS ÜLKELERİNDE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN DALGACIK 

TABANLI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE SINANMASI 

Mücahit AYDIN 

Sakarya Üniversitesi 

ÖZET 

Uluslararası finans ve ekonominin ilgi çeken konuları arasında yer alan satın alma gücü paritesi 

(SAGP), ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak farklı para birimlerinin 

satın alma gücünü eşitleyen bir değişim oranı olarak tanımlanmaktadır (TUİK, 2008). Diğer bir 

ifadeyle, satın alma gücü paritesi teorisi, iki para birimi arasındaki nominal döviz kurunun her 

ülkenin para biriminin satın alma gücü tarafından belirlendiğini belirtir. Bu çalışmanın amacı 

satın alma gücü paritesinin geçerliliğinin BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney 

Afrika) ülkeleri için incelemektir. Çalışmada aylık veriler kullanılacak olup kullanılacak 

dönemler ülkelerin veri uygunluklarına göre belirlenecektir. Bu çalışmada satın alma gücü 

paritesinin geçerliliği nominal döviz kurları ve fiyat endeksleri yardımıyla elde edilen reel döviz 

kurlarının durağanlığının incelenmesi yoluyla sınanacaktır. Bu çalışmada değişkenlerin 

durağanlığı frekans boyutlu analizler yardımıyla incelenecektir. Frekans boyutlu analizler 

frekans sıklığının yüksek olduğu veri gruplarında daha güvenilir sonuçlar vermektedir. Ampirik 

analiz bölümünde değişkenlerin durağanlıklarının incelenmesinden önce kullanılan 

değişkenlerin doğrusallığı incelenecektir. Bu analizin sonuçlarına göre ise durağanlık 

sınamasında kullanılacak doğru birim kök metodolojisi tespit edilmiş olacaktır. Değişkenlerin 

durağanlık sınamasında kullanılacak birim kök testleri ise sonuçların karşılaştırılabilmesi için 

yapısal kırılmalara izin veren ve vermeyen birim kök testleri kullanılarak yapılacaktır. Doğrusal 

olduğu tespit edilen değişkenlerin durağanlıkları dalgacık tabanlı ADF birim kök testi 

kullanılarak incelenecektir. Diğer taraftan, doğrusal olmayan değişkenlerin durağanlıkları ise 

literatüre yeni kazandırılan dalgacık tabanlı birim kök testleri kullanılarak incelenecektir. Bu 

çalışma ile birlikte literatürde BRICS ülkeleri için satın alma gücü paritesi hipotezi ilk defa 

dalgacık tabanlı birim kök testleri yardımıyla incelenmiş olacaktır. Çalışmanın sonunda BRICS 

ülkelerinin her biri için satın alma gücü paritesinin geçerli olup olmadığı belirlenecektir. 

Çalışmanın sonuçlarının BRICS ülkeleri için uygulanacak para politikası kararları üzerinde 

etkin rol oynaması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Döviz Kurları, Birim Kök, Dalgacıklar, Frekans  
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MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER 

VE HATALAR: BİST SPOR ENDEKSİ’NİN İNCELENMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi İlknur ESKİN 

Trakya Üniversitesi 

 

ÖZET 

Futbol şirketleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de kurumsallaşma, profesyonelleşme ve gelir 

kaynaklarını arttırmak amacıyla şirketleşmeyi tercih etmişlerdir. Futbol şirketlerinden Beşiktaş, 

Fenerbahçe, Galasaray ve Trabzon spor kulüpleri Borsa İstanbul (BİST)’a kote olarak, 

hisselerini halka arz etmektedirler. Bu şirketler finansal tablolarını Türkiye Finansal Raporlama 

Standardına göre raporlamakla yükümlüdürler. Finansal tablolarda tutarlı ve karşılaştırılabilir 

bilgi sağlanması için, TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler 

ve Hatalar Standartları” nda belirtilen kural ve ilkelerin uygulanması gerekmektedir. 

Çalışmanın temel amacı, BİST Spor Endeksinde yer alan futbol şirketlerinin finansal tablolarını 

TMS 8 Standardı kapsamında incelemek ve muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde 

değişiklikler ve hatalarla ilgili açıklamalarının içeriğini belirlemektir. Bu amaçla ilk olarak 

BİST Spor Endeksinde olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galasaray ve Trabzon spor şirketlerinin 

01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ait finansal tablolularının dipnotları 10 muhasebe 

standardına ilişkin muhasebe politikaları açıklamaları incelenmiştir. Daha sonra muhasebe 

tahminlerindeki değişiklikler ve muhasebe hataları açıklamaların nasıl raporlandığı 

incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda;  incelenen şirketlerin stoklarının maliyetini belirlemek 

için ağırlıklı ortalama maliyet yöntemini seçtikleri; duran varlıkların ilk 

muhasebeleştirilmesinde maliyet esasına göre kayıt yaptıkları, sonraki dönemde maliyet modeli 

ölçüsüne göre değerleme yaptıkları belirlenmiştir. Futbolcu lisanslarını maliyet bedeli ile 

“Haklar” hesabında aktifleştirdikleri, sonraki dönemde maliyet modelini seçtikleri; hasılatın 

kaydedilmesinde dönemsellik ilkesi dikkate alınarak standart hükümlerine göre işlem yaptıkları 

tespit edilmiştir. Ayrıca döviz kurundaki değişimlerin raporlara etkilerini açıkladıkları; varlığın 

alımı ile ilgili borçlanma maliyetinin varlığın maliyetine dâhil ettikleri, varlıklara değer 

düşüklüğü testi uyguladıkları, ilişkili taraflardan alacak ve borçların açıklandığı, finansal 

araçların sınıflandırılması, muhasebeleştirilmesi ve ölçümü ile ilgili bilgi verdikleri 

belirlenmiştir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler hangi dönemi kapsıyorsa o döneme 
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uygulandığı; tespit edilen muhasebe hatalarının geriye doğru uygulandığı ve önceki döneme ait 

finansal tabloların güncellendiği açıklanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminleri, Hatalar, BİST Spor 

Endeksi  
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TÜRK İŞÇİ GÖÇÜNDE MARJİNALLEŞEN KUŞAKLAR VE ARTAN YABANCI 

DÜŞMANLIĞI 

MARGINALIZED BELTS AND INCREASED FOREIGN OBJECTIVES IN TURKISH 

WORKER MIGRATION 

M. İREM UZUNER 

Kocaeli Üniversitesi 

ÖZET 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 30 Ekim 

1961 tarihinde Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin 

Anlaşma uyarınca Almanya’ya göç eden Türk işçilerinin zaman içerisinde değişen kuşaklarla 

kültürleşme hareketleri çerçevesinde marjinalleşmesi incelenmiştir. İncelemeye göç olgusunun 

tarihsel gelişimi ve bu gelişimin Türk İşçileri nazarındaki etkisi ile devam edilmiştir. 

Kültürleşme, entegrasyon, asimilasyon gibi kavramlar ise oluşan yabancı düşmanlığı 

merkezinde ele alınmıştır. Oluşan düşmanlığının nedeni yerliler ve göç edenlerin biz ve ötekiler 

olarak ayrıştırılmasının marjinalleşmeye yol açtığı üzerinde durulmuştur. Bu marjinalleşmenin 

Alman halkında gün yüzüne çıkardığı yabancı düşmanlığı ise netice olarak verilmiştir.  Sonuca 

giden aşamalarda ise Türk ve Alman halkları yanlışlıklarıyla anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler; Göç, Yabancı Düşmanlığı, Türk İşçi Göçü, Marjinalleşme, Kuşak 

 

ABSTRACT 

Republic of Turkey and the Government of the Federal Republic of Germany between the 

Government on October 30, 1961 Turkish Firms Workers' Exceptions Contractual Framework 

of the marginalization of the framework for action acculturation with the changing generations 

in time to Germany immigrated Turkish workers in accordance with Agreement on 

Employment was examined. The study continued with the historical development of the 

phenomenon of immigration and the effect of this development in the view of Turkish Workers. 

Concepts such as acculturation, integration, assimilation are discussed at the xenophobia center. 

It was emphasized that the separation of the natives and the immigrants as us and the others 

caused marginalization. The xenophobia that this marginalization has brought to light in the 
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German people has been given as a result. In the stages leading up to the conclusion, Turkish 

and German peoples were told with their mistakes. 

Keywords; Migration, Xenophobia, Turkish Workers Migration, Marginalization, Generation 
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MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİNİN TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE BAKIŞI 

 

Doç. Dr. Ekrem Yaşar AKÇAY 

Hakkari Üniversitesi 

 

ÖZET 

1960’ların sonlarında Necmettin Erbakan’ın liderliğinde ortaya çıkan Milli Görüş hareketi, 

Türkiye’nin kendi imkanları, varlıkları, değerleri ve gücü ile gelişip kalkınabileceğini savunan 

bir akımdır. Bağımsızlar hareketi ile başlayan ve Milli Nizam Partisi ile siyasi hayata başlayan 

Milli Görüş hareketi, İslam ülkelerinin bir araya gelmesiyle yeni bir düzen kurmayı 

amaçlamıştır.  Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet 

Partisi ile siyasi hayatına devam eden Milli Görüş hareketi, belli dönemlerde Türk siyasi 

hayatını ve Türk dış politikasını etkilemiş ve şekillendirmiştir. Avrupa bütünleşmesine ve 

Avrupa Birliği’ne sıcak bakmayan Milli Görüş hareketi Türkiye’nin AB üyelik sürecine de 

karşı çıkmıştır. Avrupa Birliği’ni bir Hıristiyan Kulübü olarak gören Milli Görüş hareketi 

Türkiye’nin böyle bir yapı içinde olmasının kendisine zarar vereceğini ve değerlerini 

kaybedeceğini düşünmüştür. Bunun yanında Milli Görüş hareketi 2000’lerin başında 

Türkiye’ye önerilen İmtiyazlı ortaklık gibi tam üyelik sürecine alternatif olarak kabul edilen bir 

seçeneğe de karşı çıkmış ve bu seçeneği aşağılayıcı ve kabul edilemez bulmuştur. Bu çerçevede 

söz konusu bu çalışma, öncelikli olarak Milli Görüş hareketinin tarihsel gelişimini ele alacak 

ardından AB ve Türkiye-AB ilişkilerine bakışını inceleyecektir. Çalışmanın temel sorunsalı 

Milli Görüş hareketinin Türkiye-AB ilişkilerine ve İmtiyazlı ortaklık seçeneğine neden karşı 

olduğuna yönelik olacaktır. Çalışmada yöntem olarak söylem analizi kullanılacaktır. Bunun 

yanında Milli Görüş hareketinin siyasi partilerinin parti programları, seçim beyannameleri, 

hükümet programları, makaleler ve kitaplar da kullanılarak bir değerlendirme yapılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Milli Görüş Hareketi, Necmettin Erbakan, Türkiye, Avrupa Birliği.  
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OBSESİF KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU 

          

                   Şeyma Tunçay 

            

        seyma.tuncay@hotmail.com 

 

ÖZET 

Bu yazıda Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğuna ilişkin bilgilerin derlenmesi 

amaçlanmıştır. Kilinik görünümüyle ilgili alanyazın incelenerek karşılaşılan belirtiler ayrıntılı 

bir şekilde ortaya konmuş ve daha sonra bu hastalıkla ilgili Freud’un obsesyonel nevroz 

oluşumu ile ilgili açıklamalarına yer verilmiştir. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu erken 

erişkinlikte başlayan ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan; esnekliği azaltıp, verimi düşüren 

düzenlilik, eksiksizlik düşünceleriyle kuşatılmış hayatı ve ilişkileri kontrol altında tutma 

çabaları olarak göze çarpar. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna sahip kişiler işlerine 

bağlılıkları sebebiyle iş yaşamlarında çok başarılı olabilirler. Ancak birlikte yaşadıkları 

insanları sıkıntıya soktukları için genelde terapi almaları konusunda ikna edilmeye çalışılırlar  

(Şişman-Bal,  Ayçiçeği-Dinn, ve Dinn, 2018). Erken yetişkinlikle beraber görülmeye başlayan 

ve süreklilik gösteren katı ve kusursuz olma davranış tutumu, bazen kişiyi o denli etkisi altına 

alır ki, kendi belirlediği standartlara bir türlü ulaşamadığı için işini bitiremez. Standartları 

yüzünden yapılan etkinliğin asıl amacını gözden kaçırarak, düzenlilik, katılık ve kusursuzluk 

içinde boğulur. Başka insanların aynı işi kendi titizliğiyle yapamayacaklarına inanmış olsa da, 

insanları kendisi gibi yapmaları konusunda inatçı bir şekilde zorlar. Sosyal zaman geçirme ve 

dinlenme ihtiyacına aldırış etmeden kendilerini bir işe adamak da yine obsesif kompulsif kişilik 

bozukluğunun özelliğidir (Taymur ve Türkçapar, 2012). Reaksiyon-formasyon savunma 

mekanizmasının en sık görüldüğü kişilik bozukluğu obsesif kompulsif kişilik bozukluğudur. 

Kişi bilinçdışında yaşanan kaos ve karmaşayı kontrol altında tutabilmek için eşyaları 

düzenlemek, simetriyi sağlamak, tüm eşyaların yerini kontrol altında tutmak tipik yaşanan bir 

durumdur. Yine bilinçdışında yaşanan suçlu ve günahkârlık hisleri aşırı temizlik, vücut 

temizliği ve ev temizliğiyle giderilmeye çalışılır (Cüceloğlu, 2004; Chen ve ark., 2007). Sonuç 

olarak, erken erişkinlikte başlayan ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan obsesif kompulsif 

kişilik bozukluğu; esnekliği azaltıp, verimi düşüren düzenlilik, eksiksizlik düşünceleriyle 

kuşatılmış hayatı ve ilişkileri kontrol altında tutma çabaları olarak göze çarpan belirtilerle 

bireyin günlük hayatını davranışsal ve motivasyonel anlamda sekteye uğratan bir bozukluktur.  

Anahtar Kelimeler: Obsesif kompulsif bozukluk, kişilik, kişilik bozukluğu. 
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MADDE KULLANAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIĞI 

MADDELERİN İNCELENMESİ; KKTC ÖRNEKLEMİ 

 

Şeyma TUNÇAY 

seyma.tuncay@hotmail.com 

Özet 

Bu çalışma madde kullanan üniversite öğrencilerinin kullandığı maddeleri incelemeyi 

amaçlamaktadır. Nicel verilerin kullanıldığı bu araştırmada, değişkenler arasındaki ilişkilerin 

olduğu gibi, hiçbir müdahale olmaksızın incelenmesine dayalı ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır. Bu araştırmanın evreni, KKTC’de yaşayan 18-25 yaş aralığında 75 madde 

kullanan ve 75 madde kullanmayan kadın ve erkek üniversite öğrencisi bireylerden 

oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini 49’u kadın (% 32,7), 101’i (% 67,3) erkek olmak üzere 

toplam 150 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma örnekleminin oluşturulmasında madde 

kullanan bireyler için amaçlı madde kullanmayan bireyler için ise gelişigüzel örnekleme 

yönteminden faydalanılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler; Kişisel Bilgi Formu ve Model 

Avrupa Alkol Anketidir. Bağımlılığa sebep olan maddelerin tüm dünyada ciddi bir sorun olarak 

görüldüğü bilinmektedir.  Madde kullanımının özellikle gelişmiş ülkelerce birçok önlem 

alınmasına karşın gittikçe arttığı görülmektedir. Dünyada ve ülkemizde gençlerin madde 

kullanımıyla ilgili çalışmaların daha çok ilk-ortaöğretim ve lise dönemini kapsadığı 

bilinmektedir. Bunun yanı sıra üniversite öğrenimi görmekte olan bireylerin de madde 

kullanımı önemli ölçüde bir halk sağlık, gelişim ve eğitim sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Tunçay, 2019). Çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine bir geçiş dönemi olarak bilinen 

gençlik döneminin, kişinin yaşamında en önemli süreçlerden biri olmaktadır. Fiziksel, sosyal 

ve psikolojik bağlamda değişimlerin yaşandığı, yetişkinliğe ait sorumluluk ve rollerin edinildiği 

hareketli bir dönemdir (Yalçın, Eşsizoğlu, Akkoç, Yaşan ve Gürgen, 2009). Araştırmanın 

sonuçları incelendiğinde madde kullanan katılımcıların %72’sinin (n=54) sigara, %15.7’sinin 

(n=59) alkol, %60’ının (n=45) uçucu madde, %70.7’sinin (n=53) esrar, %22.7’sinin (n=17) 

bonzai, %29.7’sinin (n=22) amfetamin, %20’sinin (n=15) kokain, %12’sinin (n=9) eroin, 

%5.3’ünün (n=4) LSD, % 10.7’sinin (n=8) anabolizan steroid, % 62.7’sinin (n=47) ise hap 

kullandığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Madde kullanımı, gençlik, bağımlılık yapan maddeler. 
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QUEBEC’TE KOLEKTİF “BİZ”İN İNŞASINDA İMKANLAR VE SINIRLILIKLAR 

 

Esra ÖZGÜR1 

 

ÖZET 

İlk olarak 1500’lı yıllarda Fransa ve İngiltere’den daha sonrasında tüm dünyadan aldığı göçlerle 

kurulan Kanada, içerisinde farklı kültürleri barındırmakta ve toplumsal çeşitliliğini “Gücümüz 

sahip olduğumuz farklılıklardır; 169 ülke, 500 etnik grup” şekilde tarif etmektedir. 

Farklılıkların bir arada yaşamasını sağlamak ve özellikle Quebecliler2 arasındaki ayrılıkçı 

hareketlerin önüne geçmek adına bir devlet politikası olarak çokkültürlülüğü benimseyen 

Kanada, 1971 yılından bu yana da kendini “çokkültürlü devlet” şeklinde tanımlamaktadır. 

Çokkültürlü toplumlarda kolektif “biz” duygusu, toplum içinde farklı dil konuşan, farklı dine 

inanan, farklı kültürel değerlere sahip olan bireyler ve topluluklar arasında tutkal görevi gören 

olgular şeklinde tanımlanır. Çeşitliliğin bu kadar fazla olduğu Kanada gibi bir ülkede toplum 

içerisinde birlikteliği sağlamak için diğer bir deyişle kolektif “biz” duygusunu oluşturmak adına 

uygulamaya konulan çokkültürlülük politikaları, hoşgörü, farklılıklara saygı, adalet gibi 

kavramlar üzerinden inşa edilmektedir. Böylece toplum içerisinde farklılıklar arasında 

birliktelik sağlanarak –yeni bir Kanadalı üst kimliği yaratarak- ayrılıkçı taleplerin engellenmesi 

amaçlanmaktadır.  

Dünya genelinde ileri demokrasi kategorisinde yer alan Kanada uzun yıllardır Quebeclilerin 

ayrılıkçı talepleriyle mücadele etmektedir. 1995 yılında Quebec eyaletinin bağımsız olup 

olmasının sorgulandığı referandumda sadece 54.288 oyla farkla Quebec bağımsız olamamıştır. 

Sadece bu örnek bile çeşitli ayrılıkçı hareketlerin (henüz) sonuç alamasa da dikkate değer bir 

toplumsal gücü olduğunu göstermektedir. Kanada’nın uyguladığı çokkültürlülük politikalarının 

Quebecliler tarafından yorumlanışına bakıldığında ise tüm eyaletlerin ve grupların eşitliğini 

kapsaması nedeniyle eleştirilmektedir. Çünkü Kanada’ya Avrupa’dan ilk göç edenlerin 

Fransızlar olması nedeniyle Quebeclilerin en öncelikli talepleri arasında Kanada 

Federasyonu’nun kurucu unsuru olarak tanınmak ve farklılıkları ile toplum içerisinde var olmak 

bulunmaktadır. Kanada Quebeclilere birçok hak tanımasına rağmen bu öncelikli taleplerini 

yerine getirmemesi nedeniyle Quebeclilerin çokkültürlülük politikalarını zamanla asimilasyonu 

içeren bir uygulama olarak algıladıkları söylenebilir. 

 
1 Sakarya Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi, ozguresra10@gmail.com 
2 1960’lı yıllar sonrasında Fransız Kanadalıları kendilerini Quebecli şeklinde adlandırmaktadır. 



 

                 
www.karadenizkongresi.org                  ISBN: 978-605-06766-0-0               SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ÖZET KİTABI                 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2020 

38 

Bu çalışmada, Kanada çokkültürlülük politikaları benimseyerek Quebeclilere çeşitli haklar 

sunmasına rağmen Quebec ile arasında kolektif “biz” duygusunu oluşturamadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Sorunun kaynağının ise demokrasi eksikliğinden değil milliyetçi fikirlerden 

kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Bu bağlamda bu çalışma, başarısızlığın sınırlılıklarını 

çizerek milliyetçiliğin her türlü liberalleşme ve küreselleşme dalgasına rağmen nasıl (hala) 

etkileyici bir ideolojik güç olarak öne çıktığını gösterecektir.  

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, Quebec, Kolektif “Biz” Duygusu, Kanada. 
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İRANLI GRUPLARIN ETNİK VE DİNİ FARKLILIKLARININ TÜRKİYE’YE 

YÖNELİK GÖÇE ETKİSİ 

Ar. Gör. Semih Nargül 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

ÖZET 

Göç konusunda bireyin kendisini nasıl tanımladığı, yaşadığı ülkeden ayrılma kararını nasıl 

verdiği, siyasi mücadele açısından gerek devlete karşı gerekse diğer sığınmacılara karşı 

kendisini nasıl açıkladığı gibi sorular hareketliliği biçimlendiren temel etkenlerdendir. Bu 

noktada Türkiye’de en kalabalık göçmen gruplarından birisini oluşturan İranlıların Türkiye’ye 

yönelik göç hareketlerindeki dinamikleri analiz edilerek göç nedenleri önem taşımaktadır. 

Türkiye üzerinden Van örneği dikkate alınarak şehre iltica eden göçmen grupları hakkındaki 

çalışmalar literatürde eksiklik oluşturmaktadır. İran’da yaşayan dini ve etnik yapı hakkında 

genel bir çerçeve çizilecek ve İran’ın nasıl bir farklılığa sahip olduğu göç hareketliliklerini 

yorumlamada mihenk taşıdır. Farklı yapıların, azınlıkların ülkedeki genel dağılıma oranı, aynı 

zamanda bu azınlıkların ülkede sosyal, ekonomik ve siyasi anlamda ne gibi durumlarla 

karşılaştıkları, toplumdaki aidiyetleri, nasıl sorunlarla yüzleştikleri, yaşam tarzlarının 

birbirleriyle ve İran devletiyle olan ilişkilerde nasıl bir etkiye sahip olduğu dikkat edilmesi 

gereken hususlardandır. Bunların ardından İran’da iltica talebinde bulunan kişilerin etnik ve 

dinsel farklılığına değinilecektir. İltica talebinde bulunanların Farslar, Kürtler ve Bahailerden 

oluşan gruplar şeklinde belirlendiği saptandığında kendi aralarında nasıl bir farklılığa sahip 

olduğu ve bunun İran’daki yaşamlarını nasıl etkilediği anlatılmaya çalışılacaktır. İran’dan 

ayrılmak isteyen gruplar arasında homojen bir yapının bulunduğu konusundaki yanlış 

izlenimlerin, heterojen yapıların varlığı aktarılarak gün yüzüne çıkartılacaktır. Bununla birlikte 

üç grubun İran devletine karşı muhalif bir tavır takınmalarının arkasında yatan sebepler 

irdelenecektir. 

Çalışmanın diğer bölümünde üç farklı grubun ülkeyi terk etme kararı alarak, Türkiye’ye iltica 

talebinde bulunmalarının arka planında yatan değişik faktörler ele alınacaktır. Hangi grubun 

hangi zorluklar sonucunda böyle bir karar aldığı, karar alırken ne gibi süreçlerden geçtiği 

vurgulanacaktır. Farslar, Kürtler ve Bahailer arasındaki değişikliklerin iltica süreçlerini nasıl 

yönlendirdiği, kimlerin daha kolay bilgiye erişim sağladığı, kimlerin statülerinin İran devleti 

tarafından daha düşük tanımlandığı makalenin üzerinde duracağı bir başka nokta olacaktır. 

Ayrıca etnik kökenin, dini aidiyetin ve siyasi bağlantıların karar sürecinde nasıl etkili olduğu 
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da tartışılacaktır. Grupların ülkeyi terk edip etmeme kararının kolayca verilebilir bir durum 

olmadığı, ülkedeki bütün şartların değerlendirildiği, getirilerin ve götürülerin hesaplandığı 

tutumlar bu başlık altında aktarılacaktır. Bütün farklılıklara rağmen yine de iltica eden gruplar 

arasında birtakım benzerliklerin olduğu, bu benzerlikleri doğuran faktörlerin nasıl ortaya çıktığı 

yazının bu başlık altındaki bir başka konusu olacaktır.  

Son olarak İran’dan ayrılma kararı alan grupların kararlarını gerçeğe dönüştürdüklerinde 

güzergâh yollarının nereler olduğu konuşulacak ve Türkiye’yi tercih etmelerinin arkasında 

yatan sebepler analiz edilecektir. Daha öncesinde Türkiye’ye gelen İranlılar üzerinden bilgiye 

erişimin kolaylığı, akrabalık ilişkilerinden kaynaklanan tecrübeler, Türkiye’nin İran devletiyle 

olan ilişkilerinin belirleyiciliği gibi hususlar Türkiye’nin rota olarak hedef alınmasında ne gibi 

bir önem arz ettiği tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İran’daki Etnik Gruplar, Göç Güzergâhları, İltica, Türkiye, Van 
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SEXUAL HARRASMENT AND MOTIVATION: EVIDENCE FROM AFGHANISTAN 

 

Manzoor Hussain SAMIM  

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Doç. Dr. Hasan Engin ŞENER 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

 

SUMMARY 

This study focuses on the effects of sexual harassment that happens to women workers on their 

motivation. The most disadvantaged employees in organizations around the globe were women staff. 

They are abused, misused, and exploited by their opposite gender supervisors, senior managers and 

coworkers. Indeed, the freedom to enjoy rights, which are central to the protection and integrity of 

individuals worldwide, is highly limited for a vast majority of Afghan community, and especially for 

women.  

The health sector is particularly impacted by the issue of abuse. In fact, almost a third of the world's 

abuse in the workforce is inside the health sector. Not only does workplace violence harm employee 

satisfaction, but it can also trigger poor health that leads to misery, sick leave and loss in income. This, 

in effect, sometimes affects the entire household, and can result in abuse of drugs and alcohol. It can 

cause, in extreme situations, post-traumatic stress disorder and lead to suicide. Workplace violence can 

take several various forms. It may be in the form of physical assaults or attacks, or it may be in the form 

of mobbing or bullying. One of the most disrespectful and demeaning behaviors is sexual harassment, 

which is a phenomenon most frequently affecting women. 

The case to be analyzed by this study is a hospital located in Afghanistan, a country where little progress 

being made in safeguarding and developing women’s lives and health progress. The research method 

will include both a survey and interview to understand the phenomenon. In this study it is found that 

sexual harassment is an important workplace problem which has dramatic effects on the motivation of 

women workers.  

Key Words: Sexual harassment (SH), workplace, coping strategies, motivation 
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TÜRKİYE VE RUSYA KAMU YÖNETİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI     

   

Yüksek Lisans Öğrencisi Sevilay KARATEPE 

                                                                     Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  

Dr.Öğr.Üyesi Çetin KAPLAN 

                                                                      Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  

 

ÖZET 

Günümüzde toplumsal refahın yüksek olduğu ülkelerde kamu yönetiminin hızlı, etkin ve şeffaf 

bir şekilde uygulandığı görülmektedir. Kamu politikalarının oluşturulma ve uygulanma 

süreçlerinin çıktısı olarak kamu yönetimi, ülkeler için oldukça önem arz etmektedir. Geçmişten 

günümüze ülkelerin kamu yönetimi konusunda başka devletleri takip ettikleri ve onlardan 

esinlendikleri görülmektedir. Ülkeler yönetim sistemlerini oluştururken veya yenilerken, 

sistemlerini güçlü gördükleri yönetim uygulamalarını ya da siyasal sistemleri model alma 

yoluna gitmiştir.  Kamu reformu politikalarını uygulamaya geçirirken bile gelişmiş ülkelerin 

reform politikalarından örnek almışlardır. Bunu yaparken ya olduğu gibi o ülkenin kamu 

yönetimi modelini benimsemiş, ya da kendi iç dinamiklerine uygun hale getirerek yönetim 

sistemlerine dâhil etmişlerdir. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıkan karşılaştırmalı kamu 

yönetimi, farklı ülkelerin yönetim sistemlerinin karşılaştırıldığı ve analiz edildiği bir çalışma 

sahasıdır. Her ülke kendi devlet geleneği çerçevesinde bir kamu yönetim sistemini 

benimsemektedir. Bu bağlamda Türkiye ve Rusya birbirinden farklı yönetim geleneği ve 

sistemine sahip iki ülkedir. Rusya Federasyonu yarı başkanlık sistemi ile yönetilirken, Türkiye 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilmektedir. Türkiye üniter yapıda bir devletken, 

Rusya federal yapıda bir devlettir. Bu yapıya uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde yalnızca 

merkezi yönetimde yasama, yürütme ve yargı organı varken, Rusya Federasyonu’nda hem 

federal devletin hem de federe birimlerin ayrı yasama, yürütme ve yargı organları 

bulunmaktadır. 85 federe bölümden oluşan Rusya Federasyonu 8 federal bölgeye ayrılmıştır. 

Federal bölgelerin temsilcileri devlet başkanı tarafından atanmaktadır. Rusya’nın federal 

yönetim sistemine bakıldığında merkeziyetçi bir yaklaşım uygulandığı görülmektedir. Bu 

çalışma, iç dinamikleriyle kendilerine özgü hükümet sistemi uygulayan iki ülke olan Türkiye 
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ve Rusya’nın kamu yönetimi sistemlerinin karşılaştırılması bağlamında; iki ülkenin yönetim 

modellerini ele almaktadır. Tarihsel süreç içerisinde geçirdiği evreler bakımından birbirine 

benzeyen iki ülkenin yönetsel özellikleri dikkate alınarak benzerlikleri ve farklılıklarını ortaya 

çıkarmak, çalışmanın amacıdır.  

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, kamu yönetimi, yönetsel 

sistemler, karşılaştırmalı kamu yönetimi. 

ABSTRACT 

Today, public administration is observed to be implemented in a fast, effective and transparent 

way in countries with high social welfare. Public administration is very important for countries 

as the output of public policy making and implementation processes. From past to present, it is 

seen that countries follow and inspire other states in public administration. While countries are 

establishing or renewing their management systems, they have adopted the model of 

management practices or political systems that they consider strong. Even when implementing 

public reform policies, they have taken the example of reform policies of developed countries. 

While doing this, they either adopted the public administration model of that country as they 

were, or integrated them into their management systems by adapting them to their internal 

dynamics. Comparative public administration, which emerged as a result of this need, is a field 

of study where different countries' management systems are compared and analyzed. Each 

country adopts a public administration system within the framework of its own state tradition. 

In this context, Turkey and have different traditions and systems management Russia are two 

countries from each other. Semi-presidential system is being managed by the Russian 

Federation, Turkey is governed by the Presidential System of Government. Turkey is a republic, 

unitary structure, Russia is a federal state structure. The Republic of Turkey in accordance with 

this structure only the central government legislative, executive and judicial organs while, both 

the federal government in the Russian Federation of the federal units separate legislative, 

executive and judicial organs located. The Russian Federation, which consists of 85 federated 

departments, is divided into 8 federal regions. Representatives of the federal districts are 

appointed by the head of state. When we look at the federal management system of Russia, it 

is seen that a centralist approach is applied. In this study, the internal dynamics of implementing 

their own system of government of the two countries, Turkey and Russia in the context of the 

comparison of the public administration system; discusses the management models of the two 

countries. It is the aim of the study to reveal the similarities and differences of the two countries, 
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which are similar in terms of the phases it has gone through in the historical process, by taking 

into account the administrative features. 

