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ücreti yatırılması gerekmektedir. 

• Oturum başlamadan önce tüm katılımcıların sunum salonunda bulunmaları gerekmektedir . Oturum başladıktan sonra kimse salona alınmayacaktırKongre 

katılım sertifikaları, tüm katılımcıların sunumları bitince verilecektir. 

• Sunum süresi her bildiri için 8 dakikadır.  

KARADENİZ ZİRVESİ 

2. ULUSLARARASI  SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 

2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 

23-25 AĞUSTOS 2019 

RİZE 

24 Ağustos 2019 

KAYIT İŞLEMLERİ:          8:00 – 8:30                                                

Salon1:  SOSYAL BİLİMLER 

 

8:30-11:00 

 

 
Salon 2 SOSYAL BİLİMLER 

 

8:30-11:00 

 Salon 3 UYGULAMALI BİLİMLER 

 

8:30-11:00 
OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. FAHREDDİN 

YUSİFOV 

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. HACER 

HUSEYNOVA 

OTURUM BAŞKANI: MEHMET FIRAT 

BARAN 

ARAŞ. GÖR. DR. ULVİ SANDALCI 

 

MÜKELLEF MEMNUNİYETİNİN İDARİ YÖNDEN 

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ 

ÖĞR. GÖR. ŞEFA MURADOVA 

 

KUR’AN AYETLERİNİN İMADEDDİN NESİMİ 

ŞİİRLERİNE YANSIMASI 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, GÖZDE ATİLA USLU & 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAMİT USLU & PROF. 
DR. HASAN ÖZEN & DR. ÖĞR. ÜYESİ 
HÜSEYİN AVNİ EROĞLU & PROF. DR. 
MUSA KARAMAN 

 

DENEYSEL TİP 2 DİYABET 

OLUŞTURULAN SIÇANLARDA TARÇIN 

EKSTRAKTININ (Cinnamomum cassia) 

KARACİĞER VE BÖBREK DOKULARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

ARAŞ. GÖR. DR. ULVİ SANDALCI 

 
OBEZİTE İLE MÜCADELEDE MALİ CEZALAR: 

JAPONYA ÖRNEĞİ 

ÖĞR. GÖR. ELVAN CAFAROV 

BATI AZERBAYCAN VE DOĞU ANADOLU 

AĞIZLARINDA SES EVEZLENMELERİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAMİT USLU 

 

İNDOMETAZİN KAYNAKLI 

KARACİĞER HASARINDA NARİNJİNİN 

ANTİOKSİDAN ETKİLERİ 

ARŞ. GÖR. DR. İNCİ SANDALCI DOÇ. DR. YEGANE KAHRAMANOVA DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜMİT DEMİRBAŞ 



 

 

OBEZİTE VERGİSİNİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN 

ÜLKELER ÖZELİNDE BİR İNCELEME 

 

“KİTAB-I DEDE GORGUD” GERÇEKLERİ İLE 

İLGİLİ YENİ OLGULAR 

 

THE INVESTIGATION OF 

PHOTODYNAMIC THERAPY 

PROPERTIES OF NOVEL 

PHTHALOCYANINES 

DR.AYNUR PALA  

 

EĞİTİMDE DEĞERLERİN ROLÜ 

 DR. MAHMİZER MEHTİBEYOVA 

 

HACI ZEYNEL ABİDİN MARAĞAYİ’NİN 

“İBRAHİM BEYİN SEYAHATNAMESİ” ESERİ 

ÜZERİNE 

YASEMİN BENDERLİ CİHAN & ALAETTİN 
ARSLAN 

 

CİLT KANSERİ TANISINDA MEVSİMİN 

ÖNEMİ VAR MI?  

 

ÖĞR. GÖR. PÜSTEHANIM BALAYEVA  

 

EĞİTİM KURUMLARINA PEDAGOJİK 

KADROLARIN İŞE ALIMI YÖNLERİ 

MEKANİZMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ 

ÖĞR. GÖR. DOK. ÖĞR. GÜNEL ORUCOVA 

 

DOĞU ANADOLU İLK ANADİLLİ 

EDEBIYATIMIZIN KAYNAĞI OLARAK VEYA 

YUNUS EMRE VE HATAİ’NİN ORTAK ŞİR DİLİ 

MEHMET FIRAT BARAN & M. ZAHİR DÜZ  
HİLAL ACAY  & ABDULLAH EREN 

 

SULU ÇÖZELTİLERDE ZN(II) 

METALİNİN BİYOSORBSİYON 

YÖNTEMİYLE UZAKLAŞTIRILMASI 

DOÇ. DR. FAHREDDİN YUSİFOV  

 

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ HAZIRLIĞINDA 

GENEL YETERLİLİKLERDEN YARARLANMA 

İMKANLARI 

DR. TERANE NAĞIYEVA 
 

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE 

BASİT CÜMLENİ GENİŞLETEN ARAÇLAR 

ABDULLAH EREN 

 

RAPID BIOSYNTHESIS OF GOLD 

NANOPARTICLES WITH GUNDELİA 

TOURNEFORTİİ PLANT 

 

DOÇ. DR. KEMALE GULİYEVA 

 

ÖĞRETMENİN PEDAGOJİK YETENEKLERİ  

PROF. DR. HACER HUSEYNOVA 

 

AZERBAYCAN VE TÜRK DİLİNDE BAZI 

KELİMELERİN KARŞILAŞTIRMALI 

MUKAYİSESİ 

ÖĞRETİM GÖR MESUT ÖNAL 

 

BATINDA DEV KİTLE 

DR. GÜNEL MEMMEDOVA  

 

EĞİTİMDE KELEBEK ETKİSİ 

DOÇ. DR. GÜLÇÖHRE ALIYEVA 

 

E.DEMIRÇİZADE “KİTAB-I - DEDE KORKUT” 

DESTANLARININ DİLİ” ÇALIŞMALARI 

ÜZERİNE 

DR.ÖĞRETIM ÜYESI MÜGE ARIKAN 

 

ACİL SERVİSTEN YOĞUN BAKIM 

ÜNİTESİNE KABUL EDİLEN YAŞLI 

HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. 

REŞİD VEKİL JABBAROV & MÜŞVİQ HÜSEYN 
MUSTAFAYEV  

 

TEKNİK VE SOSYAL FAKÜLTELERİN 

ÖĞRENCİLERİNDE KENDİNİ GELİŞTİRME 

YÖNLERİ 

FƏLSƏFƏ DOKTORU SEVİNC RƏSULOVA 
 

AZƏRBAYCAN MAARİFÇİ-REALİST UŞAQ 

POEZİYASINDA VƏTƏNPƏRVƏRLİK 

MOTİVLƏRİ 

DR ÖĞR ÜYESI MAHİR TAYFUR 
 

MESANE KANSERİNE BAĞLI GELİŞEN 

DEV HİDRONEFROZ 

 

 

DERYA KINALI & DOÇ. DR. TÜRKER KURT 

 

TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 

GENİŞLEME SÜRECİNİN İNCELENMESİ 

DİSERTANT MATANAT KURBAN ŞAHALİYEVA 

 

TEBRİZLİ FİLOZOF ŞAİR MEHEMMED 

HİDECİNİN KELMEYE DOĞAL BAKIŞI 

 

UZM. PSİKOLOJİK DANIŞMAN FATMA KIRAN 

& PROF. DR. MUSTAFA ŞAHİN 

ÖĞR. GÖR. GÖNÜL ABDULLAYEVA 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ CÜNEYT ÇAĞLAYAN 

 



 

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER 

ARAŞTIRMA ÖZ- YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE AZERBAYCAN 

DİLİNDE KULLANILAN NEOLOGİZMLER 

THE EFFECTS OF CARBONIC 

ANHYDRASE AND ACETYLCHOLINE 

ESTERASE ENZYME ACTIVITIES ON 

LIVER, LUNG, KIDNEY AND 

TESTICULAR TISSUES OF RATS 

EXPOSED TO ACRYLAMIDE AND 

MORIN 

MELİKE ÇAKAN UZUNKAVAK & DOÇ. DR. 
GÜLNİHAL GÜL 

 
2017-2018 VE 2018-2019 YILLARI 9. SINIF MÜZİK 

DERSİ MÜFREDAT PROGRAMLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

DOÇ. DR. GÖNÜL SAMEDOVA 

 

AZERBAYCAN DİLİNİN KUZEY AĞIZLARINDA 

İŞLENEN ÜNSÜZLER VE ONLARDA KIPÇAK 

DİL BELİRTİLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

AYŞE ÇELİK YILMAZ & DİLEK AYGİN 

 

BALIN YARA TEDAVİSİNDE 

KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME 

DOÇ. DR. MİNE GÖZÜBÜYÜK TAMER  & EMİNE 
CENGİZ  & BEYZA KÜÇÜKKAYA   

 

MÜLTECİ VE SIĞINMACI KADINLARIN KENTE 

UYUMUNDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ 

(TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYESİ 

ÖRNEĞİ) 

DOÇ, DR. MELAHAT BABAYEVA 

 

CEYHUN HACIBEYLİ VE FOLKLOR 

UZM. DR. AYSU HAYRİYE TEZCAN 

 

GELİŞEN ANESTEZİ TEKNOLOJİSİ 

М.Ə. СМАГУЛОВ 

 

БОЛАШАҚ МУЗЫКА МҰҒАЛІМІНІҢ 

ЭСТРАДАЛЫҚ ӘН АЙТУ ДАҒДЫЛАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

AYTEN HEYBETOVA 

 

PAŞA KALBİNUR’UN ESERLERİNDE TANRI 

SEVGİSİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NEŞE ÇÖLÇİMEN 

 

ALKOLÜN İNDÜKLEDİĞİ BARSAK 

İMMUN BARİER DİSFONKSİYONUNUN 

STEREOLOJİK YÖNTEMLERLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

DOÇ. DR. MİNE GÖZÜBÜYÜK TAMER  & BEYZA 
KÜÇÜKKAYA   & EMİNE CENGİZ  

 

X, Y ve Z KUŞAKLARIN EĞİTİM 

İMKÂNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

FƏLSƏFƏ DOKTORU GÖYƏRÇİN MUSTAFAYEVA 

 

AZERBEYCAN ŞİİRİNDE İSTİKLAL FİKRİ 

BUKET AVCİ & DOÇ DR SEDA GENÇ & 
PROF DR M. YEKTA GÖKSUNGUR 
 

AMİNO ASİT OKSİDASYONUNUN 

TERMODİNAMİK ANALİZİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ. YASEMİN BAKİ  

 

TÜRKÇE DERSİ ORTAOKUL KİTAPLARINDAKİ 

ZEKÂ OYUNLARINA İLİŞKİN BİR 

DEĞERLENDİRME 

ARZU KERİMOVA 

 

DİSKÖR NEDİR? 

ХАТИРА НОВРУЗ ГЫЗЫ ХАЛАФЛИ 

 

СОЦИАЛЬНО 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ 

РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

КИШЕЧНЫХ ПАРАЗИТОЗОВ СРЕДИ 

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В Г.БАКУ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ. YASEMİN BAKİ  

 

DEDE KORKUT HİKÂYELERİNİN DEĞER 

AKTARIMI AÇISINDAN 

BETÜL KAVUT & PROF. DR. CEMAL KURNAZ 

 

MUSTAFA KUTLU’NUN ESERLERİNDE EĞİTİM 

 

ГЮНЕЛЬ МАЛИК ГЫЗЫ ГАСЫМОВА 

 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 

ЛЯМБЛИОЗА У БЕРЕМЕННЫХ 



 

İNCELENMESİ 

MELEK ÖZKAN  & PROF. DR.CENGİZ ÇINAR & 
DR.ÖĞR.ÜYESİ NURİ CAN AKSOY  

 

İLKÖĞRETİM 6. SINIFLARDA CEBİR 

KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE GERÇEKÇİ 

MATEMATİK EĞİTİMİ YAKLAŞIMININ 

ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ 

 

ТУРСУНЖОН КАРИМОВА, РАВШАН УСАНОВ 

 

АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДАГИ УЛУҒВОР 

ДӮСТЛИКНИНГ  ЯҚИН ҚӮШНИ ДАВЛАТЛАР 

МАТБУОТИДА ИНЪИКОС ЭТИШИ 

 

KAYIT İŞLEMLERİ:          10:30 – 11:00                                                

Salon1:  SOSYAL BİLİMLER 

 

11:00 – 13:00 

 Salon2 :  SOSYAL BİLİMLER 

 

11:00 – 13:00 

 Salon3:  UYGULAMALI BİLİMLER 

 

11:00 – 13:00 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. KEMALE 

GULİYEVA 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. GÖNÜL 

SAMEDOVA 
OTURUM BAŞKANI: MEHMET 

FIRAT BARAN 
DR. HÜLYA SÖNMEZ 

 

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN 

YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

DOÇ. AYGÜN AHMETOVA 

 
FUZULİNİN DÜNYA EDEBİYATINDAKİ YERİ 

MURAT OKUTUCU 

 

DİABETİK MAKÜLER ÖDEM 

TEDAVİSİNDE İNTRAVİTREAL 

BEVACİZUMAB ENJEKSİYONU 3 AYLIK 

İLK SONUÇLARIMIZ 

DR. HÜLYA SÖNMEZ 

 

AKADEMİK DİNLEME/İZLEME VE 

KONUŞMA BECERİLERİ STRATEJİSİ VE 

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ ALGÜL 

 

ZİYA’YA MEKTUPLAR KİTABINA GÖRE CAHİT 

SITKI TARANCI’NIN FRANSIZ ŞAİRLERİNE 

YAKLAŞIMI 

ASSIS. PROF. DR. SİNEM AYDIN &  

PROF. DR.  KADİR KINALIOĞLU  
 

BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE 

LICHENS 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, SEMİH UÇAR & DR. 

ÖĞRETİM ÜYESİ, BELGİN PARLAKYILDIZ 

OKUL ÖNCESİNDE WALDORF YAKLAŞIMININ 

KURAMSAL TEMELLERİ: ÇOCUK, AİLE, 

ÖĞRETMEN, EĞİTİM PROGRAMI, EĞİTİM 

ORTAMI VE TEKNOLOJİ AÇISINDAN 

DOĞURGULARI 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ ALGÜL 

 

POPÜLER ROMAN VE CUMHURİYET 

EDEBİYATINDA POPÜLER ROMAN 

YAZARLARI  

ASSIS. PROF. DR. SİNEM AYDIN & 

PROF. DR. KADİR KINALIOĞLU  

 

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF USNEA 

LONGISSIMA ACH. ON SOME PLANT 

PATHOGEN BACTERIA 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ BELGİN PARLAK YILDIZ &  

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, SEMİH UÇAR 

 

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMINDA 

ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN OKUL 

ÖNCESİ DÖNEMİNDE KAYNAŞTIRMAYA 

YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI 

DR. FATİH DEMİR 

 

 

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN “O VE BEN” İLE 

LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY’UN 

“İTİRAFLARIM” ADLI HATIRATLARINDA 

KARŞILAŞTIRMALI “DİN ALGISI VE ANLAM 

PROF. DR. TÜLAY İLHAN NAS & ÖĞR. 
GÖR. FEVZİYE GURLAŞ 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 

KAPSAMINDA PERMAKÜLTÜR 

DİSİPLİNİN UYGULANDIĞI EKOLOJİK 

KÖY VE ÇİFTLİKLERİNE YÖNELİK BİR 



 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ  ARAYIŞLARI” PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: 

PASTORAL VADİ ÖRNEĞİ 

FARUK ARICI & DOÇ. DR. RABİA MERYEM 
YILMAZ & DOÇ. DR. MEHMET YILMAZ 

 

ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİNDE 

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 

UYGULAMALARININ KULLANIMINA YÖNELİK 

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

DR. FATİH DEMİR 

 

 

ORHAN ASENA’NIN “TOHUM VE TOPRAK” 

PİYESİNİN ŞAHIS KADROSU ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

CAFER TAYYAR BATİ & DOÇ. DR. GAZEL 
SER 

 

DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİYLE EN 

İYİ SINIFLANDIRMA MODELİNİN 

BELİRLENMESİ: SIÇANLARIN 

ANTİOKSİDAN PARAMETRELERİ 

ÜZERİNE R UYGULAMASI 

FATİH YILMAZ & YASİN AKTAŞ 

 

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN 

BİREYLERİN MOBİL TÜRKÇE ÖĞRENME 

UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

SEVGİ DAL  

 

KİTÂB-I ATALAR’DA YER ALAN ‘AT’ KONULU 

ATASÖZLERİ  

CAFER TAYYAR BATİ 

 

YAPAY SİNİR AĞI 

ALGORİTMALARININ TAHMİN 

PERFORMANSLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI: DÜNYA TAHIL 

ÜRETİM VERİLERİ ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA 

ÖZLEM İNCİ PARLAK & DOÇ. DR. SEVGİ 
ATLIHAN 

 

9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜÇGENLERDEKİ 

TEMEL KAVRAMLARA İLİŞKİN KAVRAM 

YANILGILARININ İNCELENMESİ 

DR.ÖĞR.ÜYESİ MUSTAFA KUNDAKCI  

 

KIRGIZLARDA ‘KEREEZ’ (VASİYET) IRLARI 

SÖYLEME GELENEĞİ VE ARSTANBEK’İN 

‘KEREEZ’ ŞİİRİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME  

 

 

ASST. PROF. BEDİA BATİ & PROF. ISMAİL 
CELİK & ABDULLAH TURAN & 

RES. ASST. NESE ERAY & 

ASST. PROF. ELİF EBRU ALKAN 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 

RHEUM RIBES L. ON HEMATOLOGICAL 

PARAMETERS IN OBESE RATS 

ÖĞRETMEN FERAY KILIÇ  

 

ÖMER SEYFETTİN’İN ROMANINDA VE 

HİKAYELERİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ  

 

 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA YILDIRMIŞ 

 

TRABZON YÖRESİ EL SANATLARINDA 

MESLEK FOLKLORU  

 

GURBET CEYLAN KAPTANER & DR. 
ÖĞRT. ÜYESİ BEDİA BATİ & DOÇ. DR. 
BURAK KAPTANER 

 

Dİ(2-ETİLHEKZİL) FİTALAT’IN 

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI 

(ONCORHYNCUS MYKİSS) PRİMER 

HEPATOSİTLERİ ÜZERİNDEKİ 

SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

ÖĞR. GÖR. DR. ŞEFİKA TOPALAK & DOÇ. DR. 
TARKAN YAZICI 

 

İLKOKUL MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER 

ALAN BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR TEMALI 

ŞARKILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME (MEB 

YAYINLARI ÖRNEĞİ) 

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA YILDIRMIŞ 
 

“BOŞ BEŞİK” VE “KUMA” FİLMLERİNDE 

ÇOCUKSUZLUK TEMİ 

YAR. DOÇ. DR MİNE ÖZTÜRK 

 

DİYABETES MELLİTUSTA SİRKENİN 

ETKİSİ 

 

 

ÖĞR. GÖR. DR. ŞEFİKA TOPALAK & DOÇ. DR. 
TARKAN YAZICI  

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF ŞEBNEM DEMİRCİ 
 

TRABZON YÖRESİ EL SANATLARINDAN BİR 

LECTURER SALAR SALEM & PROF. DR. 
FÜSUN GÜLSER 

 



 

MARMARA BÖLGESİ TÜRKÜLERİNDE KADIN 

AĞIZLI SÖYLEMLER 

DOKUMA TÜRÜ ‘DIRMAÇ’ EFFECTS OF REDUCED TILLAGE AND 

CONVENTIONAL TILLAGE ON SOIL 

NUTRIENTS CONTENTS OF WHEAT 

FIELDS IN THE NORTH OF IRAQ 

(DUHOK PROVINCE) 

ASİYE SIRTKAYA & DOÇ. DR. ŞEBNEM ERTAŞ 

 

KONYA BİLİM MERKEZİ “BİLİMİN 

SULTANLARI” SERGİLEME BİRİMLERİNİN 

İNCELENMESİ  

ÖĞR. GÖR. NAZMİYE AYDIN 

 

TRABZON’DA KENDİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE 

SEÇKİN ERDEMLİ SANDIĞINDAKİ KETAN 

DOKUMALAR  

 DR. ÖĞR. ÜYESİ SERAP KIZIL AYDEMİR  
& DOÇ. DR. TOLGA KARAKÖY & DR. 
YETER ÇİLESİZ 

 

UZAKTAN ALGILAMA VE VERİM 

TAHMİN YÖNTEMLERİNİN 

KULLANILMASI 

ASİYE SIRTKAYA &  DOÇ. DR. ŞEBNEM ERTAŞ  

 

İNFORMAL EĞİTİM ALANI OLARAK BİLİM 

MERKEZLERİNİN İÇ MEKAN KURGUSU 

ÖĞR. GÖR. NAZMİYE AYDIN 

 

KIZILAĞAÇ KABUĞUNUN BOYARMADDE 

KAYNAĞI OLARAK KULLANILDIĞI EKOLOJİK 

TASARIM GİYSİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SERAP KIZIL AYDEMİR  
& DOÇ. DR. TOLGA KARAKÖY & DR. 
YETER ÇİLESİZ 

 

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE 

TÖLERANSLI YEM BİTKİLERİNİN 

KULLANILMA OLANAKLARI 

ARŞ. GÖR. DR. ARCAN AYDEMİR & PROF. DR. 
TURHAN ÇETİN 

 

ARAŞTIRMA BECERİSİNİN SOSYAL 

BİLGİLERDEKİ YERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

ÖĞR. GÖR. ELÇİN TELLİ & PROF. EMEL ŞÖLENAY 

 

HEMATİT VE LİMONİT’İN SERAMİK DÖKÜM 

ÇAMURU VE SERAMİK SIRLARINA (1160 ℃) 

ETKİLERİ  

DOÇ. DR. TOLGA KARAKÖY & ÖĞR. GÖR. 
YETER ÇİLESİZ & DR. ÖĞR. ÜYESİ. SERAP 
KIZIL AYDEMIR  

 

SİVAS EKOLOJİK KOŞULLARINDA 

YETİŞTİRİLEN MACAR FİĞİ (Vicia 

pannonica Crantz.) ÇEŞİTLERİNİN BAZI 

AGRO-MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

HALİT ZİYA PAKİŞ 

 

ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-

DÜZENLEME BECERİLERİ, ÖZ- YETERLİK 

ALGILARI VE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİLER ÖRÜNTÜSÜ  

 

 

ESRA ÇAM 

 

SOSYAL MEDYA VE KÜLTÜREL KİMLİK 

İLİŞKİSİ ÖRNEĞİ: “BİZİM TEMEL VE 

UŞAKLAR” 

 

DOÇ. DR. TOLGA KARAKÖY & ÖĞR. GÖR. 
YETER ÇİLESİZ & DR. ÖĞR. ÜYESİ. SERAP 

KIZIL AYDEMIR  

 

DETERMINATION OF QUALITY 

CONTENT OF SOME WINTER FORAGE 

PEA GENOTYPES IN SİVAS 

ECOLOGICAL CONDITIONS 

ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСАНДР 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ЕВРАЗИЙСТВА 

 BAŞ ÖĞRETMEN DR. HATIRA ALIYEVA 

 

TÜRKİYE TÜRKÇESÎNDE İSMİN HALLERİ VE 

NESNENİN İFADE VASITALARI 

 ALİ DEMİR & DR. ÖĞR. ÜYESİ BİLAL 

ŞAHİN 

TÜRKİYE’DE VEJETASYON 

ARAŞTIRMALARINDA TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ 

VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER 

ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 



 

KAYIT İŞLEMLERİ:          12:30 – 13:00                                                

Salon 1  SOSYAL BİLİMLER 

 

13:00 – 16:00  

 Salon 2  SOSYAL BİLİMLER 

 

13:00 – 16:00 

 Salon 3  UYGULAMALI BİLİMLER 

 

13:00 – 16:00 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. İHSAN CEMİL 

DEMİR   

OTURUM BAŞKANI: NAZİLE ABDULLAZADE OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. 