Keywords: Russian Federation, Republic of Turkey, public administration, managerial 

systems, comparative public administration. 
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İKİNCİ FAZ ARAP BAHARI İLE ARAP MİLLİYETÇİLİĞİNİ  

YENİDEN DÜŞÜNMEK 

 

Gökhan Çınkara 

Ankara Üniversitesi 

 

ÖZET 

Arap Baharı (Birinci Faz 2011-2013; İkinci Faz 2018-), Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA, 

Middle East and North Africa) coğrafyasında mevcut rejimlere yönelik demokratik kurumların 

yerleşmesini talep eden halk hareketliliğiydi. Toplumsal talepler ve dinamikler ülkeden ülkeye 

değişiklik gösterse de, temel eksenlerin (demokratik temsil kurumlarının yerleşmesi, hesap 

verebilir idarenin tesisi ve ekonomik kaynakların eşit ve adil dağılımı için mekanizmaların 

kurulması) benzerlik gösterdiği görülmektedir. 2018’de tekrar yinelenen ve hızlanan toplumsal 

mobilizasyon Arap Baharı’nın İkinci Fazı sürecini başlatmıştır. Bu süreçte talepler daha sınırlı, 

daha ulusal ve daha kısa sürelidir. Sınırlı olması şunu ifade etmektedir: siyasi elitlerin istifa 

etmeleri ve yerlerini teknokratik yöneticilere bırakmasıdır. Ulusaldır, çünkü halk ulusal 

kimlikleri aşacak şekilde ne etnik ne de dinsel bağların önemine inanmamaktadır. Kısa sürelidir 

çünkü toplumun temel talepleri sürecin genel ve sistematik bir değişiklikten ziyade, istifa gibi 

kısa süreli taleplere odaklanmasından kaynaklanmaktadır. Bu birleşmeler ve ayrışmalar birlikte 

düşünüldüğünde akademik çalışmanın odağı 1960’ların Arap milliyetçiliğinin 2020’lerin 

dünyasında ne tür bir forma büründüğünün irdelenmesidir. Baas Partisi’nde örgütlenen yerelci, 

seküler ve eşitlikçi talepler zamanla yerini totaliter liderlere bıraktığı görülmüştür. Demokratik 

ve şeffaf bir siyasi sistemin eksikliği, örgütlü dinsel kurumların bu boşluğu doldurması 

sonucunu doğurmuştur. Şimdi ise halk kitleleri dinsel motivasyonlarında yarattığı ayrımcılığın 

(mezhepsel) siyasi istikrarsızlık yarattıklarını görmüşler bunu aşacak ulusal kimliğin önemine 

inanmaya başlamışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Arap Milliyetçiliği, İkinci Faz Arap Baharı, Arap Siyaseti 
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VAN İLİNE YAPILAN BEŞERİ SERMAYE HARCAMALARININ ÜLKE GENELİ 

İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

      

 Dr. Öğr. Üye. Burak ÖKDE 

                Hakkari Üniversitesi 

       

               Dr. Öğr. Üye Fatma ÖKDE 

         Hakkari Üniversitesi 

       

ÖZET 

Beşeri sermaye bir ülkenin, bölgenin veya bir ilin kalkınması için gerekli olan faktörlerden 

biridir. Günümüzde ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için sermaye birikimi ve teknolojik 

ilerleme kadar beşeri sermaye de önemli bir yer tutmaktadır. Beşeri sermaye ile kastedilen 

yetişmiş ve eğitilmiş insan gücüdür. Bu gücü meydana getiren bireylerin eğitimli olmaları 

gerektiği gibi sağlıklı da olmaları gerekmektedir. Bu nedenle Beşeri sermaye kalitesi eğitim ve 

sağlıkla doğru orantılı olmaktadır. Ekonomik büyümenin hızlı ve dengesiz olarak sağlanması, 

derin ve uzun süreli krizleri de beraber getirmektedir. Söz konusu krizler nedeniyle beşeri 

sermaye zarar görmektedir. İşsizlik hızla yükselmekte, eğitim ve sağlık hizmetleri böyle 

dönemlerde aksamaktadır. Dolayısıyla ekonomik krizlerden çıkışlarda zorlanmaktadır. Bu 

nedenle vahşi ekonomik büyüme politikaları yerine, daha dengeli bir süreç olan ekonomik 

kalkınma politikaları izlenmesinin modern ekonomide sık sık tavsiye edildiği görülmektedir. 

Ekonomik kalkınmanın sağlanması ise beşeri sermayeye yapılan yatırımlar ile mümkün 

olmaktadır. Böylece uzun vadeli, refahın topluma yayılabileceği, toplumsal yaşam kalitesinde 

de artışın görülebileceği kalkınmanın temelleri atılmış olacaktır.  

Çalışmamızda Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi, coğrafi ve sosyolojik açıdan önemli bir ili olan 

Van’ın, yıllar içinde merkezi yönetim bütçesinden almış olduğu eğitim ve sağlık harcamaları 

incelenmiştir. Eğitim ve sağlık harcamaları beşeri sermaye kalitesinin artırılması için en önemli 

iki bileşen olarak gösterilmektedir. Söz konusu harcamaların ülke ortalaması ile 

karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışma sonucunda Van’ın almış olduğu beşeri sermaye 

harcamalarının ülke ortalamasına göre değişimi ortaya konulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Beşeri Sermaye, Eğitim Harcamaları, Sağlık Harcamaları 
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MAMAK YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASININ KENTSEL YAŞAM 

KALİTESİNE ETKİSİ 1 2 

   

 Dr. Öğr. Üye. Burak ÖKDE 

                               Hakkari Üniversitesi 

        

                                                                                                        Dr. Öğr. Üye. Fatma ÖKDE 

          Hakkari Üniversitesi 

                 

ÖZET 

Tarih boyunca kentler yaşanan tüm olaylardan etkilenen ve içinde yaşayanları da etkileyen 

dinamik bir organizasyon özelliği taşımaktadır. Kentler yaşadığı tüm süreçlerin bir yansıması 

olarak değişim, dönüşüm, yenilenme ve gelişme gibi reaksiyonlar göstermek durumunda 

kalmaktadır. Kentlerin koşullara uyum sağlamak adına sergilediği tüm çalışmalarda bu 

durumlardan etkilenen toplumun da göz önünde bulundurulması noktasında ve kentlerde yaşam 

kalitesinin arttırılması hususu önem kazanmaktadır. 

Çalışma, kentsel dönüşüm uygulamalarının kentsel yaşam kalitesine olan etkisini farklı çevre 

kaliteleri bağlamında ele alarak incelemiştir. Kentsel dönüşümün kentsel yaşam kalitesine olan 

etkisi alan araştırması olarak seçilen “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi” çerçevesinde 

uygulanan altı mahallede gerçekleştirilmiştir. Kentsel dönüşümün bireyin yaşamını sürdürdüğü 

gündelik çevrenin birçok alanına yansımasının bir sonucu olarak, yaşanılan alanı oluşturan 

çevre kalitelerine doğrudan etkisi ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında ele alınan 

mahallelerde kentsel dönüşüm uygulamaları öncesi ve sonrası karşılaştırılmalı olarak 

değerlendirilerek kentsel yaşam kalitesini oluşturan sosyal, ekonomik, fiziksel çevre kaliteleri 

irdelenmiştir.  Kentsel yaşam kalitesini oluşturan farklı çevre kalitelerine ilişkin göstergeler 

nitel ve nicel araştırma teknikleriyle değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, 

dönüşüm uygulamalarının kentsel yaşam kalitesine olumlu bir etkisi olduğu ortaya 

konulmuştur. Çalışma sonucunda, kentlerde gerçekleştirilen dönüşüm uygulamalarının esas 

hedeflerinden biri kentsel yaşam kalitesini artırmak olup, alan kullanıcıların tüm sürece aktif 

 
1 Bu çalışma Hakkari Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklenmiştir. Proje 

Numarası: SB19BAP5. 
2 Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesinde Doç. Dr. Hasan Yaylı Danışmanlığında 

Hazırlanan “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisinin Toplumsal Yansıması: 

Mamak Örneği” Adlı Doktora Tezinden Üretilmiştir. 
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katılımı sağlanarak, farklı çevre kaliteleri göz önünde bulundurularak bütünlükçü bir bakış 

açısıyla gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kentsel dönüşüm, kentsel yaşam kalitesi, ekonomik çevre, fiziksel çevre 
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AİLE DANIŞMANLIĞI TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK 

ÇALIŞMASI 

     Prof. Dr. Ahmet AKIN 

   İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Nidanur MUTLU 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi YL Öğrencisi 

 

ÖZET 

Bireylerin karşılaştıkları zorluklarla başa çıkarken psikolojik destek almaya karşı tutumları 

farklılık göstermektedir. Toplumsal inanç ve algılar, alınacak hizmetin maddi boyutu, yaşanılan 

kültürel iklim gibi pek çok değişken kişilerin tutumlarını etkilemektedir. Bu tutum olumsuz 

olduğu takdirde, kişinin sorunlarla başa çıkma süreci zorlaşmaktadır. Tutum olumlu olduğu 

takdirde de destek alma süreci hızlanmakta olup, içinde bulundukları zorluklarla baş etme 

süreci kolaylaşmaktadır. Ülkemizde de son dönemlerde aile danışmanlığı uygulamaları 

artmıştır. Bu nedenle bireylerin aile danışmanlığına yönelik bakış açılarını incelemek 

önemlidir. Bu araştırmanın amacı Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği’ni geliştirme, geçerlik ve 

güvenirliğini incelemektir. 

Araştırma 144’ü kadın 64’ü erkek 208 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesi 

sürecinde psikolojik yardım almaya yönelik diğer ölçekler incelenmiş, bunlar aile danışmanlığı 

merkezinde dönüştürülmüştür. Katılımcıların aile danışmanlığı tutumunu ölçmek adına 15 

maddelik bir madde havuzu hazırlanmıştır. Bu maddelerin gramer, anlaşılabilirlik, aile 

danışmanlığı tutumunu ölçmesi açılarından incelenip 12 maddelik uygulama formu elde 

edilmiştir. Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle 

katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Aile Danışmanlığı Tutum 

Ölçeği’nin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 

Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği’nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği 

Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik 

analizleri SPSS 21 paket programı ile yapılmıştır.  

Aile Danışmanlığı Tutum Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi 

sonucunda toplam varyansın %59,32’sini açıklayan, öz-değeri 7,1 olan tek boyutlu ve 12 

maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı 

.93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .61 ile .87 arasında sıralanmaktadır. Cronbach 
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alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam 

korelasyon katsayıları .55 ile .83 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Aile Danışmanlığı 

Tutum Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aile Danışmanlığı Tutumu, geçerlik, güvenirlik. 
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EŞLER ARASI MANEVİ DUYARLIK ÖLÇEĞİ: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

 

  Prof. Dr. Ahmet AKIN 

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Nurdan SUBAŞI 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

 

ÖZET 

Haz ve hız çağının yaşandığı günümüz dünyasında, bireysel ya da toplumsal olarak yaşanılan 

sorunlara pozitivist ve materyalist anlayışların çok fazla çözüm üretememesi, insanoğlunu 

özüne yönelik bir arayışa sevk etmektedir. Ailedeki yapısal ve sosyokültürel değişime bağlı 

olarak eşler arasında yaşanılan sorunlar da kültürel ve manevi değerlerimize uygun, hayatı 

anlamlı kılacak danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Ruh sağlığına olan faydası 

yanında, yaşanılan sorunlarla başa çıkma noktasında manevi duyarlıkların; bireylere sosyal 

ilişkilerden eşler arası iletişime kadar insani olan her alanda katkısı olmaktadır. Bu nedenle 

manevi değerlerin eşler arasındaki ilişkiye olan etkilerini saptamak için, manevi duyarlıkları 

değerlendirebilecek geçerli ve güvenilir ölçme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

araştırmanın amacı, Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği’ni geliştirmek, geçerlik ve 

güvenirliğini incelemektir. 

Araştırma 212’si kadın 71’i erkek 283 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesi 

sürecinde öncelikle eşler arası manevi duyarlık ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Bu 

incelemeler sonucunda 16 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuş ve bu maddeler gramer, 

anlaşılabilirlik ve eşler arası manevi duyarlığı ölçüp ölçmediği noktalarında incelenerek, 

sonuçta 14 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği 1 

“kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir 

derecelendirmeye sahiptir. Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği’nin madde analizi için 

düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Eşler Arası Manevi Duyarlık  

Ölçeği’nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık 

güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 22 paket programı 

ile yapılmıştır.  
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Eşler Arası Manevi Duyarlık Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi 

sonucunda toplam varyansın %48’ini açıklayan, öz-değeri 6,75 olan tek boyutlu ve 14 

maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı 

.93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .50 ile .82 arasında sıralanmaktadır. Cronbach 

alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .90 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam 

korelasyon katsayıları .48 ile .75 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Eşler Arası Manevi 

Duyarlık Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eşler Arası Manevi Duyarlık, Geçerlik, Güvenirlik. 
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KAZAKİTAN’DA GÖRSEL İŞİTSEL MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN HUKUKSAL 

DAYANAĞINA GENEL BAKIŞ 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЯ ЕРКІНДІГІНІҢ ЗАҢНАМАЛЫҚ 

НЕЗІГДЕМЕСІ 

 

Galymzhan TAZHIBAYEV KUANISHBEKULY 

L.N.Gunilov Avrasya Milli Üniversitesi, Gazetecilik ve Siyasi bilimler Fakültesi 

 

ÖZET 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 1991 yılında bağımsızlığını 

kazanan devletlerden biri olan Kazakistan’da radyo ve televizyon yayıncılığının günümüze 

kadar geçirdiği süreç göz önünde tutularak şu iki soruya cevap aranmıştır: ‘Kazakistan’da bu 

süreçte (devlet tekelinden çoğulcu sisteme geçişte) kitle iletişim araçlarının düzenlenmesi ve 

denetlenmesi bakımından nasıl bir yol izlenmiştir?’ ve ‘Dünyada radyo ve televizyon 

yayıncılığındaki gelişmeler karşısında Kazakistan’ın durumu, yani artı ve eksileri nelerdir?’.  

Kazakistan Cumhuriyeti, demokratik bir toplum yaratma hedefine doğru yayın politikalarına 

yönelmiştir. Kazakistan Cumhuriyeti 90’lı yılların başında, radyo ve televizyon yayıncılığında 

devlet tekelinden çoğulcu sisteme geçilmiştir. Çoğulcu sistemin gelişmesiyle beraber ifade 

(söz) hürriyeti anlam kazanmış ve 70 yıl boyu üzeri kapalı kalan konular gün yüzüne 

çıkartılarak konuşulmaya, tartışılmaya başlamıştır.  

Anahtar Sözcükler: İfade (söz) hürriyeti,Kazakistan’da radyo ve televizyon yayıncılığı, 

Radyo ve televizyon yayıncılığında denetim,Uluslararası medya mevzuatı. 
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WILLIAM WALLACE VE I. İSKOÇ BAĞIMSIZLIK SAVAŞININ BAŞLAMASI 

 

Dr. Halil Yavaş  

halil.yavas@yahoo.com 

 

ÖZET 

İngiltere kralı I. Edward, 1294’ten sonra Fransa ile savaşa girişmiş ve bu süreçte feodal olarak 

kendisine bağlı olan İskoçya’nın desteğini talep etmişti. Ancak İskoçlar buna yanaşmayınca o 

da 1296’da İskoçya’yı işgal etti ve kralları John Balliol’u esir aldı. Fakat İskoç soyluları teslim 

olmadılar ve direnişe başladılar. O dönemde zaten İngiltere’nin yerel yöneticileriyle sorun 

yaşamakta olan William Wallace’ı direnişin lideri seçtiler. Wallace, 1297’ye kadar küçük çaplı 

baskınlarla İngilizleri taciz etti. 1297’ye gelindiğinde ise Stirling köprüsünde İngiliz ordusuyla 

giriştiği savaşta onları ağır bir şekilde mağlup etti. 

Bu zafer onun namına nam katmıştı. Nitekim sonrasında kendisine, o dönem için önemli bir 

paye olan “İskoçya’nın Koruyucusu” unvanı verildi. Wallece, 1298’e kadar İskoçya’ya hâkim 

olmasının yanı sıra İngiliz hâkimiyetindeki bölgelere de baskınlar tertip etti. Lakin 1298’de 

yine İngilizlerle yaptığı Falkrik savaşı ile talihi tersine döndü. Bu savaşta yaşadığı hezimet onun 

ilerlemesini durdurmuş, dahası geri çekilmek zorunda bırakmıştı. Ne hazindir ki İskoç soyluları 

da onu terk etmeye başladılar. Yanında kalan az sayıdaki taraftarıyla 1304’e kadar gerilla taktiği 

uygulayarak direnişini sürdürdü. Fakat 1304’te yaşanan ikinci Stirling savaşında İskoçlar çok 

büyük bir yenilgi yaşamış ve o dönem için direniş çökmüştü. Bir süre daha kaçak bir şekilde 

yaşayan Wallace, maalesef İskoç soylularının ihaneti neticesinde 1305’te yakalandı ve 

akabinde son derece korkunç bir yöntemle idam edildi. 

Ancak onun ölümü İskoç bağımsızlık mücadelesini sonlandırmamıştı. Aksine İngiltere kralının 

feodal tahakkümüne karşı başlayan isyan artık milliyetçi bir nitelik kazanmaya başlamıştı. 

Tıpkı kendisinden 150 yıl sonra, yine İngilizlerle devam eden Yüzyıl savaşlarında Jeanne 

d'Arc’ın mücadelesinin neticesinde olduğu gibi. 

William Wallace yaşarken her ne kadar İskoç soylularının ihanetine uğramışsa da dönem 

kroniklerinden öğrendiğimize göre halkın gözünde çok saygın bir yer edinmişti. O artık Robin 

Hood, William Tell ve Kral Arthur gibi zamanın popüler figürlerine denk bir kahraman 
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olmuştu. Öyle ki döneme ait eserlerden anladığımız kadarıyla XIV. yüzyılda Henry The 

Minstrel’ın  (Kör Harry) onun için yazdığı övgü dolu uzun şiirinden önce bile Wallace, halkın 

gözünde neredeyse azizlik mertebesine yükselmişti. Muhtemelen bu sevginin temelinde onun 

İskoç bağımsızlık savaşı için korkunç bir şekilde can vermesi yer almaktadır. Belki de Kör 

Harry’nin ifadesine göre, karısının intikamını almak için yola koyulması sonrasında bu savaşın 

başlamış olması da ayrıca bir anlam içermektedir. Şu bir gerçek ki ilerleyen dönemlerde ona 

duyulan sevgi sürekli arttı. Bugün bile İskoçya’daki birçok yer isminde onun adı yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler : William Wallace, I. Edward, Stirling Savaşı, İskoç Direnişi.  
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İNGİLİZ MÜHTEDİ LORD HEADLEY (ö. 1935) VE KURMUŞ OLDUĞU BRİTANYA 

MÜSLÜMAN CEMİYETİ 

 

Aydın Bayram 

Artvin Çoruh Üniversitesi 

ÖZET 

İngiliz asilzâdelerinden tam adı Rowland George Allanson-Winn (1855-1935), Cambridge 

Üniversitesi’inden mezun olduktan sonra İngiliz ordusu ve brökrasisinde önemli mevkilerde görev 

almıştır. Headley’in beşinci baronu olarak ‘lord’ ünvanını 1877 yılında almasıyla bundan sonra Lord 

Headley ismiyle meşhur olmuş ve 1913 yılında Hindistan’dan Londra’ya gelen Hoca Kemaleddin 

(ö.1932) adında asıl mesleği avukat olan bir zatla tanıştıktan sonra İslamiyet’i seçmiştir. Aynı yıl Hoca 

Kemaleddin ile birlikte Hacca giden Lord Headley, Müslüman olduktan sonra Şeyh Rahmetullah-ı 

Faruk adını almıştır. 

Lord Headley 1914 yılında Londra’da kurmuş olduğu British Muslim Society (Britanya Müslüman 

Cemiyeti) vasıtasıyla İslam hakkında hem ulusal hem de uluslararası seviyede pek çok seminer ve 

konferanslar vermiştir. İslam’ın akıl ve mantık dini olduğunu pek çok yazısında kaleme alan Lord 

Headley, kendisi gibi aristokrat sınıfından İngilizlerin İslam’a girişlerinde hayatî rol oynamıştır. Sosyal 

statüsü yüksek biri olan Lord Headley, kurmuş olduğu Britanya Müslüman Cemiyeti vasıtasıyla İslam 

içerisinde var olan mezhebî farklılıkları ve anlaşmazlıkları göz ardı ederek farklı etnik ve dini gruplardan 

gelen Müslümanları bir araya getirmede önemli gayretler sarf etmiştir.  

Bu tebliğ, Lord Headley’in kısa bir biyografisiyle başlayarak onun İslam’a giriş sürecini, niçin 

Müslüman olduğunu ve kurmuş olduğu cemiyet ile ne gibi dini ve kültürel faaliyetlerde bulunduğunu 

ele almaktadır. Bu araştırma, 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde Müslüman olan bir İngiliz’in İslam’a hangi 

katkıları sağladığını ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın, günümüzde 

Avrupa’da yaşamakta olan önemli ölçüde mühtedi (convert) ve orada yaşamakta olan diğer 

Müslümanlara (göçmen ve native born) ilham kaynağı olacağı kanaatindeyim. 

Anahtar Kelimeler : Britanya, Mühtedi (convert), İslam Cemiyeti, Londra, 20.yüzyıl 
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SÂMÂNÎLER DEVLETİNDE ŞAHSÎ ÇEKİŞMELERİN İSYAN SÜRÜKLEDİĞİ 

BİR TÜRK KOMUTAN: HÜSÂMÜDDEVLE EBÜ’L-ABBAS TAŞ 

 

Doç. Dr. Abdullah Duman 

                                                                                         Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

ÖZET 

Ebü’l-Abbas Taş, dönemin çok sayıda ünlü komutanı gibi Sâmânîler Devleti’nde 

gulâmlık sisteminden yükselerek devletin önemli kademelerinde görev yapmış olan 

Türklerden birisidir. Kölelikten geldiğini bildiğimiz Ebü’l-Abbas Taş’ın geçmişi ve ailesi 

hakkında kaynaklar bilgi takdim etmemektedir. Onunla ilgili kayıtlara Sâmânîlerin yıkılış 

süreci emirlerinden Nuh b. Mansur (365-387/976-997) döneminde rastlıyoruz. Bu 

kayıtlara göre o,  Nuh b. Mansur’un babası Emir Sedîd I. Mansur b. Nuh (350-365/961-

976) döneminde Ebu Ca’fer el-Utbî’nin hizmetkârı olarak görünmektedir. Yine onun 

tarafından I. Mansur’a hediye edilmiştir.  

Nuh b. Mansur tahta çıktığında başkentteki işlerin başına Fâik el-Hâssa ve Ebü’l-

Abbas Taş’ı getirdi. Hacebetü’l-Kebîre görevi verilen Ebü’l-Abbas Taş, Sâmânî 

sarayında Emir’den sonra ikinci adam olarak görev yaptı. Ebü’l-Abbas Taş, 371/981-

82’de vezir Ebü’l-Hüseyin Abdullah el-Utbî’nin gayretleri ile Ebü’l-Hasan Sîmcûrî’nin 

yerine Horasan’ın merkezî şehri Nîsâbûr’a vali olarak atandı. Bu atama Nuh b. Mansur 

döneminde iç çekişmelerin, komutanlar arasındaki nüfuz mücadelelerinin de başlangıcı 

oldu. 

Büveyhî emiri Azududdevle ile anlaşamayan kardeşi Fahruddevle Cürcan’a giderek 

Kâbus b. Veşmgîr’e sığınmıştı. Onlar 371/981’de Müeyyedüddevle’nin ordularına 

yenilince Nîsâbûr’a kaçarak Ebü’l-Abbas Taş’a sığındılar. Nuh b. Mansur’un emri ile 

Ebü’l-Abbas, Horasan ordusu Fahruddevle ve Kâbus’un hakkını geri vermek için 

Cürcan’ı kuşattı ise de mağlup olarak geri çekildi. Bu mağlubiyetin intikamının alınması 

için başkentte hemen yeni bir ordu hazırlandı ancak Buhârâ’da vezirin bir suikasta kurban 

gitmesi hazırlanan ordunun harekete geçmesini engelledi. Çıkan karışıklığa müdahale 

etmesi için başkente çağrılan Ebü’l-Abbas Buhârâ’ya giderek duruma el koydu. Bu arada 

kendine yakın olan Ebü’l-Hüseyin el-Müzenî’nin de vezir olarak atanmasını sağladı. Bu 

arada Horasan’da nüfuz mücadeleleri içinde yer alan Ebu Ali Sîmcûr ondan Nîsâbûr 

valiliğini elde etti. Ebu Ali daha sonra Fâik el-Hâssa ile de anlaşınca Horasan’da merkeze 
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karşı bir güç oluşturmuş oldu. Bu gücün üzerine gönderilen Ebü’l-Abbas onlarla 

Âmülüşat’ta karşılaştı. Ancak savaş yerine anlaşma tercih edildi. Bu anlaşmaya göre 

Nîsâbûr Ebü’l-Abbas’a verildi. Böylece o, tekrar Horasan valiliğini elde etmiş oldu. 

Ebü’l-Abbas başkentten ayrılmadan el-Müzenî vezirlikten azledilmiş yerine 

Abdurrahman el-Fârisî atanmıştı. Ebü’l-Abbas, Horasan’da Ebu Ali ve Fâik’le uğraşırken 

Buhârâ’da Abdurrahman el-Fârisî de görevden alındı yerine Abdullah b. Uzeyr atandı. 

Abdullah b. Uzeyr, Ebü’l-Abbas Taş’a muhalif birisi idi. Bu sebeple Nuh b. 

Mansur’a etki ederek onun Horasan valiliğinden azledilmesini yerine Ebü’l-Hasan 

Sîmcur’un atanmasını sağladı. Ebü’l-Abbas’a ise Nesa ve Ebiverd verilmişti. Bu durum 

onun başkentle arasının açılmasına sebep oldu. O, 373/983-84’de Cürcan’da tekrar 

emirlik koltuğuna oturmuş olan Fahruddevle’den yardım istedi. Fahruddevle de onun 

yardımına bir ordu gönderdi. Bu ordu ile Ebü’l-Hasan Sîmcûr ve Fâik’in ordusunu 

mağlup ederek Nîsâbûr’a tekrar hâkim oldu. Bu arada Emir Nuh’a gönderdiği özür 

bildiren mektubu kabul görmedi. Horasan’da komutanlar arasındaki nüfuz mücadeleleri 

ise sürüyordu. Bir önceki savaşta Kuhistan’a kaçmış olan Ebü’l-Hasan Sîmcûr geri 

dönerek Fâik’le anlaştı. Onlara oğlu Ebu Ali Sîmcûr da katılmıştı. Nîsâbûr’da 377/987-

88’de yapılan savaşı Ebü’l-Abbas Taş kaybetti ve tekrar Cürcan’a kaçtı. Bir yıl sonra bu 

şehirde vebadan vefat etti.  

Anahtar Kelimeler: Sâmânîler, Gulâm Sistemi, Hüsamüddevle Ebü’l-Abbas Taş, 

Nuh b. Mansur, Mâverâünnehir, Horasan. 
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KADERİN DÖNGÜSÜNDEKİ SULTAN: GIYASEDDİN KEYHÜSREV 

 

Doç. Dr. Abdullah Duman 

        Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

         

ÖZET 

Gıyaseddin Keyhüsrev, Türkiye Selçuklu sultanı İzzeddin Kılıç Arslan (1155-1192)’ın 

en küçük oğludur. Annesinin Bizans imparatorluk ailesine mensup olduğu iddia edilmektedir. 

İzzeddin Kılıç Arslan 1184-1185’de ülkesini oğulları arasında paylaştırdığında Gıyaseddin 

Keyhüsrev’e Bizansla sınır bölgesi olan Uluborlu ve Kütahya yöresi düştü. İzzeddin Kılıç 

Arslan’ın ülkesini oğulları arasında paylaştırması kardeşler arasında taht kavgalarını da 

beraberinde getirdi. Özellikle uç bölgelerdeki şehzadeler bir taraftan taht mücadeleleri, bir 

taraftan da Bizans’la uğraşıyorlardı. Bu günlerde Haçlılar da Selçukluların uğraştığı ana 

gailelerden birisini oluşturuyordu.  

Sivas ve Aksaray çevresini idare eden Kudbeddin Melikşah, 1189’da başkent Konya’ya 

gelerek babasını emri altına aldı. Nitekim Üçüncü Haçlı Seferi (1189-1192)’nde Friedrich 

Barbarossa’nın orduları 1189’da başkenti kuşattıklarında, Konya, Kudbeddin Melikşah ve 

babası Kılıç Arslan tarafından savunuldu. 

1191’de Kutbeddin Melikşah, babasını da hâkimiyet mücadelesine sürükleyerek 

Malatya’yı kardeşi Kayserşah’ın elinden aldı. Akabinde diğer kardeşi Nureddin Sultanşah’a 

bağlı olan Kayseri’yi kuşatması Kılıç Arslan’ın Uluborlu’daki en küçük oğlu Gıyaseddin 

Keyhüsrev’in yanına kaçması ve onu veliaht ilan etmesi ile sonuçlandı. Kılıç Arslan daha sonra 

Keyhüsrev’le Konya üzerine yürüdü ve başkenti Melikşah’dan geri aldı. 1192’de Gıyaseddin 

Keyhüsrev’le birlikte Melikşah’ın üzerine yürüdü ve Aksaray’ı kuşattı. Ancak kuşatma 

sırasında hastalandı ve geri getirildiği Konya’da 26 Ağustos 1192’de vefat etti. Kılıç Arslan’ın 

vefatı ile Selçuklu tahtına vasiyeti gereği Gıyaseddin Keyhüsrev oturdu.  

Gıyaseddin Keyhüsrev, 1196’da Tokat meliki olan ağabeyi Rükneddin Süleymanşah 

tarafından azledilip tahttan indirildi. Süleymanşah’ın emannamesi ile Konya’dan ayrıldıktan 

sonra kardeşlerinin meliklik yaptığı şehirleri dolaştı. Daha sonra da İstanbul’a Bizans 

imparatoru III. Aleksios Angelos (1195-1203)’un yanına gitti. Dördüncü Haçlı Seferi (1200-

1204)’nin yönü 1203’de İstanbul’a dönüp şehir işgal edildiğinde III. Aleksios Avrupa’ya 
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kaçarken Keyhüsrev kayınpederi Manuel Mavrozomes’in Menderes Vadisi’ndeki kalesine 

çekildi. Süleymanşah’ın 1205’deki vefatı ile Konya’da ikinci kez sultan oluncaya kadar bu 

kalede kaldı. Kader onu, İstanbul’un 1204’deki yağmasının ardından İznik’te kurulan devletin 

imparatoru Theodoros Laskaris’le 1211’de, Alaşehir’de karşı karşıya getirdi. Bu savaşta 

Laskaris’in ordusunu yendi ancak savaş meydanında Rum bir askerin bıçak darbesi ile şehit 

oldu.  

Bu tebliğde Anadolu’yu yurt edinme gayretlerinin öncülerinden Sultan Gıyaseddin 

Keyhüsrev ve dönemi araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Anadolu Selçuklu Devleti, Bizans İmparatorluğu, Haçlı Seferleri, 

Gıyaseddin Keyhüsrev, İzzeddin Kılıç Arslan, I. Theodoros Laskaris. 
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TURKEY`S SHIFTING ROLE IN THE MIDDLE EEAST 

 

 

Asst. Prof. Karol BIENIEK 

Pedagogical University,Cracow, Poland 

 

Abstract 

With no doubts Turkey as a Middle Eastern country has its own aspirations and purposes 

towards this region. What is even more current proceedings at the Middle East open the way 

for Ankara to become a successful mediator in the several regional conflicts since Turkey still 

does have enough abilities and resources to spread its influence. All this overlaps with Turkey`s 

own perception of its regional role and a pursuit of new framework of its foreign policy in 

general since EU direction seems to be suspended mainly due to ambiguity of several European 

countries. This paper basically seeks to explain the nature of the Turkey`s foreign policy 

towards the Middle East, before and after the Arab Spring and also in the current period. 

Answering the question if current foreign policy of Ankara is an expression of simple political 

pragmatism or rather a becoming regional mediator ambitions, remains main purpose of this 

article.  

 

Keywords: Turkey, Middle East, Arab Spring, Influence, Foreign Policy 
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EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA İLKESİ VE BU KAPSAMDA BİLGİ 

SUİSTİMALİ SUÇUNDAN KAYNAKLANAN CEZAİ SORUMLULUĞUN 

İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Gizem DURSUN 

Yaşar Üniversitesi 

ÖZET 

Küreselleşen ve her gün gelişerek değişen dünyada meydana gelen suçlar da fazlasıyla değişim 

göstermiş, yeni suç tiplerinin varlığı kabul edilmiştir. Bu değişimde özellikle teknolojik ve 

siyasal gelişmelerin etkisi göz ardı edilemeyeceği gibi, bu anlamda en kapsamlı değişimin de 

ekonomik suçlar üzerinde gerçekleştiği ifade edilmelidir. Tüm bu hususlar, ekonomik suçları, 

ekonomik suçların ne şekilde yaptırıma tabi tutulması gerektiğini üzerinde durulmaya değer 

kılmaktadır. Ekonomik suçların ekonomik cezalar aracılığıyla yaptırıma tabi tutulmasının 

menfaat dengesini çok daha iyi sağlayacağı ifade edilmektedir. Zira ekonomik suçların ortaya 

çıkması ve tespiti zor olduğu gibi, belirli kişilerce işlenebilen suçlar olduklarından hapis 

cezaları aracılığı ile caydırıcılığın sağlanmasının zor olduğu ileri sürülmektedir. İlke, doktrinde 

sıklıkla sözü edilmiş ancak uygulamada yer bulamamış bir ilke olmuştur. Sermaye Piyasası 

Kanunu’nda yapılan değişiklikler sırasında da ilkesinin dikkate alındığı belirtilmişse de, 6362 

sy. SerPK’nın ilkenin gereklerini bilgi suistimali suçu bakımından sağlamadığı açıktır. Ek 

olarak, ekonomik yaptırımların bu kapsamda da özellikle adli para cezalarının cezalandırmadan 

beklenen en temel sonuç olan caydırıcılığı sağlayamadığı kabul edilerek, fail üzerinde daha ağır 

neticeler meydana getiren hapis cezalarının uygulanması yoluna gidildiği görülmektedir. Tebliğ 

kapsamında; ekonomik suçlar ve bu anlamda “ekonomik suça ekonomik ceza ilkesi” üzerinde 

durulacaktır. TCK’da benimsenen yaptırım sistemleri ile SerPK’da düzenlenen bilgi suistimali 

suçu için öngörülen yaptırım bu kapsamda değerlendirilecektir. Bu değerlendirme kapsamında 

20.02.2020 tarih ve 7222 sy. Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun aracılığıyla yapılan değişiklikler de dikkate alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik suç, ekonomik yaptırım, bilgi suistimali suçu, sermaye piyasası 

suçları, içeriden öğrenenlerin ticareti suçu. 
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ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA YASAĞININ KİŞİ 

BAKIMINDAN (Ratione Personae), YER BAKIMINDAN (Ratione Loci) VE KONU 

BAKIMINDAN (Ratione Materiae) UYGULANABİLİRLİĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Hakan Erkiner 

Marmara Üniversitesi 

ÖZET 

BM Şartı madde 2/4, kişi bakımından yâni ratione personae uygulanabilirlik bakımından, 

devletlere yükümlülük yüklemektedir. Bu yükümlülük erga omnes bir yükümlülüktür. Nitekim 

jus cogens kurallardan erga omnes yükümlülükler doğar ve BM Şartı 2/4’ün jus cogens bir 

norm olduğu hususunda uluslararası hukukta bir mutâbakat vardır.1 BM Şartı 2/4, yer 

bakımından yâni ratione loci uygulanabilirlik bakımından devletlerin ülkelerini korumaktadır.2  

BM Şartı 2/4’ün konu bakımından yâni ratione materiae uygulanabilirliğini anlatmak için 

öncelikle maddede geçen kuvvet kavramını açıklamak gereklidir. Şart doğrudan kuvvet 

kullanılmasını yasaklayarak fiilen silâh kullanılmasını engellemek istemekte ve silâh 

kullanmanın üzerine yapıştırılan hukukî etiket ile ilgilenmemektedir. BM Şartı fiilen kuvvet 

kullanılmasını yasakladığı gibi onun hazırlık aşaması da olabilen kuvvet kullanma tehdidinde 

bulunmayı da yasaklamaktadır. Kuvvet kullanma tehdidinde bulunma fiilen kuvvet 

kullanmanın hazırlığı olabileceği gibi bu tehdidin yöneldiği devleti fiilen kuvvet kullanmadan 

istenileni yapmaya sevk etmek için korkutmak amacıyla da yapılabilir. Her hâlükârda kuvvet 

kullanma tehdidinde bulunmak da kuvvet kullanmanın kendisi gibi BM Şartı madde 2/4’de 

yasaklanmıştır. Kuvvet kullanma tehdidinin de kuvvet kullanmanın kendisi gibi yasaklanması, 

fiilî düşmanlığa ve çatışmaya varmayan sadece savaş ilânı yapılan durumların da 

yasaklanmasını kapsamaktadır. Nitekim her savaş ilânı asgarîde bir kuvvet kullanma tehdidi 

içerir. Tehdit genel olmamalı somut olarak belirli bir devlete yönelmeli, silâhlı bir saldırıyı kast 

ederek doğrudan olmalı ve açıkça ifâde edilmelidir.3 Şunu da belirtmek lâzımdır ki şâyet kuvvet 

kullanmanın kendisi meşrû ise bu durumda kuvvet kullanma tehdidinde bulunmanın kendisi de 

meşrûdur. Meşrû müdâfaa durumu ifâde edilen hususu oluşturur. BM Şartı 2/4’ü konu 

bakımından yâni ratione materiae uygulanabilirlik bakımından incelerken silâhlı kuvvet 

 
1 Ahmet Hamdi Topal, “Uluslararası Hukukta Devlet Destekli Terörizme Karşı Kuvvet Kullanma”, T.C. Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara, 2004, s. 119. 
2 Naim Demirel, BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Barışın Korunması, Derin, İstanbul, 2015, ss. 16-19. 
3 Robert Kolp, Ius contra bellum, Bruylant, Bruxelles, 2009, s. 243. 
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konusunun da üzerinde durmak gereklidir. BM Şartı madde 2/4’ün sadece silâhlı kuvvet 

kullanımını işlediği uluslararası hukuk öğretisindeki genel anlayıştır.4 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Hukuk - Uluslararası Kuvvet Kullanma Yasağı - Uluslararası 

Silâhlı Saldırı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Robert Kolp, Ius contra bellum, s. 245; René Värk, “The Use of Force in the Modern World: Recent Developments 
and Legal Regulation of the Use of Force”, Baltic Defence Review, no. 10, vol. 2/2003, s. 33; 
https://www.bdcol.ee/files/docs/bdreview/bdr-2003-10-section2-article2.pdf (12.04.2020). 
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BAYRAK DEVLETİNİN YABANCI GEMİ MÜRETTEBATI ÜZERİNDEKİ 

(DİPLOMATİK) HİMAYESİ 

  

Dr. Öğr. Üyesi Ali BAL 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

ÖZET 

Uluslararası hukukun temel bir ilkesi gereğince, devlet, bir başka devletin uluslararası 

hukuka aykırı eyleminden zarar görüp, olağan yollardan giderim sağlayamayan vatandaşını 

koruma hakkını haizdir. Bir kişinin bu şekilde uğradığı zararın dolaylı olarak onun uyrukluğunu 

taşıdığı devlete verilmiş bir zarar olduğu varsayımına dayanan “diplomatik himaye” 

(diplomatic protection) hakkı, devletin uyruklarının uluslararası hukukun ihlalinden doğan 

haklarını üstlenerek uluslararası alanda durumun düzeltilmesi yollarını arayabilmesini ifade 

eder. Diplomatik himaye, müzakerelere başlama, diğer devletler veya uluslararası örgütler 

nezdinde girişimde bulunma, uluslararası yargıya başvurma biçiminde işletilebilir. 

Bir devletin bir kişi (veya nesne) için diplomatik himaye sağlayabilmesi, onun söz 

konusu devletin uyrukluğunu taşımasına bağlıdır. Bununla birlikte, Uluslararası Hukuk 

Komisyonunun 2006’da tamamladığı Diplomatik Himayeye İlişkin Taslakta, geleneksel 

esastan ayrılarak, devletin belirli şartlarla ülkesindeki vatansızlar ve mülteciler için diplomatik 

himaye sağlayabileceği öngörülmüştür. Yine, Taslağın 18. maddesine göre, bir gemiye 

uluslararası hukuka aykırı bir eylemle verilen zararla bağlantılı olarak mürettebat üyelerinin 

zarar görmesi durumunda bayrak devleti -hangi uyrukluğu taşıdıkları önemli olmaksızın- onlar 

adına giderim arama hakkına sahiptir; bu hak mürettebatın uyrukluğunu taşıdığı devletlerinin 

diplomatik himaye hakkını etkilemez. Bayrak devletinin yabancı mürettebat açısından giderim 

arama hakkı diplomatik himaye olarak nitelendirilmese de, bu koruma biçiminin diplomatik 

himayeye benzediği açıktır. 

Uluslararası hukukta gemiler bakımından diplomatik himaye hakkı münhasıran bayrak 

devletine ait olup; bu (ya da benzer bir) korumanın gemiyle birlikte -belirli şartlarla- gemideki 

herkesi ve her şeyi kapsadığı şeklinde geniş yorumlanması, birtakım devlet uygulamaları ve 

uluslararası yargı ve hakemlik kararlarıyla da teyit edilmektedir. Nisbeten yakın dönemlerde 

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, ticarî gemilerin mürettebatıyla birlikte alıkonulmasıyla 
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ilgili M/V “Saiga” (No. 2) Davası ile M/V “Virginia G” Davasında, “geminin bütünlüğü” 

yaklaşımı çerçevesinde bayrak devletinin yabancı mürettebatın gördüğü zararlar sebebiyle hak 

talep edebileceğini kabul etmiştir. Yine Mahkeme, Rusya’nın Hollanda bayraklı bir 

Greenpeace gemisini mürettebatıyla birlikte alıkoymasıyla ilgili Arctic Sunrise Davasına 

ilişkin geçici tedbir kararında, aralarında Rus vatandaşlarının da bulunduğu mürettebat 

üyelerinin serbest bırakılmasını öngörmüştür. Uyuşmazlık için oluşturulan Hakemlik 

Mahkemesi, esas hakkındaki kararında, üzerindeki her şey ve işletime katılan veya işletimle 

ilgili herkesle birlikte bir bütün teşkil eden geminin, bayrak devletinin yetkisine bağlı olduğunu; 

bayrak devletinin müdahalede bulunan devlete karşı bu devletin uyrukluğunu taşıyan 

mürettebat için olsa dahi himaye hakkını ileri sürebileceğini teyit etmiştir. 

Sunumumuzda -diplomatik himaye müessesesini takviye eden- bayrak devletinin 

yabancı mürettebatın haklarını uluslararası alanda koruma hakkının dayanağı, temel amaç ve 

özellikleri, uygulamadan örneklerle açıklanıp; bu koruma biçiminin önemi ve tartışmalı 

noktaları değerlendirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: uluslararası hukuk, diplomatik himaye, uyrukluk şartı, bayrak 

devleti, yabancı gemi mürettebatı 
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BALIKÇI İLE HANIMI MASALININ ORDU VE GRİMM KARDEŞLER 

VARYANTLARININ EPİZOT VE MOTİF MUKAYESESİ 

 

                                Mustafa Eren 

Giresun Üniversitesi 

 

ÖZET 

Masallar olağanüstü yer, zaman ve kahramanlardan oluşan insanları hem eğlendiren hem de 

eğiten bir tür olarak bilinirler. Dünya üzerindeki masalların tek bir kaynaktan türediği yönünde 

görüşler olduğu gibi birbirine benzer masalların farklı kültürlerden doğabileceği görüşünü 

savunanlar da vardır. Birbirine benzeyen masallara varyant veya eş metin adı verilmektedir. İki 

veya daha fazla masalın birbirinin varyantı olabilmesi için epizot ve motif benzerliğinin olması 

gereklidir.  

Ordu yöresinden 1990’lı yıllarda tarafımızca derlenen “Balıkçı ile Hanımı Masalı”nın epizotları 

ve motifleri ile Grimm Kardeşler tarafından 19. yüzyılın başlarında derlenen “Balıkçı ile 

Hanımı Masalı”nın epizot ve motifleri incelendiğinde her iki masalın da birbirinin varyantı yani 

eş metni olduğu görülmektedir. Farklı coğrafyalardan derlenen bu masalların epizot ve motif 

benzerlikleri dikkat çekicidir. Bu benzerlikler bizi masalların aynı kökenden doğup 

yayıldıklarını öne süren köken ve yayılmacılara katılmaya götürmektedir. 

Ulubey’den derlenen masal deniz kenarında geçerken Grimm kardeşlerinki göl kenarında 

geçmektedir. Ulubey’den derlenen masalda balık Yunus Balığı iken Grimm kardeşlerinki Pisi 

Balığı’dır. Ulubey’den derlenen masalda Yunus Balığı’nın ne olduğundan bahsedilmezken 

Grimm kardeşlerin masalında Pisi Balığı aslında büyü yapılmış bir prenstir. Ulubey’den 

derlenen masalda kadın padişah, imparator ve Allah olmayı isterken Grimm kardeşlerin 

masalında kadın beş şey ister. Bunlar: ev, kral, imparator, papa ve tanrı olmaktır. Her iki 

masalda da son istek felaketle sonuçlanır büyü bozulur her iki kadın da eski hâline ve yaşamına 

döner. Bunun nedeni birinde Allah diğerinde Tanrı olmayı istemeleridir.Bu çalışmada Ordu 

yöresinden ve Almanya’dan farklı tarihlerde derlenen iki masalın epizot ve motifleri 

karşılaştırılarak bu iki masalın birbirinin varyantı olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Balıkçı ile Hanımı Masalı, Ordu, Grimm Kardeşler, Varyant. 

 
 Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlanmakta olan “Ulubey Halk Bilimi Monografisi” adlı 
doktora tezimizden üretilmiştir. 
 Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, 
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ABSTRACT 

Fairy tales are known as a genre that both entertains and educates people of extraordinary space, 

time and heroes. While there are opinions that fairy tales on the world derive from a single 

source, there are also those who advocate the view that similar tales can be born from different 

cultures. Tales that look alike are called variants or identical text. In order for two or more tales 

to be variants of each other, episodes and motifs must be similar. 

When the episodes and motifs of the “Tale of the Fisherman and His Wife” compiled by us 

from the Ordu region in the 1990s and the episodes and motifs of the “Tale of the Fisherman 

and His Wife” compiled by the Grimm Brothers at the beginning of the 19th century, it is seen 

that both tales are variants, that is, the co-text. Episodes and motif similarities of these tales 

compiled from different geographies are remarkable. These similarities lead us to join the 

origins and propagandists who claim that fairy tales are born and spread from the same origin. 

The fairy tale compiled from Ulubey passes by the sea, while the brothers Grimm pass by the 

lake. In the fairy tale compiled from Ulubey, the fish is Dolphin, while the brothers of Grimm 

are Flounder. While the story of Dolphin is not mentioned in the fairy tale compiled from 

Ulubey, the Flounder of Grimm brothers is actually a magic prince. In the fairy tale compiled 

from Ulubey, the woman wants to be the sultan, emperor and Allah, while the woman wants 

five things in the fairy tale of the brothers Grimm. These are: home, king, emperor, pope and 

god. In both tales, the final desire results in disaster. The reason for this is that they want to be 

God in one and the other in God. 

In this study, by comparing the episodes and motifs of two tales compiled from Ordu region 

and Germany at different dates, it was tried to determine whether these two tales are variants. 

Key Words: Tale of the Fisherman and His Wife, Ordu, Grimm Brothers, Variant 
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DİVAN-I HİKMET’TE GEÇEN ATASÖZLERİ ÜZERİNE TASAVVUFİ ANLAMDA 

KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME 

A CONCEPTUAL EVALUATION ON THE DISSERTIVE MEANING ON THE 

PROVISIONS PASSED IN DIVAN-I HIKMET 

 

                           Mustafa EREN 

Giresun Ünviversitesi 

        

 

ÖZET 

Hoca Ahmed Yesevî, Yesevilik tarikatının kurucusudur ve 12. yy.da yaşamıştır. Dîvân-ı 

Hikmet, içerisinde Hoca Ahmed Yesevî’nin hikmetlerinin yer aldığı dinî ve tasavvufî bir 

eserdir. Dîvân-ı Hikmet’te geçen şiirlere hikmet adı verilmektedir. Bu hikmetler İslam dini, 

kelâm felsefesi ve tasavvufî bilginin yanında o dönemin sosyal düzenini de yansıtmaktadır. 

Hikmetler çoğunlukla koşma ve gazel nazım şeklindedir ve şiirlerde zikir ritmi göze çarpar. 

Yesevî’nin şiirleri müritlerine İslam dini, Allah’a ulaşmanın yolları, Allah ve Hz. Muhammed 

sevgisi ve tarikatla ilgili bilgiler veren didaktik bir mahiyet taşır. Dîvân-ı Hikmet’te yer alan bu 

bilgiler atasözleri vasıtasıyla müritlere aktarılmıştır. 

Atasözleri aliterasyon, asonans gibi akılda kalmayı kolaylaştırıcı özelliklere sahip olduğu için 

davranış kuralı, ibret dersi vermek amacıyla kullanılırlar. Dîvân-ı Hikmet’te de 68 Hikmet 

boyunca birçok atasözü tasavvufi öğütler vermek için kullanılmıştır. Aşk, Âşık, dert, dünyanın 

gelip geçiciliği, kulluk, kılavuzluk, yol, kervan, ecel ve ahiret ile ilgili atasözleri bunlar 

arasındadır. Hoca Ahmet Yesevi, aşk derdi ile dertlenmeyen insanın insan olamayacağını 

vurgular. Aşk tasavvufun özüdür. Aşk ile yola çıkılır. Bu dünya tasavvufi anlayışa göre gurbet 

olarak nitelendirilir. Asıl vatan ahiret âlemidir. Ahiret âleminde kişi mutlak güzelliğe sahip olan 

yaratana âşık olmuştur. Daha sonra imtihan için bu dünyaya gönderilmiştir. İnsan bu dünyada 

sevdiğinden ayrıdır yani gurbettedir ona ulaşmak için aşk ateşiyle yanar tutuşur. Dert ise 

Allah’tan uzak olmaktır. Bu dert insanı olgunlaştırır, Allah’a ulaştırır. Aşk derdine düşen kişi 

kendisini sevdiğinde yok eder. Hoca Ahmet Yesevi bu ve bunun gibi hikmetlerle tasavvuf 

adabını Dîvân-ı Hikmet’te atasözü şeklinde müritlerine aktarmaktadır. Bu çalışmada Dîvân-ı 

 
 Mustafa Eren, Giresun Ünv. Sosyal Bil. Enst. Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Doktora Öğrencisi, 
kutaymustafa@hotmail.com. 
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Hikmet’te geçen atasözleri belirlenerek bu atasözlerinin tasavvufi anlamları verilmeye 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dîvân-ı Hikmet, tasavvuf, atasözleri. 

 

ABSTRACT 

Hodja Ahmed Yesevî was the founder of the order of Yesevilik and lived in the 12th century. 

Dîvân-ı Hikmet is a religious and mystical work in which the wisdom of Hoca Ahmed Yesevî 

is included. The poems in Dîvân-ı Hikmet are called wisdom. These wisdoms reflect the social 

order of that period, as well as the religion of Islam, theology of philosophy, and Sufistic 

knowledge. Wisdom is mostly in the form of running and gazel verse, and the rhythm of dhikr 

in poems is outstanding. The poetry of Yesevî, the religion of Islam, ways to reach Allah, Allah 

and Hz. Muhammad has a didactic nature that gives information about his love and cult. This 

information in the Divan-i Hikmet was transferred to the disciples through the proverbs. 

Since proverbs have features such as aliteration and asonance that are easy to keep in mind, 

they are used to give behavioral rules and lessons. Many proverbs were used to give Sufi advice 

during the 68 Wisdom in Divan-i Hikmet. Proverbs related to love, minstrel, trouble, the 

transience of the world, servitude, guidance, road, caravan, death and hereafter are among them. 

Hodja Ahmet Yesevi emphasizes that the person who does not worry about love is not human. 

Love is the essence of Sufism. Set out with love. This world is described as a foreign land 

according to Sufism. The real homeland is the hereafter. In the hereafter, one falls in love with 

the creator who has absolute beauty. Then he was sent to this world for trial. Man is different 

from what he loves in this world, that is, he is burning in love to reach him in love. The trouble 

is to be away from Allah. This trouble ripens people and brings them to Allah. The person who 

is in love is destroyed when he loves himself. With this and such wisdom, Hodja Ahmet Yesevi 

transfers his Sufi mankind to his disciples as proverbs in Dîvân-ı Hikmet. In this study, the 

proverbs in Dîvân-ı Hikmet are determined and the sufi meanings of these proverbs are tried to 

be given.  

Key Words: Dîvân-ı Hikmet, mysticism, proverbs. 
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NAİM TİRALİ’NİN HİKÂYELERİNDE GİRESUN 

 

Doktora Öğrencisi Y. Selim UĞURLU  

Giresun Üniversitesi  

 

ÖZET 

Mekân, tahkiyeli metinlerin yapı unsurları içerisinde önemli bir ögedir. İnsan, yaşadığı mekânla 

anlam kazanan, yaşadığı mekândan ayrı düşünülüp değerlendirilemeyecek bir varlıktır. Sanatçı, 

içinde yaşadığı mekândan her anlamda etkilenmekte ve bu etkilenmeyi eserine yansıtmaktadır. 

1940 kuşağı Türk hikâyeciliğinin önemli isimlerinden biri olan Naim Tirali 1925 yılında 

Giresun’da doğar. Tirali'nin ilk çocukluk yılları Piraziz’deki Hasan Bey Konağında geçer. Lise 

öğrenimi için kaydolduğu Galatasaray Lisesinde yedi yıl yatılı olarak okur.  Bu dönem, onu 

edebiyatla tanıştıran en değerli yıllardır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek 

öğrenimini tamamlar. Üniversiteye başladığı dönemde gazeteciliğe de adım atar. Naim Tirali, 

CHP’den Giresun Milletvekili seçilerek meclise girer ve bir dönem milletvekilliği yapar. Naim 

Tirali, gazetecilik mesleğini sonlandırmasının ardından otuz yıl boyunca ara verdiği hikâye 

yazma işine geri döner. Naim Tirali, 25 Mayıs Pazartesi 2009’da, İstanbul’da tedavi gördüğü 

hastanede hayata gözlerini yumar.  Gezi yazısı ve fıkra türünde de eser veren Tirali’nin hikâye 

kitapları yayım tarihine göre şu şekilde sıralanır: “Park”, “Yirmibeş Kuruşa Amerika”,  “Aşka 

Kitakse”, “Piraziz Nere Berlin Nere”, “Aşk Dediğin”, “Çılgınca Şeyler”. Naim Tirali’nin 

hikâyelerinde mekân önemli bir yer teşkil eder. Naim Tirali, gerçekçi bir yazardır. Eserlerinde 

insan psikolojisine ve sosyal yaşama sıklıkla yer verir. Tirali hikâyelerinde konu seçimine çok 

dikkat eder. Herkesin üzerinde durduğu ve bildiği konuları hikâyelerine almamaya büyük özen 

gösterir. Olayların gözden kaçan kısımlarını eserlerinde kaleme alır. Tirali, hikâyelerinin 

konularını genellikle kendi yaşamından ya da yakın çevresinden seçer. Onun hikâyelerinin 

neredeyse tümü, yaşanmışlıkların kaleme alınmasından oluşur.  Naim Tirali'nin hikâyelerinde 

Giresun şehri önemli bir mekândır. Yazar, Giresun özelinde Karadeniz insanının pek çok 

özelliğine yer vermiştir; bunun yanı sıra İstanbul, Paris ve Almanya’ya da onun eserlerinde 

mekân olarak sıklıkla rastlanılır. Bu çalışma ile Tirali’nin hikâyelerinde Giresun’un bir mekân 

olarak işlenişi ele alınmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Naim Tirali, hikâye, mekân, Giresun 
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RÂKIM VE NİMET ÇALAPALA’NIN “87 OĞUZ” ADLI ÇOCUK ROMANINDA 

EĞİTİM DEĞERLERİ 

 

Doktora Öğrencisi Y. Selim UĞURLU 

Giresun Üniversitesi  

 

ÖZET 

Edebî eserler aracılığıyla çocukları eğitmeye çalışmak; yazarların, eğitimcilerin ve 

ebeveynlerin müracaat ettiği bir yöntemdir. Çocuklar, okudukları eserler aracılığıyla hayata 

dair çeşitli tecrübeler edinir ve o eserlerden kendilerine hisse çıkarabilirler. Dünyanın  ve 

Türkiye’nin çocuk edebiyatı kavramıyla karşılaşması 19. yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. 

Türk çocuk edebiyatının gelişimi ile dünyadaki çocuk edebiyatının gelişimi zaman açısından 

aynı çizgide ilelerler. Birçok kaynak Tanzimat Dönemi’ni Türk çocuk edebiyatının başlangıcı 

sayar. Cumhuriyet’in ilanı ve devamında çocuklar için hazırlanan yayınlarda gözle görülür bir 

artış göze çarpar. 2000’li yıllara gelindiğinde çocuklar için bir edebiyatın olmasının gerekliliği 

artık benimsenir. Bu dönemde çocukların eğitimine yönelik basılı materyallerin yanı sıra görsel 

ve işitsel materyallerde hazırlanır. Türk çocuk edebiyatına kaleme aldıkları eserlerle katkı 

sağlayan iki isim olan Rakım Çalapala ve eşi Nimet Çalapala, bu alanda isimleri hâlâ anılan iki 

yazardır. Çocuk edebiyatçısı, yazar, gazeteci, oyun ve hikâye yazarı Rakım Çalapala eserlerini 

1930-1960 zaman diliminde verir. Çalapala’nın eserlerinin çoğunu çocuk kitapları 

oluşturmaktadır. İlkokul öğretmeni olan eşi Nimet Çalapala’nın da çocuk edebiyatı içerisinde 

değerlendirilebilecek çeşitli çalışmaları mevcuttur. “87 Oğuz” Rakım Çalapala’nın eşi Nimet 

Çalapala’yla 1933 yılında kaleme kaleme aldıkları ve sonrasında Millî Eğitim Bakanlığının 

ilköğretim öğrencileri için belirlediği “100 Temel Eser” arasına girmeyi başarmış, içerisinde 

birçok eğitim değeri barındıran bir çocuk romanıdır. Eserde yaramaz ama zeki bir ilkokul 

öğrencisi olan 10 yaşındaki Oğuz’un okulda başından geçen olaylar anlatılır. Eser, 

Cumhuriyet’in onuncu yılındaki Türk eğitim sisteminden izleri de bünyesinde taşır. Bu eserle, 

Oğuz karakteri aracılığıyla arzulanan öğrenci tipi çizilmeye çalışılır. Eserin hedef kitlesi 

ilköğretim seviyesi (6-13 yaş grubu) öğrencileri olması sebebiyle eserin dili dönemine göre 

oldukça sâdedir. Eserin, anılan bu özellikleri sebebiyle ilköğretim çağındaki (6-13 yaş grubu) 

öğrencilerin eğitimi açısından önemli eğitimsel değerler taşıdığı düşünülmektedir. Bu çocuk 

romanıyla çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak, onlara birtakım yararlı bilgiler aşılamak, 

onların iyi alışkanlıklar edinmesini sağlamak, onalara ahlâkî ve milî değerleri aktarmak 

amaçlanır. Bu çalışmayla Râkım ve Nimet Çalapala’nın “87 Oğuz”  adlı çocuk romanındaki 
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eğitim değerleri tespit edilerek eserin çocuk eğitimi açısından değerinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: çocuk edebiyatı, çocuk romanı, çocuk eğitimi, 87 Oğuz, Rakım Çalapala, 

Nimet Çalapala, eğitim değerleri 
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KIRŞEHİR/MUCUR/GEYCEK KÖYÜNDE YETİŞEN ÂŞIK VE ŞAİRLER ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA 

                                                                                                              Tolga KALIPÇI 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 

 

Özet 

Çalışmamızın amacı; Kırşehir İli, Mucur Ilçesi Geycek köyünde yetişen âşık ve şairlerin bilim 

ve edebiyat dünyasına tanıtılmasıdır. Yörece bilinen ancak geniş kitlelerce tanınmayan, bu 

kadar aşığı ve şairi yetiştiren Geycek Köyünün daha sonraki akademik çalışmalara bir ön 

hazırlık oluşturmasını sağlamaktır. Çalışmamızın içerisinde kısaca Kırşehir’in kısaca tarihine 

değinilmiş  olup asıl konumuz olan Geycek köyünde yetişen  âşık ve şairlerin antolojik 

çalışmalardan alınan bilgilerle kısaca hayatlarıma ve antolojik çalışmalarda yer almayan âşık 

ve şairlerden sözlü mülakat neticesinde alınan bazı dörtlüklerle yer verilmiştir. Temel amacımız 

Geycek köyünü ve yetiştirdiği âşık ve şairleri sadece tanıtmaktır. Küçücük bir köyde bu kadar 

âşık ve şairin çıkması tesadüf değil âşıklık geleneğin olduğunun bir göstergesidir. Bunun böyle 

olmasını bulgularımız ve yorumlarımız şuna bağlamaktadır: Âşıklık geleneği ve şairlik köyün 

genelinde olmasına rağmen bazı ailelerde genetik kodlarla olup sonraki nesillere aktarıldığında 

dair tahminlerimiz olup çalışmamızın içerisinde Bandura'nın “Sosyal Öğrenme Kuramı" ile de 

bağlantılar kurarak bu teze ulaşılmıştır. Bu ailelerden Bazıları;Ölöler 

Nebioğluları(Ertuğrul),Faydacılar,Sargınlar(Hocalar),Kevgirler(Şahinler),Bayraktarlar.Yeterli 

oranda veri ve doküman elde ettiğimiz ve üzerinde çalışma yaptığımız On dört şair ve âşığımızı 

tanıtmak ve hepsinde ortak temalar ve şiir anlayışını bulmaktır. 

Anahtar Kelimeler; Geycek Köyü, âşık ve şairler, Kırşehir 
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ÖZGÜN BİR MÛSİKÎ RİSÂLESİ’NİN TANITIMI; VAHYÎZÂDE MEHMET’İN 

RİSÂLE-İ EDVÂR’I 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sait Halim GENÇOĞLU 

Ardahan Üniversitesi 

 

ÖZET 

Mûsikî teorisine ilişkin bilgilerin temeli, teoriye dayalı tarihsel çalışmaları 

gerektirmektedir. Bu, bilhassa uzun bir geçmişe ve gelişim sürecine sahip olan Türk Mûsikîsi 

Teorisi için şüphe götürmez bir gerçektir. 

Türk Mûsikîsi Teorisi eserleri gerek yuriçinde gerekse yurtdışında bulunan birçok 

kütüphane, arşiv ve koleksiyonda bulunmaktadır. Bununla birlikte söz konusu eserlerin 

birçoğuna ilişkin bilgiler neredeyse sadece isimlerinden ibaret olup bunlar hâlen tespit 

edilebilmiş değildir. Hâlbuki Türk Mûsikîsi Teorisi Tarihi’ne ilişkin eserler; mûsikî tekniğimiz 

için olduğu kadar mûsikî kültürümüz açısından da özgün bilgiler içerdiğinden bu eserlerin 

bulunması, incelenmesi ve bilimsel olarak değerlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. 

Öte yandan bu özgün eserlerin tespitinde birtakım güçlükler söz konusudur. Bazı eserler 

müstakil kitaplar hâlinde yazılmış iken bazıları ise bir kitabın belli bir bölümüne eklenmiş bir 

parçadan ibarettir. 

Nitekim bir özgün mûsikî risâlesinin belli bir bölümünün önemi ve değeri bir yana satır 

arasında bulunan küçük bir not, bir tarih bilgisi veya bir dörtlük bilgi dahi çoğu zaman ciddî 

öneme sahip olabilmektedir. 

İşte Paris Millî Kütüphânesi’nde bulunan ve edebiyatçılarca da incelenmemiş bir 17. 

yüzyıl kaynağı olan İlmîzâde Sabrî Dîvânı’nın belli bir bölümünden ibâret, Vahyîzâde 

Mehmet’in özgün nitelik taşıyan Risâle-i Edvâr’ı da bunlardan biridir.    

Bu çalışma; Paris Millî Kütüphânesi’nden temin edilen İlmîzâde Sabrî Dîvânı’nın son 

bölümlerine yazılan ve bugüne dek incelenmemiş olan Vahyîzâde Mehmet’in Risâle-i 

Edvâr’ını müzikoloji dünyasına sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 
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Çalışma; 17. yüzyıl Türk Mûsikîsi Teorisi hakkında bilgiler vermesi ve günümüze kadar 

tespit edilememiş olan Vahyîzâde Mehmet’in mûsikî teorisine ilişkin fikirlerini ortaya koyması 

bakımından önemlidir. 

Türk Mûsikîsi Teorisi Tarihi’ne ilişkin eserler evreninden örneklem olarak seçilen 

Vahyîzâde Mehmet’e ait Risâle-i Edvâr’ı temel alan bu çalışmada; arşiv tarama, kaynak tarama, 

çeviri ve karşılaştırma yöntemleri kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlmîzâde Sabrî, Vahyîzâde Mehmet, Mûsikî Teorisi Tarihi, Risâle-i 

Edvâr, Mûsikî Risâlesi     
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MUHAMMED EBÛ ZEHRÂ VE ÂYETULLAH ALİ HAMANEY’İN 

ESERLERİNDEN HAREKETLE “VAHDETÜ’L-İSLÂMİYYE” KAVRAMI VE İŞLEVİ 

THE CONCEPT AND FUNCTION OF “VAHDETU’L-ISLAMIYYA” FROM THE 

WORKS OF MUHAMMED EBU ZEHRA AND AYETULLAH ALI HAMANEY 

 

Dr. Ramazan TARİK 

Bitlis Eren Üniversitesi 

 

ÖZET 

İslam Dünyasında, 20. asırda meydana gelen dini, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlardaki 

problemlerden dolayı bir dağılma yaşanmıştır. Özellikle Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve 

hilafetin kaldırılmasıyla birlikte dağılan İslam âlemi bir yandan yeniden bir araya gelme 

umudunu kaybederken bir yandan da bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için çareler aramaya 

ve yeni fikirler üretmeye başlamışlardır. Şüphesiz bu dönemde “İslamcılık, İttihâd-ı İslâm, 

Vahdetü’l-İslâmiyye” gibi Osmanlı mirası düşünceler etrafında faaliyetler devam etmiştir. 