MEHMET BATI 

PROF. DR. MEHMET TUNÇER & DR. YASEMİN 
ARIMAN 

 

KAMU HARCAMALARININ TAKİP EDİLMESİ 

VE VERGİ UYUMU  

FELSEFE DOKTORU RAMAZANLI HASANAĞA  

 

TÜRK DÜNYASINDA EŞİTLİĞİN BAZI 

ÖZELLİKLERİNİN KÖKENİ MESELELERİ: 

KÜLTÜR –ŞEHİR SORUNLARI  

JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ METİN 

ÇİFTÇİ & PROF. DR. ABDULLAH 

KAYGUSUZ & JEOLOJİ YÜKSEK 

MÜHENDİSİ ZİKRULLAH SAMET 

GÜLOĞLU 

ÇAKIRBAĞ GRANİTOYİDİ’NİN 

JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ 

(BAYBURT YÖRESİ, KD-TÜRKİYE) 

PROF. DR. MEHMET TUNÇER & DR. YASEMİN 
ARIMAN 

 

MÜKELLEFLERİN VERGİ UYUMUNU 

ARTIRMADA GÜVENİN ROLÜ 

ÖĞR. GÖR. AYNURE ELİYEVA  

 

AZERBAYCAN’IN KAZAKLAR, KARGABAZAR 

VE KENGERLİ TOPONİMLERİ ÜZERİNE 

JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ 

ZİKRULLAH SAMET GÜLOĞLU & 

PROF..DR. ABDULLAH KAYGUSUZ 

ARSLANDEDE GRANİTOYİDİ 

(BAYBURT-KD TÜRKİYE) VE İÇİNDEKİ 

MAFİK MAGMATİK ANKLAVLARININ 

JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ 

ESRA ÖZKAN PİR 

 

PAZARLAMADA REKABET STRATEJİLERİ VE 

YÖNLENDİREN GÜÇLER  

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ RESUL YAVUZ 

 

20 EKİM 1921 TARİHLİ ANKARA 

ANTLAŞMASI’NIN MÜTTEFİKLER (İNGİLİZ VE 

FRANSIZ HÜKÜMETLERİ) ARASINDA SEBEP 

OLDUĞU ANLAŞMAZLIKLAR 

ASSİST. PROF. DR. ALPER K. DEMİR 

 

IMPACT OF RADIO PROPAGATION 

MODELS ON A CROSS-LAYER 

PROTOCOL TO PROVISION QoS IN 

WIRELESS MULTIMEDIA 

SENSOR NETWORKS 

ESRA ÖZKAN PİR 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN 

ETİK PAZARLAMANIN ÖNEMİ  

 

İHSAN POLAT & DOÇ. DR. ALİ ŞÜKRÜ 
ÇETİNKAYA 

 

AİLE İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ 

STRATEJİLERİNİN ORTAKLIĞIN GELECEĞİNE 

ETKİSİ 

ASSİST. PROF. DR. ALPER K. DEMİR & 

RES. ASST. SEDAT BILGILI 

 

CoAP-BASED PERFORMANCE 

EVALUATION OF RPL OBJECTIVE 

FUNCTIONS IN LOW POWER AND 

LOSSY NETWORKS 

PROF. DR. SEZGİN ÖZDEN & EMİN MENTEŞE 

 

ORMAN DEPOSU YÖNETİMİNİN EKONOMİK 

ANALİZİ: (KURTÇİMENİ ORMAN DEPOSU 

İHSAN POLAT & PROF. DR. AYKUT BEDÜK 

 

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN 

GELİŞTİRİLMESİNDE TEKNO-KENTLERDEKİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ASIF YOKUŞ & 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜLYA DURUR 

 

INVESTIGATION OF EXACT 



 

ÖRNEĞİ) İŞ KULUÇKALARININ (INCUBATOR) ETKİSİ VE 

START-UP’LARA YANSIMASI (ÖZET) 
SOLUTIONS FOR NONLINEAR PHI-

FOUR EQUATION 

FATİH MEHMET FETTAHLIOĞLU & DOÇ.DR. 

UMUT ÇAKMAK 
 
YENİ EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK: GİRİŞİM 

SERMAYESİ HİZMETLERİ ve GİRİŞİMCİLERİN 

FİNANSMAN SORUNU 

 

DR. ÖĞRT. ÜYESİ EYÜP KURT  

 

SİYERİN EŞSİZ KAYNAĞI KUR’AN 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜLYA DURUR & 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ASIF YOKUŞ 

 

CONSTRUCTION OF TRAVELING WAVE 

SOLUTIONS FOR THE LIOUVILLE 

EQUATION 

ARŞ. GÖR. DR. FERDİ AKBAŞ  & DR. ÖĞR. ÜYESİ. 
CEMAL SEVİNDİ  & ÖĞR. GÖR. ŞULE DEMİR  

 

GÖRDES İLÇESİ’NDE TARIMSAL 

FAALİYETLER 

DR. ÖĞRT. ÜYESİ EYÜP KURT 

 

KUR’ANIN SİYERE KAYNAKLIĞI ÜZERİNE 

DOÇ. DR. MEHMET BATI 

 

DENGE DIŞI GREEN FONKSİYONU 

YÖNTEMİ İLE KUANTUM SİSTEMLERİN 

ENERJİ SEVİYELERİNİN TESPİTİ 

ARŞ. GÖR. DR. FERDİ AKBAŞ  & DR. ÖĞR. ÜYESİ. 
CEMAL SEVİNDİ  & ÖĞR. GÖR. ŞULE DEMİR  

 

MANİSA İLİNDE ARICILIK  

NAZİLE ABDULLAZADE 

 

XX YÜZYIL AZERBAYCAN ŞAİRİ ALİAĞA 

VAHİDİN YARATICILIĞINDA AŞIK, MEŞUKA 

VE EĞYAR OBRAZLARI 

PROF. DR. MEHMET ŞAHİN 

 

BİR BOYUTLU ASİMETRİK ÜÇGEN 

POTANSİYEL KUYUSUNDA ENERJİ 

ÖZDEĞERLERİNİN İNCELENMESİ 

DOÇ. DR. İHSAN CEMİL DEMİR  & ARAŞ. GÖR. 
SENEM KOÇ  

 

PLASTİK POŞET KULLANIMINA İLİŞKİN 

DÜZENLEMELER: AB VE TÜRKİYE 

UYGULAMALARI 

NAZİLE ABDULLAZADE 

 

AZERBAYCAN HALKININ ULUSAL LİDERİ 

HAYDAR ALİYEV’İN MUSTAFA KEMAL 

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ VE HİZMETLERİ 

HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ 

ÖZKAN AÇIŞLI 

IMPROVEMENT OF DRILLING 

COMPOSITION 

 

 

DOÇ. DR. İHSAN CEMİL DEMİR & ARAŞ. GÖR. 
NESLİHAN KARAKUŞ BÜYÜKBEN  

 

6728 SAYILI KANUNLA GELEN BİR 

DEĞİŞİKLİK: MUHTASAR VE PPRİM HİZMET 

BEYANNAMESİ  

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ LOKMAN CERRAH & SEDA 
CAN & YONCA GÜLMEZ  
 
DOĞU KARADENİZ’DE ÇALIŞAN KADININ 

SOSYO EKONOMİK DURUMU 

SEÇKİN FİDAN & DR. ÖGR. ÜYESİ. ENGİN 
GÜR 

 

SERACILIKTA GÜNEŞTEN ENERJİ 

ÜRETİMİ, KULLANIMI VE BİTKİLERE 

ETKİLERİ 

AHMET DOĞAN & DR. M. HANEFİ CALP 

 

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN BİLİŞİM 

SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNİN PERFORMANS 

ÖLÇÜMÜ  

 

GÜNEL MAMMADOVA 

 

ULUSAL-AHLAKİ DEĞERLER DEVLET BÜTÇE 

SÜRECİNİN ÖNEMLİ ATRİBUTU KİBİ 

ÖĞR. GÖR. DR. BETÜL ŞAHİN & PROF. DR. 
HAKAN F. ÖZTOP 

 

KISMİ OLARAK ISITILAN BİR BORU 

İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLEN FARKLI 

PASİF ELEMANLARIN ISI 

TRANSFERİNE ETKİSİ 

DR. M. HANEFİ CALP & AHMET DOĞAN 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DİJİTAL 

DÖNÜŞÜM 

DR. ÖĞR. ÜYESİ BAŞAK GEZMEN & DR. ÖĞR. 
ÜYESİ İHSAN EKEN 

 

LİDERLİK YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE 

İSMAİL GASPIRALI’NIN  LİDERLİK 

ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÖĞR. GÖR. RAMAZAN İNCİR & PROF. DR. 
AHMET BEDRİ ÖZER 

 

WEB TABANLI KİMLİK AVI 

SALDIRILARININ DERİN ÖĞRENME 

YÖNTEMİ İLE TESPİTİ 

CEYDA YERDELEN KAYGIN 

 

ARAŞ. GÖR. DR. SANEM KÜÇÜKKÖMÜRLER 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET HACIBEYOGLU 

& ÖĞR. GÖR. DR.  MOHAMMED HUSSEİN 



 

BORSA İSTANBUL ULUSAL TÜM ENDEKSİNDE 

İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN RİSKLERİNİN VE 

GETİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

TÜRKİYE’DE BELİRSİZLİK ALGISI 

 

 

IBRAHIM 

 

EF_UNIQUE DISCRETIZATION 

METHOD TO ENHANCE THE 

PERFORMANCE OF CLASSIFICATION 

ALGORTIHMS ON THE MEDICAL 

DATASETS 

ASSOC. PROF. DR. YUSUF, YALÇIN İLERİ 

 

ACCESSING ENTERPRISE INFORMATION 

RESOURCES IN ORGANIZATIONS 

KHORRAM MANAFİDİZAJİ 

 

ESKİ İRAN SERAMİKLERİNDEKİ RİTÜEL DANS 

MOTİFLERİNİN İNCELENMESİ 

RES. ASS. MERT GÜLÜM & PROF. DR. 
ATİLLA BİLGİN 

 

MEASUREMENT AND ESTIMATION OF 

DENSITY OF VEGETABLE OIL- 

BIODIESEL BLENDS 

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ,  TUNCER YILMAZ 

 

ULUSAL TÜM ENDEKSTE YER ALAN BÜYÜK 

VE KÜÇÜK ŞİRKETLERİN FİNANSAL 

DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

ARŞ. GÖR.FUAT DAŞ 

EBÛ YA′KÛB EL-HUREYMİ̂′NİN (Ö. 214/829) 

BAĞDAT MERSİYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

RES. ASS. MERT GÜLÜM & PROF. DR. 
ATİLLA BİLGİN 

 

PRODUCTION OF WASTE COOKING 

OIL METHYL ESTER USING SODIUM 

METHOXIDE 

ÖĞR. GÖR., TUNCER YILMAZ & DR. ÖĞR. ÜYESİ,  
SAVAŞ DURMUŞ 

 

2008 KRİZİNİN FİNANSAL YATIRIM 

ARAÇLARININ GETİRİ ORANLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

ARŞ. GÖR. FUAT DAŞ 

 

EYYÂMU’L-ARAB’TA (ARAP SAVAŞLARI’NDA) 

TOPLUMSAL TEMALAR 

HASAN NİZAMOĞLU  & M. DENİZ TURAN  

ASLIHAN DEMİRASLAN & Z. ABİDİN 
SARI 

 

INVESTIGATING OF PRODUCTION OF 

IRON CHLORIDE SOLUTION FROM 

MILL SCALE WASTE  
DOÇ. DR. BİLAL GEREKAN  & MEHMET USTA 

 

BAYİLİK İŞLEMLERİNİN FİNANSAL 

RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: İÇECEK SEKTÖRÜ 

ÖRNEĞİ 

PROF. DR. FARUK KARACA 

 

KUR’AN’DA TEFEKKÜRE ENGEL DURUMLAR 

 

 

 

Z. ABİDİN SARI  &  M. DENİZ TURAN 

 HASAN NİZAMOĞLU  & ASLIHAN 
DEMİRASLAN & TOLGA DEPCİ 

 

KİNETİCS OF PERCHLORİC ACİD AND 

AMMONİUM HYDROXİDE LEACHİNG 

OF MİXED COPPER SLAG 

 PROF. DR. FARUK KARACA 

 

HAC MOTİVASYONLARI ÖLÇEĞİ  

YILMAZ BURAK KAYA & DOÇ. DR. ARİF 
ANKARALI 

 

İKİ SERBESTLİK DERECESİNE SAHİP 

BEŞ ÇUBUK MEKANİZMASININ 

KİNEMATİK ANALİZİ VE 

SİMÜLASYONU  

 DENİZ ŞULE ÇALIŞKAN 

 

KÜLTÜR EKONOMİSİ VE ÇEVRE NEOLİBERAL 

POLİTİKALARA ÇEVRECİ BİR ELEŞTİRİ 

DAUTBEK A.N. 

NUMERICAL MODELING OF THE JOINT 

TRANSFER OF MOISTURE AND HEAT IN 

THE SOIL 



 

KAYIT İŞLEMLERİ:          15:30 – 16:00                                                

Salon 2  SOSYAL BİLİMLER 
 

16:00 – 18:00 

 Salon 2  SOSYAL BİLİMLER 
 

16:00 – 18:00 

 Salon 3  UYGULAMALI BİLİMLER 

 

16:00 – 19:00 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. AYGÜN 

AHMETOVA 

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. MUSTAFA 

ŞAHİN   
OTURUM BAŞKANI: ROF. DR. 

İSMAİL AYDIN 

HİKMET AKYOL & KÜBRA KARAKUŞ & HARUN 
CAN & MELAHAT BATU AĞIRKAYA 

 

TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİYEL GELİŞİM, 

İŞSSİZLİK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEVDA DEMİR 

 

ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN 

PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: 

ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

DR.ÖĞR.ÜYESİ GAYE ÇATALBAŞ & 
LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENCİSİ ELGİZ 
ASKEROĞLU 

 
ASYA KAPLANLARI NIN GAYRİ SAFİ 

YURT İÇİ HASILALARINA GÖRE PANEL 

VERİ ANALİZİ İLE YAKINSAMALARI 

HİKMET AKYOL & ZELİHA TEKİN &  FEVZİYE 
GÜRLAŞ & KÜBRA KARAKUŞ 

 

TÜRKİYE’DE GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİNİN 

HETEROJENLİĞİNİN İNCELENMESİ 

 

 

 

UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN, ALPARSLAN 

OKUMUŞ & PROF. DR. MUSTAFA ŞAHİN  

BOŞANMIŞ KADINLARIN KADINA YÖNELİK 

ŞİDDETE BAKIŞININ İNCELENMESİ 

ROF. DR. İSMAİL AYDIN & AYDIN DEMİR 

FORMALDEHİT TUTUCU MADDE 

KULLANIM ORANININA BAĞLI 

OLARAK KONTRPLAKLARIN 

FORMALDEHİT EMİSYONU VE BAZI 

TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNDEKİ 

DEĞİŞMELER  

DOÇ.DR. MELİKE KURTARAN ÇELİK & DOÇ.DR. 
AHMET KURTARAN & ÖĞR.GÖR. FEGAN MUTLU 

 

FİNANSAL OKURYAZARLIK: ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN 

ARAŞTIRMASI 

DOÇ. DR. BAHAR YALIN & ÖĞR. GÖR. SİBEL AK 

TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA 8 MART 

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ REKLAM 

İNCELEMELERİ 

ŞÜKRÜ ÖZŞAHİN & PROF. DR. İSMAİL 
AYDIN & AYDIN DEMİR 

KAPLAMA KURUTMA SICAKLIĞINA 

BAĞLI OLARAK KONTRPLAK LEVHASI  

ISIL İLETKENLİĞİ DEĞERLERİNDEKİ 

DEĞİŞİMLERİN YAPAY SİNİR AĞLARI 

MODELLEMESİ İLE TAHMİN EDİLMESİ 

DOÇ.DR. MELİKE KURTARAN ÇELİK & DOÇ.DR. 
AHMET KURTARAN & ÖĞR.GÖR. FEGAN MUTLU 

 

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN GELİŞTİRME: 

SAVAT İŞÇİLİĞİ 

ÖĞR. GÖR. SİBEL AK & DOÇ. DR. BAHAR YALIN 
 
TOPLUMSAL İLETİŞİM ve TABULAR: 

NATIONAL GEOGRAPHIC KANALI “TABOO” 

PROGRAMI İNCELEMESİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NADİR ERSEN & DR. 
ÖĞR. ÜYESİ İLKER AKYÜZ & PROF. DR. 
KADRİ CEMİL AKYÜZ 
 

TÜRKİYE VE AB-15 ÜLKELERİNİN 

İHRACAT PERFORMANSLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI: AHŞAP AMBALAJ 

SEKTÖRÜ 

SUNA MUĞAN ERTUĞRAL & SEZGİ GEDİK & 
HACER NEYİR TEKELİ 

 

KARADENİZ BÖLGESİNİN ÇEVRE VE TURİZM 

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE BİLGİNER KUCUR 
 

ÇAĞRI ŞAHİN & DOÇ. DR. NECAATTİN 

BARIŞÇI 



 

EKONOMİSİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

GÖSTERİ TOPLUMU VE ANNELİĞİN 

SEYİRLEŞMESİ: INSTAGRAM’DA FENOMEN 

ANNELER 

OTOMATİK PANKREAS BÖLÜTLEME: 

ÖRNEK BİR DERİN ÖĞRENME 

UYGULAMASI 

 

SEZGİ GEDİK & ERKAN ARSLAN 

 

TÜRKİYE’DE YURTDIŞI SEYAHAT SAĞLIK 

SİGORTASININ UYGULAMASINDA YAŞANAN 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, MUSTAFA ERCENGİZ 
 
AİLE BÜTÜNLÜK DUYGUSU VE ÖZGECİLİK 

PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYİNİ ETKİLER Mİ? 