Kitaplar neşredilmiş, dergiler yayımlanmış, ilmi toplantı ve kongreler düzenlenmiştir. Söz 

konusu çalışmalar, gelişen hadiseler sebebiyle ya akamete uğramış ya da başarısız olmuştur. 

Ancak İslam dünyasında “İslam Birliği” düşüncesi asla unutulmamış, her dönemde 

Müslümanların zihinlerindeki yerini muhafaza etmiştir. Günümüzde dahi mezkûr düşünce 

etrafında yayınlar ve çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. 

İslam dünyasında hemen her çevrede ve görüşte olanlar tarafından bu düşünceyle ilgili çok 

sayıda eser neşredilmiştir. Çalışmamızda, İslam dünyasında kaleme alınan iki eserden hareketle 

İslam Birliği düşüncesinin ana hatlarını ortaya koymaya çalışacağız. Bu eserlerden ilki, 20. 

Asırda İslam dünyasının önemli ilim adamları arasında kabul edilen Mısırlı Muhammed Ebû 

Zehrâ tarafından kaleme alınan “Vahdetü’l-İslâmiyye” adlı eserdir. Diğer çalışma ise, 

Âyetullah Humeynî’nin vefatından sonra rehber olan ve halen İslam Devrimi lideri kabul edilen 

Şiî dünyanın ruhânî önderi Âyetullah Seyyid Ali Hamaney’in“İslâmî Birlik” adlı eseridir. 

Çalışmamıza öncelikle Ebû Zehrâ ve Hamaney’in hayatı hakkında kısaca bilgi vererek 

başlayacağız. Daha sonra her iki tarafın eserlerinden yola çıkarak ayrı başlıklar altında İslam 

Birliği algılarını anlamaya çalışacağız. Son kısımda ise, her iki yazarın düşünceleri ile ilgili 

genel bir değerlendirme yapılacaktır. İslam dünyasında her daim canlılığını koruyan bu 

düşüncenin nasıl hayata geçirilebileceği, düşüncenin gerçekleşebilme ihtimali var mı yoksa bir 
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ütopya mı olduğu gibi soruların cevabını bulmaya çalışarak ve temel argümanları ortaya 

koyarak bu alana bir katkı sunmayı hedeflemiş bulunmaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Ebû Zehra, Hamaney, Vahdet, Birlik, Ümmet. 

 

ABSTRACT 

In the Islamic World, there has been a disintegration due to the problems in the religious, 

political, social and economic fields that occurred in the 20th century. The Islamic world, which 

was disintegrated with the collapse of the Ottoman Empire and the abolition of the caliphate, 

started to look for remedies and produce new ideas in order to eliminate this negativity. 

Undoubtedly, activities continued around Ottoman heritage thoughts such as “Islamism, 

Ittihâd-ı Islam, Vahdetu’l-Islamiyya”. Books were published, magazines were published, 

scientific meetings and congresses were organized. The said studies were either filed or failed 

due to developing events. However, the idea of “Islamic Union” has never been forgotten in the 

Islamic world, it has always kept its place in the minds of Muslims. Even today, publications 

and studies continue around the thought. 

Many works related to this idea have been published by those in almost every environment and 

opinion in the Islamic world. In our study, we will try to outline the Islamic Union thought 

based on two works written in the Islamic world. The first of these works is “Vahdetu'l-

Islamiyya” written by the Egyptian Muhammed Abu Zahra, who was accepted as one of the 

important scholars of the Islamic world in the 20th century. The other work is the work of the 

“Islamic Unity” by the spiritual leader of the world, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, who was 

the guide after the death of Ayetullah Humeyni and is still the leader of the Islamic Revolution. 

We will start our work by briefly giving information about the life of Abu Zahra and Khamenei. 

Then, we will try to understand the perceptions of the Islamic Union under separate titles based 

on the works of both sides. In the last part, a general evaluation will be made on the opinions 

of both authors. We aim to make a contribution to this field by trying to find answers to 

questions such as how this idea, which is always alive in the Islamic world, can be realized, 

whether the thought is possible or is a utopia, and by revealing basic arguments. 

Keywords: Ebu Zehra, Khamenei, Vahdet, Unity, Umma. 
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İP ATLAMA EGZERSİZİNİN ÇOCUKLARDA BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK 

BİLEŞENLERİNE ETKİSİ 

Mehmet Cevher İŞERİ  

Gaziantep Üniversitesi 

Bekir MENDEŞ 

Gaziantep Üniversitesi 

Hüseyin ÖZTÜRK 

Gaziantep Üniversitesi 

Abdullah BİNGÖLBALI 

İnönü Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmada ip atlama egzersizinin 9-11 yaş arası kız çocuklarında vücut kütle indeksi, 20 

metre sürat ve dikey sıçrama performansına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 9-

11 yaşlarında 88 sağlıklı ortaokul kız çocuğu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan 

öğrencilerden 44’ü deney grubuna, 44’ü kontrol grubuna rastgele olarak yerleştirilmiştir. Hem 

deney grubu hem de kontrol grubunun çalışma öncesi ve çalışma sonrası boy, kilo, 20 metre 

sürat ve dikey sıçrama performansları ölçülmüştür. Ön test ölçümlerinden sonra deney grubuna 

8 hafta boyunca haftada 3 gün ve her seans 45 dakika olacak şekilde ip atlama egzersizi 

uygulanırken kontrol grubuna bu süreçte herhangi bir egzersiz uygulanmamıştır. Son test 

ölçümlerinden sonra veriler Bağımlı Örneklem T-Testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz 

sonucunda vücut kütle indeksi açısından kontrol grubu ön test-son test değerlerinde anlamlı bir 

farklılık oluşmazken, deney grubu vücut kütle indeksi değerlinde anlamlı derecede düşüş 

gözlemlenmiştir. 20 metre sürat performansı açısından kontrol grubu ön test-son test 

değerlerinde anlamlı fark görülmezken, deney grubu 20 metre sürat sürelerinde anlamlı 

derecede düşüş gözlemlenmiştir. Dikey sıçrama performansı açısından kontrol grubu ön test-

son test değerlerinde anlamlı fark oluşmazken, deney grubu dikey sıçrama performanslarının 

anlamlı derecede geliştiği gözlemlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda incelenen parametreler 

açısından kontrol grubunda herhangi anlamlı bir değişikliğe rastlanmazken, ip atlama egzersizi 

uygulayan deney grubu bireylerinin vücut kütle indeksi, 20 metre sürat ve dikey sıçrama 
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performanslarının anlamlı derecede olumlu etkilendiği gözlemlenmiştir (p<0,05). Sonuç olarak 

ip atlama egzersizinin çocukların sağlıklı gelişimi için önemli bir egzersiz olduğu 

kanıtlandığından; vücut kütle indeksi yüksek bireylere uygulanması, ilköğretim beden eğitimi 

ve spor ders müfredatına dahil edilmesi ve antrenörler tarafından sürat antrenman 

programlarına dahil edilmesi tavsiye edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anaerobik güç, ip atlama egzersizi, sürat, vücut kütle indeksi 
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25 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA UYGULANAN 8 HAFTALIK MİNİ-TRAMBOLİN 

EGZERSİZLERİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ 

 

Mehmet Cevher İŞERİ 

Gaziantep Üniversitesi 

Bekir MENDEŞ 

 Gaziantep Üniversitesi  

Hüseyin ÖZTÜRK 

Gaziantep Üniversitesi 

 

ÖZET 

Amaç: Boylamsal bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada, 25 yaş üstü kadınlara 

uygulanan mini trambolin egzersizlerinin vücut kütle indeksi ve bel-kalça oranına etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya Whoops Life Kadın Spor 

Merkezi’ne gidip düzenli olarak mini-trambolin egzersizi yapan 25-40 yaşları arasında (yaş 

ortalaması 29,22) herhangi bir sağlık problemi olmayan 50 sedanter kadın gönüllü olarak 

katılmıştır. Araştırmaya katılan kadınların egzersiz öncesi, egzersize başlandıktan 4 hafta sonra 

ve egzersize başlandıktan 8 hafta sonra olmak üzere ön test-ara test-son test boy, kilo, bel ve 

kalça ölçümleri alınmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda kadınların vücut kütle indeksi ve 

bel kalça oranları kaydedilmiştir. Egzersiz; ilk ölçümler alındıktan sonra, 8 haftalık bir süre 

boyunca haftada 3 gün ve her seans 30 dakika olacak şekilde uygulanmıştır. Araştırmanın analiz 

edilmesinde tekrar ölçüm (Repeated Measures NAOVA) yapılmış ve gruplar arasında bağımsız 

değişkeni test etmek için Greenhouse-Geisser test yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Yapılan 

analiz sonucunda zamanları birbirinden farklı olarak uygulanan tüm ölçümlerde yaptırılan mini 

trambolin egzersizinin kadınların vücut kütle indeksi değerlerinde ve bel-kalça oranlarında 

istatistiksel açıdan pozitif yönde anlamlı bir fark oluşturduğu gözlemlenmiştir (p<0,05). Sonuç: 

Yapılan araştırma sonucunda uygulanan mini trambolin egzersizinin 25 yaş üstü sedanter 

kadınların vücut kütle indeksi değerlerini anlamlı derecede düşürdüğü ve ayrıca bu egzersizin 

kadınların bel-kalça oranlarını önemli derecede olumlu etkilediği söylenebilir. Sonuç olarak 

mini trambolin egzersizinin bireylerin sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için 

önemli bir spor aktivitesi olduğu kanıtlandığından dolayı; bu egzersizin obezite risk grubunda 
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bulunan bireylere uygulanması, spor salonlarında mini trambolin materyallerine daha fazla yer 

verilmesi ve mini trambolin egzersizinin olası herhangi bir sakatlığa yol açmaması için bir 

antrenör eşliğinde uygulanması tavsiye edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mini trambolin egzersizi, vücut kompozisyonu, bel-kalça oranı, vücut 

kütle indeksi 
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+İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSININ DUPONT MODELİYLE 

ANALİZİ: TARIM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

 

ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF BUSINESSES WITH THE DUPONT 

MODEL: AN APPLICATION IN THE AGRICULTURAL SECTOR 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ulukan BÜYÜKARIKAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Öğr. Gör. Cengiz ERYILMAZ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 

 

Öz 

DuPont, işletmelerde finansal performansın ölçülmesinde kullanılan faydalı bir araçtır. 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören tarım işletmelerinin yatırımlarındaki kârlılık 

düzeyleri, DuPont finansal performans modeli ile belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler 

tarım sektöründe faaliyet gösteren 4 tarım işletmesinin 2012 ve 2013 mali dönemlerindeki 

finansal tablolarından elde edilmiştir. Ayrıca, aktif sermaye ile DuPont bileşenleri arasındaki 

istatistiki ilişkinin belirlenmesi için regresyon analizi ve ANOVA testi uygulanmış, söz konusu 

bileşenlerin arasındaki ilişkinin çözümlenmesinde ise korelasyon analizi yapılmıştır. Modelden 

elde edilen verilerden hareketle şirket yönetiminin finansal performans üzerindeki etkisi açıkça 

görülmektedir. Buna dayanarak, yatırım kârlılığı yüzdesinin, şirket yöneticisinin de başarısını 

gösterdiği söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: DuPont modeli, finansal performans, finansal tablo analizi, 

JEL Kodları: M49 

 

Abstract 

DuPont is a useful tool for measuring financial performance in businesses. In this study, 

profitability levels in the investments of agricultural enterprises traded in Istanbul Stock Market 

were determined by the DuPont financial performance model. The data used in the research 

were obtained from the financial statements of 4 agricultural enterprises operating in the 

agricultural sector in the financial periods of 2012 and 2013. Also, regression analysis and 
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ANOVA tests were used to determine the statistical relationship between active capital and 

DuPont components, and correlation analysis was performed to resolve the relationship 

between these components. Based on the data obtained from the model, the impact of company 

management on financial performance can be seen. Based on this, it can be said that the 

percentage of investment profitability also shows the success of the company manager.  

 

Keywords: DuPont model, financial performance, financial statement analysis. 
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TÜRKİYE’DE TARIMSAL FİNANSMAN GİRDİLERİNDEKİ GELİŞMELER 

DEVELOPMENTS IN INPUT OF AGRICULTURAL FINANCING IN TURKEY 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ulukan BÜYÜKARIKAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Öğr. Gör. Cengiz ERYILMAZ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 

Özet 

Tarım sektöründe önemli girdilerin başında gelen finansal kaynaklar, üretimin 

devamlılığının sağlanması açısından oldukça önemlidir. Tarımsal kredi kaynakları, genellikle 

üç bölüme ayrılmaktadır. Bunlardan ilki “örgütlenmiş krediler” olup, finansman sağlama amacı 

bakımından tarım işletmelerine kredi vermek için faaliyet gösteren kurumlardır. T.C. Ziraat 

Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve TKDK (Tarım Ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu) bu kapsamda yer almaktadır. 

Türkiye’de kullanılan tarımsal kredi verileri incelendiğinde en yüksek nakdi kredi 

miktarı dağıtımı 2016’da gerçekleşmiş olup, bu kredinin değeri 65 milyon 548 bin 734 TL’dir. 

Geneli itibariyle dağıtılan krediler değerlendirildiğinde; nakdi kredi miktarının doğrusal bir 

biçimde arttığı, nakdi olmayan kredilerin ise 2015 dönemine kadar artış seyirli ilerleme 

kaydettiği ifade edilebilmektedir. 

Tarım işletmelerinin diğer sektör işletmelerine göre sermaye yapısındaki farklılıklar 

özellikle de arazi gibi likiditesi düşük sabit varlıkların sermaye yapısında geniş oranda yer 

alması ve üretimde risk ve belirsizliklerin ağırlıkta olması, finansman fonksiyonunun yerine 

getirilebilmesinde sorunlara neden olmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada tarımsal 

finansman kaynakları ve üreticilerin finansman sorunlarına değinilmiştir. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Tarımsal girdi, tarımsal finansman, tarımsal kredi 

 

ABSTRACT: 

Financial resources, which are the leading inputs in the agricultural sector that are very 

important for ensuring the continuity of production. Generally agricultural credit sources are 
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divided into three sections. The first of them is organized loans, institutions that provide loans 

to activity agricultural enterprise for financing purposes. T.C. Ziraat Bank, Agricultural Credit 

Cooperatives, Agricultural Sales Cooperatives and ARDSI (Agriculture And Rural 

Development Support Institution) are included in this scope. 

When agricultural credit data used in Turkey for the highest amount of cash loan distribution 

has been realized in 2016, the value of these loans is 65 million 548 thousand 734 TL. When 

the loans extended in general are evaluated; It can be stated that the amount of cash loans 

increased in a linear manner, while non-cash loans made an upward trend until 2015. 

Differences in the capital structure of agricultural holdings compared to other sectoral 

holdings, especially the presence of fixed assets with low liquidity such as land in the capital 

structure, and the risk and uncertainties in production are predominant, cause problems in the 

fulfillment of the financing function. From this point of view, agricultural finance sources and 

financing problems of producers are mentioned in this study. 

KEY WORDS: Agricultural input, agricultural financing, agricultural credit 
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VERGİ YÜKÜNÜN DAĞILIMI: TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ 

KARŞILAŞTIRMASI 

Ramazan KAYMAKÇI 

Harran Üniversitesi 

 

ÖZET 

Vergi çeşitli faktörlerin etkisiyle şeklenmiş, belirli dönemlerden geçerek günümüze kadar 

gelmiş önemli bir değerdir. Bazı dönemler zorunlu bir özellik kazanırken bazı dönemler de 

ihtiyari bir vaka olmuştur. Bu anlamda günümüzde vergi kavramı, devletin ya da devletten 

alınan yetkilere dayanarak hareket eden kamu tüzel kişilerin geniş anlamdaki kamusal 

faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak üzere ya da kamusal görevlerin gereklerini 

yerine getirmek amacıyla ekonomik birimlerden kanunda öngörülen esaslara uymak kaydıyla 

ve hukuki bir cebir altında, özel bir vaatte bulunmadan geri vermemek üzere alınan para 

tutarlarıdır. Verginin tanımından da görüldüğü gibi vergi insanlar üzerinde bir devlet 

örgütlenme hakkı doğurmaktadır. İnsanlara yüklenen bu yük vergi yükünü oluşturmaktadır.  

Kişilerin ödedikleri vergiyi başkalarına aktarma çabaları nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bir 

kısım satın alma gücünün kamu kesimine vergileme ile aktarılmasına yükünü toplum içinde 

birilerinin çekmesi kaçınılmazdır. Bu yüzden kişilerin yüklendikleri vergiler kişilerin ülkeye 

bakış açılarını da belirlemektedir. Daha adil bir vergi sınıflandırması ve vergi sistemi kuran bir 

ülkede vergi yükünde yüklenicilerin ülkeye bakışını da değiştirmektedir. Bu anlamda dolaylı 

vergiler toplumda kırılmalara neden olmaktadır. Çünkü geliri düşük bir birey ile geliri yüksek 

bir bireyin mal ve hizmet alımında aynı oranda vergiyi ödemesi adalet ilkesine aykırı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Dolaysız vergilerde ise gelir ve kurum üzerinden alınan vergiler 

gelişmiş OECD ülkelerinde daha yüksek oranda görülürken millî geliri daha düşük ülkelerde 

ise oranlar da düşük görülmektedir.  

Verginin, telafi edilebildiği özel durumlar haricinde, mutlaka bazı insanlar, satın alma 

güçlerinin ödedikleri vergi nedeniyle azaldığını göreceklerdir. Bu azalma kişilerin gösterdiği 

fedakârlıktan kaynaklanmaktadır. Böylece çalışmada, bireyin ve toplam vergi yükü ile kişilerin 

üstlendiği vergiler, adalet sağlamada ne denli öneme sahip olunduğuna bakılacaktır. OECD 

ülkelerinde vergi sınıflandırmasına dayalı olarak 2017 yılı dolaylı ve dolaysız vergiler oranları 
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analiz edilerek vergide adaletin gelir dağılımında adaleti düzenleyici ilkesinin Türkiye’deki 

durumuna bakılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Yükü, Dolaylı vergiler ve Dolaysız vergiler.  
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TÜRKİYE'DE UYGULANAN KALKINMA POLİTİKALARI: 1930 DÖNEMİ 

SONRASI İTHAL İKAME ANLAYIŞI İLE 1960 SONRASI İTHAL İKAME 

ANLAYIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Ramazan KAYMAKÇI 

Harran Üniversitesi 

ÖZET 

1929 ekonomik buhranı dünya konjonktüründe yepyeni bir pencere açmıştır. Tüm dünyayı 

etkisi altına alan kriz Türkiye’yi de etkilemiştir. Bu krizden çıkmak, Osmanlı’dan kalan borçları 

ödemek ve liberal politikaların etkisizliği Türkiye ekonomisinde yeni bir atılımı gerektirmiştir. 

Bu atılım devletçiliğin hâkim olduğu anlayışla, Birinci Sanayi Planıyla başlamış olan ithal 

ikameci dönemdir. İthal ikame döneminde amaç, dışarıdan alınan ürünlerin ülke ekonomisinin 

geleceği ve bağımlılığı kırmak için içeride üretimin gerçekleştirilmesidir. Bu bağlamda birinci 

ikame dönemi 1929 ekonomik buhranı sonrası Türkiye ekonomisinde bir zorunluluk gereği 

ortaya çıkmıştır. Aynı durum 1950 yıllarda ortaya çıkan liberalleşme politikalarının 

başarısızlığa uğramasından sonra 1960 döneminden sonra gerçekleşmiştir. 1960 sonrası ithal 

ikame döneminde amaç sanayiyi geliştirmek ve talebe söz konusu olan malların üretimini 

gerçekleştirmektir. 

Çalışmada, Türkiye’nin 1930 sonrası dönemde, tüm dünyayı etkileyen 1929 ekonomik 

buhranın etkileri, gerekse de savaşın verdiği tahribat ve bu tahribatı gidermek üzere ayağa 

kalkma mücadelesi sonucunda izlenen ithal ikameci sanayileşme modelinin özellikleri 

incelenmiştir. Bununla beraber ikinci ithal ikame döneminin  (1960 sonrası) özellikleri de 

irdelenmiştir. Birinci dönem ithal ikame dönemi ile ikinci dönem ithal ikame dönemi temel 

özelliklerinin taşıdıkları anlam, içinde bulundukları şartlar, bu dönemleri etkileyen siyasi, 

sosyo-ekonomik şartlar göz önüne alınarak ithal ikame dönemine geçiş ve sonuçlarında oluşan 

benzerlikler ve dönemlerin farklılıkları irdelenmiştir. 

Bu bağlamda her iki dönemin kendine has temel özellikleri olduğu gibi benzer yönlerinin de 

olduğu saptanmıştır. Birinci ithal ikame döneminde daha çok altyapı ve temel ihtiyaçlara 

yönelik devlet eliyle yapılan yatırımlar söz konusuyken ikinci ithal ikame döneminde ise lüks 

mallar olarak tanımlanan ve dayanıklı mallara yönelimin olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: İthal İkame, Büyüme ve Kalkınma. 



 

                 
www.karadenizkongresi.org                 ISBN: 978-605-06766-0-0              SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ÖZET  KİTABI                 90 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2020 

FİNANSAL YAPI İÇİNDE FAİZSİZ BANKACILIK MODELİNİN DÜNYA’DAKİ VE 

TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ 

THE DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC BANKING MODEL AND FINANCIAL 

STRUCTURE OF THE WORLD IN TURKEY 

 

Ayhan CESUR 

 

ÖZET 

 İnsanlar üretim faaliyetlerine başladıktan sonra ortaya çıkan ticari faaliyetlerle belirli bir 

ekonomik gelire sahip olma ve bu gelirin fazlasını biriktirme yoluna gitmişlerdir. Oluşan bu 

birikimler zaman içinde değerlendirme isteği ile farklı yapılar altında kullanılmıştır. Öncelikle 

esnaflara veya tacirlere emanet edilen bu paralar zaman içinde devletin kendi oluşturduğu 

hazinelerde tutulmuş ve ihtiyacı olanlara borç verme şeklinde değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirme yöntemi ile birikim sahiplerinin bu birikimleri olduğu yerde değer kazanmaya 

başlamıştır. Zaman içinde insanlar birikimlerini para konusunda çalışan kişilere emanet ederek 

onların farklı insanlara faizle borç vermesi uygulamasını desteklemiş ve birikimler faiz 

uygulamaları ile gittikçe artış göstermiştir. 

Faiz uygulamaları ortaya çıktıktan sonra bir kısım insanlar tarafından kabul edilse de 

toplumlar genelinde dinlerin kurallarına takılmış ve bu nedenle istenen seviyede bir gelişme 

sağlanamamıştır. Bununla birlikte faiz uygulamalarının profesyonel şekilde yönetildiği 

bankacılık sistemlerinin oluşturulması ile ihtiyaç sahiplerinin bankalara yönelmesi ve borç 

alarak bu borcun karşılığında daha fazla para geri ödemeyi kabul etmesi şeklinde sistematik bir 

uygulamaya geçildiği de görülmektedir. İlk dönemler için Musevilerin tamamı ve bir kısım 

Hıristiyanlar arasında uygulanan faiz yöntemi daha sonra Hristiyanların bu konudaki ılımlı tavrı 

ile birlikte daha fazla yayılarak bankacılık sisteminin uluslararası bir yapıya dönüşmesini 

sağlamıştır. 

Dünya üzerinde en yaygın dinlerden biri olan İslam dininin faiz karşısındaki kesin ve 

katı tutumu nedeniyle bankacılık uygulamaları İslam coğrafyasında istenilen düzeye 

ulaşamamıştır. Klasik bankacılık uygulamaları İslam coğrafyalarında kurumsallaşmaya başlasa 

da bu uygulamaların bütün insanlar tarafından kabul edilmediği ve hatta bankacılık 

uygulamalarından faydalanan insanların belirli bir kısmının da yalnızca kısıtlı bir yararlanma 
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yoluna gittiği görülmektedir. Bu durum insanların yastık altı olarak nitelendirdiği birikimlerini 

kendi ellerinde tutmaları ve dolayısıyla finans sistemi içinde nakit akışının azalması gibi bir 

sonuç doğurmuştur.  

İnsanların ellerinde bulunan birikimlerin bütünüyle ekonomik yapıya kazandırılması ve 

hassasiyetleri nedeniyle faiz sisteminden de uzak durması amacıyla Dünya üzerinde faizsiz 

bankacılık uygulamaları olarak bilinen katılım bankacılığı sistemine geçilmiştir. Bu sistem 

uygulaması itibarıyla İslam coğrafyasında kısa zamanda büyük bir kabul görmüştür.  

Anahtar kelimeler: katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık, faiz, klasik bankacılık, 

birikim 

 

ABSTRACT 

People started to have a certain economic income and accumulate more of this income 

through the commercial activities that emerged after they started their production activities. 

These accumulations have been used under different structures with the request of evaluation 

over time. First of all, these moneys, which are entrusted to tradesmen or traders, were kept in 

treasures created by the state over time and evaluated as lending to those in need. With this 

evaluation method, the accumulators have started to appreciate where they have accumulated. 

Over time, people have entrusted their savings to people working on money and supported their 

lending to different people with interest, and the savings have increased with interest 

applications. 

Although interest practices were accepted by some people after the emergence of 

interest, it was followed by the rules of religions across the societies and therefore no desired 

level of development was achieved. However, with the establishment of banking systems in 

which interest rate applications are managed professionally, it is seen that a systematic 

application has been initiated in the direction of needy banks and accepting to repay more 

money in return for this debt by borrowing. The interest method, which was applied among all 

Jews and some Christians for the first periods, later spread more with the moderate attitude of 

Christians on this issue, and enabled the banking system to become an international structure. 

Banking practices could not reach the desired level in Islamic geography due to the strict 

and strict attitude of Islam, one of the most common religions in the world, against interest. 

Although classical banking practices have started to be institutionalized in Islamic geographies, 
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it is seen that these practices are not accepted by all people and even some of the people who 

benefit from banking applications only use a limited use. This situation has resulted in the fact 

that people hold their savings, which they consider as pillows, in their own hands, and thus the 

decrease in cash flow in the financial system. 

Participation banking system, known as interest-free banking practices in the world, has 

been introduced in order to bring the savings that people have in their hands to the economic 

structure and to stay away from the interest system due to their sensitivity. Due to this system 

application, it has gained a great acceptance in the Islamic geography in a short time. 

Keywords: participation banking, interest-free banking, interest, classic banking, 

accumulation 
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TÜREV ARAÇLAR VE İSLAMİ FİNANS ARAÇLARININ RİSKTEN KORUNMA 

AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF DERIVATIVE INSTRUMENTS AND ISLAMIC FINANCIAL 

INSTRUMENTS IN TERMS OF HEDGING 

          Ayhan CESUR 

ÖZET 

Günümüzde finansal yapı içinde ortaya çıkan bankaların insanların yatırımlarını kullanma 

ve bu kullanım sonrasında onlara belirli bir ödeme yaptıkları diğer bir ifadeyle profesyonel faiz 

sisteminin uygulandığı bir ekonomik yapı hâkimdir. Ancak bankalara yatırılan paralar 

geçmişten günümüze her zaman belirli bir risk unsuru altında olmaktadır. Bu bağlamda kişiler 

yatırımlarını koruyabilmek amacıyla riskleri en aza indirmek veya ortadan kaldırmak 

istemektedirler. Bu beklentilere cevap verme amacıyla klasik finans sistemi içinde “türev 

araçlar” adı verilen ve küçük maliyetlerle büyük zararların önüne geçilmesini sağlayan yapılar 

geliştirilmiştir.  

Türev araçlar yapılan uygulamalarla yatırımların önündeki risk unsurlarını ortadan kaldırma, 

fiyat stabilitesini sağlama, değer kayıplarının önüne geçme ve piyasalardaki aşırı 

dalgalanmaları önleme amacıyla kullanılan araçlar olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda klasik 

finans sistemleri içinde türev araçların riskten korunma ve kaybı önleme dolayısıyla 

müşterilerin beklentilerine cevap verme açısından oldukça önemli önemli araçlar olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Türev araçların riski önleme noktasında klasik finans sistemi içindeki önemli yeri ile birlikte 

riskin ortadan kaldırılması veya önlenmesi amacıyla faiz uygulamasına da gidilmektedir. Bu 

bağlamda finansal yapı içinde ikili bir risk sisteminin oluştuğunu söylemek mümkündür. 

Nitekim İslami finans sistemi olarak nitelendirilen sistem faiz uygulamalarını kapsam dışında 

tutmakta ve faiz ile birlikte önlenen risk unsuru da bu şekilde İslami finans uygulamalarıyla 

daha fazla ön plana çıkmaktadır.  

İslami finans sistemi içinde risk unsuru her finans sistemi içinde olduğu gibi varlığını 

sürdürmektedir. Riskin bu denli üst boyutta olduğu bir yapı içinde insanların yatırımlarını bu 

alana yönlendirmeleri yalnızca dini birtakım değerleri verilen önemden kaynaklanmaktadır. 

Bununla birlikte İslami finans sistemi içinde kişilerin bankalar açısından yatırımcı değil bir 
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ortak olarak değerlendirildiği bilinmektedir. Buradan hareketle İslami finans sisteminin kâr – 

zarar ilişkisine dayalı bir yapı içinde olduğunu söylemek mümkündür. 

Günümüz ekonomik yapısı içinde temel taşları oluşturan finans sistemlerinin yeni ekonomik 

yapının en büyük zaaflarından olan risk faktörü karşısında klasik finans sistemi ile İslami finans 

sisteminin araçlarının ne denli etkili olduğunu belirleme amacıyla hazırlanan bu çalışma 

literatürde ilgili çalışmalarda yer alan bilgilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir derleme 

çalışma niteliğindedir. 

 

Anahtar Kelimeler: türev araçlar, İslami finans, katılım bankaları, finansal risk 

 

ABSTRACT 

An economic structure, in which the professional interest system is applied, dominates the 

banks that emerge in the financial structure, using the investments of people and paying them 

a certain amount. However, money deposited in banks is always under a certain risk factor from 

past to present. In this context, people want to minimize or eliminate risks in order to protect 

their investments. In order to meet these expectations, structures called “derivative instruments” 

within the classical finance system, which prevent large losses with small costs, have been 

developed. 

Derivative instruments can be defined as the tools used to eliminate the risk factors, to ensure 

price stability, to prevent value losses and to prevent excessive fluctuations in the markets with 

the applications made. In this context, it is possible to say that derivative instruments are very 

important tools in terms of preventing losses and responding to customers' expectations within 

classical finance systems. 

Along with the important place of derivative instruments in the classical finance system at 

the point of risk prevention, interest is also applied to eliminate or prevent the risk. In this 

context, it is possible to say that a dual risk system has occurred within the financial structure. 

As a matter of fact, the system, which is described as the Islamic financial system, excludes 

interest practices and the risk factor that is prevented with interest comes to the forefront with 

Islamic finance practices in this way. 

The risk factor in the Islamic financial system continues to exist as in any financial system. 

In a structure where the risk is so high, the fact that people direct their investments to this area 
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arises only from the importance given religious values. However, it is known that people in the 

Islamic financial system are considered as partners rather than investors for banks. From this 

point of view, it is possible to say that the Islamic financial system is based on a profit-loss 

relationship. 

This study, which was prepared with the aim of determining how effective the tools of the 

Islamic finance system and the classical finance system is in the light of the risk factor, which 

is one of the biggest weaknesses of the new economic structure, which constitutes the 

cornerstones of today's economic structure, is a compilation study created by combining the 

information in the relevant studies in the literature.  

 

Keywords: derivative instruments, Islamic finance, participation banks, financial risk 
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MONGOLIA-CHİNA-RUSSİA ECONOMIC CORRIDOR IN FRAME OF “BELT 

AND ROAD” INITIATIVE  

KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ ÇERÇEVESİNDE MOĞOLİSTAN-ÇİN-RUSYA 

EKONOMİK KORİDOR 

Nomindari MUNGUNBAYAR 

Kocaeli University, Masters Student 

ABSTRACT 

In the last few years, China’s “Belt and Road” Initiative has been attracting attention in both 

international relations and international economics terms, especially Asian countries are started 

to be involved actively. Focusing on the combination of Silk Road Economic Belt and 21st 

Century Maritime Silk Road, China has decided to establish “six economic corridors” based on 

mutual trust and open door policy. Among them, China is forming a two-wing central circle, 

Mongolia-China-Russia and China-Central Asia-West Asia. Moreover, these two aims to build 

the road that passes from the west to north, east to west and south to north, crossing the eastern 

Eurasian continent, connecting the Asia to Pacific market, also establish road which connects 

the European market to the west. Mongolia-China-Russia economic corridor lies on the mutual 

interests of both three economics, which has been accelerated since its proposal. The article 

focuses on the possible obstacles of creating the China-Mongolia-Russia economic corridor and 

accessing the current process. An important part of this economic corridor is “Belt and Road” 

initiative of China, the idea of Mongolia’s “Steppe Road” and the idea of establishing the 

Eurasian Economic Union of Russia both meets in framework of the three nations’ economic 

corridor. The competitive advantage of the China-Mongolia-Russia economic corridor is the 

safety of the shipping route that passes through conflict-free zones and high cargo delivery 

speed. Despite the differences in the infrastructure capabilities of the countries, railway and 

railway capacities and export structures, each country hardly works within its own policy 

frameworks to make an economic corridor between the three countries to happen. Numerous 

projects and agreements between the three countries carry not only importance to a landlocked 

Mongolia, which is squeezed between two great powers, but also brings risks. This article tries 

to explain the current situation and further challenges for such initiatives for infrastructure 

cooperation. In the article, I aim to analyze the interests of the three countries related to the 

project and focus on current infrastructure environments and objectives, most importantly, to 

propose possible solutions to the difficulties encountered. 
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Keywords: Economic Corridor, “Silk Road Economic Belt”, “Mutual interests”, Transit. 

 

ÖZET 

Uluslararası ilişkişler, özellikle uluslararası ekonomik ilişkilerinde son yıllarda Çin Halk 

Cümhüriyet’in “Kuşak ve Yol” girişimi ilgi çekmektedir, özellikle Asya ülkeleri harekete 

geçirmektedir. İpek Yolu'nun ekonomik kuşağı girişimi ile 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nun 

ortak inşasına odaklanan Çin, karşılıklı güven, açık kapsayıcılık ve temel olarak “altı ekonomik 

koridor” inşa etmeye kararlanmıştır. Bunların arasında, Çin-Rusya-Moğolistan ve Çin-Orta 

Asya-Batı Asya, iki kanatlı bir merkez daire oluşturuyor. Üstellik, bu ikisi, batıdan kuzeye, 

doğudan batıya ve güneyden kuzeye, doğu Avrasya kıtasından geçen, Asya-Pasifik ekonomik 

çevresine bağlanan ve batıdan Avrupa ekonomik çevresine giren yolu üretecektir. Bu ekonomik 

koridor, üç ülkenin ekonomik kalkınmadaki ortak çıkarları ile uyumludur ve teklifinden bu yana 

hızlandırılmıştır. Makale, Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridorunun yaratılmasındaki 

sorunları anlatmaya yönelmektedir. Üçlü ekonomik koridorunun önemli bir kısım ise Çin'in 

İpek Yolu'nun ekonomik kuşağı girişimi, Moğolistan’ın "Bozkır Yolu" fikri, ve Rusya’nın 

Avrasya Ekonomik Birliği'ni kurma fikri birbirini etkilemektedir. Çin-Moğolistan-Rusya 

ekonomik koridorunun rekabet avantajı, çatışmasız bölgelerden geçen nakliye güzergahının 

güvenliği ve yüksek kargo teslimatı hızıdır. Ülkelerin altyapı yatırım yetenekleri, demiryolu ve 

demiryolu kapasitelerinde ve ihracat yapılarında farklılıklar bulunmasına rağmen, her ülke üç 

ülke arasında ekonomik bir koridor oluşturmak için kendi politika çerçevelerinde çalışmaktadır. 

Üç ülke arasında yapılan çok sayıda projeler, anlaşmalar denize kıyısı olmayan, iki büyük 

gücün arasına sıkıştırılan Moğolistan’a önemi taşınmakta birlikte tehlikeleri de getirmektedir. 

Bu makale mevcut durumu ve altyapı işbirliğine yönelik bu tür girişimler için daha fazla 

zorlukları açıklamaya çalışmaktadır. Makalede projeyle ilgili üç ülkenin çıkarlarını analiz 

etmeye çalışacağım ve mevcut altyapı ortamlarına ve daha ileri hedeflere odaklanacağım, en 

önemlisi karşılaşılan zorluklar üzerine olası çözümler önermeye hedefleniyorum. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Koridor, “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı”, “Karşılıklı çıkarlar, 

Transit geçiş. 
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PSİKOLOJİK ESNEKLİK ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI1 

 

Arş. Gör. S. Sevgi UYGUR 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi 

Prof. Dr. Rengin KARACA 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, eğitim fakültesi öğrencilerinin psikolojik esneklik düzeylerini ortaya koyan 

geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin 

kurucusu olan Hayes’in modelinde yer alan kavramlar temel alınarak oluşturulan maddeler, 

uzman görüşüne sunulmuş ve 27 eğitim fakültesi öğrencisi üzerinde de pilot çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Alınan geribildirimler sonucunda düzenlenen Ölçek, Çok Boyutlu 

Yaşantısal Kaçınma Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Kabul ve Eylem Formu II ve Kişisel 

Bilgi Formu, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül 

Üniversitesinde öğrenime devam eden 1063 eğitim fakültesi öğrencisine uygulanmıştır. 

Örneklem yöntemi olarak üç aşamalı, tabakalı, seçkisiz, küme örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Toplanan veriler, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için tesadüfi olarak ikiye 

bölünerek iki farklı aşamada ele alınmıştır. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde aritmetik ortalama, 

standart sapma, Pearson momentler çarpımı korelasyonu, temel bileşenler analizi, madde 

toplam korelasyonu ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizinde, 

faktör yüklerinin kriterleri karşılayıp karşılamadığı değerlendirilirken, doğrulayıcı faktör 

analizinde uyum indexleri incelenerek modelin doğrulanıp doğrulanmadığına karar verilmiştir. 

Ölçek güvenirliği için yapı güvenirliği ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısından yararlanılmış 

ve ölçüt bağıntılı geçerliği incelenmiştir. Yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda, 

toplam varyansın % 60,34’ünü açıklayan 5 boyutlu ve 16 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçlarının AFA sonuçlarını doğruladığı görülmüştür. Çok 

Boyutlu Yaşantısal Kaçınma Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Kabul ve Eylem Formu II 

kullanılarak yapılan ölçüt bağıntılı geçerliğin sağlandığı bulunmuştur. Ölçeğin tamamı için yapı 

güvenirliği .94 ve Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .83 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgulardan 

 
1 *Bu bildiri, devam etmekte olan doktora tez çalışmasından hazırlanmıştır.  
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yola çıkarak geliştirilen Psikolojik Esneklik Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 

olduğu ortaya konulmuştur.   

Anahtar Sözcükler: Psikolojik esneklik, geçerlik, güvenirlik. 
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GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT İÇİ HAREKETLİLİK YAKLAŞIMLARI 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ozan KAVSIRACI 
Polis Akademisi Başkanlığı 

 

ÖZET 

Günümüzde hareket etme ihtiyacı, toplumsal hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. 

Ulaşım, insanların hareket etme isteklerini ve eğilimlerini ifade etmektedir. Bu istek kara, hava 

ve deniz ulaştırma sistemleri aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. İnsanların ulaşım ihtiyaçlarına 

cevap vermek ve bu ihtiyaçları trafikte yer alan insan unsurunun sağlığını tehdit etmeyecek 

şekilde yerine getirmek ulusal veya yerel tüm yönetimlerin temel politikaları arasında yer 

almaktadır. Toplumlar sürekli olarak değişmektedir. Bu değişim ulaştırma sistemleri ve 

unsurlarının tekrar gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Her geçen gün trafik 

kompozisyonunda demografik ve teknolojik gelişmelere tanık olmaktayız. Kentsel alanlarda 

nüfus artarak yerleşim yerleri ile iş, okul ve sosyal faaliyet merkezleri arasındaki mesafelerde 

artma eğilimi gözlemlenmektedir. Yerleşim yerleri ve merkezi iş alanları arasındaki 

mesafelerin ve insanların bireysel ulaşım niyetlerinin artması trafiğe sürekli olarak bir yük ve 

risk getirmektedir. Bu kapsamda trafik kazalarının sebep olduğu maddi ve manevi kayıplar, 

çevre kirliliği, enerji tasarrufu ve gürültü, uluslararası alanda tartışılan ve mücadele edilen 

önemli riskler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kent içi trafik yükünü ve bu yükün insan sağlına 

yönelik olası risklerini ortadan kaldırmak için geliştirilen politikalar, insan merkezli 

yaklaşımları hedef almakta ve insanların refahını amaçlamaktadır. Ayrıca mezkur politikalar, 

gelecek nesilleri tehdit etmeden, ülkelerin veya kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel 

gelişimine katkı sağlayacak ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesini ve sürdürülmesini 

hedeflemektedir. Bu çerçevede disiplinler arası çalışmaları esas alan çözümler dikkat 

çekmektedir. Bu çalışmada; insan hareketliliğine öncelik veren ve insanların hareket 

eğilimlerini yönlendirerek konforlu, ekonomik ve güvenilir bir hareketlilik imkânı sunan 

yaklaşımların temel özellikleri ve ulaşım güvenliğine katkısı incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kent, Ulaşım, Hareketlilik, Güvenlik 
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ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİDE MOBBİNG’İN ROLÜ 

 

Arş. Gör. Dr. Fetullah BATTAL 

Bayburt Üniversitesi  

Öğr. Gör. Emre SEYREK  

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  

 

ÖZET  

Günümüzde yapılan çalışmalara bakıldığında örgütsel bağlılık ve sinizm arasında yapılan 

çalışmalara rastlanılmakladır. Ancak bireylerin ya da örgütlerin bağlılık düzeyleri ile sinik 

davranışları arasındaki ilişkide mobbing davranışlarının etkisini ve yönünü belirleyen bir başka 

çalışmanın olmadığı görülmektedir. Bu kavramlara bakıldığında öncelikle örgütsel bağlılık 

işyerinde çalışanların örgütün işleyişi için ödül ya da yaptırımlara dayalı olarak bireyin 

kurumsal amaç ve değerleri kabul etmesi, bu amaçlara ulaşılması yönünde çaba sarf etmesi ve 

kurum üyeliğini devam ettirme arzusudur. Örgütsel bağlılık düzeyini ölçebilmek amacıyla 

Meyer ve Allen tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılacaktır. İkinci kavram 

ise sinizm (kinizm) kavramıdır. Bu kavram bireylerin kendisinin haricindeki bireyleri hor 

görmesi ve örgüte karşı düşmanca tavırlar sergilemesi anlamına gelmektedir. Örgütsel sinizm 

düzeyi, Vance, Brooks ve Tesluk (1997) tarafından geliştirilen tek boyutlu ölçek ile 

ölçülecektir. Mobbing (psikolojik taciz)  kavramı ise literatüre seksenli yılların sonunda 

Leymann tarafından girmiştir. Buna göre mobbing davranışı birey ya da örgüte karşı sistemli 

ve uzun bir dönem boyunca uygulanan kötü davranışlardır. Bu çalışmada mobbing kavramının 

düzeyini belirlemek amacıyla da Heinz Leymann’ın 1990 yılında geliştirdiği ve 45 maddeden 

oluşan “Psikolojik Terör Ölçeğinin‘(Inventory of Psychological Terror -LIPT) kullanılması 

düşünülmektedir. 

Buradan hareketle çalışmada öncelikle örgütsel bağlılık, sinizm ve mobbing kavramları 

incelenecektir. Daha sonra ikinci adımda literatürde bu kavramlar arasındaki ilişkiler kurulacak 

olan temel model çerçevesinde ortaya koyulacaktır. Aynı zamanda bu çalışmanın ana kütlesini 

Bayburt ve Ağrı ilinde faaliyette bulunan devlet hastanesinde çalışan hemşireler oluşturacaktır. 

Son adımda ise çalışmanın ampirik çerçevesi ele alınacak SPSS, Amos ve Smart PLS paket 

programları yardımıyla yapısal eşitlik modellemesinden hareketle hipotezler arasındaki 

korelasyon ve regresyon ilişkileri ortaya koyulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Sinizm, Mobbing. 
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PRESENTEEISM (İŞTE VAR OLAMAMA) VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞ YAŞAM DENGESİNİN ROLÜ 

 

Öğr. Gör. Emre SEYREK  

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  

Arş. Gör. Dr. Fetullah BATTAL 

Bayburt Üniversitesi  

 

ÖZET  

Son yıllarda yapılan araştırmalara bakıldığında iş görenler ve işletmeler için önem arz eden 

konulardan birinin presenteeism yani “iş görenlerin fiziksel ya da ruhsal bir rahatsızlık duysalar 

dahi işlerine devam etmeleri ya da devam etmeye zorlanmaları durumu” olduğu görülmektedir. 

Bu bağlamda presenteeism (işte var olamama) durumlarının iş görenlerin işten ayrılma niyetleri 

üzerinde etkisi olup olmadığı ile ilgi çalışmalar önem kazanmaktadır. Ancak literatür 

incelendiğinde bu konu ile ilgili çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra iş 

görenlerin presenteeism (işte var olamama) durumları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki 

ilişkide bu ilişkinin yönünü belirleyen bir başka faktörün varlığına yapılan literatür incelenmesi 

sonucunda rastlanılamamıştır. Bu kavram da iş görenlerin işleri ile yaşamları arasındaki 

dengeyi ölçmek için kullanılan ve araştırmacılar tarafından aracı faktör olarak da kullanılan iş 

yaşam dengesi kavramıdır. Buradan hareketle çalışmada ilk olarak presenteeism (işte var 

olamama), işten ayrılma niyeti ve iş yaşam dengesi kavramları hakkında bilgi verilecektir. 

İkinci olarak kavramlar kurulan model çerçevesinde birbirleri ile olan ilişkileri ortaya 

konulacaktır. Üçüncü adım olarak hipotezler arasındaki korelasyonel ve regresyon ilişkileri 

tartışılacak ve presenteeism (işte var olamama) ve işten ayrılma niyeti arasında ilişkide iş 

görenlerin iş yaşam dengelerinin bir rolü olup olmadığına bakılacaktır. Eğer bir rolü var ise bu 

rolün tam aracılık mı yoksa kısmı aracılık rolümü olduğu incelenecektir. Bu anlamda SPSS, 

Amos ve Smart PLS paket programları yardımıyla yapısal eşitlik modellemesinden 

yararlanılacaktır. Ayrıca çalışmada presenteeism durumunu ölçmek için Koopman (2002) 

tarafından geliştirilen 6 maddeli ve tek boyutlu ölçek kullanılacaktır. İşten ayrılma niyetini 

ölçmek için ise Bluedorn (1982) tarafından geliştirilen 3 maddeli ve tek boyutlu ölçek 

kullanılacaktır. İş yaşam dengesini ölçmek için Taşdelen-Karçkay ve Bakalım (2017) 

tarafından geliştirilen 8 maddeli ve tek boyutlu ölçek kullanılacaktır. Bunun yanı sıra 
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araştırmanın ana kütlesini Ağrı ilinde faaliyet gösteren özel ve kamu bankaları çalışanları 

oluşturacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Presenteeism (İşte Var Olamama), İşten Ayrılma Niyeti, İş Yaşam 

Dengesi. 
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YENİ KAMU YÖNETİMİNDE LİDERLİK ANLAYIŞI 

 

İbrahim Onur BAKIRCIOĞLU 

Selçuk Üniversitesi 

 

ÖZET 

Antik Çağ düşünürü Efesli Heraklitos’un, “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” 

sözünü kanıtlarcasına dünyamız her gün hızla değişmektedir. Bittabi kamu yönetimi de bu 

furyaya ayak uydurarak geleneksel yaklaşımlardan modern yaklaşımlara doğru yol almaktadır. 

Yönetim ve yöneticilik kavramlarının içeriği artık daha modern düşüncelerle belirlenmekte, 

“ideal yönetici tipi” bu gelişmeler ışığında sil baştan yazılmakta ve bu yeni fikirler başta mülki 

idare amirleri olmak üzere tüm vatandaşlar üzerinde yansımasını göstermektedir. 

Günümüzde yeni yönelimler bağlamında ortaya çıkmış olan ve “lider yönetici” diye 

isimlendirilen yeni yönetici profili ülkemiz de dâhil olmak üzere tüm gelişmiş ve gelişmekte 

olan dünya ülkelerini yakından etkilemiştir ve üzerimizdeki etkisini hâlen sürdürmektedir. 

Buna paralel olarak; bu çalışma, lider yöneticiyi tanımlayabilmeyi, ideal bir lider yöneticinin 

özelliklerini ortaya koyabilmeyi ayrıca geçmişten günümüze değişen yöneticilik anlayışını bir 

kesit halinde sunabilmeyi kendine amaç edinmiştir. Nitekim yazı boyunca yönetici, lider ve 

lider yönetici kavramlarına açıklık getirilerek yeni yaklaşımlar ışığında yönetim örgütlerinde 

yöneticilerin sahip olmaları gereken özellikler ve davranışlar belirlenmeye çalışılmıştır.  

“Lider yöneticiliği, liderlik ve yöneticilik kavramlarından ayıran şey; yani onu, yeni 

yapan şey ne ve bu yenilik bize tam olarak ne katıyor?”, “yeni yönetim ve yöneticilik anlayışı 

vatandaşlara ne vadediyor?”, “yöneticilik, liderlik veyahut lider yöneticilik özellikleri, 

doğuştan mı gelir yoksa eğitimle kazanılabilir mi?” gibi sorular bahsi geçen yaklaşımla beraber 

doğmuş ve cevap bekler hale gelmiştir. Sonuç olarak bu araştırma da bu alanda yazı kaleme 

almış sosyal bilimcilerin konu hakkındaki görüşlerini bir araya toplamayı, kafalarda oluşan soru 

işaretlerini gidermeyi ve ideal tip yöneticiliği bir de bu dokümanlar doğrultusunda tanımlamayı 

hedef edinmiştir. Esasında hedeflenen şey, farklı bir perspektife sahip olduğu düşünülen lider 

yönetici figürüne farklı bir perspektiften bakabilmektir.  

Anahtar Kelimeler: Yöneticilik, Liderlik, Lider Yöneticilik, İdeal Yönetici Tipi 
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YENİ KURUMSAL KURAMIN ÖRNEKLERLE AÇIKLANMASI 

 

İbrahim Onur BAKIRCIOĞLU 

Selçuk Üniversitesi 

ÖZET 

19. yüzyılın ilk çeyreğinde gelişmeye başlayan ve o günden bugüne kadar iktisat, 

siyaset, tarih, sosyoloji gibi birçok bilim dalında varlık gösteren kurumsal kuram yaklaşımı 20. 

yüzyılın son çeyreğinde yeni bir yapılanma içine girmiştir. Yeni yapılanma sonrasında 

kurumsal kuram tanımlamasının önüne “yeni” sıfatı da eklenmiştir. Kurumsal kuramın adının 

başına bu niteleyici sıfatı almasına neden olan şey ise kurumsalcı geleneği oluşturan 

malzemelerin oranının 1970’li yıllarda farklılaşması kaynaklıdır. Nitekim yeni kurumsal 

kuramla beraber mevzubahis teori, görüşlerini daha çok sosyoloji bilimi üzerine 

konumlandırmıştır.  

Yeni kurumsal kuramla birlikte siyasal ve sosyal davranışların nedenleri araştırma 

konusu yapılmış, örgüt ve kurum gözlemlerinde çevreye verilen önem oldukça artırılmıştır. Bir 

örgüt için artık iç koşullar kadar dış koşullar da önemli kılınmış ve değer atfedilmeye 

başlanmıştır. Yeni kurumsal kuram, örgütlere ne selefi olan geleneksel kurumsal kuram gibi ne 

de aynı dönemde boy gösterdiği diğer örgüt yaklaşımları gibi yaklaşmamış ama onlardan çok 

ayrı bir yol da izlememiştir. Kuramcılar, tüm radikal görüşlerinin yanında uygun buldukları 

birçok özelliği diğer teorilerden alma ve yeni kurumsal kurama katma konusunda korkak 

davranmamışlardır. Bu durum, yeni kuramcıların tüm keskin özelliklerinin yanına ılımlı 

özellikler eklenmesini de sağlamıştır. 

Yeni kurumsal kuramın çevre, örgüt, kurum, kurumsallaşma, meşruiyet ve izomorfizm 

gibi birçok kavramı kendince tekrar tanımlaması ve yorumlaması en çok dikkat çeken yönüdür. 

Bununla beraber, yola çıktığında o güne değin oldukça etkili bir soruyu kendisine çıkış noktası 

olarak seçmesi de onu diğerlerinden ayrı kılan ve teori hakkında gerçekten merak uyandıran 

başka bir yön olmuştur: Çağdaş endüstrileşmiş toplumlarda örgütleri bu kadar benzer kılan 

nedir? Yapı taşını bu soruyla beraber atan yeni kurumsal kuram günümüze gelene kadar 

örgütler hakkında birçok konuyu araştırmış ve kendi bakış açısından ideal bir örgüt yapısı 

kurmaya çalışmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çevre, İzomorfizm, Kurum, Kurumsallaşma, Örgüt, Meşruiyet, 

Yeni Kurumsal Kuram 
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          TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASININ ÖNEMİ 

          

Pınar ÜSTÜNYER ÇETİNKAYA 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Yüksek Lisans Öğrencisi  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Avukat 

 

ÖZET 

 

Çevrenin korunmasının önemi, 2019 yılı Eylül ayında Avustralya’da başlayan ve aylarca 

söndürülemeyen, onlarca insanın ve milyonlarca hayvanın hayatını kaybettiği orman yangınları 

ile bir kez daha anlaşılmış oldu. İklim değişikliği ağır sonuçlar doğurmakta ve insanlığı önlem 

almaya zorlamaktadır. Tabiat varlıklarının korunması ise ‘çevrenin korunması’ kavramının bir 

kısmını oluşturmaktadır.  

Tabiat varlıkları, biyolojik özelliğinin yanı sıra doğal miras olma özelliğini haizdir. Doğal miras 

olarak nitelendirilebilecek olan tabiat varlıklarının; korunması, geliştirilmesi ve gelecek 

nesillere aktarılması amacıyla her devletin merkezi ve yerel yönetimler bağlamında bir eylem 

planının bulunması mecburidir. Ancak tek başına idarelerin bu konuda başarılı olması zordur. 

Sivil toplum kuruluşlarının ve halkın bilinçli katkısına ihtiyaç vardır. Tabiat varlıklarının 

korunması ulusal anlamda olduğu kadar uluslararası anlamda da önem taşımaktadır. 

Uluslararası alanda ise bu konuda çeşitli sözleşmeler yapılmakta ve iş birliği içerisinde hareket 

edilmektedir.  

Ülkemizde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, tabiat varlıklarını 

koruma konusundaki en temel hukuki metindir. T.C. Anayasasının 63. maddesinde de bu 

konuya değinilmiştir.  Bununla birlikte, birçok kanun, yönetmelik ve ülkemizin taraf olduğu 

uluslararası sözleşmede de konuya ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.  

Tabiat varlıklarının korunması konusu disiplinler arası niteliğe sahiptir. Hukuk, mimarlık, çevre 

mühendisliği, orman mühendisliği, şehir ve bölge planlama, biyoloji gibi birçok alanı 

ilgilendirmektedir. Taşınmaz tabiat varlıklarından olan sit alanlarının sit özelliği ile ilgili 

nitelendirme yapılırken ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları hazırlanmakta ve yukarıda 

ifade edilen disiplinlerden uzmanlar değerlendirmede bulunmaktadır. Bu şekilde, endemik bitki 

ve hayvan türlerinin mevcudiyeti, alanlardaki biyolojik çeşitlilik vb. hususlar tespit edilmekte 
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ve koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılmaktadır. Bu noktada ayrıca belirtmek gerekir 

ki, tabiat varlıklarının korunması, yalnızca doğal miras olması yönüyle değil, turizm, tarım vb. 

ekonomik faaliyetler bakımından da önem taşımaktadır.  

Tabiat varlıklarının korunmasının öneminden bahsedilirken bu korumanın kayıtsız-şartsız 

olmayacağını da vurgulamak gerekir. Kamu yararının ve koruma-kullanma dengesinin 

sağlanması gibi ilkeler gözetilirken vatandaşların temel hakları göz ardı edilmemelidir.  

Anahtar Kelimeler: Tabiat varlıkları, koruma hukuku, çevre, doğal miras.  
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TERSYÜZ EDİLMİŞ SINIF YÖNTEMİYLE ARAPÇA EĞİTİMİ VE SARMAL 

YÖNTEMLE ARAPÇA KELİME DAĞARCIĞINI GELİŞTİRME 

ARABIC EDUCATION WITH THE METHOD OF FLIPPED CLASSROOM AND 

DEVELOPING ARABIC VOCABULARY WITH THE SPIRAL METHOD 

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail EKİNCİ 

Bitlis Eren Üniversitesi 

 

Özet 

Geleneksel sınıf modeli, öğrencinin sadece pasif bir katılımcı olduğu ve öğretmenin 

kontrolünde yürütülen bir modeldir. Bu model öğrenen özelliklerinin, öğrenme beklentilerinin 

ve eğitsel teknolojilerin etkisiyle, son zamanlarda değişim göstermektedir. Bu değişim 

neticesinde sınıf dışı zamanın kullanımı yönünde yeni yapılanmalar zorunlu hale gelmektedir. 

Bu yapılanmalardan biri de ters-yüz edilmiş sınıf modelidir. Ters-yüz edilmiş sınıflarda sınıf 

içi etkinliklerin öğrencilere sınıf dışında sunulması, geleneksel yapıda sınıf dışında yapılması 

beklenen ödev ve etkinliklerin de sınıf içerisine taşınması olarak tanımlanmaktadır. İlk defa 

Bruner tarafından ortaya atılan sarmal yöntem ise, öğrencinin bilgileri keşfetmesi ve 

anlamlandırmasını kolaylaştırmak için eğitim programının sarmal bir yapıda düzenlenmesi 

gerektiği tezi üzerine kurulmuştur. Ayrıca öğrenilen bilgi ve becerilerin farklı durumlara 

aktarılması için gerekli önlemlerin alınması üzerinde de durmaktadır. Dil eğitiminde 

kazandırılması hedeflenen dört beceri, dinleme, konuşma, okuma, yazma alanları ile 

kazanımlar sarmal olarak düzenlenmiştir. 

Bu çalışmada ters-yüz edilmiş sınıf ve sarmal yöntem ile Arapça eğitiminin nasıl planlanacağı 

ve etkili bir dil eğitimi için bu yöntemlerin nasıl kullanılacağı üzerinde durulmuştur. Ters-yüz 

edilmiş sınıf modeli ile Arapça gramer bilgilerinin öğrenciler tarafından çok kısa bir süre 

içerisinde etkin ve verimli bir şekilde öğrenilmesi mümkündür. Öğrenci ders öncesi kendisiyle 

paylaşılan gramer konusunu anlatan videoyu izleyerek derse katılır. Derse konuyu öğrenmiş bir 

şekilde gelen öğrenciler ile derste konuyla ilgili alıştırma ve uygulama yapılır. Arapça 

eğitiminde kelime dağarcığının geliştirilmesi sorunu da sarmal yöntemle oluşturulacak metinler 

sayesinde çözülmesi mümkündür. Öğrenciye farklı alanlarda hazırlanan ve her bir kelimenin 

en az on sekiz defa tekrar edildiği farklı Arapça metinler verilir ve öğrenciden bu metinlerin 
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çevirisini yapması istenir. Öğrenci bu yöntemle istenilen sayıda yabancı kelimeyi kalıcı bir 

şekilde öğrenmiş olur. 

Anahtar Kelimeler:  Arap Dili ve Belagatı, Arapça,  Nahiv, Sarf, Metot. 

Abstract 

The traditional classroom model is a model in which the student is a passive participant and is 

carried out under the control of the teacher. This model has been changing recently with the 

effect of new educational technologies, learner characteristics and learning expectations. This 

change requires structuring to use the time outside the classroom. One of these configurations 

is flipped classroom model. The flipped classroom can be defined as a model in which class 

activities are presented to students out of class and bring assignments and activities into 

classrooms that are supposed to be done out of the classroom in a traditional manner. However, 

the spiral method, introduced by Bruner for the first time, is based on the thesis that the 

education program should be arranged in a spiral structure in order to facilitate the student to 

discover and make sense of the information. It also focuses on taking the necessary measures 

to transfer the learned knowledge and skills to different situations. The four skills which are 

aimed to be acquired in language education as listening, speaking, reading, writing areas and 

the acquisitions are arranged in a spirally. 

In this study, how to plan Arabic education with flipped classroom model and spiral method 

and how to use these methods for an effective language education are emphasised. With the 

inverted class model, it is possible to learn Arabic grammar effectively and efficiently by 

students in a very short time. The student attends the class by watching the video about the 

grammar topic shared with him before. Exercises and practices are made on the subject with 

the students who attend the class prepared. It is possible to solve the problem of vocabulary 

development in Arabic education thanks to the texts to be created by spiral method. The student 

is given different Arabic texts prepared in different fields and each word is repeated at least 

eighteen times and the student is demanded to translate these texts. With this method, the 

student permanently learns the desired number of foreign words. 

Keywords: Arabic Language and Rhetoric, Arabic, Grammar, Vocabulary, Method. 
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PLANLAMA VE YAZMA STRATEJİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ETKİLİLİĞİ 

KANITLANMIŞ BİR MODEL: ÖZDÜZENLEMELİ STRATEJİ GELİŞTİRME 

MODELİ1 

A MODEL WITH PROVEN EFFECTIVENESS FOR TEACHING PLANNING AND 

WRITING STRATEGIES: SELF-REGULATION STRATEGY DEVELOPMENT MODEL 

 

Araş. Gör. Eylem Ezgi Özdemir 

Balıkesir Üniversitesi  

Doç.Dr. Nevin Akkaya  

Dokuz Eylül Üniversitesi  

ÖZET 

Yazma becerisi, okuma becerisi ile birlikte bireylerin eğitim-öğretim yaşantısına başladıkları 

sırada karşılaştıkları bir beceridir ancak yazma becerisinin kullanımında bireylerin hem 

yaşamsal alanda hem eğitim alanında yetkin olması beklenmektedir. Bu yetkinliğin kazanılması 

için yazma öğretimi eğitim-öğretimin her aşamasında yer almakta ve bireylerin yazma 

becerilerinin gelişimi sürdürülmeye çalışılmaktadır. Bu araştırma, yazma becerisinin 

geliştirilmesinde çağın öğretim anlayışına uygun olarak öğrenenlerin, öğrenme sürecinde kendi 

süreçlerini düzenlemelerine ve süreçte karşılaştıkları sorunlara kendi çözümlerini üretmelerine 

olanak tanıyan özdüzenlemeli öğrenme modeline dayanan, alanyazında pek çok çalışmada 

kullanılmış ve etkililiği kanıtlanmış bir model olan özdüzenlemeli strateji geliştirme modelini 

tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Araştırmada, özdüzenlemeli strateji geliştirme modelinin yazma 

süreci boyunca yazma öncesi, yazma sırası veya yazma sonrası hangi aşamalarda 

kullanılabileceğine; bilişsel, duyuşsal veya devinişsel hangi değişkenleri etkileyebileceğine ve 

hangi metin yapısının öğretiminde kullanılabileceğine ilişkin sorulara yanıt aranmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca araştırmada Türkçe dersi öğretim programı (2019) çerçevesinde 5,6,7, ve 

8. sınıf düzeylerinde yazma kazanımları incelenerek, özdüzenlemeli strateji geliştirme 

modelinin programdaki yeri irdelenecektir. Tarama deseni ile yürütülen araştırmanın sonunda 

 
1Bu araştırma, araştırmacının Doç.Dr. Nevin Akkaya tarafından yürütülmekte olan “Planlama ve Yazma Stratejileri Öğretiminin Planlama ve 

Yazma Başarısına, Yazma Özyeterliğine ve Yazma Kaygısına Etkisi” adlı doktora tez çalışması doğrultusunda oluşturulmuştur. 



 

                 
www.karadenizkongresi.org                 ISBN: 978-605-06766-0-0              SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ÖZET  KİTABI                 111 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2020 

yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik tartışmacı anlatıma dayalı kompozisyon planlama 

ve yazma becerilerini geliştirmede kullanılabilecek ve etkililiğin deneysel bir çalışmayla ortaya 

konulabilecek tartışmacı anlatıma dayalı kompozisyonu planlama ve yazma stratejilerine 

yönelik bir öğretim programı önerisinde bulunulacaktır. Anadilinde temel dil becerilerinin 

öğretimini gerçekleştirecek olan Türkçe öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının yazma 

becerisi öğretimine ilişkin kuramsal açıdan ve uygulama açısından donanımlı olması 

beklenmektedir. Bu araştırma sonuçlarının hem yazmaya yönelik öğrenme süreçlerine 

uygulamalı olarak hem de özdüzenlemeli strateji geliştirme becerilerine uygun planlama ve 

yazma stratejileri öğretilmesinde bir öneri olarak alanyazına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: yazma, planlama ve yazma stratejileri, özdüzenlemeli strateji 

geliştirme modeli.  