 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ KEMAL ÇELİK 

KIYI ALANLARININ PLANLANMASI VE 

KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN DEĞİŞİMİ 

 

ELİF ERGÜL 

 

YÜKSEKÖĞRETİMLİ GENÇLİĞİN İŞSİZLİK 

KAYGISI ve ÇALIŞMA HAYATI ALGISI: 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 PROF. DR .LEYLA KARAOĞLU 
 
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDETLE İLİŞKİLİ 

TUTUM, DAVRANIŞ DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ 

FAKTÖRLER 

 DR. ÖĞR. ÜYESİ KEMAL ÇELİK 

 

3194 SAYILI İMAR KANUNU 

DEĞİŞİKLİKLERİ VE ARSA ÜRETİMİ  

DEĞERLENDİRMESİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA YILMAZ 

 

ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK: GENEL ÇERÇEVE VE 

KRİTİK ETKİLERİ 

 

 

AMANEH MANAFİDİZAJİ 
 

HİSAR TEPE KAZILARINDA BULUNAN 

SERAMİK OBJELERİN ÜZERİNDEKİ 

MOTİFLERİN İNCELENMESİ 

ARŞ.GÖR.DR. BERNA HEPBİLGİN  

 

KAZDAĞI ORMANLARINDA 

BİRLİKLERE GÖRE TOPRAK GRUBU, 

DERİNLİĞİ ve EĞİM 

DEĞERLENDİRMESİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA YILMAZ 

 

KARİYER ÇAPALARININ DEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 ARŞ.GÖR.DR. BERNA HEPBİLGİN 

 

KAZDAĞI ORMANLARINDA BASKIN 

BİRLİK ALANLARINA GÖRE EĞİM 

KARŞILAŞTIRMASI 

ASST. PROF., PHD, KEMAL ERKISI 

 

EFFECTS OF MONETARY POLICY ON 

ECONOMIC ACTIVITY LEVEL IN FRAGILE 

FIVE COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS 

 PROF. DR. İSMET SEZER 

 

A REVIEW STUDY ON THE USAGE OF 

DIMETHYL ETHER IN DIESEL 

ENGINES: EFFECTS ON INJECTION 

CHARACTERISTICS 

  PROF. DR. İSMET SEZER 

 

A REVIEW STUDY ON THE USAGE OF 

DIMETHYL ETHER IN DIESEL 

ENGINES: EFFECTS ON CO 2 EMISSIONS 

  MURAT GÜRSOY & PROF. DR. TURGUT 
ÖZDEMİR 

ÇAĞIŞ YERLEŞKESİ İLE BALIKESİR 

KENT MERKEZİ ARASINDA HAFİF 

RAYLI SİSTEM PROJESİ FİZİBİLİTE 



 

ETÜDÜ HASSASİYET ANALİZİ 

  DR. ÖĞR.ÜYESİ SERDAR DİZMAN & 
FEYZA ZEYNEP AŞIK & PROF. DR. RECEP 
KESER & FİLİZ KORKMAZ GÖRÜR 

INVESTIGATION OF TRITIUM 

CONCENTRATIONS IN SEAWATER 

SAMPLES COLLECTED ALONG THE 

WEST COASTLINE OF SINOP PROVINCE 

  DR. ÖĞR.ÜYESİ SERDAR DİZMAN 

 

NATURAL RADIONUCLIDE 

CONCENTRATIONS IN VARIOUS 

WATER SAMPLES COLLECTED FROM 

BOLU, TURKEY 

    MİMAR DEMET SARAÇ & MİMAR TUĞÇE 

NUR ÜNVER & DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 

SEYHAN YARDIMLI 

SÜRDÜRÜLEBİLİR AKILLI YEŞİL BİNA 

SERTİFİKA KRİTERLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASINDA ÇEDBİK’İN 

YERİ VE ÖNEMİ 

 

  MURAT DAL & SEYHAN YARDIMLI 

 

KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ 

YAĞIŞLARIN YAPILARA ETKİSİ 

  YUNIR ABDRAHIMOV 

 

OIL REFINING AND PETROCHEMICAL 

INDUSTRY OF BASHKORTOSTAN IN 

ENVIRONMENTAL CUT 

    DİLEK TOK & MERAL UZUNÖZ 

 

ORTA GELİR TUZAĞININ 

BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE: PANEL 

FMOLS-DOLS ANALİZİ 

  DİLEK TOK & MERAL UZUNÖZ 

 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN 

YÜKSEK GELİR GRUBUNA 

YAKINSAMASINI HIZLANDIRAN 

DEĞİŞKENLER: PANEL VERİ ANALİZİ 



 

  COŞKUN ERÜZ & Y. SELÇUK ERBAŞ 

 

İKLİM DEĞİŞİMİ VE İNSAN 

MÜDAHALELERİNİN, TRABZON SERA 

GÖLÜNDE, HABİTAT BOZULMASINA 

ETKİSİ 

    AMANEH MANAFIDIZAJI 

 

APPLICATION OF NANOMATERIALS IN 

THE CERAMIC BODY, GLAZES AND 

GLASS IN THE HISTORICAL PROCESS 

 

YABANCI KONUŞMACILAR 
М.Ә. Смагулов (Kazakistan Zhetysu State University)- Kazakistan 

Турсунжон Каримова, Равшан Усанов (Hujand Davlat Üniversitesi)- Tajikistan 

Еремеев Александр ( Rusya Tomsk Devlet Üniversitesi)- Rusya 
M.Sc.Salar Salem (Lecturer At University Of Duhok)-Irak 

Amaneh Manafidizaji (Tebriz İslam Sanatlari Üniversitesi) - İran 

Khorram Manafidizaji (Tebriz İslam Sanatlari Üniversitesi) – İran 

Хатира Новруз Гызы Халафли ( Азербайджанский Медицинский Университет) Azerbaycan 
Гюнель Малик Гызы Гасымова ( Азербайджанский Медицинский Университет) Azerbaycan 

Prof. Dr. Hacer Huseynova (Azerbaycan Devlet Pedagoloji Üniversitesi) Azerbaycan 

Felsefe Doktoru Hasanağa Ramazanlı (T.F.dok Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi ) Azerbaycan 

Prof. Dr. Yunir Abdrahımov (Ufa State Petroleum Technological University) Rusya 
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 İÇİNDEKİLER     

KONGRE KÜNYESİ     

BİLİM VE DANIŞMA KURULU    

KONGRE PROGRAMI  

İÇİNDEKİLER     

SÖZLÜ SUNULMUŞ BİLDİRİ ÖZET METİNLERİ 

Ulvi SANDALCI  

1 

 
MÜKELLEF MEMNUNİYETİNİN İDARİ YÖNDEN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ 

Ulvi SANDALCI  

2 

 
OBEZİTE İLE MÜCADELEDE MALİ CEZALAR: JAPONYA ÖRNEĞİ 

İnci SANDALCI  

3 

 
OBEZİTE VERGİSİNİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN ÜLKELER ÖZELİNDE BİR İNCELEME 

Aynur PALA  4 

 EĞİTİMDE DEĞERLERİN ROLÜ 

Püstehanım BALAYEVA 
5 

 EĞİTİM KURUMLARINA PEDAGOJİK KADROLARIN İŞE ALIMI YÖNLERİ 

MEKANİZMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ 

Fahreddin YUSİFOV 
7 
 EDEBİYAT ÖĞRETMENİ HAZIRLIĞINDA GENEL YETERLİLİKLERDEN 

YARARLANMA İMKANLARI 

Kemale GULİYEVA  

9 ÖĞRETMENİN PEDAGOJİK YETENEKLERİ 

Günel MEMMEDOVA 
10 

EĞİTİMDE KELEBEK ETKİSİ 

Reşid Vekil  JABBAROV & Müşviq Hüseyn MUSTAFAYEV 

12 TEKNİK VE SOSYAL FAKÜLTELERİN ÖĞRENCİLERINDE KENDİNİ GELİŞTİRME 

YÖNLERİ 

Derya KINALI & Türker KURT 
14 

TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GENİŞLEME SÜRECİNİN İNCELENMESİ 

Fatma KIRAN & Mustafa ŞAHİN 

15 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER ARAŞTIRMA ÖZ-YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Melike ÇAKAN UZUNKAVAK & Gülnihal GÜL 

17 2017/2018 VE  2018/2019 YILLARI 9.SINIF MÜZİK DERSİ MÜFREDAT 

PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER & Emine CENGİZ & Beyza KÜÇÜKKAYA 

18 MÜLTECİ VE SIĞINMACI KADINLARIN KENTE UYUMUNDA YEREL YÖNETİMLERİN 

ROLÜ (TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ) 

Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER & Beyza KÜÇÜKKAYA & Emine CENGİZ 
20 

X, Y VE Z KUŞAKLARIN EĞİTİM İMKÂNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yasemin BAKİ 

22 TÜRKÇE DERSİ ORTAOKUL KİTAPLARINDAKİ ZEKÂ OYUNLARINA İLİŞKİN BİR 
DEĞERLENDİRME 

Yasemin BAKİ 
23 

DEDE KORKUT HİKÂYELERİNİN DEĞER AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Melek ÖZKAN & Cengiz ÇINAR & Nuri Can AKSOY 

24 İLKÖĞRETİM 6. SINIFLARDA CEBİR KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE GERÇEKÇİ 

MATEMATİK EĞİTİMİ YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ 
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Şefa MURADOVA 
25 

KUR'AN AYETLERİNİN  İMADEDDİN NESİMİ  ŞİİRLERİNE YANSIMASI 

Elvan CAFAROV 
26 

BATI AZERBAYCAN VE DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDA SES EVEZLENMELERİ 

Yegane KAHRAMANOVA 
27 

"KITAB-I DEDE GORGUD" GERÇEKLERI ILE ILGILI YENI OLGULAR 

Günel ORUCOVA 

29 DOĞU ANADOLU İLK ANADİLLİ EDEBIYATIMIZIN KAYNAĞI OLARAK VEYA YUNUS 

EMRE VE HATAİ’NİN ORTAK ŞİR DİLİ 

Hacer HUSEYNOVA 

31 AZERBAYCAN  VE TÜRK DİLİNDE  BAZI KELİMELERİN KARŞILAŞTIRMALI 

MUKAYİSESİ 

Gülçöhre ALIYEVA 

32 E. DEMIRÇİZADE  “KİTAB-I - DEDE KORKUT” DESTANLARININ  DİLİ” ÇALIŞMALARI 

ÜZERİNE 

Sevinc RƏSULOVA 

33 AZƏRBAYCAN MAARİFÇİ-REALİST UŞAQ POEZİYASINDA VƏTƏNPƏRVƏRLİK 

MOTİVLƏRİ 

Gönül ABDULLAYEVA 
37 

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE AZERBAYCAN DİLİNDE KULLANILAN NEOLOGİZMLER 

Gönül SAMEDOVA 

39 AZERBAYCAN DİLİNİN KUZEY AĞIZLARINDA İŞLENEN ÜNSÜZLER VE ONLARDA 

KIPÇAK DİL BELİRTİLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

Melahat BABAYEVA 
40 

CEYHUN HACIBEYLİ VE FOLKLOR 

Ayten HEYBETOVA 
41 

PAŞA KALBİNUR'UN ESERLERİNDE TANRI SEVGİSİ 

Arzu KERİMOVA 
42 

DİSKÖR NEDİR? 

Betül KAVUT & Cemal KURNAZ 
43 

MUSTAFA KUTLU’NUN ESERLERİNDE EĞİTİM 

М.Ə. СМАГУЛОВ 

45 БОЛАШАҚ МУЗЫКА МҰҒАЛІМІНІҢ ЭСТРАДАЛЫҚ ƏН АЙТУ ДАҒДЫЛАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

Hülya SÖNMEZ 
47 

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Hülya SÖNMEZ 

48 AKADEMİK DİNLEME/İZLEME VE KONUŞMA BECERİLERİ STRATEJİSİ VE DERECELİ 

PUANLAMA ANAHTARI 

Semih UÇAR & Belgin PARLAKYILDIZ 

49 OKUL ÖNCESİNDE WALDORF YAKLAŞIMININ KURAMSAL TEMELLERİ: ÇOCUK, AİLE, 

ÖĞRETMEN, EĞİTİM PROGRAMI, EĞİTİM ORTAMI VE TEKNOLOJİ AÇISINDAN 

DOĞURGULARI 

Belgin PARLAKYILDIZ & Semih UÇAR 

50 
ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDE KAYNAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Турсунжон Каримова, Равшан Усанов 

51 АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДАГИ УЛУҒВОР ДӮСТЛИКНИНГ  ЯҚИН ҚӮШНИ 

ДАВЛАТЛАР МАТБУОТИДА ИНЪИКОС ЭТИШИ 
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Faruk ARICI & Rabia Meryem YILMAZ & Mehmet YILMAZ 

52 ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ 

KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

Fatih YILMAZ & Yasin AKTAŞ 

55 TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN BİREYLERİN MOBİL TÜRKÇE ÖĞRENME 

UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Özlem İnci PARLAK & Sevgi ATLIHAN 

56 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜÇGENLERDEKİ TEMEL KAVRAMLARA İLİŞKİN KAVRAM 

YANILGILARININ İNCELENMESİ 

Еремеев АЛЕКСАНДР 
57 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЕВРАЗИЙСТВА 

Feray KILIÇ 
58 

ÖMER SEYFETTİN’İN ROMANINDA VE HİKAYELERİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ 

Şefika TOPALAK & Tarkan YAZICI 

59 İLKOKUL MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

TEMALI ŞARKILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME (MEB YAYINLARI ÖRNEĞİ) 

Şefika TOPALAK & Tarkan YAZICI 
60 

MARMARA BÖLGESİ TÜRKÜLERİNDE KADIN AĞIZLI SÖYLEMLER 

Khorram MANAFİDİZAJİ 
61 

ESKİ İRAN SERAMİKLERİNDEKİ RİTÜEL DANS MOTİFLERİNİN İNCELENMESİ 

Asiye SIRTKAYA & Şebnem ERTAŞ 

62 KONYA BİLİM MERKEZİ “BİLİMİN SULTANLARI”  SERGİLEME BİRİMLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Asiye SIRTKAYA & Şebnem ERTAŞ 

63 İNFORMAL EĞİTİM ALANI OLARAK BİLİM MERKEZLERİNİN  

İÇ MEKAN KURGUSU 

Arcan AYDEMİR & Turhan ÇETİN 
64 

ARAŞTIRMA BECERİSİNİN SOSYAL BİLGİLERDEKİ YERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Aygün AHMETOVA 
65 

FUZULİNİN  DÜNYA EDEBİYATINDAKİ  YERİ 

Ali ALGÜL 

66 ZİYA’YA MEKTUPLAR KİTABINA GÖRE CAHİT SITKI TARANCI’NIN FRANSIZ 

ŞAİRLERİNE YAKLAŞIMI 

Ali ALGÜL 
68 

POPÜLER ROMAN VE CUMHURİYET EDEBİYATINDA POPÜLER ROMAN YAZARLARI 

Fatih DEMİR 

70 NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN “O VE BEN” İLE LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY’UN 

“İTİRAFLARIM” ADLI HATIRATLARINDA KARŞILAŞTIRMALI “DİN ALGISI VE ANLAM 

ARAYIŞLARI” 

Fatih DEMİR 

71 ORHAN ASENA’NIN “TOHUM VE TOPRAK” PİYESİNİN ŞAHIS KADROSU ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

Sevgi DAL 
72 

KİTÂB-I ATALAR’DA YER ALAN "AT" KONULU ATASÖZLERİ 

Mustafa KUNDAKCI 

73 KIRGIZLARDA ‘KEREEZ’ (VASİYET) IRLARI SÖYLEME GELENEĞİ VE ARSTANBEK’İN 

‘KEREEZ’ ŞİİRİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Fatma YILDIRMIŞ 
74 

TRABZON YÖRESİ EL SANATLARINDA MESLEK FOLKLORU 

Fatma YILDIRMIŞ 
75 

“BOŞ BEŞİK” VE “KUMA” FİLMLERİNDE ÇOCUKSUZLUK TEMİ 
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Elif Şebnem DEMİRCİ 
76 

TRABZON YÖRESİ EL SANATLARINDAN BİR DOKUMA TÜRÜ ‘DIRMAÇ’ 

Elçin TELLİ & Emel ŞÖLENAY 

77 HEMATİT VE LİMONİT’İN SERAMİK DÖKÜM ÇAMURU VE SERAMİK SIRLARINA (1160 

℃) ETKİLERİ 

Nazmiye AYDIN 

79 TRABZON’DA KENDİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SEÇKİN ERDEMLİ SANDIĞINDAKİ KETAN 

DOKUMALAR 

Nazmiye AYDIN 

80 KIZILAĞAÇ KABUĞUNUN BOYARMADDE KAYNAĞI OLARAK KULLANILDIĞI 

EKOLOJİK TASARIM GİYSİ 

Amaneh MANAFİDİZAJİ 

81 HİSAR TEPE KAZILARINDA BULUNAN SERAMİK OBJELERİN ÜZERİNDEKİ 
MOTİFLERİN İNCELENMESİ 

ESRA ÇAM 

82 SOSYAL MEDYA VE KÜLTÜREL KİMLİK İLİŞKİSİ ÖRNEĞİ:  “BİZİM TEMEL VE 

UŞAKLAR” 

Gültekin GÜRÇAY 

83 SİLO SENDROMU VE ÖRGÜTSEL İKLİM İLİŞKİSİ : BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR 

ARAŞTIRMA 

Mehmet TUNÇER & Yasemin ARIMAN 
84 

KAMU HARCAMALARININ TAKİP EDİLMESİ VE VERGİ UYUMU 

Mehmet TUNÇER & Yasemin ARIMAN 
85 

MÜKELLEFLERİN VERGİ UYUMUNU ARTIRMADA GÜVENİN ROLÜ 

Esra ÖZKAN PİR 
86 

PAZARLAMADA REKABET STRATEJİLERİ VE YÖNLENDİREN GÜÇLER 

Esra ÖZKAN PİR 
87 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN ETİK PAZARLAMANIN ÖNEMİ 

Sezgin ÖZDEN& Emin MENTEŞE 

88 ORMAN DEPOSU YÖNETİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ: (KURTÇİMENİ ORMAN DEPOSU 

ÖRNEĞİ) 

Fatih Mehmet FETTAHLIOĞLU & Umut ÇAKMAK 

89 YENİ EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK:  GİRİŞİM SERMAYESİ HİZMETLERİ VE 
GİRİŞİMCİLERİN FİNANSMAN SORUNU 

Ferdi AKBAŞ & Cemal SEVİNDİ & Şule DEMİR 
90 

GÖRDES İLÇESİ’NDE TARIMSAL FAALİYETLER 

Ferdi AKBAŞ & Cemal SEVİNDİ & Şule DEMİR 
92 

MANİSA İLİNDE ARICILIK 

İhsan Cemil DEMİR & Neslihan KARAKUŞ BÜYÜKBEN 

94   6728 SAYILI KANUNLA GELEN BİR DEĞİŞİKLİK: MUHTASAR VE PPRİM HİZMET 

BEYANNAMESİ 

İhsan Cemil DEMİR & Senem KOÇ 

95 PLASTİK POŞET KULLANIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER: AB VE TÜRKİYE 
UYGULAMALARI 

M. Hanefi CALP & Ahmet DOĞAN 
96 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

Ahmet DOĞAN & M. Hanefi CALP 

98 BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN BİLİŞİM SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNİN 

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 

Ceyda YERDELEN KAYGIN 

100 BORSA İSTANBUL ULUSAL TÜM ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN 

RİSKLERİNİN VE GETİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
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Yusuf YALÇIN İLERİ 
102 

ACCESSING ENTERPRISE INFORMATION RESOURCES IN ORGANIZATIONS 

Tuncer YILMAZ 

103 ULUSAL TÜM ENDEKSTE YER ALAN BÜYÜK VE KÜÇÜK ŞİRKETLERİN FİNANSAL 

DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Tuncer YILMAZ & Savaş DURMUŞ 

104 2008 KRİZİNİN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİ ORANLARI ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Bilal GEREKAN & Mehmet USTA 

106 BAYİLİK İŞLEMLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: İÇECEK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ 

Hasanağa RAMAZANLI 

107 TÜRK DÜNYASINDA EŞİTLİĞİN BAZI ÖZELLİKLERİNİN KÖKENİ MESELELERİ: 
KÜLTÜR –ŞEHİR SORUNLARI 

Resul YAVUZ 

110 20 EKİM 1921 TARİHLİ ANKARA ANTLAŞMASI’NIN MÜTTEFİKLER (İNGİLİZ VE 

FRANSIZ HÜKÜMETLERİ) ARASINDA SEBEP OLDUĞU ANLAŞMAZLIKLAR 

İhsan POLAT & Ali Şükrü ÇETİNKAYA 

111 AİLE İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİN ORTAKLIĞIN 

GELECEĞİNE ETKİSİ 

İhsan POLAT & Aykut BEDÜK 

112 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE TEKNO-KENTLERDEKİ İŞ 

KULUÇKALARININ (INCUBATOR) ETKİSİ VE START-UP’LARA YANSIMASI 

Eyüp KURT 
114 

SİYERİN EŞSİZ KAYNAĞI KUR'AN 

Eyüp KURT 
115  

KUR'ANIN SİYERE KAYNAKLIĞI ÜZERİNE 

Nazile ABDULLAZADE 

116 XX YÜZYIL AZERBAYCAN ŞAİRİ ALİAĞA VAHİDİN YARATICILIĞINDA  

AŞIK, MEŞUKA VE EĞYAR OBRAZLARI 

Nazile ABDULLAZADE 

117 AZERBAYCAN HALKININ ULUSAL LİDERİ HAYDAR ALİYEV'İN 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ VE HİZMETLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ 

Lokman CERRAH & Seda CAN & Yonca GÜLMEZ 
118 

DOĞU KARADENİZ’DE ÇALIŞAN KADININ SOSYO EKONOMİK DURUMU 

Başak GEZMEN & İhsan EKEN 

119 LİDERLİK YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE İSMAİL GASPIRALI’NIN  LİDERLİK 

ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sanem Küçükkömürler 
120 

TÜRKİYE’DE BELİRSİZLİK ALGISI 

Fuat DAŞ 

121 EBÛ YA′KÛB EL-HUREYMİ̂′NİN (Ö. 214/829) BAĞDAT MERSİYESİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

Fuat DAŞ 
122 

EYYÂMU’L-ARAB’TA (ARAP SAVAŞLARI’NDA) TOPLUMSAL TEMALAR 

Faruk KARACA 
123 

KUR’AN’DA TEFEKKÜRE ENGEL DURUMLAR 

Faruk KARACA 
124 

HAC MOTİVASYONLARI ÖLÇEĞİ 

Deniz Şule ÇALIŞKAN 

125 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE ÇEVRE NEOLİBERAL POLİTİKALARA ÇEVRECİ BİR ELEŞTİRİ 
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Hikmet AKYOL & Kübra KARAKUŞ & Harun CAN & Melahat BATU AĞIRKAYA 
126 

TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİYEL GELİŞİM, İŞSSİZLİK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ İLİŞKİSİ 

Hikmet AKYOL & Zeliha TEKİN & Fevziye GÜRLAŞ & Kübra KARAKUŞ 
127 

TÜRKİYE’DE GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİNİN HETEROJENLİĞİNİN İNCELENMESİ 

Tülay İLHAN NAS & Fevziye GURLAŞ 

129  SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA PERMAKÜLTÜR DİSİPLİNİN UYGULANDIĞI 

EKOLOJİK KÖY VE ÇİFTLİKLERİNE YÖNELİK BİR PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: 

PASTORAL VADİ ÖRNEĞİ 

Melike KURTARAN ÇELİK & Ahmet KURTARAN & Fegan MUTLU 

130  FİNANSAL OKURYAZARLIK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN 

ARAŞTIRMASI 

Melike KURTARAN ÇELİK & Ahmet KURTARAN & Fegan MUTLU 
132 

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN GELİŞTİRME: SAVAT İŞÇİLİĞİ 

Suna MUĞAN ERTUĞRAL & Sezgi GEDİK & Hacer NEYİR TEKELİ 

133 KARADENİZ BÖLGESİNİN ÇEVRE VE TURİZM EKONOMİSİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sezgi GEDİK  & Erkan ARSLAN 

135 TÜRKİYE'DE YURTDIŞI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASININ UYGULAMASINDA YAŞANAN 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Fatma YILMAZ 
136 

ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK: GENEL ÇERÇEVE VE KRİTİK ETKİLERİ 

Fatma YILMAZ 
137 

KARİYER ÇAPALARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Leyla KARAOĞLU 

138 LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDETLE İLİŞKİLİ TUTUM, DAVRANIŞ DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ  

FAKTÖRLER 

Mustafa ERCENGİZ 

140 AİLE BÜTÜNLÜK DUYGUSU VE ÖZGECİLİK PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYİNİ ETKİLER 

Mİ? 

Ayşe BİLGİNER KUCUR 

141 GÖSTERİ TOPLUMU VE ANNELİĞİN SEYİRLEŞMESİ: INSTAGRAM’DA FENOMEN 

ANNELER 

Bahar YALIN & Sibel AK 

142 TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ REKLAM 

İNCELEMELERİ 

Sibel AK & Bahar YALIN 

143 TOPLUMSAL İLETİŞİM VE TABULAR: NATIONAL GEOGRAPHIC KANALI “TABOO” 

PROGRAMI İNCELEMESİ 

Alparslan OKUMUŞ & Mustafa ŞAHİN 
144 

BOŞANMIŞ KADINLARIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE BAKIŞININ İNCELENMESİ 

Sevda DEMİR 

145 ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: 

ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Mahmizer MEHTİBEYOVA 

146 HACI ZEYNEL ABIDIN MARAĞAYI'NIN “İBRAHIM BEYIN SEYAHATNAMESİ” ESERI 

ÜZERINE 

Halit Ziya PAKİŞ 

148 ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ, ÖZ-YETERLİK 

ALGILARI VE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÖRÜNTÜSÜ 

Şahaliyeva  Matanat Kurban 

149 TEBRİZLİ FİLOZOF ŞAİR MEHEMMED HİDECİNİN KELMEYE DOĞAL BAKIŞI 
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Göyərçin MUSTAFAYEVA 
150 

AZERBEYCAN ŞIIRINDE ISTIKLAL FIKRI 

Elif ERGÜL & Neda HASHEMİ 

151 YÜKSEKÖĞRETİMLİ GENÇLİĞİN İŞSİZLİK KAYGISI VE ÇALIŞMA HAYATI ALGISI:  

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Sezgin ÖZDEN & Emin MENTEŞE 

154 ORMAN DEPOSU YÖNETİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ: (KURTÇİMENİ ORMAN DEPOSU 

ÖRNEĞİ) 

Terane NAĞIYEVA 
156 

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BASİT CÜMLENİ GENİŞLETEN ARAÇLAR 

Kemal ERKİŞİ 

159 EFFECTS OF MONETARY POLICY ON ECONOMIC ACTIVITY LEVEL IN FRAGILE FIVE 

COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS 
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 MÜKELLEF MEMNUNİYETİNİN İDARİ YÖNDEN YAPISAL EŞİTLİK 

MODELİ İLE ANALİZİ 

 

Araş. Gör. Dr. Ulvi SANDALCI 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

 

ÖZET 

Mükellef memnuniyeti vergilerin mali ve mali olmayan amaçlar kapsamında etkin olarak 

kullanılmasına katkı sağlamaktadır. Bu katkıyı sağlamaya yönelik mükelleflerin 

memnuniyetini arttırıcı yönde düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef 

memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenerek mükellef lehine geliştirilmesi önem 

kazanmaktadır. Mükellef memnuniyetini etkileyen birçok faktör olmakla birlikte çalışma 

kapsamında incelenen idari faktörler hem idare tarafından daha kolay düzenleme yapılabilmesi 

hem de diğer faktörleri etkileme düzeyinin yüksek olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir.  

Çalışmanın amacı mükellef memnuniyetini etkileyen idari faktörlerden vergi sistem 

karmaşıklığı, vergi afları, vergi denetimleri, vergi cezalarının etkinliği ve vergi idare yapısının 

yapısal eşitlik modeli ile araştırılmasıdır. Bu kapsamda çalışmada TR33 Bölgesinde (Manisa, 

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)  faaliyetlerini sürdüren 517 Gelir ve Kurumlar Vergisi 

mükellefine anket uygulanmıştır. Vergi sistem karmaşıklığı, vergi afları, vergi denetimleri, 

vergi cezalarının etkinliği ve vergi idare yapısının mükellef memnuniyeti üzerindeki etkilerinin 

araştırıldığı çalışmada öncelikli olarak memnuniyet düzeyi 2,6123 oranında düşük bir değerde 

olduğuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte bu memnuniyet düzeyini vergi sistem karmaşıklığı 0,59, 

vergi afları 0,58 ve vergi idare yapısı 0,17 düzeyinde negatif yönlü; vergi denetimleri 0,43 ve 

vergi cezalarının etkinliği 0,37 düzeyinde pozitif yönlü etkilediği ulaşılan bir diğer sonuçtur. 

Buna göre mükelleflerin memnuniyeti üzerinde vergi sistem karmaşıklığı, vergi afları ve vergi 

idare yapısı olumsuz yönde, vergi denetimleri ve vergi cezalarının etkinliği ise olumlu yönde 

etki etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Mükellef, Memnuniyet, Yapısal Eşitlik Modeli  
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OBEZİTE İLE MÜCADELEDE MALİ CEZALAR: JAPONYA ÖRNEĞİ 

 

Araş. Gör. Dr. Ulvi SANDALCI 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

 

ÖZET 

Obezite Dünya genelinde yaygın olarak görülen ve ölümcül derecede birçok hastalığa 

neden olan halk sağlığı sorundur. Devletler obezitenin neden olduğu başta sağlık olmak üzere 

ekonomik, sosyal, psikolojik vb. birçok sorunla kamu politikaları yoluyla mücadele etmektedir. 

Bu politikalar arasında eğitim ve bilgilendirme, kısıtlama ve yasaklar ve mali önlemler 

bulunmaktadır. Mali önlemler arasında ise genel olarak obezite vergisi, sübvansiyonlar ve mali 

cezalar yer almaktadır. Obezite vergisi birçok ülkede yaygın olarak kullanılmakla birlikte 

sübvansiyonlar ile mali cezaların kullanımı daha az görülmektedir. 

Japonya obezite ile mücadelede mali önlemler kapsamında 2008 yılında çıkardığı metabo 

yasası ile mali cezalar aracını kullanmaktadır. Yasaya göre şirket ve yerel yönetim 

çalışanlarından her yıl belirlenen bel ölçüsü şartlarına uymayanlara diyet programlar 

uygulanmakta ve belirlenen hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu hedeflere ulaşılmaması 

halinde ise şirket ve yerel yönetimlere mevcut sağlık giderlerinin yaklaşık %10’u oranında mali 

cezalar getirilmesi öngörülmektedir. Çalışmada Japonya’nın obezite ile mücadelede yürüttüğü 

bu uygulama ile etkinliği araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda mali önlemler kapsamında 

yürürlüğe konulan mali cezaların Japonya’da obezite yaygınlığını azaltmada etkili olduğuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Mali Önlemler, Mali Cezalar 
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OBEZİTE VERGİSİNİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN ÜLKELER ÖZELİNDE BİR 

İNCELEME 

 

Arş. Gör. Dr. İnci SANDALCI 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  

 

ÖZET 

Obezitenin dünya genelinde hızla yayılmaya başlaması ve toplumsal halk sağlığını tehdit 

eder hale gelmesi ulus devletleri ve uluslararası kuruluşları harekete geçirmiştir. Obezite 

nedeniyle hem piyasanın etkin işleyememesi sonucu ortaya çıkan negatif dışsal maliyetler ile 

dolaylı ve dolaysız maliyetlerin giderilmesi hem de toplumsal halk sağlığı sorununun tedavi ve 

önlemi için devletler çeşitli kamu politika araçları kullanmaktadırlar. Obezite ile mücadelede 

başvurulan kamu politikaları arasında sağlıksız ürünler üzerine konulması düşünülen obezite 

vergisi son yıllarda birçok ülke tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Vergilerin caydırıcı ve 

teşvik edici özelliklerinin diğer politika araçlarına göre yüksek olması devletleri daha çok bu 

araca yöneltmiştir. Devletler yüksek yağ içerikli sağlıksız ürünler veya Beden Kitle İndeksi 

normalüstü olan bireyler üzerine konulması düşünülen obezite vergisi ile sağlıksız ürünlerin 

tüketimini düşürerek toplumun sağlığı ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. 

Çalışmada obezite ile mücadelede obezite vergisini kullanan ülkelerin vergi oranları ve 

vergi konuları gibi vergi uygulamaları incelenmiştir. Bununla birlikte obezite ile mücadelede 

vergileri kullanan bu ülkelerin obezite yaygınlıkları da inceleme konumuzu oluşturmaktadır. 

Çalışmada ülkelerin obezite ile mücadelede kullandıkları vergilerin hem konu hem de oran 

itibariyle farklılık gösterdiği, genelde gelişmiş ülkeler, yani obezite oranının yaygın olarak 

görüldüğü ülkelerin obezite vergisi uyguladığı, bazı ülkelerde sadece şekerli içeceklerden vergi 

alırken diğer ülkelerde hem içecek hem de yiyeceklerden alındığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Bununla birlikte obezite vergisi uygulanmasına rağmen obezite hastalığı yaygınlığının 

azalmadığı, aksine arttığı da ulaşılan bir başka sonuçtur. Bu da obezite vergisinin obezite ile 

mücadelede incelenen ülkeler itibariyle etkin olmadığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Obezite, Obezite Vergisi. 
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EĞİTİMDE DEĞERLERİN ROLÜ 

 

Dr. Aynur PALA  

Manisa Celal Bayar Üniversitesi  

    

ÖZET 

Eğitim ile ilgili  literatürde öğretimin tabiatında  değerlerin bir ahlaki etkinlik olduğu ile 

ilgili güçlü bir mutabakat vardır.  Son zamanlarda eğitim ve öğretimde değerlerin öğretilmesine 

olan ilgi önemli ölçüde artmıştır. Buna paralel olarak da öğretmenin bilgi ve becerisinin yanı 

sıra öğretmen yeterliliği profiline  tutum ve tavırları da eklenmektedir. Öğretmenler farkında 

olsun veya  olmasın,    öğrencilere hitap şekli, giyim tarzı,  kullandıkları dil,  öğrenci ile 

konuşurken durduğu yer,  hangi konulara  odaklandığı  gibi   her hareketi ile ahlaki değerleri 

dışa vurabilirler.  Fakat çoğu ülkede öğretmenlerin bu değerleri öğretme görevi konusunda 

yeterince hazır olmadığı belirtilmektedir.  

Bu araştırmanın amacı;  eğitimde çok önemli bir role sahip değerlerin öğretilmesi ile ilgili 

öğretmen görüşlerini ortaya çıkarmaktır.  Bu araştırmaya Manisa’nın Demirci ilçesinde görev 

yapmakta olan 109 (Kadın 52, Erkek 57) sınıf ve branş  öğretmenleri katılmışlardır. 

Öğretmenlere değerlerin öğretimdeki rolü ile ilgili 10 görüş  ile ilgili fikirlerini  “Kesinlikle 

katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım” ve “katılıyorum” şeklinde belirtmeleri 

istenmiştir.  Ayrıca  10 değerin bulunduğu listeden en önemli olduğunu düşündükleri 3 değeri 

işaretlemeleri  istenmiştir. Araştırmada ayrıca, değer eğitimi ile ilgili öğretmen görüşleri 

üzerinde cinsiyet, yaş, branş ve  deneyim yılı gibi değişkenlerin etkisi incelenmiştir.  

Bu çalışmanın eğitimde değerlerin oynadığı  rolün ne olduğu ve öneminin sorgulanması 

ile ilgili tartışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : değer, değerler eğitimi, etik değerler.  
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EĞİTİM KURUMLARINA PEDAGOJİK KADROLARIN İŞE ALIMI YÖNLERİ 

MEKANİZMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ 

WAYS TO IMPROVE THE MECHANISMS FOR RECRUITING PEDAGOGICAL 

CADRES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Baş Öğretmen Püstehanım BALAYEVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Eğitimin kalitesi pedagojik kadroların profesyonellik seviyesi ile doğrudan bağlıdır. Bu 

acıdan onların düzgün seçilerek yerleştirilmesi konusu özel güncellik taşımaktadır. Eğitim 

kurumlarına pedagojik kadroların işe alınmasının nizamlanması mekanizmalarının 

iyileştirilmesi bu gün yönetimde öne sürülen önemli konulardan biridir. Yazar bilimsel 

makalesinde pedagojik kadroların kadroların işe alınmasının nizamlanması mekanizmini 

gözönüne alarak bu mekanizmayı iyileştirmek için bir sıra usüller göstermiştir. O, ilk önce 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde eğitimin gelişimi üzere devlet stratejisinde “Genel eğitim, meslek 

ve orta ihtisas kurumlarında işe alanla  pedagojik çalışanlar arasında iş sözleşmesinin 

bağlanmasına dair tavsiyeler”de, “Azerbaycan 2020: geleceye bakış” gelişme inkişaf 

konseptinde pedagojik kadro eğitimi süreci ve onların işe alımının nizamlanması konularına 

dikkati yöneltmiş, onların mahiyeti ve içeriğini açmıştır. Daha sonra cumhuriyetin genel eğitim 

kurumlarına öğretmen alımı alanında tek yaklaşımların uygulanması, bununla ilgili mevcut 

normatif-hukuki altyapının daha da geliştirilmesi, işe almada şeffaflığın, obyektivliyin 

sağlanması ve bu sürecin daha verimli mekanizmalarla nizamlanması amacıyla gerçekleştirilen 

serencamları, aynı zamanda öğretmenlerin işe alımı ali ve orta ihtisas eğitimi kurumlarını 

pedagojik meslekler üzere bitirmiş genç uzmanların "2005-2009 yılları için genel eğitim 

okulları şebekesinde pedagojik personel teminatı üzere Kalkınma Programı" çerçeve içinde 

aynı yıllarda ve 2010 yılından itibaren Bakanlar Kurulunun 14.04.2010 tarihli, 67 numaralı 

kararına uygun olarak devlet siparişine esasen teşvik tedbirleri ve müsabakaları gözönüne 

getirmiştir. Pedagoji kadroların meslek yeterliklerinin ortaya çıkarılmasında Singapur 

tecrübesini, kadroların kesintisiz eğitime yöneldilmesini, eğitim kurumu kapsamında diğer 

mekanizmaların uyğulanmasını önemli adımlardan sayıyordu. 

Anahtar kelimeler: kadro, disiplin, madde, öğretmen, kolektif, emek, kınama 

 

ABSTRACT 

The quality of education is directly related to the level of professionalism of pedagogical staff. 

In this regard, their proper selection and placement is of particular relevance. Improving the 

mechanisms for regulating the recruitment of pedagogical cadres in educational institutions is 

one of the main goals set out in the management today. The author points out a number of ways 

to improve this mechanism, taking intoaccount the mechanism of regulating the recruitment of 

pedagogical cadres in the scientific article. First of all, the State Strategy for the Development 

of Education in the Republic of Azerbaijan, "Recommendations on the conclusion of an 

employment contract between employer and pedagogical workers in general, vocational and 
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secondary special education institutions "The concept of the" Azerbaijan 2020: Looking to the 

Future "development concept has focused on the pedagogical staff training process and their 

recruitment issues and has revealed their essence and content. Then, applying common 

approaches to the recruitment of teachers in general education institutions of the Republic, 

further improving the existing legal and regulatory framework, ensuring transparency, 

objectivity in the employment process, and the regulation of this process with more effective 

mechanisms, as well as the recruitment of teachers higher and secondary vocational education 

institutions in pedagogical specialties under the "Pedagogical Staff Development Program in 

the Network of General Education Schools for 2005-2009" within the same years and since 

2010 by the Cabinet of Ministers dated 14.04.2010, 67 in line with the decision of the Cabinet 

of Ministers of the Republic of Azerbaijan, on the basis of the state order, encouraged incentive 

measures and competitions. He considered Singapore's experience in revealing professional 

skills of pedagogical personnel, focusing on continuous education of staff, and implementation 

of other mechanisms within the educational institution. 

Key words: cadres, discipline, item, teacher, collective, labor, reputation 
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UDC 372.8:82=943.62 

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ HAZIRLIĞINDA GENEL YETERLİLİKLERDEN 

YARARLANMA İMKANLARI 

BENEFIT FROM THE GENERAL COMPETENCE OPPORTUNITIES IN 

PREPARATION OF A LITERATURE TEACHER 

 

Doç. Dr. Fahreddin YUSİFOV 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, 

 

 

ÖZET 

Makalede edebiyat öğretmenlerinin profesyonellik yeteneklerinin geliştirilmesi işinde 

yapılacak işlerin içeriğinden bahsedilir. Küreselleşen dünyanın talepleri, Avrupa eğitim alanına 

entegrasyon bölgesel düzeyde öğretmen hazırlığı çalışmalarının da günün talepleri ruhunda 

olmasını bir görev olarak öne sürüyor. XXI yüzyılın dikte ettiği becerilerin dikkate alınması, 

genç uzmanların hazırlanmasında yeterlikyönümlü işlerin yürütülmesi, edebiyat öğretmeninin 

hazırlanması işinde bu kalitelerin dikkate alınması bugün oldukça güncellik arz ediyor. Bizde - 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ömürboyu eğitim kurumu Milli Kvalifikasiyalar Çerçevesi 

belgesi kabul edildikten sonra bu entegrasyon imkanları daha da netleştirilmiştir. 

Görev öncü deneyi öğrenmek, edebiyat öğretmeni hazırlığı çalışmalarını günün şartları 

seviyesine çıkarmaktır. Avrupa eğitim alanı uzman hazırlığı işinde enstrumantal, 

şahsiyetlerarası ve sistemli yeterliliklerin içeriğini yansıtan çerçeve belgeleri vardır. Şu anda 

ülkemizde bu alanda normatif ve yasal belgelerde  genç profesyoneller yeterliliklerine göre 

belli açıklık getirilmiştir. Görev onlarin gereğince gerçekleşmesinden oluşmalıdır. 

Uzman hazırlığında her şeyi iş pazarının ihtiyaçları nizamladığından mezunlar da bu 

siparişlerin içeriğine uygun hareket etmeli olurlar. Yurtdışında işealanlar bir çok durumlarda 

"analiz-sentez", "öğrenme", "sorunları çözme", "pratikte bilgiyi uygulama", "yeni koşullara 

uyum sağlamak", "kaliteye sorumluluk", "Bilgilerle çalışma", "bağımsız çalışma", "takımda 

çalışma", "planlama ve işi organize etme", "Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim", 

"şahsiyetlerarası beceriler"i dikkat merkezine çekiyorlar. Demek ki, dış deneyimden örnek 

alınacak meseleler vardır ve genç uzmanların üretime hazırlanması yönünde uygun uyarlama 

işleri görülmelidir. Görev  bu belgelere yansıyan yeterliliklerin konusunu açık idrak etmek, 

onları nasıl aşılamak yolları baresinde belirli adımlar atmaktan ibarettir. 

Genç edebiyat öğretmeninin hazırlanması işinde genel öncü deneyimde kendini gösteren 

ve doğrulayan yeterliliklere üz tutulmalı, bölgesel özellikler ve iş pazarının  ihtiyaçları dikkate 

alınmalı ve ona uygun öğretim metodik işler yapılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: yeterlilik, beceriler, kvalifikasiya, öğretmen eğitimi, edebiyat 

öğretmeni, ömürboyu eğitim 

 

ABSTRACT 

The article deals with the content of the work to be done in the development of literature 

teachers’ professional skills. The demands of the globalized world, integration into European 

educational space puts forward the teacher training at the regional level as a demanded task of 
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the day. Taking into account the skills that the 21st centure has dictated, conducting competent 

work in the field of training young specialists, taking into consideration of these qualities in the 

preparation of literature teachers is very actual today. Once we have adopted the National 

Qualifications Framework for Lifelong Learning in Azerbaijan, these integration opportunities 

have been further clarified. 

The task is to learn advanced experience and to the literature teacher training work to 

the level of the day’s requirements. There are framework documents reflecting the content 

of instrumental, interpersonal and systematic skills in specialist training in the European 

educational space. At present, normative- legal documents in this field, and also skills that 

young professionals will acquire have been clarified. The task must be to ensure that they 

are properly implemented. 

As a specialist preparation everything is regulated by the needs of labor market, 

graduates have to act according to the content of these orders. Employers abroad are often 

referred to as "analysis-synthesis", "learning", "solving problems", "applying knowledge in 

practice", "adapting to new circumstances", "responsibility for quality", "data processing", 

"independent work", "teamwork", "planning and organization of work", "oral and written 

communication in mother tongue", "interpersonal skills ". Hence, these are issues to be taken 

from external experience and appropriate adjustments should be made to prepare young 

professionals for production. The task is to explicitly comprehend the content of the skills 

reflected in these documents and to take some steps on how to drive them. 

In the work of educating a young literature teacher the skills which are demonstrated 

and proved in the overall practice, regional needs and needs of the labor market should be 

taken into account and appropriate teaching and methodological work should be done. 

Key words:  competence, abilities, qualifications, teacher training, literature teacher, 

lifelong learning 
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ÖĞRETMENİN PEDAGOJİK YETENEKLERİ 

 

Doç. Dr. Kemale GULİYEVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET  

Bütün Türk dünyasının büyük dehası Mustafa Kemal Atatürk yazıyordu: "Milletleri 

ferahlatan sadece ve sadece öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden, mahrum olan bir millet 

daha millet adını taşımağa layiq deyildir, ona hala toplum denir. Bir toplum millet olabilmek 

için sadece öğretmenlere muhtaçtır".  

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde eğitimle ilgili kabul edilmiş tüm normatif-hukuki 

belgelerde öğretmen eğitimi hep dikkat merkezinde duruyor. Öyle ki, toplumun gelecek 

kurucularının oluşumunda önemli rol oynayan serişteli pedagojik kadroların hazırlanması 

devletin eğitim politikasında öncelik (lider) yönü oluşturur. 

Her bir meslek sahibine onun faaliyet sektörüne uyğun belli şartlar verilir. Öğretmenlik 

faaliyetinin ana konusu canlı insandır, yani o öğrencilerle çalışıyor. Onun başlıca görevi çağdaş 

taleplere cevap veren sağlam inançlı, demoratik değerlere sahiplenmiş, milli ruhlu genç nesil 

hazırlamaktır. Bu görevin üstesinden gereğince gelmek için öğretmenin kendisi de bir sıra 

gereksinimleri karşılaması gerekir. Bu talepleri aşağıdaki gibi gruplamak mümkündür: genel, 

özel ve spesifik talepler. 

Genel taleplere öğretmenin kişiliğine verilen talepler dahildir. Buraya öğretmenin bakış 

açısı, inancı, toplumsal borca bilinçli yaklaşımı, aktifliği, edaletliliyi, etik kuralları tutması, 

yüksek sorumluluk, yüksek sorusluluk duyumu,  titizliği, bilimsel erudisiyası vb. aittir. 