 

ABSTRACT 

Writing skill, along with reading skill, is a skill that individuals encounter when they start their 

educational life, but individuals are expected to be competent in both life and education in the 

use of writing skills. In order to gain this competence, writing teaching takes place at every 

stage of education and education and the development of the writing skills of individuals is tried 

to be maintained. This research was designed to develop writing skill in accordance with self-

regulation strategy development model which is based on a self-regulation learning model that 

enables learners to regulate their own learning processes during learning and produce their own 

solutions to problems they come across in the process and used in a number of studies in the 

literature. In the study, answers were sought for certain matters such as pre-writing, during-

writing and post-writing stages in which self-regulation strategy development model might be 

used; model’s potential effect on cognitive, affective or psychomotor variables; and what text 

structures it can teach. Moreover, the research will investigate the place of self-regulation 

strategy development model in Turkish lesson curriculum by reviewing learning outcomes of 

writing on the 5th, 6th, 7th, and 8th grade levels in the context of Turkish lesson curriculum of 

2019. As a result of the study that utilized a survey research design, a curriculum 

recommendation for planning and writing strategies will be proposed. It is anticipated that the 

research will make contributions to the related literature as a recommendation for teaching 
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planning and writing strategies appropriate for self-regulation strategy development skills. It is 

expected that Turkish teacher candidates and Turkish teachers who will teach basic language 

skills in their mother tongue will be equipped both theoretically and practically in terms of 

teaching writing skills. It is thought that the results of this research will contribute to the 

literature as a suggestion both in the teaching of the learning processes related to writing and in 

planning and writing strategies appropriate to the self-regulated strategy development skills. 

Key Words: writing, planning and writing strategies, self-regulation strategy development 

model. 
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GENÇLERİN EŞ SEÇİMİNDE DİNDARLIK KRİTERLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK 

VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

                                                                         Prof. Dr. Ahmet AKIN 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Kumriye ÖZBABABACAN 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Özet 

Din, bireysel ve sosyal hayatı düzenleyen; kişileri ve toplumu yönlendirici etkisiyle bilinen 

vazgeçilmez önemli bir olgudur. Bireyin çocukluktan yaşlılığına kadar hayatının her 

döneminde mutlaka bir etkiye sahip olan dinin, insan üzerindeki etkileri de tarih boyunca 

araştırma konusu olmuştur. Bütün toplumlarda farklı dinden insanlar, inandıkları dinî değerlere 

göre hayatlarını yaşamış ve yaşamaya devam etmektedirler. 

Din, bu derece insan ve toplum üzerinde etkiliyken, onun insanlık tarihinin başlangıcından 

itibaren her dönemde karşımıza çıkan ve en önemli kurumlardan biri olan aileyi ve ailenin 

oluşumunu etkilediği bir gerçektir. Bu aşamada gençlerin eş seçiminde dindarlık kriterlerini 

belirlemek için geçerli ve güvenilir ölçme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmanın 

amacı Gençlerin Eş Seçiminde Dindarlık Kriterleri Ölçeği’ni geliştirmek, geçerlik ve 

güvenirliğini incelemektir. 

Araştırma 178’i kadın, 51’i erkek olan 229 kişi üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin geliştirilmesi 

sürecinde öncelikle gençlerin eş seçiminde dindarlık kriterleri ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. 

Bu incelemeler sonucunda 17 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuş ve bu maddeler gramer, 

anlaşılabilirlik ve gençlerin eş seçiminde dindarlık kriterleri ölçüp ölçmediği noktalarında 

incelenerek, sonuçta 17 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Gençlerin eş seçiminde 

dindarlık kriterleri Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 

5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Gençlerin eş seçiminde Dindarlık Kriterleri 

Ölçeği’nin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 

Gençlerin eş seçiminde Dindarlık Kriterleri Ölçeği’nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, 

güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve 

güvenirlik analizleri SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır.  

Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın 

%82,78’ini açıklayan, öz-değeri 14,07 olan tek boyutlu ve 17 maddeden oluşan bir ölçme aracı 
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elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 

faktör yükleri .83 ile .96 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı 

.99 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .80 ile .95 

arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar gençlerin eş seçiminde Dindarlık Kriterleri Ölçeği’nin 

geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Gençlerin eş seçiminde dindarlık kriterleri, Geçerlik, Güvenirlik 
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OKUL YÖNETİCİLERİ VE KAYNAŞTIRMA KONUSUNDA YAPILAN 

LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ 

SURVEY OF GRADUATE STUDIES IMPLEMENTED UPON SCHOOL 

ADMINISTRATORS AND MAINSTREAMING EDUCATION 

    Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa MENTEŞE 

Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. Çığıl AYKUT 

Gazi Üniversitesi                                                                                 

ÖZET 

Eğitim birçok bileşenin bir arada bulunduğu karmaşık bir yapıdır. Genel anlamda bu yapının 

bileşenleri; öğretmen, öğrenci, fiziksel çevre, öğretim yöntem ve teknikleri, aileler ve eğitim 

sürecinden oluşmaktadır. Yapının parçalarından birinin eksik veya sorunlu olması durumunda 

beklenmedik sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Öğrenciler ise eğitimin en çok etkilediği ve 

eğitim sürecine yön veren temel unsurudur. Eğitim sistemindeki her öğrencinin bireysel 

özellikleri, becerileri ve yetenekleri birbirinden farklıdır. Farklı özelliği olan gruplardan biri de 

özel gereksinimli öğrencilerdir. Özel gereksinimli öğrencilerin içerisinde tipik gelişim gösteren 

akranlarıyla eğitim gören kaynaştırma öğrencileri önemli bir yer oluşturmaktadır. Bu çalışmada 

ülkemizde okul yöneticileri ve kaynaştırma konusunda yapılmış olan lisansüstü çalışmaların 

incelenmesi amaçlanmıştır. Okul yöneticileri ve kaynaştırma konusunda yapılmış 

araştırmaların incelenmesi ile yapılan bu çalışma nitel araştırma yönteminde sistematik derleme 

türüne örnektir. Buna göre Google Akademik (Google Scholar) ve Ulusal Tez Merkezi 

(Yöktez)  veri tabanlarından “okul yöneticileri ve kaynaştırma eğitimi” anahtar kelimeleri 

kullanılarak, 2010-2020 yılları arasında Türkçe dilinde, eğitim alanında yapılmış yüksek lisans 

ve doktora tezleri incelenmiştir. Tarama sonucuna göre; “çalışılan konu (özel eğitim mevzuatı, 

özel eğitim uygulamaları, kaynaştırma uygulamaları, kaynaştırma öğrencilerine yönelik 

tutumlar, kaynaştırma öğrencisi velileri ve diğer veliler), yöntem (araştırma desenleri), 

katılımcı özellikleri (engel türü, sayı, cinsiyet, yaş, vb.), veri toplama araçları, kullanılan 

müdahale uygulamaları/stratejileri ve çalışma bulguları” ayrı ayrı incelenmiştir. Araştırmada 

elde edilen verilerin analizi ile bulguların raporlaştırılması süreci devam etmektedir. Ortaya 

çıkan bulgulara göre; sonuç, tartışma ve öneriler oluşturulacaktır. Literatür taraması sonucunda 
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kaynaştırma konusunda çalışılmış ulusal tezleri farklı değişkenlere göre inceleyerek yapılan bu 

araştırma, alanda yapılmış çalışmaları bütüncül değerlendirmesi özelliğiyle literatüre katkı 

sağlaması beklenerek alanda yapılacak çalışmalara yön vereceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma öğrenci velileri, kaynaştırma, okul yöneticileri, özel eğitim.  

 

SUMMARY 

Education is a complex structure with many components being together. In general terms, the 

components of this structure consist of teacher, student, physical environment, teaching 

methods and techniques, families and education process. Unexpected problems may arise if any 

part of this structure  misses or be problematic. Students that the education process effect most, 

on the other hand, are the fundamental factors. The individual characteristics, skills and abilities 

of each student in the education system are different from any other. One of the groups with 

different characteristics is students with special needs. Mainstreaming students, who are 

educated with their peers with typical development, have an important place among students 

with special needs. In this study, it is aimed to examine the postgraduate studies on inclusion 

in special education with school administrators in our country. The research is an example of 

systematic review type in qualitative research method. Accordingly, by using Google Scholar 

(Google Scholar) and National Thesis Center (Yöktez) databases, master's and doctoral theses 

in Turkish language between 2010-2020 were examined.  According to the scan result; “The 

subject studied (special education legislation, special education practices, mainstreaming 

practices, attitudes towards mainstreaming students, mainstream student parents and other 

parents), method (research patterns), participant characteristics (type of disability, number, 

gender, age, etc.), data collection tools, intervention practices / strategies and study findings 

”will be examined separately. The process of reporting the findings with the analysis of the data 

obtained in the research has still been going on. According to the findings; results, discussions 

and suggestions will be created. As a result of the literature review, it is thought that this 

research, which is conducted by examining the national theses that are studied on inclusion 

according to different variables, will lead the studies to be carried out in the field by expecting 

to contribute to the literature with the feature of holistic evaluation of the studies conducted in 

the field. 

Keywords: Mainstreaming student parents, mainstreaming, special education, school 

administrators. 
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ÖZEL EĞİTİM ALANINDA SEÇİM YAPMA İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIN 

İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME 

 

Mehmet Akif Özdemir 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Doç. Dr. Pınar Şafak 

Gazi Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu araştırma ‘Özel Eğitim Alanında Seçim Yapma’ ile ilgili yapılmış olan araştırmaların 

sistematik derlemesini yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu amaç doğrultusunda 

yetersizlikten etkilenmiş bireylerin seçim yapma becerileri kazanmalarını sağlamak adına ne 

tür çalışmalar yapıldığını belirlemek ve yapılan çalışmaları incelemek için tasarlanmıştır. 

Araştırma kapsamında yer alacak çalışmalara ulaşabilmek için üniversitelerin e-kütüphane veri 

tabanlarından faydalanılarak, Google Akademik (Google Scholar), EBSCOHost, Elsevier 

Science Direct, ProQuest, SAGE, ERIC gibi veri tabanları ile  http://search.ndltd.org/  internet 

ulaşım ağından seçim yapma (choice-making), tercih (prefence), tercih değerlendirme 

(preference assesment), seçim fırsatları sunma (providing choice-making opportunities) anahtar 

kelimeler kullanılarak tarama yapılmıştır. Tarama sonunda araştırmada yer alacak çalışmalar 

belirlenirken; (1) dilinin Türkçe veya İngilizce olması (2) eğitim-öğretim alanında olması, (3) 

özel eğitimle ilgili olması, (4) tek denekli araştırma yöntemine yer veren makale, yüksek lisans 

ya da doktora tezi olması ve (5) çalışmaların 2005-2020 yılları arasında yapılmış olma kriterler 

göz ününde bulundurulmuştur. Tarama sonunda bu kriterleri sağlayan çalışmalar seçilmiştir. 

Seçilen çalışmalar sistematik derleme kurallarına uygun olarak oluşturulan sorular çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. Değerlendirilen araştırmalar, desenlerine, çalışma gruplarına, sonuçlarına 

ve önerilerine göre analiz edilerek bir çıkarıma ulaşılmaya çalışılmıştır. Alan yazın incelemesi 

sonucunda seçim yapma ile ilgili yapılmış farklı araştırmaların olduğu görülmektedir. Bu 

araştırmaların genel olarak nicel ve nitel araştırma yaklaşımlarına uygun şekilde desenlendiği 

görülmektedir. Araştırmalardan elde edilen sonuçlar, ‘Özel Eğitim Alanında Seçim Yapma’ 

ilgili aile ve öğretmenlere seçim fırsatı sunma konusunda çalışmaların bulunmadığını ortaya 

koymuştur. Sistematik derlemeye göre oluşturulan bu araştırma ‘Özel Eğitim Alanında Seçim 

Yapma’ ile ilgili yapılan çalışmaları çeşitli değişkenler bakımından inceleyip bütüncül olarak 

http://search.ndltd.org/
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ele alan bir araştırma olması özelliğiyle alandaki boşluğu doldurması ve bundan sonra yapılacak 

olan çalışmalara yön vererek literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Seçim yapma (choice-making), tercih (prefence), tercih değerlendirme 

(preference assesment), seçim fırsatları sunma (providing choice-making opportunities). 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF SÖYLEMİNE DAYALI 

ETKİNLİKLERDE OLUŞTURDUKLARI ETKİLEŞİM ÖRÜNTÜLERİNİN 

İNCELENMESİ 1 

 

Arş. Gör. Serenay Başalev  

İstanbul Aydın Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Soysal 

İstanbul Aydın Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin söylemsel hamlelerin sıkça kullanıldığı sınıf içi 

etkinliklerde sınıf söylemini yönlendirdikleri etkileşim örüntülerini incelemeyi 

amaçlamaktadır. Etkileşim örüntülerini, üçlü diyaloğa dayalı olan “Başlat” (öğretmen 

temelli), “Cevapla” (öğrenci söylemi) ve “Değerlendirme” (BCD) ya da “Açıklama” (BCA) 

ya da “Takip Sorusu” (BCT) birleşik söylemleri temsil etmektedir. Okul öncesi 

öğretmenlerinin söylemlerine odaklanan bu araştırma, sınıf söylemine hangi sözlü etkileşim 

türlerinin dâhil edildiğini ve bu etkileşimlerin örüntülerinin nasıl olduğunu tanımlamaya 

çalışmıştır. Etkileşim örüntüleri incelenirken; öğretmen ile öğrenciler arasındaki diyalog akışı, 

etkileşim örüntülerinin türleri ve öğretmenlerin değerlendirici veya sınıf söylemini devam 

ettirici rolü (örneğin, üçlü diyalog örüntüsünde değerlendirme söylemi tercih etmek yerine takip 

sorusu yönlendirmek) incelenmiştir. 

Araştırmada iki okul öncesi öğretmeni (Öğretmen A & Öğretmen B) ve iki ayrı sınıfta olmak 

üzere toplam 33, 60-72 ay aralığındaki okul öncesi öğrencisi katılımcı olarak yer almıştır. 

Araştırmacı tarafından belirlenen kısa olay durumları okul öncesi öğretmenleri tarafından 

öğrencilerine hikâye etkinliği olarak aktarılmış, bu hikâyelere ve alt konularına ilişkin farklı 

boyutlarda tartışmalar yürütülmüştür. Sınıf içi sözel etkileşimler video kaydına alınarak veri 

toplanmış; sistemli gözlemler doğrultusunda önceden oluşturulan kataloglar aracılığıyla 

aşağıda belirtilen etkileşim örüntülerinin farklı boyutlarının kodlanması ve niceliklerinin 

belirlenmesi sağlanmıştır. 
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Belirlenen kısa olay durumları ve ilgili sorular, sınıf içi sözlü etkileşimleri oluşturmak için 

söylemsel etkinlikler olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Öğretmen – Öğrenci – Öğretmen (T-

S-T) etkileşiminin sınıf söyleminde nasıl yer bulduğu ve bunlara dair oranların neler olduğu 

araştırmanın inceleme konularından biridir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin öğretime dair çeşitli 

söylemsel tercihleri üçlü diyalog türleri (BCD, BCA ya da BCT) temel alınarak derinlemesine 

incelenmiştir. Etkileşimin sürdürülebilirliği konusunda avantaj sağlamayan “BCD” üçlüsüne 

karşılık olarak “BCTCT…” zinciri derinleştirmeye, aydınlatmaya ve ortaya çıkarmaya imkân 

veren takip soruları içererek hem diyaloğa dayanan etkileşime fırsat sunmakta hem de 

öğretmene öğrencinin fikirlerini keşfetme imkânı vermektedir. 

Katılımcı öğretmenlerin uyguladığı faaliyetler incelendiğinde, öğretmen-öğrenci (T-S) 

etkileşim örüntüsünün her iki öğretmen için de oldukça yüksek bir oranda (%93) olduğu 

bulunmuştur. Geri kalan %7, öğretmenlerin ortalaması alındığında “TSS” (%5.93), “TSSS” 

(%0.57), “TSSSS” (%0.16) gibi farklı etkileşim modellerini temsil etmektedir. “BCTCT…” 

zinciri açısından öğretmenler incelendiğinde Öğretmen A’nın (%58.81), Öğretmen B’den 

(%63.53) daha az takip sorusu kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Bulgular incelendiğinde söylemsel ifade içeren sınıf içi etkinliklerin uygulanmasında, diyalog 

akışında öğretmen müdahalesinin sık olduğu ve öğrenci-öğrenci diyaloğunun kısıtlı oranda 

olduğu görülmektedir. Buna ek olarak bulgularda görüldüğü üzere incelenen iki öğretmenin de 

etkinlikler sırasında takip sorularına yer verdiği fakat yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. Bu 

nedenle öğrenci-öğrenci diyaloğunun öğretmenler tarafından arttırılmasına yönelik çalışmalar 

ve diyaloğa dayalı etkileşimin takip sorularıyla desteklenmesine yönelik eğitimler önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler : Okul öncesi, sınıf söylemi, üçlü diyalog, etkileşim örüntüleri  

1
 Bu çalışma Serenay Başalev’in “Okul öncesi öğretmenlerinin pedagojik inançları ve sınıf içi uygulamaları 

arasındaki benzerlikler ve farklılıkların derinlemesine incelenmesi” isimli yüksek lisans tezinin bir parçasından 

üretilmiştir. 
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MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVİRİDEKİ BİLGİ 

TEKNOLOJİLERİNE BAKIŞ AÇILARI İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME 

 

Rahman AKALIN  

Trakya Üniversitesi  

ÖZET 

Geçmişten günümüze bilim ve tekniği, dünyayı kendi amaçlarına uygun hale getirerek 

dönüştürmek için kullanan insanoğlu, bunu üretimine hız ve kalite kazandırmak için de 

yapmıştır. Bu bağlamda insan ve makine yaşamın çeşitli alanlarında işbirliği yaparken teknoloji 

günümüz dünyasının temel koşullarından biri olarak her alanda varlığını gittikçe daha çok 

hissettirmektedir. Artan küreselleşme ve bununla birlikte daha da kaçınılmaz hale gelen 

toplumların ve toplulukların iletişim gereksinimleri, çeviriye olan talebi arttırmaktadır. Böyle 

düşünüldüğünde çevrilmeyi bekleyen metinlerin oluşturduğu büyük iş hacmi, çevirmenlerin 

görev alanı ve kapasitelerini yer yer aşmakta, bu noktada devreye bir yandan zaman tasarrufu 

sağlayan diğer yandan terimsel tutarlılığı garanti altına alan çeviri yazılımları girmektedir. 

Çeviri yazılımları ise insan faktörünün işteki katkı payına göre birbirinden farklı 

gruplandırmalar temelinde karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak bu gruplandırma, çeviride 

‘insan’ın mı yoksa ‘makine’nin mi öne çıktığı ile ilgili temel bir ayrıma dayanmaktadır. Konu, 

çeviri eylemi odaklı değerlendirildiğinde öteden beri insan, makineli çeviri araştırmaları ile 

birlikte üstü çok açık olmasa da temelde şu sorunun yanıtını aramaktadır: Bir çeviri görevini 

tamamıyla bir makineye yaptırmak mümkün müdür? Bu soru elbette çevirmenlik mesleğinin 

gelecekteki görünümü ile ilgili temel bir soru olsa da, bakış açısının ‘makineler insan 

çevirmenlerin yerini alacaktır’ biçimindeki indirgemeci bir yargıya ya da algıya dönüştüğünde, 

kurumsal çeviri eğitimi verilen bölüm ve programlardaki öğrencilerin / çevirmen adaylarının 

gelecek kaygılarını arttırabilen bir yönü olduğunu, eğitimdeki gözlemler ortaya koymaktadır. 

Bu çalışmada, çeviri eğitimindeki bir ders uygulaması bağlamında temel olarak çevride söz 

konusu olabilecek bilgi teknolojileri hakkında bir üst bakıştan hareket edilecek,  mütercim-

tercümanlık öğrencilerine yöneltilen açık uçlu sorulardan oluşan mini sormaca dâhilinde 

onların bu teknolojilere yaklaşımları ‘çeviride teknolojinin yeri’ ve ‘teknoloji-özgünlük ilişkisi’ 

ana temaları üzerinden saptanmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çeviri ve teknoloji, makine çevirisi, bilgisayar destekli çeviri, çeviri 

eğitimi, çevirmenlik 
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AZERBAYCAN BESTECİLERİNİN SENFONİK ESERLERİNDE FLÜT 

ENSTRÜMANININ ROLÜ 

 

İgbal  ORUJOV 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi  

Taravat ORUJOVA 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi  

 

 

ÖZET 

Bu çalışma, klasik Azerbaycan besteci yaratıcılığında flüt enstrümanının rolüne ayrılmıştır. 

Burada flüt enstrümanının besteci yaratıcılığındaki konumu, senfonik orkestrada oynadığı rol 

hakkında bilgi yer almıştır. Çalışmada, A.Melikov ve V. Adıgüzelov'un senfonik yaratıcılığı da 

dahil olmak üzere, 20. yüzyıl senfonik orkestra için yazılmış eserler incelenmiştir. 20. yüzyılın 

30’lu ve 40’lı yıllarında senfonik müziğin gelişmesi ile besteci yaratıcılığında da bu yönde 

eserlerin bestelenmesi hızlanır. Bu eserler, flüt enstrümanı için yazılmış solo partilerde, çeşitli 

karakterlerin tecessümünde kullanılan icra yöntemleri ve tekniklerin uygulanması ile tipiktir. 

Flüt’ün solosu G.Garayev’in “7 Güzel” ve “Yıldırımlı Yollarla” balelerinde görülür. Fakat burada 

besteci, eserlerin belirli hisselerinde enstrümanın tını özelliklerini imge - duygusal dünyasını 

yaratmak için kullanmıştır. Bu bakımdan, "Hint Güzelinin Dansı" ve "Güzeller Güzelinin Dansı" 

parlak bir örnek olabilir. S.Hacıbeyov’un eserlerinde flüt solo partisi aynı zamanda grubun diğer 

öyelerinden biriyle oktav unisonu oluşturarak birleşimi daha farklı şekilde sunmuştur. Bu örnekler 

F.Amirov, G.Garayev ve C.Hacıyev’in eserlerinde de sık sık rastlanır. Fakat, her bir besteci 

bireysel yaratıcılık tarzından ve eserin imge - duygusal dünyasına bağlı olarak enstrüman 

topluluğunu (ensemble) farklı şekilde oluşturmuşlar. F.Amirov “Azerbaycan Kapriççiosu”nda flüt 

solosunu İngiliz horno’su, G.Garayev pikkolo flüt, klarnet ve diğer enstrümanlarla uyum içinde 

kullandı. Besteciler bu ikili ve üçlü yaklaşımı esas itibariyle oktav unisonunda sunmuşlar. Bununla 

birlikte, F.Amirov’un “Kürt Ovşarı” senfoni makamında pikkolo flüt solosu klarnetle üç oktavlık 

unison aralığında çalıyor. Renkli bir orkestra tablosu oluşturma becerisini sergileyen F.Amirov’un 

yaratıcı hayal gücü, ilginç enstrüman toplulukların oluşması ile karakteriktir. Onun pikkolo flüt ve 

bas klarnetle ikileşmesi kompozisyonu, bestecinin bireysel orkestra dilinin bir özelliği haline geldi. 

G.Garayev’in “Yedi Güzel” balesinden “Çin Güzelinin Dansı”nda ise flüt bas klarnetle birlikte 

çalınır. Enstrümanların dabl unisonu, bestecinin “Leyli ve Mecnun” senfonik eserinde de rastlanır. 
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Bu yöntem diğer bestecilerin senfonik eserlerinde de sık sık rastlanmaktadır. V.Adıgüzelov’un 

yaratıcılığında senfonik eserlere de yer ayrılmıştır. O, üç senfoninin, “Kahramanlık Poeması”nın, 

“Afrika Mücadele Ediyor”, “Aşamalar” senfonik eserlerinin, “Bayram Üvertürü”nün, “Segah” 

senfonik makamının, birçok vokal senfonik eserlerin bestecisidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Flüt, Senfoni, Orkestra, Solo 
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HİPNOTİK, KISA VE SONSUZ DÖNGÜLÜ CANLANDIRMALAR VE BİR 

UYGULAMA 

Dr. Öğr. Üyesi İpek Fatma Çevik 

Iğdır Üniversitesi 

ÖZET 

Hareketsiz görüntüler 1987 yılına kadar somut bir duygu, tavır ya da herhangi bir duruma ait 

ifadenin temsilini dijital ortamda anlık sergileyecek zamansal bağlamdan yoksundu. Gelişen ağ 

üzerinden kurulan iletişim, yeni bir boyut kazanarak iletişim araç ve platformlarının da 

popülerleşerek yaygınlaşması ile birlikte ağ üzerinden kurulan iletişimde duyguların ifadesi 

noktasında istek ve ihtiyaçlar değişim gösterdi. Fenakistoskop ve Zoetrope gibi 19. yüzyılın 

hipnotik, kısa ve sonsuz döngülü optik oyuncaklarının yerini alan 1987 yılında icat edilen ve 

Türkçe karşılığı Grafik Değişim Biçimi – Hareketli GIF (Animated GIF) aldı. Ağ üzerinden 

kurulan iletişimde istek ve ihtiyaçlar noktasında hipnotik, kısa ve sonsuz döngülü 

canlandırmalar (animasyon) yapılmasına ve bu hareketsiz görüntülerin tamamını ya da belirli 

bir kısmını hareket ettirmesine olanak sağladı. Böylece ağ üzerinden yayın yapan internet 

sitelerinin statik düzenini canlandırmayı amaçlayan basit animasyonlar üretmek için bir 

dosyada birden fazla görsel barındırabilen sabit boyutlu bu basit grafik form, internetin ilk 

yıllarından itibaren yaygın olarak kullanıldı. Günümüzde ise ileri teknolojik yeniliklerle birlikte 

kullanımı azaldığı sanılan Hareketli GIF (Animated GIF), internet platformlarında ve akıllı 

telefonlarda somut bir duygu, tavır ya da herhangi bir duruma ait ifadenin temsil eden bir 

iletişim aracı ve sanatsal anlatım dili olarak önemini yitirmeden yerini korumaya devam ettiği 

gözlemlenmektedir. Bu varsayımdan yola çıkan bu araştırmada, Hareketli GIF ile devinim 

kazanan hipnotik, kısa ve sonsuz döngülü canlandırmalar ele alınmaktadır. Araştırmanın son 

kısmında, deneysel bir Hareketli GIF uygulama yapılarak sonuçlar incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Canlandırma, internet, sonsuz döngü, Animated GIF. 
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İNSTAGRAM DA SHARENTİNG VE İNSTAGRAM ANNELERİ: ÇOCUĞUN 

MAHREMİYET İHLALİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Hatice YILMAZ 

Selçuk Üniversitesi 

Emre ÖZERGİN 

Selçuk Üniversitesi 

ÖZET 

Kapitalizmin yarattığı tüketim toplumuyla beraber akışkan modernitede bireyler 

tüketim amacıyla mal ve hizmet satın almanın çok ötesine geçip kendilerini tüketim nesnesi 

haline dönüştürmektedir. Günümüzde sosyal dolaşımdan kopmak bireyler için popülarite kaybı 

gibi ürkütücü bir sürece işaret etmektedir. Sosyal medyaya atfedilen değerler gün geçtikçe 

artmakta sosyal mecralarda toplumsal hayat ve özel hayat iç içe geçmektedir. Özel alan kamusal 

alan ayrımı çizgilerini yitirmekte mahremiyet kamusal alanda tüketilebilir bir hal almaktadır. 

Sosyal mecraların en çok kullanılanları arasında üst sıralarda yerini alan İnstagram fotoğraf ve 

video paylaşım platformu olarak dönüşen mahremiyet algısından en çok etkilenen sosyal 

mecralardan biridir. Bireyler gün boyu yedikleri, içtikleri, gezdikleri yerleri kendi fotoğraf ve 

videolarını paylaşmaktadır. Öyle ki bu durum günümüz kapitalist tüketim toplumunda kendi 

çocuklarının teşhirine, onları metalaştırmaya kadar varmaktadır. Bu durum yeni nesil bir 

kavram olan Sharenting de beraberinde getirmiştir. “Share” ve “Parenting” kelimelerinden 

türeyen Sharenting’i en yakın anlamıyla “paylaşan ana-babalık” olarak dilimize çevirmek 

mümkündür. Düzenli ve abartılı bir şekilde çocuklarına ait içerikleri sosyal medyada 

paylaşmayı tanımlayan bu kavram, çocukları üzerinden reklam yapan ve onları para kazanma 

aracı olarak kullanan İnstagram annelerine (İnstamom) gönderme yapmaktadır. 

Bu çalışmada İnstagram kullanıcılarının sosyal medyada çocuk mahremiyeti algıları 

ölçülmüştür. Çocuğa ait içeriklerin devamlı olarak paylaşılmasının toplumun mahremiyet 

anlayışındaki yeri ve bireylerin bu durum hakkındaki görüşlerinin öğrenilmesi bu çalışmanın 

çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak nicel araştırma 

yöntemlerinden olan anket uygulaması kullanılmıştır. Anketten elde edilen bulgular sonucunda 

bireylerin büyük çoğunluğunun sosyal medyada mahremiyeti gizli ve belli kurallar 
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doğrultusunda yapılan paylaşımlar olarak ele aldığı görülmüştür. Bunun yanında sosyal 

medyada ebeveyn paylaşımlarıyla çocukların mahremiyetinin ihlal edildiği, öte yandan bu 

durumun ilerleyen yaşlarda çocukların mahremiyet algılarını etkileyeceği sonuçlarına 

varılmıştır. Katılımcılara yöneltilen herkese açık profil ve kapalı profillerde çocuk içeriği 

paylaşımlarına duyulan tepki profil herkesin erişimine açık olduğu takdirde mahremiyet ihlali 

yaratacağı doğrultusundadır. 