Özel taleplere – yani öğretmenin pedagojik-psikolojik hazırlığına verilen taleplere 

öğretmenin bilgileri ve becerileri dahildir. Öğretmen kendi öğrencilerine vermeli olduğu özel 

(fen üzere), etik ve hayati biliklerin taşıyıcısıdır. Bu nedenle de bilgi – öğretmenin kamil şekilde 

sahiblenmeli olduğu en büyük "emek silahıdır". Öğretmen çeşitli yaş dönemlerinde çocukların 

anatomik - fizyolojik özelliklerini, terbiyenin şekil ve yöntemlerini, kimliğin oluşturulmasının 

gelişim yasalarını bilmelidir. Meslek bilgileri öğretmenin entelektüel seviyesinin başlıca 

göstergesidir. Öğretmenin pedagojik becerilerine (yeteneklerine) didaktik, kommunikativ, 

organizasyon, perseptiv ve gnostik beceriler aittir. 

Özel gereksinimler için öğretmenin uzmanlık ve metodik hazırlığına verilen talepler 

dahildir.  

Öğretmen kişiliğine verilen şartlar pedagojik aktivitenin 

professiogramına   profesyografide yansıtılır. 

 

Anahtar kelimeler: öğretmen şahsiyeti, pedagojik talepler, meslek bilgileri, pedagojik 

beceriler, kommunikativ yetenek, organizasyon becerisi, kalıcı yetenekler 
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EĞİTİMDE KELEBEK ETKİSİ  

 

Dr.  Günel MEMMEDOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Kelebek Sınav Sistemi, okul bünyesinde yapılan bütün sınavlarda uygulanabilen, aynı 

sınava giren öğrencilerin yan yana, arka arkaya hatta çapraz oturmalarına bile izin vermeyen 

bir sınav uygulama metodudur. Tanımdan yola çıkarak sistemin sadece öğrencilerin kopya 

çekmelerini önlemek amacıyla uygulandığı düşünülebilir ama sistem öğretmene, okula ve 

öğrencilerin geleceği için kaygılanan velilere birçok yarar sağlamaktadır. 

  Kelebek Sınav Sisteminin uygulanabilmesi için hazırlanmış birçok hazır program 

bulunmaktadır. Bizim incelediğimiz programlar içinde sade tasarımı, kolay kullanımı, 

öğrencilerin sınav kâğıtlarını tasnifleyerek öğrenci adına basması, yürümekte zorlanan 

öğrencileri sabitlemesi, çift katmanlı arşivleme gibi birçok özelliğiyle Kelebek V01 – Kelebek 

Sınav Programı öne çıkmaktadır. www.kelebekprogramlama.com adresinden Kelebek V01 – 

KelebekSınav Programını ücretsiz indirebilir, inceleyebilir ve sınav hazırlayarak çıktılarınızı 

bile alabilirsiniz. 

 Yazımızı kaleme alırken Kelebek Programlama yetkilileri danışmanlık hizmetinde sınır 

tanımayarak sorduğumuz birçok soruya anında yanıt verdiler ve sistemin zorluklarını nasıl 

yendiklerini detaylı bir şekilde bize anlattılar. Biz de Kelebek V01 – Kelebek Sınav 

Programının kullanıldığı okuldaki öğretmenlere, öğrencilere, idarecilere danıştık ve 

tanıtacağımız bütün özellikleri yazıya geçirdik. Şimdi Kelebek Sınav Sisteminin uygulandığı 

okullardaki öğretmen, öğrenci ve idareclerle yola çıkarak sistemin özelliklerinden bazılarını 

sizlere anlatmak istiyoruz:  

1) Öğrencinin kazanımlara ne derece ulaştığını daha iyi görebilmek ve ileride gireceği 

sınavlardaki başarısını daha sağlıklı öngörebilmek için Kelebek Sınav Sistem 

Öğrenci klasik sınav uygulama metodunda rahatlıkla kopya çektiği için öğrencide olmayan 

kazanımlar öğrencide varmış gibi değerlendirilerek öğrencinin ileride gireceği TYT, AYT gibi 

hayatını yönlendirecek sınavlardaki başarısının yüksek olacağı öngörülür. Ama TYT, AYT 

sınavına giren öğrenci beklenen başarıyı gösteremez, başarısızlığı (gerçekte olduğu durum) 

ortaya çıkar. 

2) Öğrencileri çalışmaya sevk etmek için Kelebek Sınav Sistemi: 

Öğrencinin kopya çekmesi çok zor olduğundan öğrenci de derslerin sınavlarına çalışmak 

zorunda kalacaktır. İncelediğimiz İstanbul, Ankara, Konya, Van ve Bursa’daki 30 okulda 

öğrenci başarısı sistemin uygulanmaya başladığı ilk birkaç sınavda %20 – %25 oranında düşüş 

göstermiştir. Bu okullardaki öğretmen ve idareciler bu düşüşün sebebini öğrencilerin artık 

kopya çekememeleri ve gerçek durumlarının ortaya çıkması olarak nitelemektedir. Ardından 

yapılan sınavlarda öğrencilerin artık kopya çekemeyeceklerini anlamalarından dolayı sınavlara 

düzenli olarak çalışmayı seçtiklerini ve akademik başarılarının da %30 – %35 oranında arttığı 

gözlemlenmiştir. 
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3) Sınavlarda gözetmen öğretmenin sınıf kontrolünü kolaylaştırmak için Kelebek Sınav 

Sistemi: 

Başka başka sınıflardan gelen öğrenciler, birbirini tanımadığından sınav esnasında öğrenciler 

arası diyalog azalır. Aynı zamanda öğrenci yanındaki, önündeki ve arkasındaki öğrencinin aynı 

sınava girmediğini bildiğinden sessizce ve sakince sınav sorularıyla meşgul olur. Sistemin 

uygulandığı 30 okul idarecisinin de ortak kanaati sınavların neredeyse ÖSYM sınavları ile aynı 

olduğu yönündedir. 

4) Sınavlarda adaleti sağlayabilmek için Kelebek Sınav Sistemi: 

Aynı sınava giren öğrencilere aynı sorular, aynı zamanda sorulur. Sınavda A - B grubu olmaz. 

Öğrencilerin sistem ile en barışık olduğu tarafın bu olduğu gözlemlenmektedir. 

5) Öğretmenlerin iş yükünü azaltmak için Kelebek Sınav Sistemi 

Öğretmenler bir sınav için bir sınav kâğıdı ve bir cevap kâğıdı hazırlar ve sınav kâğıtlarını 

fotokopi\baskı makinesi ile çoğaltmaz, sistemin yardımcısı bazı programlar (Bizim tavsiyemiz 

sade, hızlı ve kullanımı kolay olan Kelebek V01 – Sınav Dağıtım Programı) tarafından 

öğrencilerin sınav kâğıtları basılır. Böylelikle öğretmenler yazılı sorularını hazırladıktan sonra 

kâğıtları çoğaltmak, sınıftaki öğrenci sayısı kadar tasnif etmek, diğer öğretmeleri bulmak, 

soruları teslim etmek vb. işlerle uğraşmamaktadır. 

6) Okulların kurumsal saygınlığını arttırmak ve düzenini sağlamak için Kelebek Sınav 

Sistemi: 

Sınavların okul genelinde belli bir düzen içinde gerçekleşmesi, sınav kâğıtlarının öğrenci adına 

basılı şekilde öğrenciye verilmesi, gözetmen öğretmenlerin sınıf kontrolünü kolay bir şekilde 

sağlaması ve bu işlerin hatasız ve karışıklığa mahal vermeden gerçekleşmesi öğrenci ve veli 

nezdinde okulların kurumsal saygınlığını arttırmakta ve okul idarecilerinin sınav esnasındaki iş 

yükünü azaltmaktadır. 

Anahtar kelimeler: eğitim, kelebek, sistem, sınav, sınıf 
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TEKNİK VE SOSYAL FAKÜLTELERİN ÖĞRENCİLERINDE KENDİNİ 

GELİŞTİRME YÖNLERİ 

DIRECTION SELF-REALIZATION OF STUDENTS TECHNICAL AND 

HUMANITARIAN FACULTIES 

 

 

                                                                         Reşid  Vekil  JABBAROV  

                                                                      Bakı Dövlət Universiteti 

                                                                                                            

Müşviq Hüseyn MUSTAFAYEV  

                                     Bakı Dövlət Universiteti 

 

 ÖZET 

  Bu araştırma çalışmasında, farklı mesleki danışmanlığı olan öğrencilerin kendini 

gerçekleştirme yönleri, eğitim düzeyi, cinsiyet durumu ve sosyoekonomik durumun (yüksek 

veya düşük) öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine etkisi arka plan kabul edilir. 

Akademik başarıları araştırılmaktadır. Kız öğrencilerin aksine, öğrencilerin kendini 

gerçekleştirme düzeyleri ile performansları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır (p <0.05, 

p = -0.154 *). Kendini algılamalı, iyi eğitimli uzmanlara sahip olmanın nedenleri (r = 0.34 **, 

p <0.001 düzeyinde), bilişsel gereksinimler (r = 0.35 **, p <0.001) arasında birkaç önemli ilişki 

vardır. , öz değerlendirme (p = 0.36 **, 0.001 düzeyinde), yaratıcılık (p = 0.24 **, p <0.001 

düzeyinde), davranış becerisi (p = 0, 22 *, p <0.05) . Bu, öğrencilerin kendini gerçekleştirmeleri 

ile iyi eğitimli bir profesyonelin varlığı arasındaki ilişkinin iki yönlü olduğu anlamına gelir. 

Burada, öğrencilerin kendini gerçekleştirmelerini geliştirmek için, başvuru için motifler 

kullanmamız gerektiği sonucuna varabiliriz. Kendini gerçekleştirme düzeyi yüksek olan bir 

öğrenci, bağımsız, eğitimde yaratıcı yöntemlerin kullanımıyla ilgilendiğini ve akademik 

performanstaki olumlu değişikliklerin dinamiklerini motive ettiğini düşünüyor. Faaliyetlerine 

usule dayalı içerik dürtüleri hakimdir ve gerçek durumlarda, belli işleri gerçekleştirme yönünde 

gerçekleştirebilmek için acil bir görev gerekmektedir. Aksine, kendini gerçekleştirme düzeyi 

düşük olan öğrenciler yönetilme eğilimindedirler, kural olarak, dünyaya karşı olumsuz bir 

tutuma sahiptirler ve bir başkasına değer verirler. Öğrencilerin fakülteler tarafından öz 

değerlendirmesi, öz saygısı, öz saygısı, zenginlik, saldırganlık ve sansür ile yakından bağlantılı 

kendi iyileştirme unsurları arasında önemli ilişkiler vardır. Öğrencilerin öz değerlendirmesi 

arttıkça saldırganlık ve sansür de azalmaktadır. Esneklik, kendiliğindenlik, kendini 

gerçekleştirme, temas, bilişsel gereksinimler ve yaratıcılık bileşenleri dahil olmak üzere birkaç 

yönüyle kendine saygı düzeyi yüksektir. Bu bileşenlerin elbette arttırılması, özgüveninin 

artmasına yardımcı olacaktır.Farklı fakülteler öğrencileri ile derslerde yaratıcılığı yakalama 

arasında yüksek bir korelasyon katsayısı vardır. Burada yaratıcılık kendisini potansiyel bir fırsat 

olarak değil bir davranış unsuru olarak sunar. Bu, yaratıcılığın bir davranış unsuruna dönüştüğü 

zaman, kendini geliştirmeye hazırlıkların arttığını gösterir. 

Anahtar Kelimeler: öğrenci, kendini gerçekleştirme, benlik saygısı, akademik 

performans, mesleki danışmanlık. 
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 ABSTRACT 

 In this research work, the directions of self-realization of students with different 

professional counseling,level of education, gender status, as well as the impact of socio-

economic status (high or low) on the self-realization of students in the background are 

considered. Their academic achievements are being investigated. Unlike female students, there 

is a positive and significant correlation between the level of self-realization of students and their 

performance (p <0.05, p = -0.154 *). There are also several significant associations among the 

motives of having welleducated specialists with self-perception (r = 0.34 **, at the level of p 

<0.001), cognitive requirements (r = 0.35 **, at the level of p <0.001), self-assessment (p = 

0.36 **, at the level of 0.001), creativity (p = 0.24 **, at the level of p <0.001), dexterity of 

behavior (p = 0, 22 *, p <0.05). This means that the relationship between self-actualization of 

students and the presence of a well-educated professional are two-sided. Here we can conclude 

that in order to improve students' self-realization, we need to use motives for application. A 

student with a high level of self-realization considers he independent, more interested in the use 

of creative methods in education and motivated by the dynamics of positive changes in 

academic performance. Their activities are dominated by motives of procedural content and in 

real circumstances an urgent mission is required to perform certain works in the direction of 

self-realization. On the contrary, students with a low level of self-realization tend to be ruled, 

as a rule, they have a negative attitude to the world and value someone else. Students have 

significant relationships with faculties, their, self-esteem, wealth, aggression and self-curing 

elements closely linked to censorship. As the student self-assessment increases, aggression and 

censorship are also declining. Flexibility, self-esteem, self-fulfillment, contact, cognitive 

requirements and creativity are a high standard of self-esteem in a few ways. Of course, 

increasing these components will help to increase your self-esteem.There is a high correlation 

coefficient among students of different faculties and capturing creativity in their lessons. Here, 

creativity presents itself as an element of behavior, not as a potential opportunity. It shows that 

when creativity turns into a behavioral element, preparations for self-improvement are 

increasing. 

 

Key words: student, self-realization, self-esteem, academic performance, professional 

counseling. 
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TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GENİŞLEME SÜRECİNİN             

İNCELENMESİ 

Derya KINALI 

Gazi Üniversitesi 

 

Doç. Dr. Türker KURT 

Gazi Üniversitesi 

ÖZET  

Günümüzde okul öncesi eğitim her geçen gün genişlemekte ve öğrenci sayısı artmaktadır. 

21. yy günümüzdeki etkisini de düşünecek olursak yaşamın çok hızlı ve gelişimsel süreç olarak 

çok önemli olan okul öncesi dönemin ihmale gelemeyeceğini söylemek yerinde olacaktır. Bu 

açıdan da günümüzde okul öncesi eğitim kurumları giderek kurumsallaşmada hız kazanmakta 

ve giderek önemi artmaktadır. Her geçen gün hızla büyüyen ve yeni kurumlar açılan yerler ister 

istemez sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Hem kaliteli hem kurumsallaşmış eğitimin 

kalitesini artırmak için eğitimci ve yöneticilerimize görevler düşmektedir.   

Bu araştırmada, Türkiye’de okul öncesi eğitimin genişleme sürecinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında okul öncesi eğitimin genişleme sürecinin incelenmesini 

değerlendirmek için okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur. Bu 

kapsamda gerekli verilerin toplanması amacıyla derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Araştırmanın evreni Ankara il merkezinde bulunan anaokulu, özel ve kurum kreşlerinde görev 

yapan öğretmen ve yöneticilerden oluşmaktadır. Araştırmanın evreni Ankara il merkezinde 

bulunan anaokulu, özel ve kurum kreşlerinde görev yapan öğretmen ve yöneticilerden 

oluşmaktadır. Araştırma örneklemi ise araştırma evreninde yer alan Ankara il merkezindeki 

okul öncesi eğitim kurumlarından maksimum çeşitlilik örneklem teknikleri kullanılarak 

belirlenmiştir. Maksimum çeşitlilik örneklem kullanılarak: üst, orta ve alt düzeyden birer 

anaokulu ve kurum kreşi çalışma grubuna alınmıştır. Bu kapsamda 5 okul yöneticisi ve 15 

öğretmen olmak üzere 20 katılımcı araştırma örneklemine dahil edilmiştir. Araştırma için 

ihtiyaç duyulan verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından bir görüşme formu 

geliştirilmiştir. Bu veri toplamına aracının birinci bölümünde; öğretmenlerin ve yöneticilerin 

cinsiyet, kıdem, branş, yaş, görev yapılan okuldaki hizmet süresi, gibi katılımcıların demografik 

özelliklerine ilişkin sorular yer almıştır. Veri toplama aracının ikinci bölümünde okul öncesi 

eğitimin genişlemesiyle birlikte okul öncesi eğitimdeki kaliteyi artırmaya yönelik yarı 

yapılandırılmış 12 soru yer almıştır. Verilerin analizi betimsel analiz ve içerik analizi 

yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda okul öncesinin genişlemesinde 

en temel sorunlar şu şekilde ortaya çıkmıştır. Fiziksel koşulların yetersizliği, maddi olarak 

imkânların kısıtlı olması ve personelin yetersizliği dikkat çekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Kurumsallaşma, Kreş, Anaokulu 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER ARAŞTIRMA ÖZ-YETERLİKLERİNİN 

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Uzm. Psikolojik Danışman Fatma KIRAN 

Milli Eğitim Bakanlığı 

 

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN 

Trabzon Üniversitesi 

 

ÖZET 

21. yüzyılda pek çok alanda hızlı bir yenileşme hareketi görülmektedir. Bu yenileşme 

hareketi bireylerin meslek seçimi ve kariyer gelişim sürecini de etkileyebilmektedir. Bireylerin 

kendi yetenek, ilgi ve değerlerini keşfetme, kariyer araştırma faaliyetlerini gerçekleştirme, 

kendisi için uygun bir meslek seçimi yapma, kendisiyle aynı mesleği icra eden bireylerle 

iletişim içinde olma, olumlu görüşmeler gerçekleştirebilme, meslek ve kariyerleriyle ilgili 

etkinliklere katılma gibi yeterliklerinin düzeyi olarak tanımlanabilecek olan Kariyer Araştırma 

Öz-Yeterliği (KAÖY) (Solberg, Good ve Nord, 1994), üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim 

süreçleri üzerinde etkili olabilir. KAÖY’si yüksek kişiler meslek seçimi sürecinde gerekli 

araştırmaları yaparak, kendileri için en uygun meslek seçimini yapabilir ve kariyer hedeflerini 

gerçekleştirerek başarılı bir kariyer yaşamı sürdürebilirler. Bununla birlikte kariyer araştırma 

öz-yeterliği, bireyin pek çok alanda meydana gelen değişim sürecine uyum sağlayarak, meslek 

ve kariyerinin gerekliliklerini yerine getirebilmesi ve gerekli donanımı edinebilmesi açısından 

da önemli olabilir.  

Bireyler kariyer gelişim süreçlerinde pek çok zorlukla karşılaşabilmekte ve gerek meslek 

seçimi gerekse işe başlama aşamalarında kendileri için önemli olabilecek ilgi ve yetenek gibi 

faktörleri göz ardı ederek, istihdam kaygısı ile hareket edebilmektedirler. Bu tür problemler 

kariyer psikolojik danışmanlığının konusu olup, bu problemlerin çözümlenmesi bireylerin 

doğru tercihler yapabilmesi ve iş yaşamında da kendini geliştirebilmesi bakımından önemli 

olabilir. Bu nedenle KAÖY ile ilişkili olan değişkenlerin araştırılmasının önemli olabileceği 

düşünülmüştür. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin KAÖY’lerinin  sınıf düzeyi, aile 

gelir düzeyi, anne-baba eğitim durumu, öğrenim görülen bölüm ve bölüm tercihlerinin isteyerek 

yapılıp yapılmaması gibi değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini 806 

eğitim fakültesi öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların kariyer araştırma öz-yeterlik 

düzeylerini ölçebilmek amacıyla Kariyer Araştırma Öz-Yeterliği Ölçeği ve  Kişisel Bilgi Formu 

uygulanmıştır.  

Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi tekniğinden yararlanılmıştır. 

Araştırma bulguları sonucunda üniversite öğrencilerinin KAÖY’leri  sınıf düzeylerine, 

ailelerinin aylık gelir düzeylerine ve anne-babalarının eğitim durumlarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermezken; öğrenim gördükleri bölüm (F=7.93, sd=800, p<.05) ve bölüm tercihinin 

isteyerek yapılıp yapılmamasına (F=22.63, sd=802, p<.05) göre anlamlı farklılık 
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göstermektedir. Araştırma sonuçlarının kariyer psikolojik danışmanlığı ve mesleki rehberlik 

çalışmalarının bilimsel verilere dayalı bir nedensellikle yapılması konusunda alan yazına ve 

uygulama alanına anlamlı katkısı olabileceği düşünülmektedir.   

Anahtar Sözcükler: Kariyer araştırma öz-yeterliği, aile gelir düzeyi, bölüm, bölüm 

tercihi 
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2017/2018 VE  2018/2019 YILLARI 9.SINIF MÜZİK DERSİ MÜFREDAT 

PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Melike ÇAKAN UZUNKAVAK  

Bursa Uludağ Üniversitesi 

Doç. Dr. Gülnihal GÜL 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

 

ÖZET 

Sanat eğitimi kapsamında gerçekleştirilen müzik eğitimi bireylerin kendilerini müzikal 

yolla ifade etmelerini sağlayan, müziksel düşünce ve algılarını evrensel boyutta geliştirmeyi 

hedefleyen, bununla birlikte yaşadığı toplumların kültürlerini benimseyip onu gelecek nesillere 

de  aktarmalarını amaçlayan planlı ve programlı bir eğitim sürecidir. Bu hedefle gerçekleştirilen 

müzik eğitimi Türkiye’de örgün eğitim kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, 

ilköğretim, ortaöğretim kademelerinde ve üniversitelerde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 

ortaöğretim müzik dersi için hazırlanan müfredat programı öğrencilerin dersin hedeflerini 

gerçekleştirebilmeleri amacına yönelik olarak  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmakta 

ve öğretmenler için öğretme haritası görevini üstlenmektedir. Bu çalışmada  Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından hazırlanan 2017/2018 ve 2018/2019 ortaöğretim 9. sınıf müzik dersi 

öğretim programları konu ve kazanımlar açısından incelenmiş söz konusu öğretim programının 

öğrencilerin yaş ve ilgileri açısından yeterliği, eserlerin öğrencilerin  yaş ve gelişim düzeylerine 

uygunluğu, etkinliklerin çeşitliliği ve uygulanabilirliği, programda kullanılan dilin 

anlaşılabilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda hazırlanan yeni programdaki kazanımların öğrencilerin ilgi ve gelişim 

düzeylerine göre planlandığı ancak 2017/2018’de hazırlanan programa göre kazanım sayısının 

azaltıldığı; öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinin 2017/2018’de uygulamaya konulan 

programa göre daha kapsamlı olduğu; yeni programda eserlerin, etkinlikler ve derste 

kullanılması öngörülen materyallerin  sayısal olarak arttırıldığı;  eski programda değerler 

eğitimi kapsamında öğrencilere kazandırılması hedeflenen değerlerin ve buna ilişkin öğrenci 

tutum ve davranışların ayrıntılı olarak ele alındığı fakat yeni 9. sınıf müzik dersi öğretim 

programında bu konunun yalnızca değerlerimiz olarak ele alındığı ve herhangi bir kazanımın 

sürece alınmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Müzik eğitimi, lise, 9.sınıf, müfredat programı.  
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MÜLTECİ VE SIĞINMACI KADINLARIN KENTE UYUMUNDA YEREL 

YÖNETİMLERİN ROLÜ 

 (TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ) 

 

 

Doç. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

          Emine CENGİZ (YL Öğrencisi) 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

Beyza KÜÇÜKKAYA (YL Öğrencisi) 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

          

 

ÖZET 

Günümüz itibariyle Türkiye’de farklı statülerde dört milyondan fazla mülteci ve 

sığınmacı yaşamakta ve bu nüfusun topluma farklı etkileri bulunmaktadır. Bunlar arasında 

geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri, yasa 

dışı olarak kalanlar vb. sayılabilir. Savaş ortamı, kargaşa, şiddet vb. gerekçelerle ülkelerini terk 

edip hayata tutunabilmek amacıyla başka ülkelere göç eden insanların bu eylemi, bu süreci 

kendi problemleri olmaktan çıkarıp göç ettikleri ülkelerin üzerinde hassasiyetle durması 

gereken bir sorun haline getirmektedir. Türkiye savaş, şiddet ve zulüm nedeniyle yaşadıkları 

ülkeleri terk etmek zorunda kalan ve uluslararası koruma arayan milyonlarca kişiye kucak 

açarak önemli bir sorumluluk üstlenmiştir (Gözübüyük Tamer, 20191). Trabzon ili gerek 

‘uluslararası koruma’ başvuru ve statü sahibi kadınlar ile ‘geçici koruma’ altında bulunan 

Suriyeli kadınlar ikamet ettiği illerden biridir. Uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi 

kadınların Trabzon’da ikamet ettikleri bilinmekle beraber bu kadınların sayısal bilgileri resmi 

kurumlarca paylaşılmamaktadır. Öte yandan, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısal 

verileri temin edilmiştir. Buna göre geçici koruma kapsamında 2994 Suriyelinin Trabzon’da 

ikamet ettiği bilinmektedir (GİGM, 2018).  Türkiye genelinde toplam nüfus içinde Suriyeli 

kadınların oranı % 45’dir. Bu oran Trabzon için düşünüldüğünde yaklaşık 1500 kadının olduğu 

tahmin edilmektedir. Diğer kadın grubu ile birlikte bu rakamın 3500’in üzerinde olduğu tahmin 

edilmektedir. Trabzon yerel yönetimi, ilk günden itibaren burada yaşayan uluslararası koruma’ 

başvuru ve statü sahibi kadınlar ile ‘geçici koruma’ altında bulunan Suriyeli kadınların çeşitli 

sorunlarına yönelerek iyileştirmeler yapmaya çalışmaktadır. Çalışmanın odağında Trabzon 

Ortahisar Belediyesi bünyesinde, bu kadınların uyum sürecine yönelik yürütülen faaliyetler yer 

almaktadır. Bu bağlamda, çalışma ile mülteci kadınlara yönelik gerçekleştirilen projelerin ve 

etkinliklerin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Ortahisar Belediyesi çatısı altında 

Sosyal Yardım İşleri birimindeki kişilerle derinlemesine mülakat yapılarak veriler toplanmıştır. 

 
1 Gözübüyük Tamer, M (2019). Trabzon’da Mülteci ve Sığınmacı Kadınlar. Bir Göç Deneyimi ve 

Kültürlerarası İletişim. Ankara: Siyasal Kitabevi 
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Mülakatlardan elde veriler betimsel analiz kullanılmak suretiyle yorumlanmıştır. Bu çerçevede, 

öncelikle belediyelerin mülteci kadınlara hangi yollarla ve nasıl ulaştıkları sorgulanmış ve daha 

sonraki süreçlerde mülteci kadınlarla ilgili nasıl bir yol izledikleri tespit edilmiştir. Yerel 

yönetimlerin, kadın mülteciler üzerindeki dayanışma ve uyum sürecindeki rolü ortaya 

konmuştur. Bu süreç içerisindeki çalışmaların finansmanı ve bu konularda görev üstlenen 

personel hakkında bilgiler alınmıştır. Aynı zamanda yerel yönetimin mülteci kadınlara yönelik 

özelikle hangi konularda katkı sağladığı sorulmuş, bu etkinliklerin nerelerde kimler tarafından 

nasıl yürütüldüğü gözler önüne serilmiştir. Bunun yanı sıra mülteci kadınların genel profili 

ortaya çıkarılmış olup bu faaliyetler sonrasında mülteci kadınlarda gerçekleşen değişiklikler ve 

bu etkinliklerin mülteci kadınlar üzerindeki katkısı incelenmiştir. Bu doğrultuda yapılan 

derinlemesine görüşmede yerel yönetimlerin bu kadınlara yönelik tespit ettiği en önemli 

sorunlar dile getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetim, belediye, mülteci kadın, uyum, dayanışma 
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X, Y ve Z KUŞAKLARIN EĞİTİM İMKÂNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

Doç. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

Beyza KÜÇÜKKAYA (YL Öğrencisi) 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

          

Emine CENGİZ (YL Öğrencisi) 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

        

 

ÖZET 

Son yıllarda popüler olan ve tasnife tabi tutulan kuşak kavramı, Türk Dil Kurumu’nun 

sözlüğünde “yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine 

benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Belirlenen tarihsel dönemde doğmuş kişilerin yaşadıkları ve 

tecrübe ettikleri sosyal, kültürel ve politik olayların hatta yaşanan teknolojik gelişmelerin 

benzer şekilde deneyimlenmesi bir kuşağı diğer kuşaklardan ayırmaktadır. Kuşaklar, bir grubun 

belirli bir olaya verdiği tepkilerden, kendilerini ifade etme biçimlerinden, isteklerinden, 

amaçlarından, mutluluklarından oluşmaktadır (Göksel ve Güneş, 2017: 8101). Alan yazında, 

kuşakların sınıflandırılması ile ilgili farklılıklar oluşmuş olsa da genel olarak sınıflandırma beş 

ana kuşak şeklinde- Sessiz kuşak (1925-1945), Bebek Patlaması kuşağı (1946-1964), X kuşağı 

(1965-1979), Y kuşağı (1980-1999), Z kuşağı (2000 ve sonrası)-  kabul görmektedir (Aksu, 

2018: 852). Bu araştırmanın amacı kuşak tanımından ve kuşaklara yönelik yapılan genel 

tasniften hareketle X, Y ve Z kuşaklarının belirgin özelliklerinin ortaya konması ve bu 

kuşakların kendi dönemlerinde sahip oldukları eğitim imkânlarının belirlenmesidir. Bu amaçla, 

kuşakların içinde yetiştiği eğitim sistemi ve imkânları mercek altına alınmıştır. Bu minvalde, 

X, Y ve Z kuşağının doğup büyüdüğü sosyo-kültürel ortam incelenmiştir. Kuşaklara göre 

ailelerinin eğitimlerinde üstlendiği roller sorgulanmış, dâhil oldukları eğitim sistemi ve 

imkânları hakkında görüşleri incelenmeye çalışılmıştır. Bu üç kuşağa yöneltilen benzer sorular 

aynı zamanda kuşaklararasındaki farklılığın daha belirgin gözlemlenmesi açısından önemlidir. 

Nitel araştırma deseninde yürütülen araştırmaya Trabzon’da yaşayan X, Y ve Z kuşaklarından 

olmak üzere toplamda 12 kişi (4’ü X, 4’ü Y ve 4’ü Z kuşaktan olmak üzere) dâhil edilmiştir. 

Kartopu örneklem tekniğine bağlı kalınarak seçilen katılımcılarla yüz yüze derinlemesine 

mülakat yapılmıştır. Derinlemesine mülakattan elde edilen veriler betimsel analize tabi 

tutulmuştur. Çalışma sonunda her kuşağın ayrı bir  ayrı bir eğitim süreci geçirdiği tespit 

edilmiştir. Bundan dolayı kuşaklararasında eğitim farklılaşması yaşanmaktadır. Özellikle X 

 
1 Göksel, A., ve Güneş, G. (2017), “Kuşaklar Arası Farklılaşma: X ve Y Kuşaklarının Örgütsel Sessizlik 

Davranışı Bağlamında Analizi" Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19(3), 207-828. 
2 Aksu, B. Ç. (2018), Kuşaklar Açısından Motivasyon Araçlarının ve Kariyer Çapalarının Karşılaştırılması 

ve Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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kuşağı sınavların az olması nedeniyle ezberden uzak olan kişiyi eğitmeyi hedef alan bir süreç 

geçirmiştir. Y kuşağı sınav sisteminin yoğunlaştığı dönemi yansıyan kuşaktır. Adapte olmaya 

çalışmıştır. Çünkü Y kuşağı için başarının anahtarı eğitimdir. Z kuşağı ise sınav sisteminde, 

müfredatta yani genel olarak eğitim sürecinin birçok alanında yaşanan sürekli değişimlere en 

çok şahit olan kuşaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kuşak, X, Y ve Z kuşağı, eğitim sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
www.karadenizkongresi.org         ISBN: 978-605-80597-6-4             SOSYAL BİLİMLER ÖZET KİTABI 22 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

TÜRKÇE DERSİ ORTAOKUL KİTAPLARINDAKİ ZEKÂ OYUNLARINA 

İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BAKİ  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

 

ÖZET 

Türkçe dersi ortaokul kitaplarındaki zekâ oyunlarının betimlenmesinin amaçlandığı bu 

araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum 

örneklemesi kullanılmıştır. Bu yöntemle 2018-2019 eğitim öğretim yılında kullanılan Türkçe 

dersi 5, 6, 7 ve 8. sınıf kitaplarında yer alan tüm etkinlikler incelenmiş ve bu etkinliklerdeki 

zekâ oyunları belirlenmiştir. Bu değerlendirmede MEB (2016)’in zekâ ve akıl oyunları 

yönetmeliğindeki sınıflama esas alınmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe ders kitaplarında 

ağırlıklı olarak anagram, kelime avı, sözcük yerleştirme, kare bulmaca gibi sözel zekâ 

oyunlarına yer verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca Türkçe dersinde kullanılabilecek ve görsel 

okuma ve sunu öğrenme alanı açısından oldukça önemli olan hafıza oyunlarına ise hiç yer 

verilmediği tespit edilmiştir. Son dönemde oldukça yaygın bir zekâ oyunu olmasına karşın 

resfebe ve değişen sınav sistemiyle oldukça önemli bir konuma gelen zekâ sorularına ise Türkçe 

ders kitaplarında hiç yer verilmediği tespit edilmiştir. Ders kitaplarında sadece kelime 

etkinliklerinde değil diğer etkinliklerde de zekâ oyunlarına yer verilmesi, zekâ oyunları 

kategorisinde yer alan zekâ sorularına ders kitaplarında yer verilmeli ve ders kitaplarındaki zekâ 

oyunlarda çeşitliliğe gidilmesi gerektiği söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Türkçe dersi, zekâ oyunu, anagram, bulmaca. 
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DEDE KORKUT HİKÂYELERİNİN DEĞER AKTARIMI AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BAKİ  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

 

ÖZET 

Türk edebiyatında destan geleneğinin hikâyeye evrildiği bir dönemin şahidi olan Dede 

Korkut Hikâyeleri, kültürümüz ve geleneğimizin önemli taşıyıcılarından biridir. Bu eser 

aktardığı eğitsel değerlerle de kadim Türk geleneğinin başyapıtları arasında yer almaktadır. 

Eserin bu gücünün açığa çıkışında hikâye türünün değer aktarımdaki rolü de etkilidir. Bu 

araştırmada, sahip olduğu niteliklerle günümüzde de etkisini sürdüren bir eser olan Dede 

Korkut Hikâyelerindeki yaşayan değerlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman incelemesiyle gerçekleştirilen araştırmada, amaçlı örneklem yöntemi 

kullanılmıştır. Bu örneklem çerçevesinde eserin giriş kısmı ve 12 hikâyede yer alan değerler 

incelenmiştir. Bu hikâyelerindeki değerlerin tespit edilmesinde UNESCO Değer Listesi, 

Yaşayan Değerler Listesi ve Rokeach’ın Değer Sınıflandırması kullanılmıştır. Veriler, bu değer 

sınıflamalarından hareketle oluşturulan Değer Sınıflama Formu aracılığıyla betimsel analiz 

yoluyla incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda eserde; estetik, sevgi, saygı ve aile birliğine 

önem verme değerlerinin en çok kullanılan değerler olduğu tespit edilmiştir. Türk kültürünün 

estetik duyuşunu yansıtan bu eserin aktardığı yaşayan değerlerle günümüzde tüm özgünlüğüyle 

var olduğu söylenebilir. Bu incelemeden hareketle Türk toplumunun aynası konumundaki bu 

eserde aktarılan değerlerle merkeze insan alınmış, eserdeki estetik söylemle en güzel insan olma 

seviyesine ise ancak yaşanılarak öğrenilen ve yaşayan bir değer olan sevgiyle ve saygıyla birlik 

olma şuuruyla ulaşılacağı aktarılmış olduğu söylenebilir.  

 

Anahtar sözcükler: Dede Korkut, Yaşayan Değerler Listesi, UNESCO Değer Listesi, 

Rokeach’ın değer sınıflandırması. 
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GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA 

ETKİSİ 

 

Melek ÖZKAN 

Gazi Üniversitesi 

 

Prof. Dr.Cengiz ÇINAR 

Gazi Üniversitesi 
 

Dr.Öğr.Üyesi Nuri Can AKSOY 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

 Bu araştırmanın amacı 6. Sınıf cebir konusunun, Gerçekçi Matematik Eğitimi ile 

öğretiminin, öğrencilerin akademik başarılarına etkisini incelemektir. 

Araştırma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı, ikinci döneminde Bursa ili İznik ilçesinde 

bulunan Elbeyli Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıfa devam eden 44(kırk dört) 

öğrenciyle yürütülmüştür. Elbeyli Ortaokulu 6/A sınıfında bulunan 20 öğrenci deney grubu, 

Cumhuriyet Ortaokulu 6/A sınıfında bulunan 24 öğrenci ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. 

Uygulama öncesi deney ve kontrol gruplarının 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1. Dönem 

matematik dersi puanları SPSS programı ile analiz edilmiş ve anlamlı bir fark olmadığı 

görülmüştür. 

Dersler, deney grubunda Gerçekçi Matematik Eğitimi yaklaşımı ile; kontrol grubunda ise, 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaokul matematik dersi öğretim programında yer alan 

etkinlikler doğrultusunda sürdürülmüştür. Bu çalışma, Ortaokul Matematik dersi Öğretim 

Programı’nda “Cebir” öğrenme alanında gerçekleştirilmiştir. Uygulama iki hafta sürmüştür. 

Araştırmada, araştırmacı tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış 13 maddelik 

Başarı Testi geliştirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarına uygulama öncesi ön-test, uygulama 

sonrası son-test uygulanmıştır.  

Uygulama öncesi deney ve kontrol gruplarının aldıkları ön test puanları kullanılarak 

yapılan bağımsız  t-testine göre cebir konusuna yönelik başarı düzeylerinde anlamlı bir fark 

olmadığı görülmüştür. Uygulamadan sonra yapılan son testten elde edilen puanlara göre deney 

ve kontrol grubunun cebir kavramına yönelik başarıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı 

bağımsız t-testi kullanılarak belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda “Cebir” ünitesi kazanımlarının öğretiminde, deney grubuna 

uygulanan Gerçekçi Matematik Eğitimi destekli öğretim yönteminin öğrencilerin başarılarını 

arttırdığı görülmüştür.  

Araştırmanın ortaya koyduğu bulgular ışığında, Gerçekçi Matematik Eğitimi yöntemine 

göre işlenen dersin geleneksel öğretim yöntemine göre anlamlı şekilde etkili olduğu 

görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Gerçekçi Matematik Eğitimi, Akademik Başarı, Cebir 
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KUR'AN AYETLERİNİN  İMADEDDİN NESİMİ  ŞİİRLERİNE YANSIMASI 

 

Öğr. Gör. Şefa MURADOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi  

 

 

ÖZET 

Hürufizm cereyanının en büyük yüzlerinden biri olan Imadeddin Nasimi'nin eserlerinde 

Kur'an ayetleri oldukça zengindir. Nasimi eserlerinde kullandığı dini rivayetlerle, obrazlarla, 

sevgi motifleriyle bir fikir sunmağa çalışmıştır: İnsanın obrazının mükemmelliğini onaylamak 

ve yaymak. Çünkü insan hürufi inancına göre Tanrı'nın sembollerle belirtilmiş şeklidir.  

XV. Yüzyılın ünlü şairlerinden biri olan Hebibi'nin A - 340 kodlu el yazmasının 59b 

sayfasında Farsça iki kıtası ve bir tekbeyt verilmiştir. İlgi çekicidir ki, her iki kıta da dini 

mahiyet taşıyor. Kıtalardan birinde, şair, Kuran'ın “İhlas” suresine dayanarak Tanrı'nın 

niteliklerini övmüştür... 

 ای صفات ذات پاکت "قل هو هللا و احد"

 وی نهال باغ توحيد تو "هللا و صمد"

 ست و برگ "لم يلد" بيخ است و "لم يولد" و را شاخ ا

 ميوه او "لم يکن" بارش "له کفوا احد"

 

Mahiyet ve niteliklerin toplusu, "Kul hüvellahu ehet" özüdür, yani ortaksızlığındır. 

Senin birlik bahçenin nihali "Allahus - Samed", yani muhtaç olmamağın ve ebedi 

olmağındır. 

O ağacın kökü "lem yelid" (Doğmamış) dalı ve yaprağı ise "lem yulet"tir. (doğmamış) 

Onun meyvesi "Lem yekün" benzeri olmayan, meyvesi ise " lehü küvüfen ehet"tir. 

Bu surelerin aynısına Nesimi eserlerinde de rastlanır. Şairin "Fezline bel bağladım, ya 

vahidü ferdü ehed, Cümlenin mebudu sensin dayima heyyül ebet" başlıklı gezelinde de "İhlas" 

suresinin tam şekilde  ifade edilmesi Hebibi'nin yukarıda gösterdiğimiz kıtasıyla aynıdır. 

İmam Ali (AS) kelamlarından birinde söylüyor: “Ğyle bir elbise giy ki, seni kimse 

parmağıyla göstermesin; meftun olup kıskançlık yapmasın.” Sufiler’in inanc ve yaşamıyla ilgili 

olan bilgilerden açıkça anlaşılmaktadırki, Sufiler bu kelamı kendilerine hayat sloganı 

yapmışlar. Imadeddin Nasimi'nin beytlerinden birinde bu fikir söyleniyor. 

Nesimi sufe degşirmez geminden geydiyi şalı 

Çün ol sufi sefasızdır, bu şalın gedrini bilmez. 

Şair, üzüntüden şal giydiğini söylüyor ve bununla övünüyor. Bu şalı, sufinin giydiği yüne 

değiştirmez. Çünkü, kendisinin ifade ettiği gibi, Sufi sefasıztır. O üzüntüden olan giysinin 

kıymetini bilmez. 

 

Anahtar Kelimeler : Nesimi, sufi, Kur'an, Hürufizm,  
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BATI AZERBAYCAN VE DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDA SES 

EVEZLENMELERİ 

 

Öğr. Gör. Elvan CAFAROV 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

 
Simgeler:  

ӓ - ə (Azerbaycan alfabesinde) 

ĝ – q (Azerbaycan alfabesinde) 

ĥ – x (Azerbaycan alfabesinde) 

 

Batı Azerbaycan ve Doğu Anadolu ağızlarında seslerin evezlenmesi yaygın olan fonetik 

olaylardandır. Ağızlarda seslerin evezlenmesinin öğrenilmesi esas dialektoloji meselelerden 

biridir. Ağızlarda seslerin evezlenmesi sadece dialektologiya için değil, hem de dilimizin tarihi 

fonetikasının öğrenilmesinde özel önem taşıyor. Ağız ve şivelerimizde rastladığımız birçok 

seslerin evezlenmesi hem ayrı ayrı ağız ve şivelerimiz arasında, hem ağızlarımızla yazı dili 

arasında olan farklı yönleri, hem dilimizin eski özelliklerini meydana çıkarmak, hem de 

Azerbaycan dili ile başka Türk dilleri arasında benzer ve ayrılan yönleri göstermek için oldukça 

değerli bir malzemedir. 

Batı Azerbaycan ve Doğu Anadolu ağızlarında ünlülerin bir birini evez etmesi olayı çok 

geniş yayılmıştır. Bu fonetik olay dilimizin tarihinin araştırılması ve analizi için vazgeçilmez 

malzeme verir. Oğuz grubu Türk dillerinde daha çok Türkmen dilinde a > e ses evezlenmesi 

kendini gösterir: addım>edim, ay>ey. Bu olaya ortaçağ yazılı anıtlarının dilinde de rastlanır. Bu 

fonetik olayın çağdaş şivelerde yaygın olarak işlenmesi bu olayın Azerbaycan dili şivelerinde 

XIV yüzyıla dek mevcut olduğunun göstergesidir. İnceleşme olayı Azerbaycan dilinin 

şekillendiği dönemlerden güney ve kuzey-doğu şivelerinin esas özelliklerinden biri olmuştur. 

a sesinin e sesi ile evezlenmesi Azerbaycan dilinin, neredeyse tüm ağızları gibi Batı Azerbaycan 

ağızlarında de has olan belirtilerden biridir. 

Şunu da belirtelim ki, Türkiye Türkçesinin mevcut alfabesinde "ə" sesinin harfi işareti olmadığı için onu "ë" işaretiyle işaret etdik. 

Azerbaycan Türkçesinde yüksek oranla işlenen "ë" sesinin Türkiye Türkçesinin yazı dilinde kullanım yüzdesi düşüktür. Fakat Türkiye 

Cumhuriyeti`nin Doğu Anadolu bölgesinde bu sesin işlenme oranı çok yüksektir. Bu da bu bölgelerin Azerbaycan Türkçesinin etkisine fazla 

maruz kalmasından kaynaklanmaktadır. Bu olay Malatya ağızlarında daha fazla alınma kelimelerde gözlemleniyor. Batı Azerbaycan  ve Doğu 

Anadolu ağızlarında geniş ünlülerin yerini tutan ünlülerin kalınlık incelik uyumuna  göre geldiği gözlemleniyor. (y, ş, ç, s, 1, m, n, r, t, z) gibi 

ünsüzlerin yanlarındaki ünlülerin üzerinde inceltme etkisi yaratmasından baska aynı zamanda gapatma etkisi de taşıyor. 