Anahtar Kelimeler; Sharenting, Mahremiyet, İnstagram Anneleri 
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CORONA VİRUS KRİZİNDE HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK 

INSTAGRAM KULLANIMI: MARKALAR ÜZERİNE ARAŞTIRMA  

 

Dr. Öğr. Üyesi Beris Artan Özoran 

Ankara Üniversitesi 

 

ÖZET 

1970’lerden sonra dünyanın büyük bir dönüşüm yaşadığı görülmektedir. Bu dönüşüm çeşitli 

yazarlar tarafından “postmodern”, “geç modern”, “çalkantılar çağı”, “kesintiler çağı” gibi farklı 

biçimlerde tanımlanmaktadır. Ancak yazarlar bu dönemin “belirsizlik” ve “çalkantı” içerdiği 

konusunda hemfikirdir. Dünyanın ağlarla örülerek birbirine bağlı hale geldiği, 21.yüzyılda 

krizlerin yerel olarak kalmadığı, oluşan krizden bütün devletler, örgütler ve kamunun 

etkilendiği görülmektedir. Corona virüs, bu duruma bir örnek oluşturmaktadır. 1 Aralık 2019 

tarihinde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs, kısa bir süre içinde bütün ülkeler için bir 

tehdit haline gelmiştir. Oluşan kriz ortamında bireylerin yalnızca devletten değil, aynı zamanda 

örgütlerden de sorumluluk almasını beklediği görülmektedir. Edelman’ın “Güven 

Barometresi”1 araştırması, bireylerin kriz sürecinde markaların corona virüs ile baş etmede 

“önemli bir rol”e sahip olduklarını düşündüklerini ortaya koymuştur. Araştırma, bireylerin bu 

sürece duyarsız kalan markalara negatif yaklaşımları olduğunu ve satın alma davranışları 

üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bireyler, markalardan kriz sürecinde 

duyarlı olmalarını ve sorumluluk almalarını beklemektedir. Kriz dönemlerinde, markaların 

halkla ilişkiler uygulamaları büyük bir önem taşımaktadır. Bu süreçte, sosyal mesafe ve sosyal 

izolasyon nedeniyle markaların hedef kitleleriyle iletişim kurmalarının en önemli aracının 

sosyal medya olduğu söylenebilir. Bu bağlamda makalede, 2019 yılında marka değeri en 

yüksek olan örgütlerin, Instagram hesapları incelenecektir. Brandfinance’ın gerçekleştirdiği 

araştırma bağlamında 2019 yılının marka değeri en yüksek 5 marka Amazon, Apple, Google, 

Microsoft ve Samsung’tur. 5 markanın Instagram’da Corono virüsün Çin dışında bir tehdit 

oluşturduğu anlaşılan, Çin dışı ilk vakanın görüldüğü 2 Şubat 2020 ile 10 Nisan 2020 tarihleri 

arasındaki paylaşımları nicel ve nitel içerik analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Nicel içerik analizi yöntemiyle, markaların paylaşımlarının yüzde kaçının corona virüsle ilgili 

 
1 https://www.prweek.com/article/1678755/edelman-trust-barometer-consumers-put-brands-notice-
coronavirus-behaviour 

https://www.prweek.com/article/1678755/edelman-trust-barometer-consumers-put-brands-notice-coronavirus-behaviour
https://www.prweek.com/article/1678755/edelman-trust-barometer-consumers-put-brands-notice-coronavirus-behaviour
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olduğu, virüsle ilgili ilk paylaşımın ne zaman yapıldığı araştırılacaktır. Aynı zamanda, hedef 

kitlenin virüsle ilgili paylaşımlara tepkinin anlaşılması için, diğer paylaşımlar ile virüs ile ilgili 

paylaşımların yorum sayıları arasında karşılaştırma yapılacaktır. Nitel içerik analizi 

yöntemiyle, virüs ile ilgili paylaşımların incelenmesi ve yorumlanması amaçlanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler : Instagram, kriz iletişimi, halkla ilişkiler, corona virüs  
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BREXIT SÜRECİNDE BASIN-PARTİ PARALELLİĞİ VE İNGİLİZ MEDYASININ 

KUTUPLAŞMASI 

 

Gizem Melek 

Yaşar Üniversitesi 

ÖZET 

Seymour-Ure1, siyasal partiler ve basın arasındaki paralelliği tanımlayarak medya sistemi 

yapısının siyasi sistemle paralellik göstermesini üç temel faktöre dayandırır. Bunlar; siyasi 

partilerin medya kuruluşu sahipliği veya işleyişine katılımı, haber kuruluşlarının yayın 

kararlarında partizanlık ve haber kuruluşu hedef kitlesinin parti aidiyeti. Medya sistemindeki 

partizanlığın gelişiminin ülkelerdeki siyasi parti sistemleriyle ilişkili olduğu da 

söylenmektedir2. Hallin ve Mancini3 “Karşılaştırmalı Medya Sistemleri” çalışmasında basın-

parti paralelliğinin en yüksek olduğu medya sistemlerini Kutuplaşmış Çoğulcu Model ve 

Demokratik Korporatist Model olarak belirtmiştir. Liberal model içinde yer alan, belirsiz 

ideolojik kimliklere sahip, herkese hitap eden partilerin ortaya çıktığı ABD ve Kanada gibi 

ülkelerde ise basın-parti paralelliğinin zayıf olduğu ifade edilmiştir4. Ancak Liberal model 

içinde yer alan İngiltere bu duruma istisnadır ve tarihsel olarak basın-parti paralelliğinin yüksek 

olduğu bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır5. Buradan yola çıkarak mevcut çalışmada Boris 

Johnson’ın Brexit görüşmeleri sırasında İngiliz parlamentosunu askıya alma sürecinin 

medyadaki yansımaları incelenerek Seymour-Ure6’nin basın-parti paralelliği kavramı 

üzerinden İngiliz medyasının bu modeldeki yeri tartışılmıştır. Çalışmanın örneklemi BBC’nin 

web sitesi, Guardian, Daily Telegraph, Daily Express, Sun, Daily Mail, Times, Independent, 

Daily Mirror gazetelerini kapsamaktadır. Bu yayın kuruluşları seçilirken hem tirajları 

dolayısıyla yaygın etkisi yüksek olan haber kaynakları olması hem de farklı ideolojileri temsil 

etmeleri göz önünde bulundurulmuştur (sol, sağ, merkez ve liberal). Bu doğrultuda Hallin ve 

Mancini’nin Liberal Model’inde yer alan ve buna rağmen partizan bir medyaya sahip olarak 

değerlendirilen tek ülke olan İngiltere’de medyanın Brexit sürecinde parlamentonun 

 
1 Seymour-Ure, C. (1974). The political impact of mass media, London: Constable. 
2 Hetty van Kempen (2007) Media-Party Parallelism and Its Effects: A Cross-National Comparative Study. 

Political Communication, 24(3), 303-320, DOI: 10.1080/10584600701471674 
3 Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). Comparing media systems: Three models of media and politics. New 

York, NY: Cambridge University Press. 
4 Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). 
5 Hetty van Kempen (2007) 
6 Seymour-Ure, C. (1974). 
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kapatılmasına olan yaklaşımı üç ana gelişmenin olduğu tarihlerde manşetler üzerinden 

değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda İngiliz medyasının aynı meseleyi çok farklı iki uca 

savrularak haberleştirdiği ve derin bir kutuplaşmaya içine olduğu ortaya konmuştur. Tarihsel 

olarak partizanlık geleneği bulunan İngiliz basını, ideolojik konumlanışta dönemlere göre 

farklılıklar gösterse de mevcut durumda sağ görüşlü basının Muhafazakâr Parti’ye, sol görüşlü 

ve merkez basının ise muhalif çizgiye yakın olduğu ve bu ayrımın oldukça derin bir kutuplaşma 

içinde gerçekleştiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İngiliz medyası; basın-parti paralelliği; liberal model; kutuplaşma; Brexit; 

parlamento; askıya alma. 
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ÇOCUK YOUTUBERLARIN KENDİNİ SUNUM DAVRANIŞLARI: FENOMEN 

YOUTUBERLAR ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Dr. Öğr.Üyesi Kadriye Kobak 

Sakarya Üniversitesi 

 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Melike Uluçay 

Yaşar Üniversitesi 

 
ÖZET  

Yeni medyanın yetişkinler üzerindeki olumlu olumsuz etkileri tartışılırken ve henüz sınırları 

konusunda uzlaşı sağlanamamışken, yeni iletişim teknolojileri ile çocuk bireyler arasındaki 

ilişkinin kontrolünün nasıl sağlanacağı sorusuna cevap vermek de hiç kolay olmamaktadır 

(Kılınç ve Kılınç, 2018:10.) Özellikle gerçeklik tasarımları yapan medyanın, yalnızca kültürü 

ya da kültürel çevreyi değil, aynı zamanda bireyleri özellikle de çocukları etkileme ve 

kişiliklerini biçimlendirmedeki (Alver, 2004:129) gücü yeni soru ve sorunları da günümüze 

taşıyabilmektedir.  İnternet ve teknoloji içine doğan ve Z kuşağı olarak tanımlanan çocuklar 

bilgisayarlar, akıllı telefonlar ya da tabletler arasında günlük yaşam pratiklerini 

sürdürmektedirler (Aydın ve Başol, 2015). Postman (1995:14), elektronik medyanın gelişimine 

bağlı olarak nesiller arasındaki sınırların kalktığını ve yoğun enformasyona maruz kalarak 

kendilerini koruyamayan çocukların, giderek küçük yetişkinlere dönüştüğünü ileri sürmektedir 

(aktaran: Alver, 2004:129). Bugün dünya nüfusu içinde çocukların interneti kullanma 

oranlarına bakıldığında 0-12 yaş grubunun %22’sinin (bir buçuk milyon) internet kullanıcısı 

olduğu söylenmektedir (“internet-kullanımı-ve-sosyal-medya-istatistikleri/”). Bu süreçte 

prosumer (üre-tüketici) olarak sosyal medyada çocuklar çevrimiçi video içeriğinin hem 

tüketiminde hem de üretiminde aktif bir rol oynamaktadırlar (Nicoll ve Nansen, 2018). İçerik 

üreten çocuk kullanıcıların da arttığı gözlenmektedir. Tek başına bir sosyal medya hesabının 

içeriği olan ve çocuk influencer olarak ifade edilen (Atalay, 2019:186-185), yeni nesil çocuklar, 

giderek daha fazla youtube üzerinden kendilerini sunmak istemektedir. Bugün artık çocuklar 

youtube üzerinden video izlemekle sınırlı kalmamakta, kendi youtube kanallarını açarak bu 

dijital üretimden para kazanmaktadır. Bu çalışmada youtube üzerinde izlenme sayısı en fazla 

olan çocuk youtuberlardan Prenses Elif ve Ecrin Su Çoban’ın kanalı Postman’ın “Çocukluğun 

Yokoluşu” bağlamında değerlendirilmiş, 1 ay süresince video içeriklerinde kendini sunum 

davranışları yetişkin davranışlarına benzerliği bağlamında incelenmiştir. Çalışmada nitel 

araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma analiz aşamasındadır. 

Bulgular konferansta paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Youtube, Çocuk youtuberlar, Kendini sunum 

https://dijilopedi.com/2019-internet-kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/
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CAM SANATINDA FÜZYON TEKNİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÇAĞDAŞ 

UYGULAMALAR 

Amaneh MANAFİDİZAJİ 

Tebriz İsalmi Sanatlar Üniversitesi – İran 

Anadolu Üniversitesi 

 

Özet  

Cam binlerce yıldan beri insanoğlunun kullandığı malzemedir. ilk camlar hepimizin bugünkü 

tanıdığımız genel cam gibi değil , belki doğal cam olarak kullanılmaktaydı . Günümüzdeki 

teknolojinin ilerlemesi ile cam saydam veya yarısaydam halde üretilen, sert, kırılgan ve 

genellikle sıvıların muhafazasına imkân veren inorganik  amorf malzemedir.  Cam 

günümüzdeki biçimde üretilmeye başladığından beri , toplumdaki değeri her gün artmakta ve 

yeni alanlarda kullanımı gözükmektedir.  

Bu alanlardan biri görsel sanatlardır. Camın sanata girişi antik dönemde boncuk ve sıcak camla 

başladı ve pipo 'nun bulunuşu cam sanatında yeni bir yol açtı .  

1960 'lı yıllardan evrensel Stüdyo Cam Hareketi'nin başlangıcından bu yana cam 

biçimlendirmedeki gelişme ile cam sanatını önde gelen sanat haline gelmiştir.  

Camı 900- 1100 ℃ sıcklığına çıkarark farklı yöntemler ile şekillendirilebilir. 

Günümüzdekiçoğu ünlü santaçılar tarafından da kullanılmakta olan en önemli yöntemlerden 

biri Füzyo tekniği olarak tanınmaktadır.  

Füzyonun sözcük analmı : "birleşme , kaynaşma , hafif çekirdeklerin (1H , 2D , 3He , vb) çok 

yüksek basınçta ve yüksek sıcaklıklarda kaynaşıp daha ağır çekirdeklere dönüşürken dışarıya 

bol ısı yansıması , birbirine temas eden iki organın birbirine yapışmasıdır. 

 Cam füzyonunun temel anlamı ise  cam parçaları , yumuşaması için yeterli zamanda , yeterli 

yüksek sıcaklığa çıkarıp camın yumuşaması ile parçaların arasında kalıcı bağ oluşumu demektir 

. 

Bu çalışmada cam füzyon tekniğinin tarih sürecinde gelişmesi  ve bu tekniği uygulayan ünlü 

sanatçılar  eserleri ile incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler. Cam , Füzyon Tekniği, Çagdaş Sanat  
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FUTBOL VE NEFRET SÖYLEMİ İLİŞKİSİ: 23 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE 

OYNANAN FENERBAHÇE- GALATASARAY FUTBOL MÜSABAKASINDA 

TWİTTERDEKİ NEFRET SÖYLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

THE RELATION BETWEEN FOOTBALL AND HATE SPEECH: AN ANALYSIS 

OF HATE SPEECH IN TWITTER ABOUT FENERBAHÇE- GALATASARAY 

FOOTBALL COMPETITION, HELD ON THE 23RD OF FEBRUARY, 2020. 

 

Dr. Öğr. Üyesi ÜLHAK ÇİMEN 

          Atatürk Üniversitesi 

  

 

Öz 

Sporun en fazla ilgi duyulan ve seyir açısından tercih edilen alanı futboldur. Futbol 

geçmişten günümüze kadar sürekli artan bir biçimde toplumlar üzerinde etkisini 

sürdürmektedir. Normalde insanları günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaştırıp eğlendirmesi 

gerekirken futbol, pek çok şiddet söylemi daha kötüsü şiddet olayı ile gündeme gelmektedir. 

Bu durumun temel sebebi yazılı ve görsel/işitsel medyanın nefret söylemlerine aşırı ilgi 

göstermesidir. Dahası kullanıcıların nefret içerikli söylemlere yoğun ilgi gösterdikleri; ayrımcı, 

cinsiyetçi, militarist ve ataerkil söylemleri dolaşımda tuttukları sosyal medyada aktif rol 

katılımı yüzünden bu durum daha belirgin hale gelmektedir. 

Dünyanın en büyük derbi müsabakaları arasında gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray 

futbol müsabakaları milyonlarca kişi tarafından takip edilmekte ve bu derbiyi kişiler 

hayatlarının merkezine almaktadır. Özellikle fikirleri ortaya koymak, söylem üretmek ve 

böylelikle destek görmek amacıyla yoğun biçimde kullanılan sosyal ağ mecrası Twitter her 

geçen gün artan katılımcı sayısı ile mütemadiyen büyümektedir. Bu bağlamda çalışmamızda 23 

Şubat 2020 tarihinde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan müsabaka öncesi, anı ve 

sonrasında bir sosyal medya mecrası olan Twitter aracılığı ile paylaşılan tweetler incelenmiştir. 

İncelenen tweetler sonucunda görülmüştür ki toplum içerisinde nefret içerikli söylemler giderek 

yaygınlaşmaktadır. Bu durum nefret söyleminin gerçekleşmesinde sosyal medya platformu 

olan Twitterin oldukça müsait olduğunu göstermektedir.  

Bu çalışmada Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynana futbol müsabakasının Twitter 

paylaşımları incelenerek içerik çözümlemesi yapılmıştır. Yine aynı çalışmada kavramsal 

tanımlamalar yapılırken literatür taraması yöntemine başvurularak nefret söyleminin ne şekilde 

gerçekleşebileceği ortaya konulmuştur.  
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Anahtar Kelimeler: Fenerbahçe-Galatasaray, Twitter, Futbol, Şiddet, Nefret.   

Abstract 

Football is the most popular and preferred area for viewing. Football continues to 

influence the societies increasingly from past to present. While normally it is necessary to 

distract people from the troubles of daily life, football comes to the fore with many violent 

discourses and worse violence. The main reason for this situation is that the written and 

audio/visual media show extreme interest in hate speech. Moreover, users show great interest 

in hate speech; This becomes more apparent due to the active role participation in social media, 

where they discriminate, sexist, militarist and patriarchal discourses in circulation. 

Fenerbahçe-Galatasaray football competitions, which are shown among the biggest 

derby competitions in the world, are followed by millions of people and put this derby at the 

center of their lives. The social networking channel, which is used extensively to express ideas, 

produce discourse and thus support, is constantly growing with the increasing number of 

participants. In this context, in our study, tweets shared via Twitter, which is a social media 

channel before, during and after the match between Fenerbahçe and Galatasaray on February 

23, 2020, were examined. As a result of the tweets examined, it was seen that hate speech in 

the society is becoming more and more common. This shows that Twitters, the social media 

platform, is quite suitable for realizing hate speech. 

In this study, content analysis was made by analyzing the Twitter posts of the football 

match played between Fenerbahçe and Galatasaray. In the same study, while making conceptual 

definitions, it was revealed how the hate speech can be realized by applying the literature review 

method. 

Keywords: Fenerbahçe-Galatasaray, Twitter, Football, Violence, Hate. 
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CEP TELEFONLARINA ENTEGRE DİJİTAL FOTOĞRAF TEKNOLOJİLERİNİN 

GERÇEKLİĞİ DEĞİŞTİRMESİ/GÜZELLEŞTİRMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: 

OPPO MARKA CEP TELEFONU REKLAMI 

AN ANALYSIS ON THE REFRACTION/ BEAUTIFICATION OF REALITY THROUGH 

MOBILE PHONE-INTEGRATED DIGITAL PHOTOGRAPH TECHNOLOGIES: 

ADVIRTESEMENT OF OPPO MOBILE PHONES 

 

Dr. Öğr. Üyesi ÜLHAK ÇİMEN 

 

Atatürk Üniversitesi 

     

Öz 

Analog fotoğrafçılıktan dijital fotoğrafçılığa geçiş ile birlikte gerçekliğin değiştiği ve 

gerçekten daha gerçek olan gerçekliğin saf gerçekliğin yerini aldığı iddia edilmektedir. Dijital 

fotoğraf makinesi teknolojilerinin cep telefonlarına sığacak kadar küçülmesi,  gerçekten daha 

gerçek olan gerçekliğin herkese ulaşmasına yol açmıştır. Süper gerçeklik, post gerçeklik ve 

fotoğraf sonrası gerçeklik olarak adlandırılan güncel fotoğrafçılıkta dijital teknolojilerin mutlak 

belirginliği görülmektedir. Günümüzde dijital cep telefonu teknolojileri ile insanın devre dışı 

bırakıldığı ve yeteneğin insandan bağımsız hale geldiği ileri sürülmektedir. Fotoğrafın fotoğrafı 

çeken kişinin başarısından ziyade dijital teknolojilerin bir çıktısı olduğu iddiası güncel fotoğrafı 

tartışmalı bir alana taşımıştır. Fotoğrafta ortaya çıkan anlamın kişiden bağımsız olarak önceden 

belirlenmiş dijital teknolojilerin yönlendirmeleriyle oluştuğu göz önüne alınmakta ve anlamın 

geleneksel değerinin fotoğrafta bulunmayacağı iddia edilmektedir. Öznel gerçekliğin etkisini 

kaybettiği ve nesnel gerçekliğin hükümran olduğu dijital fotoğrafçılıkta teknolojilerin mutlak 

etkisi görülmektedir. 

Bu çalışmada Oppo Marka cep telefonunun televizyon reklamı incelenerek içerik analizi 

yapılmıştır. Yine aynı çalışmada kavramsal tanımlamalar yapılırken literatür taraması 

yöntemine başvurulmuştur. Değişen fotoğrafçılık anlayışının ve kullanılan dilin incelendiği 

metinde fotoğrafı çeken kişinin mi yoksa teknolojinin mi belirleyici olduğu anlaşılmak 

istenmiştir. Çalışmamız yenilenen teknolojiler ile birlikte insani yeteneklerin yok olduğuna 

gönderme yapması nedeniyle önemli olarak da değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Fotoğraf, Fotoğrafik Gerçeklik, Oppo, Çok Güzel, Yetenek. 
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Abstract 

It is claimed that reality changes with the transition from analog photography to digital 

photography, and the reality that is more real is replacing pure reality. The fact that digital 

camera technologies have shrunk to fit into mobile phones has led to the reach of everyone who 

is more real. In the current photography, called super reality, post reality and post photo reality, 

digital technologies have absolute clarity. Today, it is claimed that with digital mobile phone 

technologies, human is disabled and the ability becomes independent from human. The claim 

that the photograph is an output of digital technologies rather than the success of the 

photographer has brought the current photograph to a controversial area. It is considered that 

the meaning that emerges in the photograph is formed by the directions of pre-determined 

digital technologies independent of the person and it is claimed that the traditional value of the 

meaning will not be found in the photograph. In digital photography, where the subjective 

reality loses its effect and the objective reality is the ruler, the absolute effect of the technologies 

can be seen. 

In this study, the television advertisement of the Oppo Brand mobile phone was 

examined and content analysis was done. In the same study, while making conceptual 

definitions, the literature review method was used. It is intended to understand whether the 

person taking the photograph or the technology is decisive in the text, where the changing 

understanding of photography and the language used is examined. Our study is considered as 

important because it refers to the disappearance of human talent with the renewed technologies. 

Keywords: Digital Photography, Photographic Reality, Oppo, Very Beautiful, Talent. 
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NÂZIM HİKMET RAN’IN ŞİİRLERİNDE GİBİ EDATIYLA KURULAN 

BENZETMELER 

SIMILARITIES ESTABLISHED IN THE POEMS OF NÂZIM HİKMET RAN 

 

      Öğr. Gör. Dr.,  Ahmet ÇAL 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

ÖZET 

Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden biri olan Nâzım Hikmet Ran’ın şiirlerinde 

hayal gücü, resim, vezin, kafiye bir aradadır. Özellikle Türkçe’nin kelime imkânları üzerinde 

farklı uygulamalar yapıp, kelimeyi bütün olarak telaffuz ederek ileri bir ritme ulaşmıştır. 

Böylece serbest nazımla yazılan şiirlerde ses, ritim ve ahenk sağlanmıştır. Nâzım’ın şiirlerinde 

vatan, vatan hasreti, hapishane, aşk, sevgi, özlem, ayrılık, hayat, kadın sevgisi, doğa sevgisi, 

insan sevgisi, düş, umut, iyilik, iyimserlik gibi konular belirgindir. Şiirlerine gündelik hayatta 

yaşanan olay, duygu, düşünce ve hayalleri yansıtmış ve halka yaklaşmak amacıyla konuşma 

dilini büyük bir başarıyla kullanmıştır. Şair klişeleşmiş benzetmeler yerine orijinal, kendi hayal 

dünyasının ürünü olan benzetmelere yer vermiştir. Çoğu zaman benzeyen ile kendisine 

benzetilen arasında çağrışım yapılması zor, özgün tasarımlarla bu sanatı uygulamıştır. Yaralı 

bir atlıyı, kanadından vurulmuş bir kuşa benzetmesi; yine sevgilinin ayağının ak bir kuşa 

benzetilmesi benzer ögelerin şairin muhayyilesinde farklı kavramları çağrıştırması bakımından 

önemlidir. Gözyaşını ağır bir zincire ya da sıska sırtın bir kurşun balyasına benzetilmesi 

okuyucunun hayal dünyasını zorlayan benzetmelerdir. İnsanların hayatın zorlukları karşısında 

çektikleri sıkıntılardan bahsederken insanı şarabını vermek için ezilen bir üzüme benzetmesi 

veya darağacında asılan bir insanı ipin ucunda sallanan bir bayrağa benzetmesi şairin muhayyile 

gücünün ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. 

Bu çalışmada şairin seçme şiirlerinin yer aldığı “Henüz Vakit Varken Gülüm” adlı 

kitapta geçen “gibi” edatıyla kurulmuş benzetmelerden hareketle Nâzım Hikmet’in benzetme 

ve imge kullanımı üzerinde durulacaktır. 

Benzeyen ve kendisine benzetilen unsurların insan, nesne, hayvan, soyut isim, somut 

isim veya fiil oluşlarına, benzeyen-kendisine benzetilen ilişkisi bakımından gerçek ya da 

metaforik benzetme oluşlarına ve benzetme yönünün bulunup bulunmadığına göre bir tasnif 

yapılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Nâzım Hikmet Ran, Henüz Vakit Varken Gülüm, benzetme, gibi 

edatı. 
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ABSTRACT 

Imagination, painting, meter and rhyme are together in the poems of Nâzım Hikmet 

Ran, one of the important figures of Turkish literature. Especially by making different 

applications on the word possibilities of Turkish and pronouncing the word as a whole, it has 

reached an advanced rhythm. Thus, sound, rhythm and harmony were provided in poems 

written in free verse. The subjects such as homeland, homeland longing, prison, love, love, 

longing, separation, life, love of women, love of nature, human love, dream, hope, goodness, 

optimism are evident in Nâzım's poems. He reflected his poems, events, feelings, thoughts and 

dreams in daily life and used the language of speech with great success in order to approach the 

public. 

 In this study, the analogy and the use of images of Nâzım Hikmet will be 

emphasized, based on the metaphors set in the book "Like", which is included in the book titled 

“Henüz Vakit Varken Gülüm” which includes poetry selection poems. 

Key Words: Nâzım Hikmet Ran, Henüz Vakit Varken Gülüm, comparison, 

postposition of gibi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
www.karadenizkongresi.org                 ISBN: 978-605-06766-0-0              SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ÖZET  KİTABI                 139 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2020 

WALLERSTEİN’IN DÜNYA SİSTEMİ KURAMI VE EKONOMİPOLİTİK 

YAKLAŞIM PERSPEKTİFİNDEN ULUSLARARASI MEDYA YAPILANMASI 

INTERNATIONAL MEDIA STRUCTURING FROM WALLERSTEIN'S WORLD 

SYSTEM THEORY AND THE ECONOMIPOLITICAL APPROACH PERSPECTIVE 

 

Dr. Öğretim Üyesi, Ahmet Tarık Türkmenoğlu 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

ÖZET 

Wallerstein’ın “Dünya Sistemi Kuramına” göre bugüne kadar dünyada iki çeşit sistem 

kurulmuştur. Bunlardan birincisi dünya imparatorlukları ikincisi ise dünya ekonomileridir. 

İkinci sistemde dünyada Merkez, Çevre ve Yarı çevre olmak üzere üç tür ülke vardır. Merkez 

ülkeler ekonomik olarak güçlü olan ve çevre ülkeleri sömüren ülkelerdir. Çevre ülkeler ise 

ekonomik olarak merkez ülkeleri çeşitli yollarla desteklemekte ancak merkez ülkelerin yine 

gerisinde kalmaktadır. Yarı çevre ülkeler ise güç açısından ikisi arasında bir yerde olan 

ülkelerdir. Bu ülkeler ne çevre ülkeler gibi çok zayıftır ne de merkez ülkeler gibi çok güçlü.  

Bu anlamda merkez ülkeler medya sahipliği noktasında da tekel oluşturabilecek güce sahip 

ülkelerdir. Çevre ülkeler ise medya sahipliği açısından dezavantajlı ülkelerdir. Yarı çevre 

ülkeler ise medya sahipliği noktasında ikisi arasında bir yerde durmaktadır. Merkez ülkeler 

ciddi bir sermayeye ihtiyaç duyan medya içeriğinin üretimi ve dağıtımıyla ilgili bütün 

kaynakları ellerinde bulundurur. Çevre ülkeler ise bu kaynaklardan neredeyse tamamen 

yoksundur. Bu durum çevre ülkeleri medya ürünleri noktasında merkez ülkelere bağımlı hale 

getirir. Diğer yandan yarı çevre ülkelerde aynı bağımlılık içinde hareket eder ancak bunların 

çevre ülkelerden farkı içerik üretimi ve dağıtımıyla ilgili kaynaklara kısmen sahip olmalarıdır. 

Ancak yarı çevre ülkelerinin sahip olduğu bu kaynaklar da yine merkez ülkelerin medya 

ürünlerinin yerel olarak yeniden üretimi için kullanılmaktadır. Çalışma söz konusu bu durumu 

literatür incelemesi ve bilimsel gözleme dayalı olarak ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Wallerstein, Dünya Sistemi Kuramı, Ekonomi Politik, Medya 

Yapılanması.  
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ABSTRACT 

According to Wallerstein's "World System Theory", two types of systems have been established 

in the world to date. The first is the world empires and the second is the world economies. In 

the second system, there are three types of countries in the world, namely core countries, semi- 

periphery countries and periphery countries. Core countries are economically strong and these 

countries exploit periphery countries. The periphery countries, economically support the core 

countries in various ways, but still lag behind the core countries. On the other hand, semi-

periphery countries are between the two in terms of power.  

In this sense, the core countries are the countries that have the power to create a monopoly in 

terms of media ownership. Periphery countries are disadvantaged countries in terms of media 

ownership. On the other hand, semi-periphery countries stand somewhere between the two in 

terms of media ownership. Core countries have all resources related to the production and 

distribution of media content that needs a significant capital. The periphery countries are almost 

completely lacking in these resources. This situation makes the peripheral countries dependent 

on the core countries in terms of media products. On the other hand, it acts in the same 

dependency in the semi-peripheral countries, but the difference from the peripheral countries is 

that they have partial resources related to content production and distribution. However, these 

resources owned by semi-peripheral countries are used for local reproduction of the media 

products of the core countries. The study reveals this situation based on literature review and 

scientific observation. 

Keywords: Wallerstein, World System Theory, Political Economy, Media Structuring. 
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ÇOCUK GELİŞİM BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN POPÜLERLİK VE SOSYAL 

İLİŞKİ BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ 

Zeynep Deniz SEVEN 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 

Elif YILDIZ 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 

Bilkay DAĞ 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 

 

ÖZET 

Sınıf arkadaşlıkları incelendiğinde öğrenciler arasında belirli bir yapının mevcut olduğu 

görülmektedir. Yapılan birçok çalışma, öğrencilerin, akranlarıyla arasındaki sosyal statülerinin; 

öğrencinin sosyal ve zihinsel becerileri, okulundaki başarı durumu, ergenlik dönemindeki 

sosyal ilişki kurma kapasitesi ve kişisel olarak kendisinden memnun olması gibi özelliklerle 

yakından ilişkili olduğunu bulmuştur. Çabuk’a (2013) göre sosyal konum, çocuğun akran 

ilişkilerinin temel kavramlarından olup, çocuğun akranları arasındaki tanınma, sevilme, kabul 

edilme derecesini belirtir.  Bu araştırmada sosyal konum olarak popüler olan ve olmayan çocuk 

gelişimi lisans ve ön lisans birinci sınıf öğrencilerinin sosyal ilişki biçimlerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya çocuk gelişimi lisans 1 sınıf öğrencilerinden 80 kişi ile çocuk 

gelişimi ön lisans 1. Sınıf öğrencilerinden 40 kişi olmak üzere toplam 120 öğrenci katılmıştır. 

Öğrenciler arasındaki sosyal konumu belirlemek için sosyometri ve demografik bilgi formu 

uygulanmıştır. Sosyometri puanlarıyla bazı değişkenler arasındaki ortalama farklılıkları One 

Way ANOVA istatistiksel analiz yöntemiyle belirlenmiştir. Popülerlik derecesi Yüzde ve 

Frekans analizi ile hesaplanmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde okul devamsızlığı ile 

sınıf arkadaşlarını tanıma arasında anlamlı fark çıkmıştır. Diğer taraftan yaş ve sosyal medya 

kullanım süresi ile sınıf arkadaşlarını tanıma arasında anlamlı bir fark oluşmamıştır. Lisans ve 

ön lisan öğrencilerinin sınıf arkadaşlarını tanıma yüzdelerine bakıldığında ön lisans 

öğrencilerinin lisans öğrencilerine göre oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Araştırmanın ikinci aşamasında; Elde edilen popülarite yüzdesine göre lisans öğrencilerinden 

en yüksek 3 öğrenci- en düşük 3 öğrenci ile ön lisans öğrencilerinden en yüksek 3 öğrenci- en 
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düşük 3 öğrenci belirlenmiş ve sosyal ilişki biçimlerinin belirlenmesi için görüşme formu 

uygulanmıştır. Görüşmeler devam etmektedir. Görüşme sonuçları daha sonra eklenecektir. 

ABSTRACT 

When class friendships are examined, it is seen that there is a certain structure among students. 

Many studies have shown that the social status of students with their peers; He found that the 

student was closely related to the social and mental skills, his success at school, his capacity to 

establish social relations during his adolescence, and his personal satisfaction. According to 

Çabuk (2013), social position is one of the basic concepts of the child's peer relationships and 

indicates the degree of recognition, love and acceptance among the child's peers. In this study, 

it is aimed to examine the social relationship styles of undergraduate and associate first-year 

students who are popular and unpopular in social development. A total of 120 students 

participated in the study, including 80 students from the undergraduate 1st grade students and 

40 from the 1st grade students from the child development associate degree. A sociometry and 

demographic information form was applied to determine the social position among students. 

Average differences between sociometry scores and some variables were determined by One 

Way ANOVA statistical analysis method. The degree of popularity was calculated by 

Percentage and Frequency analysis. When the research results were examined, there was a 

significant difference between school absenteeism and classmates' recognition. On the other 

hand, there was no significant difference between age and social media usage time and getting 

to know classmates. When we look at the percentages of undergraduate and undergraduate 

students to get to know their classmates, it is seen that associate students have higher rates than 

undergraduate students. In the second stage of the research; According to the percentage of 

popularity obtained, the highest 3 students - the lowest 3 students and the highest 3 students of 

the associate students - the lowest 3 students were determined and the interview form was 

applied to determine the social relationship styles. The interviews are ongoing. The interview 

results will be added later. 

Anahtar Kelimeler : Popülarite, akran, sosyal ilişki  
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NESİLLER ARASI AKTARIMLA BAĞLANMA VE DUYARLILIK 

DAVRANIŞLARININ 3-6 YAŞ ÇOCUKLARI ÜZERİNDEN YANSIMASININ 

İNCELENMESİ  
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  

Damla ZÜNGÖR 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 
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İstanbul Esenyurt Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bebek ve ebeveyn arasında güvenli bir bağ oluşması bebeğin sosyal ve duygusal gelişiminin 

yapı taşlarındandır (Seven, 2008). Ebeveyn ile oluşturulacak sevgi dolu ve güvenli bağ onun 

sosyal niteliklerini daha güçlü olarak kullanmasına katkı sağlayacaktır (Cassidy, 2016). 