Kelimenin kökünden başka bazı eklerde de görünen ünlü darlaşmasını bu şekilde sıralayabiliriz. Örneğin: «ş» ünsüzünün etkisiyle 

darlaşanlar: herkiş<herkes (hër kës) «r» samitinin etkisiyle darlaşanlar: derirlerdi-dërirdilër, serirdik<seviyorduk (sevirdik) bazı kelimelerde 

«a» ünlüsünün darlaşarak yerini «ı» ünlüsüne verdiği gözlemleniyor. Bu olay son derece sıkı görünen ses değişmelerinden biridir. 

Karşılaştığımız örneklerin çoğunda «y» ünsüzünün kapatma özelliği olduğunu görüyoruz. Örneğin, Batı Azerbaycan ağızlarında: Göyçe, 

Nerimanli şivesinde: saĥlayanda>saĥlıyanda, yaratmayıb>yaratmıyıp. Batı Azerbaycanv ve Doğu Anadolu ağızlarında çok rastlanan 

olaylardandır. Bazı ünsüzlerin ünlüleri geniş  ünlüye çevirme etkisine bağlanabiliyor. Örneğin: Batı Azerbaycan ağızlarında. 

Göyçe, Şorca şivesinde: usanmadı>osanmadı. 

Azerbaycan dili şivelerinde u ünlüsünün ü ünlüsüne geçmesi geniş yayılmamış, az da olsa farklı şivelerde 
gözleniyor. 

Çemberek şivesinde: иса> ücë, uc>üj, uçmag>üçmag, ucgar>üjgar, huş>hüş, 

hinduşga>hindüşga, yumaĥ>yümëĥ` , sükut>süküt, hücum>hücüm 

u > i evezlenmesi. Yımırta<yumurta, yâĥsıllıĥ<fakirlik (yoĥsullug) (Gülseren, 2000: 365, 266); (y, m, 1) ünsüzlerin dar-geniş 

ünlüler oluşturulmasını düşünmek mümkündür. 

ü > i evezlenmesi. Yeridi<yürüdü (yeridi), Çezmiş<çözmüş 

a > o, o, ö evezlenmesi. Geri ünlü asimilasyonu ile; Özellikle dudak ünsüzlerinin etkisiyle ve asimilasyon yoluyla 

yaranmalar. ovrat<avrat (arvad), ov<av (ov), gouşmaĥ<kavuşmak (govuşmag) 

 

Anahtar kelimeler: Batı Azerbaycan, Doğu Anadolu, ağızlar, ses evezlenmeleri 
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"KITAB-I DEDE GORGUD" GERÇEKLERI ILE ILGILI YENI OLGULAR 

 

Doç. Dr. Yegane KAHRAMANOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

Eski Türk dillerinin, yanı sıra, Azerbaycan dilinin tarihi köklerinin incelenmesinde ana 

kaynaklardan biri olan, “Kitabi Dede Gorgud” destanının araştırılması yönünde şimdiye kadar 

çok sayıda araştırmalar yürütülse de, bu zengin sanatsal anıtın henüz keşfedilmemiş sırları halen 

kalmaktadır. E. Demirçizadeden bu yana dil tarihi alanında çalışan akademisyenlerimizin, o 

sıradan T.Haciyev, G.Kazimov, E.Alibeyzade ve diğer araştırmacı-bilimadamlarımızın 

araştırmaları ayrı bir ilgi çekiyor.  O.Ş.Gökyay’dan bu yana araştırmacıların Oğuzların  

Azerbaycan’da ve Doğu Anadolu’da yaşaması, bu bölgelerin en yaşlı sakinleri olmaları 

baresinde fikirleri dikkat çekiyorlar. Bilgamis eposunun adı, sonraki Türk destanlarının bir dizi 

kahramanın adıyla aynı yapılıdır. Destanın ana kahramanının adı çeşitli türlerde belirtilmiştir: 

Bilgamıs / Bilgemis / Bilgamış / Bilgameş veya Gilgamis / Gilgameş. Bu isimle eski Türk 

kahramanlarının isimleri - Alpamıs / Alpamış (Özbeklerde), Buğrancı oğlu İlalmış / Ilalmıs, 

Tersuzamış / Tersuzamıs "Dede Gorgud kitabı"nda) isimleri arasında benzerlik ve ahenkli 

seslenme tesadüfu olmamış, bu kahramanların bir manevi tele bağlılığına, “kardeşliğine”. bir 

esas kökden ve bir kaynaktan geldiğinin şahidi oluyoruz" "Sümer Türklerinin dehasından 

oluşan okşekilli yazı Babillistandan Kafkasya'ya, İran'dan ve Hindistan'ın Kuzeyinden Ege 

Denizi'ne ve Mısır'a kadar, yirmiden fazla isimle anılan millet ve memleketlere yayılmış, 

onların kültürlerinin ifadesi haline gelmiştir. Bu yazıdan Doğu’da İbrani Hint:  Uygur ve dünkü 

Batıda ise Yunan, Etrüs ve son olarak bugünkü kültürün metni olan Latin  alfabesi oluşmuştur. 

İşte Avesta'nın yazıya alındığı en az 7.000 yıl yaşı sayılan ve bugün artık Orhun-Yenisey 

alfabesinin timsalında bir daha Batı’da  tam aşkarlanan alfabe hem de Şamahı ve Nahçivan / 

Gemi Kaya / sembollerinde aşkarlanmıştır. Gorgud adının birinci bileşeni olan gor/kor kelimesi 

sumercede de dastandakına uygun anlamda mevcut olmuştur. Gorgud kelimesinin açıklamasını 

bu ismi oluşturan gor ve gud sözlerinin sumercedeki semantikasına-anlamına uyğun anlatırsak, 

"gor" ateş, "gut" ise kuvvet anlamında anlaşılacaktır. Bundan başka çift işlenen "Dede" ve 

"Gorgud" kelimelerinin ulu başlangıçta aynı içeriği ifade ettiği gösterilir. "Dede insana 

dönüşmüş, insanlaşmış Odun, ateşin ilki, başlangıcıdır. Esasa-temele dönüşen Oddur-ateştir. 

Ve işte Od-Baba gibi, "Dede" dir, neslin temelini koyandır, temelcisidir. "Gorgud" da azıcık 

farkla böyle niteliye sahib olmuştur. Ve işte "Gor" gibi ışığın ilkinidir. Tüm ışıklar -  

renkler  "Gor"dan - "gara(siyah)"dan doğar. Tüm ozanlar: şamanlar, biliciler, bilgeler de 

"Gorgud"dan başlanır. Ve bu doğumdan - başlanmadan bu ulu adın: "Gorgud" adının ulu içeriği 

de açıklanmaktadır: 

Işık - Kuvvet: Yaratıcı Işık - Gorgud: Od başlangıç, güç-kuvvet-ilham, hayat, mutluluk 

veren - yaşatan, onur getiren, yücelten Od. "Gorgud" – ışığı gönderen kaynak, özül gibi, hem 

de Işık - kuvvettir. "Gorgud": "Gor" gibi odun, ışığın, "Baba" gibi, neslin "dibi", öncesi, 

başlangıcıdır ". Yazarın fikrince, "Dede Gorgud": Başlanan od, ateş, İlk od, ateş, Od-Dede ve 

halk arasında da yaşayan Gor Dede, Dede Gor - Dede Gorguddur. 
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Dedem Gorgud" - işte başlangıç gibi, hem de "Adem Gorgud" ve "Oğuz Gorgud" 

anlamındadır. Böylelikle, üç Gorgud, üç Ata-Dede, üç Od Başlangıcı. Aynı Dede'nin: Ateş ve 

nesil başlangıcının üç ulu adı, fikirmizce, her üç isim Ulu dil çağlarından gelir. "Son günlerde 

destanın üçüncü kopyasının, 13. boyunun bulunması, daha yedi boyun da aşkarlanacağı olguları 

kanıtlıyor ki, araştırmacıların destanın 24 boydan olması hakkında ileri sürdükleri fikirler 

inandırıcı ve mantıklıdır. 

 

Anahtar Kelieler: "Kitab-ı Dede Gorgud",  Od, Gor, Adem Gorgud, Oğuz Gorgud 
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DOĞU ANADOLU İLK ANADİLLİ EDEBIYATIMIZIN KAYNAĞI OLARAK 

VEYA YUNUS EMRE VE HATAİ’NİN ORTAK ŞİR DİLİ 

 

Doktora Öğrencisi Günel ORUCOVA 

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi 

 

ÖZET 

Coğrafi yakınlık ve dil beraberliği ortak türk kültürünün oluşması edebi yaratıcılığa da 

yansımıştır. Bu en çok folklor biçiminde yazan şairleri bir araya getirmiş, kendileri de 

hissetmeden şiirsel değişimde tek düşüncenin yaratıcıları olduklarını eserleriyle onaylamışlar.  

Anahtar sözler: tarihi beraberlik, halk edebiyatı, kaynak, ozan şiiri, ortak şiir sanatı  

Zamanında  Türk kabilelerinin kendilerine daimi ikametgah olarak seçtiği Doğu 

Anadolu, zaman geçtikce söz, fikir ve düşünceleri paylaşarak giderek halk edebiyatının 

oluşmasını sağlamıştır. Halk sözü, halk düşüncesi sözlü edebiyattan yazılı edebiyatın temel 

kaynağı haline gelerek gerçek şiirsel kelime hazinesi olarak derin sosyal, felsefi ve bazen de 

evsel yaşam hayatını mecazen göstermiştir. 

13-14.yüzyıllardaki ilk anadilli anıtlarımız, yazılı edebi ve sanatsal örneklerimiz 

çoğunlukla Doğu Anadolu ve yakın bölgelerinde bulunmuştur. Aynı kökü oluşturan 

Azerbaycan ve Türk dillerinin ortak sözlüğü, benzer kültür ve edebiyat özelliklerinin 

oluşturulmasına neden olmuştur. Dilin yakınlığı coğrafi bölge ile beraber soykökten gelen 

kabile ilişkileri ile de açıklanmaktadır. Nihad Sami Banarlı şöyle yazıyor: “... Azeri lehçesi 

daha çok, bir Oğuz Türkçesi, bir Doğu Anadolu lehçesidir” Burada kızılbaşlığını da rolü az 

olmamıştır. Nitekim, iktidar güçlerinden memnun olmayan halk kitleleri insanlar arasında 

eşitlik tarikatını aşılayan kızılbaşkarın halk dilinde söyledikleri şarkı ve şiirleri kalben 

beğenmuş ve onları tekrar etmiştir. “Türkler arasında kızılbaşlığın ortaya çıkışı da bu ayrılıkla 

ilişkilidir.” 

Her bir halkın büyük fikirler taşıyan yazılı edebiyatının arkasında halk edebiyatının 

desteği durmaktadır. Bu yüzden türk şaairi Yunus Emre ve Azerbaycan şairi Hatai’nin halk 

ruhunda sesleşen veya ozan yaratıcılığı sayılan kaç şiiri, koşması, geraylısı fikir ile beraber, 

içerik yakınlığını da koruyabilmiştir.  

Her şeyden önce, halk edebiyatının korunması ve korunma yeri ülke çapında bir 

hafızadır ve insanlar onların ruhunu okşayan her bi sözü aziz bilerek hafızadan hafızaya, 

kuşaktan kuşağa geçirmiştir. Bu zaman, çok değişkenli şiirin gerçek yazarını ve yaratıcısını 

açıkça çarpıtmıştır. Hatai’nin tüm yaratıcılığı Azerbaycan dilinde “Divan”dan, iki mesneviden, 

bir farsça beytten ve kalanlarıozan yaratıcılığı örneklerinden oluşmaktadır. İlginçtir ki, klasik 

tür şiirleri yazılı olarak korunmuş, folklor şiirleri hafızalardan öğrenilmiştir. Aynı durum Yunus 

Emre yaratıcılığının da bir kısmına ait olduğundan ortaklıklar, benzerlikler ortaya çıkmıştır. 

Yani onun şiirlerinin yazılya alınması bir kaç yüzyıl sonraya aittir.  

           Yunus Emre’de                                        Hatai’de  

        Derviş bağrı baş gerek                         Kendinden geçmeyince, 

        Gözü dolu yaş gerek                             Birliğe yetmeyince,  

        Koyundan yavaş gerek                         El-etek tutmayınca 

        Sen derviş olamazsın                           Sen derviş olamazsın                            
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 Hatta şiirsel metnin aynı olduğu (bazı söz ve ifadeleri çıkmak kaydıyla) bayatı, koşmalar 

vardır  

              Yunus Emre                                     Hatai  

        Kelesilerini pişir                                 Sözünü iyi bişirgil 

        Yaramazını var, şaşır                          İyi us ile düşürgil 

        Sözünü us ile düşür                             Yaramazını şaşırgil  

        Deme sen çağada bir söz                 Canına olur dağ bir söz 

 

Tabiki her bir şairin yaratıcılığında tamamen farklı şiirleri de az değildir. Fakat amaç 

edebi dil, fikir yakınlığı, halk kültürünü benimseme yeteneğinin aynılığı, son olarak, hayatı ve 

toplumu anlamakta düşünce sahiplerimizin aynı hedefe baktıkları fikrini bir kez daha 

kanıtlamaktır. Bu benzerlik ruhtan, kandan gelen genetik yaratılıştır.” Hatai kendisinden önceki 

edebi hayatta, özellikle de sufi-derviş şiir geleneğinde önemli rol almış Yunus Emre 

yaratıcılığına derin saygı duymuş, bu muhteşem şairin yaratıcılığı onun sanat dünyasının 

önemli kaynaklarından birine dönüşmüştür. herhalde biri diğerinden ne kadar faydalansa, onu 

kendi yaratıcılığı için kaynak saysa da, bu yakınlığın, hatta beraberliğin olması da nedensiz 

değildir. Açıklandığı üzere, her iki şairin yaşadıkları dönemde yazmış oldukları folklor 

örneklerinin yazıya alınmaması ilk neden sayılmaktadır. Biliyoruz ki, ortaçağa ait folklor 

şiirleri tezkire ve cünglere yansımamıştır. Hatai klasik şiirlerini “Divan” şeklinde yazmış olsa 

da, halk şiirlerini kağıda yazmamıştır. Ayrıca, “Yunus Emre şiirleri hakkında ilk nüshalar 14-

17.yüzyıllara aittir” (Muharrem sayfa 30). Bu durumda yazarların netleşmesi sorunu ortaya 

çıkıyor. İlginçtir ki, Hatai ve Yunus Emre araştırmacıları ( F. Köprülü, A. Kölpinarlı, S. Nüzhet, 

S. Eyyuboğlu) bu konusda hiç bir söz söylemediler. (M. Gasımlı). Görülüyor ki, bu 

araştırmacılar iki yazarda halk edebiyatı örneklerinin benzerliğini, beraberliğini doğal bir 

durum olarak görmüş, aynı soydan gelen halkların edebiyatında uluslararası konuların, söz ve 

ifadelerin olduğu fikrini tartışmayı gerek bilmemişler. Ayrıca bu durum şu anki dönemde de 

gerçek yazarın kim olduğu tartışmasına neden olmuyor. Çünkü her iki şairin halk tarzında 

birbirinden farklı onlarla şiirleri, manzum sanat örnekleri mevcuttur. bu bir kez daha kanıtlıyor 

ki, şiirsel deneyim aslında halk sanatını yaşatmakla beraber, halkların tarihi birliğini ve sanat 

yeteneğini onaylayabilecek edebiyat, kültür oluşturmak negatif dış etkilere karşı siper rolü 

oynamıştır.  

Anahtar kelimeler: Doğu Anadolu, Örtak şiir dili, edebiyat, Yunus Emre 
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AZERBAYCAN  VE TÜRK DİLİNDE  BAZI KELİMELERİN KARŞILAŞTIRMALI 

MUKAYİSESİ 

 

Prof. Dr. Hacer HUSEYNOVA 

ADPU, filoloji fakülte 

 

ÖZET 

Aynı köke, aynı tarihe, aynı kültüre sahip Türk halklarını birleştiren unsurlardan biri de 

onların dilidir. Son yıllarda, Türkdilli halkların birliğinden, dilsel birliğinden, tarih birliğinden, 

edebiyatlarının  birliğinden çok konuşuluyor. Bu alanda önemli çalışmalar yapılmış ve 

yapılmaktadır. Türk dilli ülkelerin zirve toplantıları, sorunların çözümünde atılan önemli bir 

adımdır.  

Bu toplantılardan biri 2013. yılında Bakü'de yapıldı. Azerbaycan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu toplantıda bir konuşma yaptı ve yaptığı konuşmada, Türk Dili 

Konuşan Devletlerin Ortak Akademisi'nin kurulmasının en önemli konulardan biri olduğunu 

söyledi. Bu yönde ilerlemek için türkdilli devletlerin ortak tarih, edebiyat ve ortak coğrafi ders 

kitapları Türk devletler tarafından yaratılmalıdır. Aynı zamanda, en önemli konulardan biri 

ortak alfabe meselesidir. 

Türkçe konuşan insanların yaklaşması için, onlara yardım etmek için kullandığımız 

kelimelerin çoğunun aynı versiyonunun seçimi ve işleyişi bize yardımcı ola bilir. Ortak alfabeyi 

ve ortak dili konuşursak, ortak kelimeler de toplamalı, sözlükleri oluşturulmalı, Türkçe'yi dış 

etkilerden korumalı ve temizlemeye çalışmalıyız. 

İşte söylediklerimize birkaç örnek. Örneğin; 

1)Söz:  Azerbaycan dilinde hem “söz”, hem de “kelime” şeklinde kullanılır. Aynı şeyi 

türkçede de görüyoruz. Ancak Türkiye türkcesinde “kelime”versiyonu daha çok kullanılıyor. 

Bunları karşılaştırırsak, “söz” terk kökenli olduğu halde, “kelime” yabancıdır. Kelime 

versiyonunun işlenmesi uyğun deyil. 

2) Azərbaycan dilinde bir əşyanın-nesnenin adı “çetir”dir. Türkçe'de bu nesnenin adı 

"şemsiye" dir. Neden şemsiye? “Şemsiye” yabancı bir kelimedir-yabancı sözdür. Azerbaycan 

dilinde bu öğenin adı "çetir" dir. Türk kökenli “çetir” sözünün tüm türk dillerinde kullanılması 

, daha iyidir, daha güzeldir. Kelimenin etimolojisine bakalım: 

Evin “çatısı, çadır ve çetir” aynı kökten oluşmuştur: çatı-çadır-çetir. Şu sözler yapı 

bakımından birbirine benzer ve aynı kökden töremiştir. 

 Çağdaş Türk dillerinde işlenen “mesaj, arı, konuk...” vb. kelimelere aynı şekilde 

baktığımızda, daha aktif kullanılan yabancı kelimeler görüyoruz. (Devamı var). 

Açar sözlər: söz, kəlmə, tarix, ədəbiyat, alınma söz və s. 

Anahtar kelimeler: kelime, cümle, tarih, edebiyat, yabancı söz vb. 
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E. DEMIRÇİZADE  “KİTAB-I - DEDE KORKUT” DESTANLARININ  DİLİ” 

ÇALIŞMALARI ÜZERİNE 

 

Doç. Dr. Gülçöhre ALIYEVA 

Azernaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

Azerbaycan dilbilim ilminin ünlülerinden olan Ebdülezel Demirçizade dilbilim ilmimizin 

"Barı tükenmeyen kocaman ağaçlarındandır". Onun kendine özgü araştırma yönümüyle 

Azerbaycan dilbilimine bahşettiği saysız eserleri  dilbilimcilerin zaman zaman başvurduğu en 

güvenilir ve orijinal kaynağıdır. Alimin aynı kaynaklar sırasına eski Oğuz türklerinin 

etnogenezini, tarihini ve kültürünü yansıtan, Korkutşinaslıkta kendi çekisi, dilbilimsel değeri 

ile seçilen   "Kitab-ı - Dede Korkut" destanlarının dili"   eseri de dahildir. "Kitab-ı - Dede 

Korkut" destanlarının araştırılmasıyla ilgilenen ilk dilbilimi alimlerinden olan 

E.Demirçizade`nin (linguistik edebiyatlarda alimin bu alanda hocası B.Çobanzade`nin takipçisi 

olduğu da kaydediliyor!) Kitab-ı Dede Korkut" destanlarının dili" eserinin ilk baskısı Kiril 

alfabesiyle 1959`da APİ-nin basımevinde, tekrar yayını ise 1999`da Latin grafikasıyla "Elm" 

yayınevinde akademik Bekir Nebiyevin editörlüğü ile basılmıştır. Bu eserdeki dil olguları 

kanıtlıyor ki, bu dil alis Oğuz dili değil, Ulusal Azerbaycan dilinin ilk şekillendiği dönemin 

örneğidir. E. Demirçizade'nin Dede Korkut dastanlarının dili eseri klasik Azerbaycan 

dastanlarının dilinin incelenmesinde bilim dünyasında ilerlemiş yeni bir adımdır. Makalede 

eserin dilinin fonetik yapısı, leksik yapısı, gramer yapısı ve cümle yapısından bir çok örnekler 

analiz edilmiş ve güzel sonuclar alınmıştır. "Kitab-ı Dede Korkut" un Azerbaycan Türklerine 

aitliyini kanıtlamak için destana kontekstual olarak dilin tüm seviyelerinden (Fonetik, leksik ve 

gramer) yanaşılmamış ve eserde her seviyeye ayrıca bir bölüm ayırmıştır. Eser ilk söz, dört 

bölüm, son sözden ibaret olarak 140 sayfayı kapsıyor.  