Bağlanma, annenin kendi annesi ve çocuğuyla etkileşimi sonucunda şekillendiğine dair 

görüşler bulunmaktadır (Mills-koonce et al., 2007). Bu nedenle aştırmanın amacı nesiller arası 

aktarımla bağlanma ve duyarlılık davranışlarının 3-6 yaş çocukları üzerinden yansımasını 

incelemek şeklinde belirlenmiştir. Araştırma nitel ve nicel yöntemin birlikte kullanıldığı karma 

bir modelle yapılmıştır. Nesiller arası duyarlılık davranışları nitel araştırmalarda gömülü teori 

durum çalışması yöntem ile belirlenmiştir. Diğer taraftan bağlanma puanlarının nesiller arası 

kararlılığının belirlenmesi amacıyla da korelasyon katsayısı tespit edilmiştir.  Araştırmaya 2 

anneanne ve bunların 3-6 yaş çocuğa sahip ikişer kızları dahil edilmiştir. Böylece 3 nesilden  

toplam 10 kişi araştırmaya katılmıştır.  Anneanneler geniş ailede, kızları ve onların çocukları 

da çekirdek ailede büyümüşlerdir. Bağlanma durumları Fraley, Waller, & Brennan, (2000) 

tarafından geliştirilen ve Selçuk, Günaydın, Sümer, & Uysal, (2005) tarafından uyarlanan 

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II ölçeğiyle belirlenmiştir. Bununla birlikte annelerin 

duyarlılıklarının belirlenmesi amacıyla yarı yapılandırılmış bir ortamda oyun hamurları 

yardımıyla 3-6 yaş çocuklarla annelerinin etkileşimleri dahilinde annelerin duyarlılık 
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davranışları incelenmiştir. Araştırmada 2. Anneannenin kızları benzer biçimde çocuklarıyla 

daha çok olumsuz duyarlılık döngüleri oluşturmuşlardır. 1. Anneannenin kızlarından biri 

olumlu diğeri olumsuz duyarlılık döngüsü oluşturmuştur. Duyarlılık döngüsü olumsuz olan 

çocukların oyun başında mutluluk ve heyecan duygularının oyun sonunda mutsuzluğa 

dönüştüğü gözlenmiştir. 4 anne-çocuk çiftinden yalnızca  duyarlılık döngüsü olumlu olanında 

karşılıklı başlatılan ve karşılık bulan göz kontakları bulunmaktadır. Diğer çiftlerin tamamında 

tarafların başlattıkları göz kontakları büyük bir çoğunlukla karşılık bulmamıştır. Bir çiftte ise 

göz kontaklarının neredeyse tümünü annenin başlattığı görülmektedir. 1. Anneanne’nin 

kızlarından yanlızca biri ile pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. 2. Anneannenin ise kızlarının 

her ikisi ilde de bağlanma puanları arasında pozitif anlamlı ilişki tespit edilmiştir.  Araştırma 

sonuçları geniş aileden çekirdek aileye geçişte nesiller arasında bağlanma ve duyarlılık arasında 

tutarlı bir aktarımın gerçekleştiğini göstermiştir.  
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uthType=ip,cookie,uid&db=psyh&AN=2008-13837-025&lang=cs&site=eds-

live&scope=site 
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psikometrik açıdan değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 8(16), 1–11. 
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TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 EYLEM PLANLARI KAPSAMINDA 
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ÖZET 

UNWTO tarafından 1990’dan başlayarak uzun dönemli verilerin ve özellikle 2010-2030 

arasında gerçekleşen turizm hareketlerinin değerlendirildiği, turizmin geleceğine ilişkin olarak 

her yıl güncellenen öngörülerin yer aldığı bir analiz çalışması bulunmaktadır. Söz konusu 

çalışmalarda; geçmişte turizmi etkileyen ve gelecekte de etkilemesi muhtemel sosyal, siyasal, 

ekonomik, çevresel ve teknolojik faktörler verilere dayalı olarak incelenmektedir. 

2017 yılında güncellenen UNWTO Turizm raporu, 2030 yılı turist varışlarının dünya çapında 

1,8 milyar kişiye ulaşacağı, uluslararası turist varışları açısından 2010-2030 döneminde küresel 

yıllık artış hızı ortalama %3,3 olarak öngörülmüş, 2030 yılına doğru, turistlerin %57’si 

gelişmekte olan ülkelere yönelmiş olacağı tahminlenmiştir.  

Ahmet Temurci (2018) çalışmasında “en hızlı gelişen sektörlerden biri olan turizm 

sektöründeki yoğun rekabet ve değişen turist eğilimleri, destinasyonları farklılaşmaya, tanıtım 

ve pazarlama faaliyetlerinde özgün değerlerine yöneltmektedir. Günümüz turist profili; kültürel 

değerlere önem veren, yerel yaşamı deneyimlemek isteyen bir nitelikte olup” bu eğilimlerin 

doğa temelli turizm (eko turizm, yayla turizmi vb.) faaliyetlerinin de artacağı sonucuna 

ulaşmamızı sağlamıştır. 

Sürekli gelişmekte olan turizm sektörü ülkemiz ekonomisi içinde önemli yer tutmaktadır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülke ekonomisi içinde önemli yer tutan turizm 

sektörünün planlı bir çerçevede gelişmesi için stratejik planlar oluşturulmaktadır.  
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Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hazırlanarak 2007 yılında uygulamaya konulmuştur. Plan; 

turizm sektörünün güçlendirilmesine yönelik stratejileri 16 başlık altında ortaya koymuştur. 

Planın uygulanması için beşer yıllık eylem planları oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur. 

Hazırlanan plan içinde değişen turizm sektör yapısı ile değişen turist profili dikkate alınmış ve 

Turizmin Çeşitlendirilmesi başlığı altında Eko Turizm – Yayla Turizmi hedefleri belirlenmiştir.    

Turizm yazınında 2000’li yılların ilk on yılına kadar popüler konular arasında yer alan “Yayla 

Turizmi” hakkında birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalarda yayla turizminin önemi, 

geleceği, sorunları ve sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından turizm strateji içinde yer yayla turizmi bakanlık tarafından desteklenen turizm 

çeşitleri arasında yer almaktadır. Bakanlık tarafından hazırlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve 

Gelişim Bölgeleri İle Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik” ile 

ilan edilen Turizm Merkezleri arasında 21 yayla ve bunların 19 adedi Karadeniz Bölgesinde 

yer almaktadır.  

Karadeniz Bölgesi “Yayla Turizmi” için, “Yayla Turizmi” için Karadeniz Bölgesi büyük önem 

taşımaktadır. Çalışmamızda Türkiye Turizm Stratejisi 2023 planı çıkış noktası olarak 

belirlenmiş ve bu plan çerçevesinde hazırlanan Eylem Planları ele alınmıştır. Karadeniz 

Bölgesinde yer alan 17’si Turizm Merkezi, 2’si Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 

ilan edilen yayların durumu ikincil verilerden incelenmiş ve “Yayla Turizmi” kapsamında 

değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Turizm Stratejisi, Turizm Türleri, Yayla Turizmi 
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MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİNAMİK GEOMETRİ 

YAZILIMLARI İLE YÜRÜTÜLEN ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNE 

YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

 

CONDUCTED WITH DYNAMIC GEOMETRY SOFTWARE OF PRE-SERVICE 
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TEACHING METHODS COURSE 
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ÖZET 

Öğretmen adaylarına lisans öğrenimi sürecinde alan eğitimleriyle beraber pedagojik alan 

eğitimi de verilmekte ve bu eğitim sayesinde mesleklerini icra edecekleri süreç öncesinde 

deneyim kazandırılmaktadır. Bu durum adaylarda öğretmen olmadan önce mesleki deneyimi 

güçlendirebilmekte, daha nitelikli ve etkili bir öğrenme sürecinin önünü açabilmektedir. Diğer 

alanlarda olduğu gibi matematik alanında da pedagojik alan eğitiminin önemi artmaktadır. 

Yüksek Öğretim Kurulu bu alanda revize işlemlerinin yürütüldüğü adımlar atmaktadır. 

Matematik öğrenim süreçlerinde verimin ne şekilde artırılacağı, öğrenme sürecine ayrılan süre 

ve konuların nasıl öğretileceği sürekli bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Öğretmen merkezli, düz anlatım yönteminin kullanıldığı süreçlerle matematiğin verimli bir 

şekilde öğretilemeyeceği ulusal ve uluslararası yapılan sınav sonuçlarıyla görülmektedir. 

Matematikten daha fazla faydalanmak amacıyla bu alanda arayışlar başlamış, dikkatler 

matematiğin öğrenme alanlarına ve öğretim süreçlerine çevrilmiştir (Altun, 2002). Ezberci 

eğitim ile sorunları çözebilmek sadece öğretmen adaylarını, metni doğrudan işlenen dersin bir 

nesnesi olarak kabul etmesine neden olacak, Özel Öğretim Yöntemleri gibi dersler sayesinde 

yapılacak farklı uygulamalar vasıtasıyla bilgiyi içselleştirme mümkün olabilecektir (Aylanç, 

2012). Çağımızın kaçınılmaz bir gerekçesi olan teknoloji diğer öğretim süreçleriyle beraber 

Özel Öğretim Yöntemleri dersinin içeriğine de dâhil olmuş, özellikle matematik öğretmen 

adaylarının pedagojik alan eğitimlerini almada etkili ve gerekli görülen bir olgu haline 

gelmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının Özel Öğretim 
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Yöntemleri dersinde dinamik geometri yazılımları kullanılmasına yönelik görüşlerini ortaya 

koymaktır. Bu amaçla öğretmen adaylarının dersin içeriği ve öğretim sürecine ilişkin görüşleri 

araştırılmıştır. Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin Doğu Anadolu 

Bölgesinde bulunan bir Üniversitenin Eğitim Bilimleri Bölümünde verilen Pedagojik 

Formasyon Eğitimi Programında öğrenim gören 21 Bayan ve 9 Erkek toplam 30 matematik 

öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Araştırma nitel bir çalışmadır. Çalışmada kullanılan veriler 

iki adet sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Araştırmada 

elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz edilerek belirli temalar ve kategoriler altında 

gruplandırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre matematik öğretmen adayları Özel Öğretim 

Yöntemleri dersinin dinamik yazılımlar kullanarak işlenmesinin içeriğini mantığa dayalı, kalıcı, 

sorgulayıcı, zevkli ve eğlenceli bulmaktadır. Yine matematik öğretmen adayları bu dersin 

öğretim sürecini ezberden uzak, strateji-yöntem-teknik yönünden uygun, mesleki yetkinlik ve 

görsellik katan, merak uyandırıcı, ilgi ve dikkat çekici görmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Matematik öğretmen adayları, özel öğretim yöntemleri dersi, dinamik 

geometri yazılımları, öğretmen adayları görüşleri, matematik eğitimi. 

Abstract 

Pre-service teachers give pedagogical field education along with their field education in the 

undergraduate education process, and they gain experience prior to the process they will 

perform their profession thanks to this education. This situation pre-service can strengthen the 

professional experience before becoming a teacher and lead to a more qualified and effective 

learning process. As in other fields, the importance of pedagogical field education is increasing 

in the field of mathematics. Higher Education Council takes steps in which revision procedures 

are carried out in this field. How to increase the efficiency in mathematics learning processes, 

the time allocated to the learning process and how to teach the subjects emerges as a constant 

discussion topic. It is seen through national and international exam results that mathematics 

cannot be taught efficiently by using teacher-centered, straight-forward method. In order to 

make more use of mathematics, searches have begun in this field, and attention has been turned 

into learning areas and teaching processes of mathematics (Altun, 2002). Solving problems with 

memorizing education will only cause pre-service teachers to accept the text directly as an 

object of the taught lesson, and it will be possible to internalize the information through 
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different applications such as Special Teaching Methods (Aylanç, 2012). Technology, which is 

an inevitable reason for our age, has been included in the content of the Special Teaching 

Methods course along with other teaching processes, and has become an effective and necessary 

phenomenon, especially in receiving pedagogical education of mathematics teacher candidates. 

This directly aim of the study is to reveal the opinions of mathematics pre-service teachers 

towards the Special Teaching Methods course conducted with dynamic geometry software. For 

this purpose, the prospects of pre-service teachers regarding the course content and teaching 

process were investigated. Research 2019-2020 academic year in Turkey, of the Faculty of 

Education University of the Eastern Anatolia Region Mathematics and Science Education, 

Department of Mathematics Education program studying in the third grade 21 Women and 9 

Men were conducted with a total of 30 mathematics teachers. The study is qualitative research. 

Its data was collected with the help of an structured interview form consisting of two questions. 

The data obtained in the research were analyzed with descriptive analysis technique and 

grouped under certain themes and categories. According to results, prospective mathematics 

teachers find the content of the Special Teaching Methods course conducted with dynamic 

software based on logic, permanent, questioning, enjoyable and fun. Again, prospective 

mathematics teachers see the teaching process of this course, which is not memorized, 

appropriate in terms of strategy-method-technique, adding professional competence and 

visually, intriguing, interesting and remarkable.  

 

Keywords: Pre-service mathematics teachers, special teaching methods lesson, dynamic 

geometry software, opinions of pre-service mathematics teachers, math educatıon. 
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ABSTRACT 

Performing performance evaluation of managers is a very important human resources 

management function, since the organization's success is highly related to the performance of 

its managers. Managers are the party that highly affects organizational performance by directing 

all resources in the organization to provide sustainable competitive advantage. Managers and 

their performances have the feature of being a much more important issue in hospital 

management where human life is concerned. Introducing a decision model that uses 

Hierarchical Fuzzy TOPSIS (HFTOPSIS) for Selçuk University Faculty of Medicine Hospital 

managers’ performance evaluation is the purpose of this study. Throughout the process of 

evaluating hospital manager’s performance, four decision makers take place. These decision 

makers are chief manager of administrative department, chief manager’s assistant in physician 

department and two other personnel in nursing department. The decision makers evaluate the 

seven hospital managers under the sixteen sub-criteria (planning, organizing, leading, 

controlling, individual professional behavior, organizational professional behavior, individual 

continuous improvement, organizational continuous improvement and development, oral 

communication, non-verbal communication, written communication, creativity and innovation, 

self-confidentiality,  team work tendency, risk management, decision making). As a conclusion 

it is found that “personal effectiveness (0.60, 0.80, 1.00)” is the most important decision criteria 

for identifying the performance of hospital managers. The hospital managers are ranked from 

the one performing best to the one performing worst using calculated closeness coefficients as 

A2 > A6 > A1 > A5 > A7 > A3 > A4. Finally, according to the comment made considering the 

 
 This study is the summary of the thesis named “Performance Evaluation of Hospital Managers via Hierarchical 
Fuzzy TOPSIS Method”.  
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closeness coefficient of A2, it can be said that the second hospital manager is approved to be 

selected as the best performer.  

Keywords: Performance Evaluation, Hospital Managers’ Performance, Hierarchical Fuzzy 

TOPSIS  
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Prof. Dr. Ahmet AKIN 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

 

Sedide AKBULUT 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

 

Özet 

    Babalık ailede önemli fonksiyon ve rollere sahip olan bir faktördür. Geleneksel Türk aile 

yapısında aileye güven veren, sorumlulukları üstlenen ve tehditlere karşı koruma işlevi gören 

babalık rolleri çağımızın bir gerçeği olan modernite ve bireyselleşmenin etkisiyle değişen 

toplumsal kabullerin bir parçası olarak görülmektedir Bu nedenle günümüzde babalık rol ve 

fonksiyonlarını değerlendiren ölçme araçları oldukça önemlidir. Bu araştırmada dünyamızı 

hızla saran bu değişim ve dönüşümlerin babalık rolünü ne kadar etkilediği ölçülmek 

istenmektedir. Bu amaçla Türk Aile Yapısında Babalık Rolü Algısı Ölçeği’ni geliştirilerek, 

geçerlik ve güvenirliğini incelenmiştir. 

Araştırma 4053’ü kadın, 1486’sı erkek olan toplam 5539 birey üzerinde yürütülmüştür. Türk 

Aile Yapısında Babalık Rolü Algısı Ölçeği’nin geliştirilmesi sürecinde öncelikle 25 maddelik 

bir madde havuzu oluşturulmuş ve bu maddeler gramer, anlaşılabilirlik ve Türk Aile Yapısında 

Babalık Rolü Algısını ölçüp ölçmediği noktalarında incelenerek sonuçta 20 maddelik uygulama 

formu elde edilmiştir. Ölçeğin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon 

katsayıları hesaplanmıştır. Türk Aile Yapısında Babalık Rolü Algısı Ölçeği’nin yapı geçerliği 

açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile 

incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır. 

Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın 

%48,064’ünü açıklayan, öz-değeri 9,61 olan tek boyutlu ve 20 maddeden oluşan bir ölçme aracı 

elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 

faktör yükleri .43 ile .84 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı 

.94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .39 ile .80 

arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Türk Aile Yapısında Babalık Rolü Algı ölçeğinin geçerli 

ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Türk Aile Yapısı, Babalık Rolü, Geçerlik, Güvenirlik 
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 الفنون اإلسالمية في العصر العثمانيتاريخ 

 

Dr.Öğr.Üyesi. Hüseyin ALİ  

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  

 

                  :الملخص

سسةا، ةبيومدلقل مة  سسةا  600عانين دألةل بن أرطغرل، ةدسسمنر  ايمنا وني قرر  من  من خاللتأسستسا دولةوا دومانية ا 

( وهي فةهي دإلسسالمي 1م في آسس ي دوغسغر ، ةسسرعين مي دةت را ومم سسغ ةتغلة دموردط رقا ةو ر ، 1923م حمى سسةا 1299

ال ةرث د دموردط رقا دوتسسسال را في  م. ةةين دومانية  ن1453دو ي دزدهر في ةل أصسسسريعهي مة  فمدهي و رتسسستةت ة ا عيم  

ةهسيقسا دوررن دواسيوسر عوسسسسر، ةأفسيدةد من دومفربم ن دوفة م ن دوفسيرسسسسس سا ةدوو بةت سا، فسيهمن د بسيومنسير ، ةاسيم د برعسيقسا دوفة ن 

 ةفن دومتو ر ا   ةيوخبف، ةدوب يج، ةدونغسة عي  دوخوسو ا ةدونملة ا ةدوةتس ف ا فةسيفا فوى فن دوخل ةدونةنةني  ةدومف  ل

 ( دومي ةص ا فوى دألس دق دوند  ا ةدوميون ا.يةغ ره دألبرة

ترة ي مظهردً  لقلدً بمل أن  فيأصسو  و لةوا دومانية ا مايةا دقة ا في دوميو  دإلسسالمي بيإلةسيفا و نايةا دوتس يسس ا، ةأخ  دوفن  

فمأثر دوفن دإلسسسسسالمي دومانيةي بيوتردز (، 2فم  دوتسسسس تسين د مدنل دوفيت  د ملقةا دورتسسسستةت ة ا د مرةب دزثير دوو بةت ا 

دوو بةتي، ةاسيم ع ى قسل دألتردا دومانسية  ن طردز فةي تن ب با ةست م مرى و م سيرد  دونخم فسا، ت سير ب بةتي في دومنسير ، ةت سير  

 ن شسراي ةين وت أثر في دوخبف ةدوةتس و ةدومغس قر، ةت ير أةرةبي  هر في دوررن دوتسيبغ عوسر عةلمي زدد دتغسيل دومانية

بيووالد دألةرةب ا، ةال دممل دوتيبغ دوفةي دو ي ة ل في دوميصسنا دورتستةت ة ا فوى  ن غ مردةب دوميو  دإلسسالمي دوميبما و لةوا 

دومانية ا مال دموسسسسغ ةبغلدد ةدوريهر  ةت ةل ةدوفبدمر، ةةيةا دألعنيل دوفة ا دومي تةفب في دونردةب دومرة ا تغسسسسلر فوى 

في هس د دوودسر سسسسسةر م بمرف مخم و دوفة ن دو سلةقسا ةفة ن  ة دومانسية سا ةدألسسسسس دق دألةرةب سا ن غ ب سلدن دإلموردط رقسا 

 (3. دومنير  دومي دشمهر  في فمر  دولةوا دومانية ا

 ,اتم، الفنون اليديوية، األبرو، المنمنالفن اإلسالمي العثمانيكلمات مفتاحية: 

 

 
، 1و مرب ا ةدوم  م ةدواريفا، ط، فيس، دونةظنا دونغرب ا تاريخ الدولة العثمانية رجال وحوادث( زقيد حنل دوغن لعي ة نيل دولقن فيو  دوا الةي، 1 

 . 11م، ص2013

 . www.marefa.org( ميد  دوفن دومانيةي، في م اغ دونمرفا 2 

 .38، دوفيمما دولةو ا دوخيصا و م  م ةدوماة    ي. ص2تاريخ الفن والتصميم( عولدو ت و س نين، 3 
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XII YÜZYIL’DA GÜRCÜ KÜLTÜR TARİHİ 

Tamr BERİDZE 

Batum Devlet Üniversitesi 

Özet 

12. yüzyılda Gürcü kültür tarihine klasik dönemi olarak bilinir.  Gürcistan’ın 12 yüzyıldaki 

toplum yapısı de ileri feodalizm örneği sergiler. Kurucu David (1089-1125), Giorgi III (1156-1184) ve 

kraliçe Tamar (1184-1213) dönemi Gürcistan tarihinde yönetim, kültür ve sanat alanındaki ilerlemelerle 

dikkati çekmektedir. Bu dönemde yabancı işgalcilere karşı verilen başarılı mücadele sonucu,  ülke huzur 

ve refaha kavuştu. Bunun sonucu olarak,  ekonomik ve kültürel hayat canlandı. Bu dönem Gürcistan 

kültürünün Rönesans’ıdır. Dini eserlerin yanı sıra milli, edebi, felsefi, ilmi ve tarihi eserler yazıldı. Bu 

çağda Gürcistan’ının her tarafında ilk ve orta öğretim kurumları açıldı. Bu dönemde Gürcü halkının 

çoğul Gürcistan Ortodoks Kilisesine bağlı idi. Gürcistan sınırları içinde Ortodoks Gürcülerden başka 

Monofizit Ermeniler, Müslüman Türkmenler, İranlılar ve Araplar da yaşıyorlardı. Gürcü yöneticileri, 

dinsel ve ulusal azınlıklara karşı, hoşgörülü ve barışçıl bir politika izliyorlardı. İran ve Arap tarihçilerinin 

belirttiklerine göre, Gürcistan’da yaşayan Müslümanlar, birçok Müslüman ülkelerinde yaşıysan 

yandaşlarından daha da özgürdüler. 

Tarihte kurucu David (1089-1125) olarak bilinen David Ağmanaşenebeli, Selçukların işgalinde 

olan Gürcistan’ı kurtarır, Tiflis’i başkent ilan eder ve başta Ermenistan olmak üzere yine Selçukların 

hâkimiyetinde olan komşu ülkeleri de bu işgalden kurtarır. Kral kurucu Davit lV ülkesinin ekonomi ve 

kültür alanlarında yükselmesi için, çok çaba sarf ediyordu. Kral Davit ülkede yolları genişletti. Yol 

boylarına konaklama, dinlenme, yerleri yaptırdı. Ülkede pek çok köprü ve hastaneler inşa ettirdi; 

Yaşlılar ve kimsesizler için bakımevleri kuruldu. Kral Davit lV  “Galobani Sinanulisa” (Pişmanlık ağıtı, 

Tövbe ilahisi) adlı,  bir eser yazıp, bu eserle,  bilmeden yapılan  tüm günahlar için, Tanrıdan af 

dilenmektedir. 

Davit’in krallığı döneminde ülke büyük kültürel gelişmelere sahne oldu.  Kral Davit lV, Kutaisi 

şehri yakınındaki Gelatı manasırını ve Akademisini, 1106 yılında inşa ettirip,  burasını bir ilim ve irfan 

yuvası haline getirdi.  Kral Davit’in kurduğu Gelati Akademisi’nde önemli bilimsel ve felsefi çalışmalar 

yürütüldü. Gürcistan’ın genel kültürel atılımı ve ülkenin siyasal birliği tarih çalışmalarının gelişmesine 

de çok önemli katkılarda bulundu. Gelati Akademisi’nde zamanın ünlü filozoflarından İoane Petrisi, 

Arsen İkaltoeli burada ders veriyorlardı. Burada yüksekokul ve akademi acildi. Orayı, her türlü eserlerin 

yazıldığı, tercümelerin yapıldığı ve birçok derslerin öğretildiği bir kültürel merkez haline getirdi. Diğer 

bütün manastırlar, etrafındaki okullarla birlikte hepsi birer kültür merkezi haline getirdi. Okullarda 

ilahiyat, felsefe, hukuk, gramer, aritmetik, geometri, astronomi, müzik, yabancı dil ve vs. öğretiliyordu. 

Orta ve Yüksekokullardan ünlü filozof Arsen İkaltoeli ve ünlü büyük şair Şota Rustaveli yetişmişti.  

Fakat bu öğretimle yetinmeyen Gürcüler Yunanistan’a öğrenci göndermeye başladılar. Yabancı 

ülkelerde öğretim için hükümet her türlü destek veriyordu.  Eflatun, Aristo ve başakların ilmi, tarihi, 

edebi eserleri ve Yunan klasikleri Gürcüceye çevrilmişti.  Gürcüler batı kültürü ile doğu kültürü ile de 

ilişkiler kurulmuştu. Suriye, İran ve daha çok Arap dilleri öğreniliyor ve bu dillerden çeviriler 

yapılıyordu. Kral Davit ülkesinde bulunan yabancı kültür ve bilim adamlarını da koruyuculuğu altına 

aldı. Tanınmış Müslüman bilginler, şairler, fikir adamları için Tiflis’te bir yurt inşa ettirip, bunların 
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burada rahatça,  ilmi çalışmalar yapmalarını sağladı. Kral Davit lV, hangi ırktan ve dinden olursa olsun 

herkese eşit ve adaletle davrandı.  

11 ve 12. Yüzyıl içinde Gürcü kültürünün gelişmesi açısından yerli ve yabancı manastırların 

özel bir önemi bulunuyordu. Manastırlar orta çağlarda dünyanın her yerinde birer kültür merkezleri 

haline gelmişti. 11. Yüzyılda yurt dışında bulunan Gürcü manastırları, Gürcü kültürüne önemli katkıda 

bulundular. Yurt dışında hizmet gören Gürcü kültür kuruluşları arasında Yunanistan’daki Balkan 

yarımadasında bulunan Gürcü Atoni manastırı en büyük rol oynuyordu. Bu manastır 10. Yüzyıl 

sonlarında büyük Gürcü bilgini İoane Mtatsmindeli tarafından kurulmuştu. Bu manastırda birçok bilim 

adamı İoane’nin oğlu ünlü Ekvtime Mtatsmindeli’de hizmet görüyordu.“Sibrdzne Balavarisa” ve 

“Abukura” öykülerini Yunancaya çevirip yayınlayan Ekvtime Mratsmindeli’ydi. Atoni Manastırda 

yetişen Ekvtime Mtatsmindeli, Yunan klasik yazarlarının, 100 den fazla eserini Gürcüceye çevirerek,  

bunların zamanımıza kadar gelmesini sağlamıştır. 1060 Yılında Ekvtime Mtatsmindeli Gürcüstana 

gelerek,  kilise ve devlet yönetiminde önemli reformlar gerçekleştirip, yetenekli elemanların idareci 

olmalarını sağladı. Yazdığı,  ”Mtchire Rculis Kanoni”/ Gercek İnancın Yöntemi adlı eserinde, çağına 

göre ileri düzeyde bilgiler vardır. Bu eserde din, yurttaşlık ve ceza hukuku ile ilgili, ansiklopedik bilgi 

yumakları bulunmaktadır. 

12. yüzyılda birçok tarih eser kaleme alınmıştır. Bunlar arasında Giorgi Mtatsmideli tarafından 

kaleme alınan “Atoni Manastırının kuruluşu ve çalışmaları” hakkındaki tarih pek önemlidir. Bundan 

başka bizzat kendi biyografyası, Giorgi Hutses Monazoni tarafından kaleme alınan Gürcü tarihi 

“Matiane Kartlisa”/ “Gücrü Hebrleri’’ve daha birçokları eserleri bulunmayan yapıtlardır. 

Gürcistan “en iyi” zamanlarını da, Kral Giorgi III ve 1178 yılında tahta geçecek erkek varis 

olmadığından kraliçe ilan edilen kızı kraliçe Tamara (1184-1213) döneminde yaşar. XII. Yüzyıla denk 

gelen bu dönem sadece Gürcistan için değil, Kafkasya’nın tamamı için de “altın dönem” olmuştur. 

“Hristiyanlar ve Müslümanlar ilk kez bir Kafkas devletleri birliği içinde bir araya gelir. Tamara dönemi 

Gürcistan tarihinde ‘’Altın Çağ’’ olarak nitelenir. Gürcistan bu dönemde siyasal, iktisadi ve kültürel 

açıdan gelişmesinin doruğuna ulaştı. Merkezi yönetim ticareti bütün gücüyle destekledi. Gürcistan, İran, 

Suriye, Mısır, Rusya ve birçok ülkeyle ticari ilişkiler kurdu. Ülkede birliğin sağlanması, ticaret büyüyüp 

gelişmelerini sağladı. Gürcü kültürünün ulaştığı yüksek düzey genel gelişmeyle birlikte siyasal ve 

iktisadi ilerlemeyi de yansıtıyordu. Güçlü bir ulusal bilinçle yayılan Gürcü kültürü komşu halkların 

kültürleriyle de zenginleşerek gelişti. Hümanizmadan büyük ölçüde etkilenen bu kültür o dönemde bile 

soyut dinsel dogmaları değil, gerçekliği ve gerçek insani duyguları vermeye çalışmıştır.  

Dönemin Gürcü tarihçileri ve etnologları Gürcü ve öteki Kafkas halklarının yakınlıkları, 

Gürcülerin kökeni, dili ve kültürleri, Gürcistan ile ilgili çok önemli çalışmalar yaptılar. Çok eski 

tarihlerden başlayarak Gürcistan’ın tarihini yansıtan Kartlis Tshovreba (Gürcistan Tarihi) o dönemdeki 

tarih çalışmalarının ulaştığı yüksek düzeyin en belirgin örneğidir. Bu döneminde Gürcü yazar ve 

filozofları Eprem mtsire, İoane Petritzi, Arsen İlkaltoeli bilimsel araştırma ve düşünce özgürlüğü için 

mücadele ettiler. 

Kilise dışı Gürcü edebiyatı da bu dönemde hızla gelişti. Edebiyat araştırmacıları bu dönemi 

Gürcü edebiyatındaki Rönesans olarak nitelerler. Dönemin önde gelen şairleri Çakhrukhadze, Şavteli, 

Tmogveli ve Rustaveli’dir. Bu dönem, Gürcistan’ı çevreleyen ülkelerle edebiyat alanında karşılıklı 

etkileşime girilen bir dönemdir. Öncelikli olarak Farsça eserler Gürcüceye çevrilmiştir. Gürcü edebiyatı, 

çok yakın ilişkide bulunduğu Bizans edebiyat diğer taraftan Arap, Fars edebiyatı Gürcü edebiyatını 

etkilemiştir. Farsça yazan şair ve yazarlardan Firdevsi’nin Şahname’si; Onsori’nin Vamek ve Azra’sı; 
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Genceli Nizami’nin Leyla ve Mecnun’u, Hüsrev ve Şirin’i, İskendername’si;  Gurgani’nin Visramini’si 

bu dönemde Gürcüceye çevrilmişlerdir. Bunun yanında aynı dönem Gürcü edebiyatı, Gürcüceyi iyi 

bilen Genceli Nizami ile Hakani’nin eserlerinde de kendi tesirini göstermiştir. 12.yüzyılda şairlerin 

başında Şavteli ile Çahruhadze gelmektedir. Ioan şavteli, Mesih’in Oğlu anlamına gelen ‘’Abdul 

Mesisiya’’adlı kasidenin yazarıdır. Dönemin yöneticisini övdüğü bu kasidede dini vurgular çok 

yoğundur. Ayrıca eserde kitabi bir arkaik dilin yanında belirli oranda yapmacık bir dilin kullanılmış 

olması dikkat çekicidir. Çahruhadze ise, övgü şiirlerinden derlediği bir çalışmasını Tamara’nı adı altında 

kitaplaştırmıştır. Bu eserde şair dönemin kraliçesi Tamar’ı ve onun eşi David Soslan’ı övmektedir.  Bu 

dönemin en büyük şairlerinden olan Şota Rustavelinin yazdığı romantik esinli epik şiiri ‘‘Vepkhis 

Tkaosani’’ (Kaplan Postlu Şövalye) adlı destan günümüze kadar gelip, pek çok yabancı dile çevrilmiştir. 

Şota Rustavelli bütün Gürcü edebiyatının en zirvesindeki isimdir.  

Mimarlık yapıtlarıysa gene Gürcistan’ın o dönemde ulaştığı yüksek kültür düzeyinin 

simgeleridir; Bagrat, Svetitshoveli ve Gelati katedralleri, Vardzia’da kaya konutları, Betania, Kintsvisi 

ya da Gelati duvar resimleri gelişmiş bir estetiği yansıtan büyük bir sanatın ürünleri olarak dikkat 

çekerler. Bu dönemde ayrıca çanak ve çömlek işçiliği, süsleme ve kabartma sanatı da (Hahuli, Gelati 

ikonaları) oldukça gelişmişti. Heykel, çok sesli müzik ve mimari eserler bu devirde yüksek seviyeye 

ulaşmıştır. 

Anahtar kelimeler: Gürcistan, Kültür,Tarih , Edebiyat, Manastır, Kilise, Kral IV Davit, Kraliçe 

Tamar 