Yazar destanların Azerbaycan dilinde yazıldığı iddiasını ileri sürerek görüşlerini tutarlı 

olgularla doğruluyor ve destanla "... ilgili olarak incelenmeli konulardan birisi, bence birincisi 

"Kitab-ı Dede Korkut destanlarının dili meselesi" olduğunu göstermektedir. Fakat her şeyden 

önce bu destanlarda söğlenilen  olayların ayrıca kahramanların yerleşim areallarına açıklık 

getiren alim yazarı olduğu "Mirze Feteli Ahundov`un arşivinde Dede Korkut izleri" adlı 

makalesinde yazdığı gibi "Dede Korkut destanları Azerbaycan'da yarandığı için onun izleri 

çeşitli içerik ve şekilde yüzyıllardan bu yana, Azerbaycanlılar arasında yaşamakta" olduğunu 

belirtiyor. Avrupa'nın ünlü gezginlerin Adam Oleari'nin 1538'de Derbend'de olduğu zaman 

burada Dede Korkut hikayelerini duyduğunu, Dede Korkut'un, Kazan Han'ın ve karısı Burla 

Hatın'ın burada mezarları olduğunu bildirmiştir. Yine 17. yüzyılın ortalarında Şamahı'ya gelmiş 

ünlü Doğu gezgini Evliya Çelebi ise Derbenddeki Dede Korkut'un mezarının şirvanlılar 

tarafından kutsal sayıldığını yazmıştır. Araştırmanın "Son söz" bölümünün originallığını 

yazarın okuyucu kınamasına ve talebine hoşgörülü yaklaşımı, rastlanan hataları dostane 

bildirmeleri arzusu olarak değerlendirilebilir. Düşünüyoruz ki, asıl son sözü Demirçizade 

mirasının takipçileri demişler. Onlar öğretmenlerine, onun mirasına olan sadıklıklarını dilbilimi 

alanında elde ettikleri başarılarla kanıtlamışlardır. 

Anahtar kelimeler: Ebdülezel Demirçizade, Dede Korkut, fonetik, leksik, gramer. 
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AZƏRBAYCAN MAARİFÇİ-REALİST UŞAQ POEZİYASINDA 

VƏTƏNPƏRVƏRLİK MOTİVLƏRİ 

AZERBAYCAN'IN EĞİTİCİ-GERÇEKÇİ ÇOCUK ŞİİRİNDE YURTSEVER MOTİFLER 

PATRIOTIC MOTIVES IN AZERBAIJAN'S ENLİGHTENMENT- REALISTIC 

CHİLDREN'S  POETRY 

 

 

Pedaqogika Üzrə Fəlsəfə Doktoru, Sevinc RƏSULOVA 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin doktorantı 

 

 

XÜLASƏ 

 Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının təşəkkül və ilkin inkişaf mərhələsi XIX əsrin II yarısı 

və XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Həmin dövr həm də uşaq ədəbiyyyatımızın maarifçi-

realist mərhələsidir. Bu dövrdə uşaq ədəbiyyatımızı, o cümlədən uşaq  poeziyası  nümunələrini 

müxtəlif mövzu və ideya qruplarına ayırmaq olar. Bu məqalədə biz həmin əsərləri təhlilə cəlb 

etməyə çalışmışıq. Həmin mövzu və ideya qrupları içərisində vətənpərvərlik  motivləri də 

mühüm yer tutur. Dövrün dahi qələm sahibləri bu motivi coşqun şəkildə təbliğ və tərənnüm 

edirdilər. Məqalədə bu barədə Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrində mövcud olan mülahizə və 

qənaətlər nəzərdən keçirilir. Həmin mülahizə və qənaətlərə münasibət bildirilir.  

Bu dövrdə vətəndaşlıq  lirikamızın çoxlu sayda nümunələri yaranmışdır. Bu nümunələri 

yaradan Azərbaycan uşaq şairlərindən R.Əfəndizadənin, H.Qaradağinin, Ə.Yusfizadənin,  

A.Səhhətin,  S.Hacıbəyovun , A.Şaiqin, M.Hadinin,  M.Ə.Sabirin, H.Cavidin, Ə.Müznibin, İ.T. 

Musayev-Şuşinin, S.Mənsurun, B.Mürşüdün , Ə.Ülvinin, Türk şairlərindən Nazim Xürrəmin, 

Süleyman Sərinin və başqalarının dediyimiz mövzuda şeirləri vardır.  Bütövlükdə vətən  

mövzusunda qələmə alınmış uşaq şeirlərində  vətənin təbiəti, dağları, çayları, meşələri, başqa 

ecazkar gözəllikləri təsvir və vəsf   edilir. Əlbəttə, bu, kiçik uşaqların qəlbini həyatın işıqlı 

tərəfləri, gözəlliyi ilə oxşamaq məqsədini daşıyır. Uşaqlarda nikbin əhvali-ruhiyyə 

formalaşdırmaq meyli ilə bağlıdır. Bu, uşaq yazıçılarının üzərinə düşən əsas missiyalardan 

biridir. 

 Biz məqalədə həmin dövrdə uşaq şairlərimizin vətənpərvərlik mövzusunda yazdıqları 

əsərləri tədqiqata cəlb etmişik. Tədqiqat zamanı mümkün qədər ümumiləşdirmələr aparmışıq. 

İdeya-məzmun və sənətkarlıq cəhətdən daha əhəmiyyətli görünən əsərləri diqqət 

mərkəzində saxlamağa səy göstərmişik. 

 Vətənpərvərlik, millətsevərlik, hürriyyət və istiqlal ideyaları haqqında danışdığımız 

dövrdə  uşaq ədəbiyyatında özünün ardıcıl və məhsuldar bədii təcəssümünü tapırdı. Həm də bu 

ideyalar müxtəlif üslub, forma və çalarlarda üzə çıxırdı. Birbaşa tərənnüm, vətən təbiətinin 

vəsfi, vətən övladlarına xitab, vətənin və millətin acınacaqlı halını təsvir etmək,  hürriyyət və 

istiqlalın nə olduğunu izah etmək  müxtəlif üsullarla verilirdi. 

 Bu  əsərlər uşaq ədəbiyyatımızın maarifçi-realist mərhələsində gənc nəslin vətənpərvər, 

millətsevər ruhda tərbiyəsində əhəmiyyətli rol oynadı. Eyni zamanda uşaq ədəbiyyatımızda 

həmin mövzularda əsər yaratmaqdan ötrü gərəkli bir ənənənin yaranmasına səbəb oldu. 

Gələcəkdə həmin ənənənin layiqli davam etməsi üçün stimul yaratdı. 
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         Yurdumuzun şanlı keçmişini yaşadan, gözəl gələcəyinə yol açan vətənpərvərlik 

mövzusu Azərbaycan uşaq poeziyasının ana xəttidir. Torpaqlarının 20%-i erməni vandallarının 

işğalı altında olan Azərbaycan vətəndaşı kimi deməliyəm ki, vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq 

ruhunda  yazılan şeirlərə indi daha çox ehtiyac duyulur. Bu şerləri  oxuyan hər bir gənc  

vətəninə, torpağına, millətinə  məhəbbət  ruhunda formalaşır. Bu,  gənclərin qarşısında duran 

ən mühüm vəzifəni - vətənə layiqli övlad olmaq vəzifəsini əxz etdirir. 

Açar sözlər: maarifçi-realizm, uşaq şeiri, vətənpərvərlik, milli özünüdərk, vətən idealı 

 

ÖZET 

Azerbaycan'ın çocuk edebiyatının gelişme ve erken gelişme aşamaları XIX yüzyılın 

ikinci yarısına ve XX yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Bu dönem aynı zamanda çocukluk 

okuryazarlığımızın aydınlanma-gerçekçi aşamasıdır. Bu dönemde çocuk şiiri de dahil olmak 

üzere çocuk edebiyatımız farklı konu ve düşünce gruplarına ayrılabilir. Bu yazıda bu 

çalışmalardan yararlanmaya çalıştık. Yurtseverlik motifleri de bu konular ve fikirler arasında 

önemli bir yere sahiptir. Dönemin dahi yazarları bu motifi yayıyor ve destekliyordu. Makale, 

Azerbaycan'ın edebi-teorik bakış açısına göre mevcut yargı ve sonuçları ele almaktadır. Bu 

düşünceler ve neticeler tutum olarak ifade edilir. 

Bu süre zarfında vatandaşlık lirikimizden birçok örnek oluşturuldu. Azerbaycan çocuk 

şairlerinin, R. Afandizadenin, H.Karadaghinin, A.Yusfizadenin, A.Sahhatin, S.Hajibeyovun, 

A.Shaiqin, M.Hadinin, M.Sabirin, H.Cavidin, A.Müznibin, İ.T.Musaev-Shushinin, S. 

Mansurun, B. Murshudun, A. Ulvinin, Türk şairlerinden Nazım Khurramin, Süleyman Sərinin 

ve diğerlerinin söylediklerimiz müvzuda şiirleri vardır. Genel olarak vatan konusuyla ilgili 

kaleme alınmış çocuk şiirlerinde ülkenin doğası, dağlar, nehirler, ormanlar ve diğer muhteşem 

güzellikler tasvir ve vasf   edilmiştir. Tabii ki, bu küçük çocukların kalplerini hayatın parlak 

yönleriyle, güzellikleriyle karşılaştırmanın amacıdır. Çocuklarda iyimser havayı şekillendirme 

eğilimi ile ilgilidir. Bu, çocuk yazarların ana görevlerinden biridir. 

Bu yazıda, bu dönemde vatanseverlikle ilgili şairlerimizin şairlerinin eserlerinin 

çalışmasına dahil olduk. Çalışma sırasında mümkün olduğunca çok genelleme yaptık. 

Makalede o zamanki  şairlerimizin yurtseverlikle ilgili çalışmalarını inceleyerek yer 

aldık. Çalışma sırasında mümkün olduğunca çok genelleme yaptık. 

İdeya-içerik ve işçilik açısından daha önemli olan işleri sürdürmek için çabaladıq. Fikir 

ve işçilik açısından daha önemli olan işlerin akılda tutulması için çaba sarfettik. 

Vatanseverlik, milliyetçilik, özgürlük ve bağımsızlık fikirleri hakkında 

konuştuğumuzda, çocuk edebiyatında tutarlı ve üretken sanatsal enkarnasyonunu buldu. Ancak 

bu fikirler farklı tarzlarda, şekillerde ve gölgelerde de ortaya çıktı. Anavatanın doğasını 

doğrudan ifade etmek, anavatanın çocuklarına hitap etmek, anavatan ve milletin durumunu 

tanımlamak ve özgürlüğün ve bağımsızlığın ne olduğunu açıklamak çeşitli yollar verilirdi. 

Bu çalışmalar, genç edebiyatın yurtsever ve milli ruhunu çocuk edebiyatımızın eğitim-

gerçekçi aşamasında büyütmede önemli bir rol oynamıştır. Aynı zamanda, çocuk edebiyatımız 

bu konularda çalışmalar yapmak için gerekli bir geleneği yarattı. Gelecekte, bu gelenek düzgün 

bir devamlılık için bir teşvik yarattı. 

Yurdumuzun şanlı geçmişini yaşadan, harika bir geleceye yol açan vatanseverlik 

mevzusu  Azerbaycan cocuq şiirinin ana çizgisidir. Arazilerinin% 20'sinin Ermeni vandalları 
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tarafından işgal edildiği bir Azerbaycan vatandaşı olarak, söylemeliyim ki, vatanseverlik ve 

kahramanlık ruhu ile yazılmış şiirlere şimdi büyük bir ihtiyaç duyulur. Bu şiirleri okuyan her 

genç, anavatanına, ülkesine, milletine sevgi ruhuyla şekillenir. Bu gençlerin en önemli görevi 

layıklı bir vatandaş olmakdır. 

Anahtar kelimeler: aydınlanma-gerçekçilik, çocuk şiiri, yurtseverlik, ulusal özerklik, 

vatanın ideali 

 

SUMMARY 

The stage of education and the early development of children's literature in Azerbaijan 

coincides with the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. This 

period is also a stage of enlightenment realism of our children's literature. Examples of 

Azerbaijani children's literature, as well as children's poetry created during this period, can be 

divided into different thematic and ideological groups. Among these themes and ideas, patriotic 

motifs play an important role. In this article, we have tried to analyze on these works. Great 

masters of the words of that period propagandized and praised this motif with great enthusiasm. 

The article considers the existing judgments and conclusions in the Azerbaijani literary-

theoretical view. We express their attitude towards these considerations and opinions. 

 During this period many examples of patriotic lyricism were created. Such Azerbaijani 

children’s poets as R.Afandizade, G.Garadaghi, A. Yusfizade, A. Sahkhat, S. Hajibeyov, A. 

Shaik, M. Hadi, M.A. Sabir, G. Javid, A. Musnib, And T.Musaev-Shushinsky, S.Mansur, 

B.Murshud, A. Ulvi, as well as Turkish poets, like Nazim Khurram, Suleiman Seri and others 

created their valuable artistic works of patriotic lyrics for children. 

Nature, mountains, rivers, forests and other wonderful beauties of the country are depicted 

and illustrated in children's poems written about the homeland. The children's poets who created 

these examples introduce the children to these creatures and events. They improve their artistic 

and aesthetic taste, expand knowledge and volume of thought. In general, there is optimism 

about the content and the idea of children's poems written about the motherland. In these verses, 

the call to patriotism is dominant. Of course, the goal of children's poets is to decorate small 

children's hearts with bright aspects of life, its beauty. This is a trend towards the formation of 

an optimistic mood in children. This is one of the main missions of children's writers. 

In this article we involved in the study works on the patriotism of Azerbaijani children's 

poets for that period. In the course of the study, we sought to make as many generalizations as 

possible. We have made an effort to keep in mind the works that are more important in terms 

of ideas and craftsmanship. 

When we talked about patriotism, nationalism, freedom and independence ideas, he found 

his consistent and productive artistic incarnation in child literature. But these ideas also 

appeared in different styles, shapes and shades. Directly expressing the nature of homeland, 

appealing to the children of the homeland, describing the plight of the homeland and the nation, 

and explaining what is freedom and independence are various ways. 

These works have played an important role in upbringing the patriotic and national spirit 

of the younger generation in the educational-realistic stage of our children's literature. At the 

same time, our childhood literature has created a necessary tradition to create works on these 

subjects. In the future, this tradition created a stimulus for a decent continuation. 
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Patriotism is the main line of the Azerbaijani poetry, which brings to life the glorious past 

of our country and brings a wonderful future. As an Azerbaijani citizen of 20% of his land 

occupied by Armenian vandals, I must say that the poems written in the spirit of patriotism and 

heroism are now in great need. Every young person who reads these poems is shaped in the 

spirit of love in his homeland, land, nation. This serves as the most important task of young 

people - to be a worthy citizen. 

 

Key words: enlightenment-realism, children&#39;s poetry, patriotism, national self-

consciousness, ideal of motherland 
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KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE AZERBAYCAN DİLİNDE KULLANILAN 

NEOLOGİZMLER 

 

ADPU'nun Doktora Öğrencisi Gönül ABDULLAYEVA 

Azerbaycan Devlet Neft ve Senaye Universitesi'nin öğretmeni 

 

ÖZET 

Dil zihniyetin, ahlaki değerlerin, kültürel ve tarihi gerçeklerin, geleneklerin ve davranış 

normlarının yansımasıdır. Her bir halkın onun tarihi kadar eski olan kendine has dili vardır. Dil 

yüz yıllar boyu halk ile gelişiyor, dilden-dile, ağızdan-ağıza geçerek iletiliyor. Bilinmektedir 

ki, dilin esası kelimedir. Kelime olmasa dil yaranmazdı. Kelime bilgi iletmek, çevredeki eşya 

ve olayları adlandırmak ihtiyacından yaratılmışdır. 

Küreselleşme tüm dünya ülkelerine etki etdiyi gibi Azerbaycan'dan da etkisiz 

geçmemiştir. Biz küreselleşmeni bir çok alanlarda hiss ediyoruz. Öncelikle ekonominin 

küreselleşmesi – dünya gelişiminin bir kanunauyğunluğudur. 

Küreselleşme kültür alanında daha çok duyuluyor. Tüm alanlarda yayılmış internet, 

kültürel küreselleşmede büyük anlam içerir. Turizmin gelişimi, çekilen yeni filmlerin bir anda 

dünyanın bir çok ülkesinde viziona girmesi, yayımlanan yeni eserlerin tüm dünya dillerine 

çevirisi küreselleşmenin olumlu etkisinin bir sonucudur. (fan-klub, hit, etnotur, singl, glomur 

ve s.) 

Terimlerin hızlı akışı bir çok bilim alanında duyulduğu gibi siyaset bilimi alanında da 

apaçık hiss olunmaktadır. Çünkü Azerbaycan devletinin politikası onun bilimi, kültürü, 

ekonomisi gibi inanılmaz hızla gelişiyor. (assambleya, adekvat, boykot, brifing ve s.) 

AMİA Nesimi adına Dilbilim Enstitüsü'nün Bilim konseyinin kararıyla yayımlanan 

“Yeni kelimeler ve yeni anlamlar sözlüğü”nde son yıllarda dilimizde kullanılan 2000'e yakın 

kelime yerleşdirilmişdir ki, bunlar da bilimin, teknolojinin çeşitli alanlarını kapsar. Tabiki 

bilim, teknoloji, ekonomi gelişdikce, kültür ve sanat alanında  ilişkiler genişledikçe, dile yeni 

kelimeler ve kavramların akışı beklenen sürecdir.  

Sırr değil ki, şimdi bilişim çağıdır. Neredeyse, tüm işler internet üzerinden yapılıyor. 

Teknolojinin, bilişimin gelişmesi dilde de fark ediliyor. Çünkü her bir bilim alanının gelişmesi 

dile yeni terimlerin akını demekdir. Küreselleşme koşullarında bilişim alanında yeni anlamlar 

kazanan bazı kelimelere bakalım: 

ÇEREZ – isim. adeten, yemekden sonra yiyilen kuru meyve, 

ÇEREZ – isim. internetden götürülen bazı bilgileri bilgisayarda kayd eden dosya 

anlamındadır. 

GÖK – hem isim (gökyüzü) hemde sıfat (renk) gibi ümumişlek kelimedir. Gökkuşağı – 

yağmurdan sonra güneş ışınlarının gökyüzünde rengarenk yansımasıdır. Anlam 

genişlenmesinden sonra:  

1. Gökkuşağı – para bilimi tehlikesinden korunmanı kasteden bağ 

2. Baskı yöntemi. Vize formunun kişisel bilgilere ait hissesi “gökkuşağı” baskı yöntemile 

belirtilir 

3. Gökkuşağı politikası – cinsel azınlıkların tanınması ve aynı cinsel azınlıkların nikahına 

izin verilme politikası. Gökkuşağı herekatı. 
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Belirtmeliyiz ki, dile yeni kelimelerin akışı dili zenginleştirdiyi  kadar dilden kullanma 

imkanlarını da sağlar. Lakin neologizmlerden ve beynelmilel makbuz (alıntı) kelimelerden 

yerli-yersiz kullanma ulusal kelimeler için tehlikeye dönüşebilir. Odur ki, makbuz kelimeleri 

kullanırken önce dilin kendi imkanlarını değerlendirmek gerekiyor. 

Anahtar kelimeler: küreselleşme, dil, kelime, terim, sözlük, teknoloji, bilim alanı 
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AZERBAYCAN DİLİNİN KUZEY AĞIZLARINDA İŞLENEN ÜNSÜZLER VE 

ONLARDA KIPÇAK DİL BELİRTİLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

 

Doç. Dr. Gönül SAMEDOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

Makalede Azerbaycan dilinin kuzey ağızlarındaki farklı ünsüzler hakkında konuşuluyor. 

Kuzey ağızlarında işlenen, ama edebi dilde görünmeyen ünsüzlere:   k', x', η, ts (ц), z, dz. Bu 

sessizler neredeyse kuzey grubunda dialekt farkı yaratan başlıca ünsüzlerdir. Makalede de işte 

bu ünsüzlerin spesifik özellikleri açıklanmıştır. Ayrıca makalede η - sesine de bakılıyor. Bu ses 

dilardı, sonorlu cingiltili sestir. Bu sese sağır "nun", veya velyar n de denir. η sesi dilin arka 

tarafının arka damağa yaklaşması ile telaffuz edilir. Bu ses Türk dillerinin, o sıradan 

Azerbaycan dilinin eski ünsüzlerinden biridir. Bu ünsüz türk dillerinin eski yazılı anıtlarında ve 

Azerbaycan yazı dili örneklerinde söz ortasında ve sonunda hem söz köklerinde, hem de eklerde 

kullanılıyor. η hakkında S.Elizade'nin, E.Demirçizade'nin, H.Zerinezade'nin, H.Mirzezade'nin, 

M.Şireliyev'in, M.Rese'nin, G.Ramsted'in ve başkalarının çok ilginç fikirleri olmuştur. 

Dilbilimcilerin çoğunluğu η ünsüzüyle beraber –nq, nğ, ng  ünsüzlerinin de paralel 

işlendiğini demişlerdir. nq, nğ, ng (manqa. Manğa, songra, onga). η sesi çağdaş dönemde bazı 

ağızlarımızda daha kabarık, bazılarında ise zayıf şekilde görülmektedir. η sesinin işlenib-

işlenmemesi dikkate alındığında Azerbaycan ağız ve şivelerini üç gruba ayıra biliriz: 

1)  Doğu grubu ağız ve şiveleri. Burada η sesi kullanılmıyor.  

2)  Batı grubu ağız ve şiveleri. Burada η sesi yaygın olarak hem söz köklerinde, hem de 

eklerde (sahiplik ve yönelme hal, II şahıs iyelik ve haberlik eklerinde) kendini göstermektedir: 

öηlüx', teηex', soηra, soη,  aηarı, yeriη , seniη , maηa, saηa, gediη , görseηiz vb.  

Türkolojide ц-laşmanın eskiden Kuman'lara ait olması fikri söylenilmiştir. Bu özellik 

ünlü ”Kodeks Kumanikus” anıtına da yansımıştır. 

Kc, Çc, Tc, Pc  sesleri. 

Nefesli k, ç, t, p sesleri ayrıca fonem olarak değil, esas fonemlerin seçenekleri gibi 

kendilerini gösteriyor. Nefesli k, ç, t, p seslerine tüm ağız ve şivelerimizde de rastlamak 

mümkündür.  

Anahtar kelimeler: Azerbaycan dili, kuzey ağızları, ünsüzler, Kıpçak dil belirtileri 
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CEYHUN HACIBEYLİ VE FOLKLOR 

 

Doç, Dr. Melahat BABAYEVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

Azerbaycan, Rusça ve Fransızca yazan Ceyhun Hacibeyli, üç dilde de Azerbaycan 

folkloru hazinesini yaygın olarak kullanılmıştır. Ceyhun Hacıbeyli, daha önce yazdığı 

"Karabağ'ın lehçesi ve folkloru (Kafkasya Azerbaycan)"ı eserini 1934'te Paris'te Fransız 

"Asiya" dergisinde, yayınlandı.  

Ceyhun Hacıbeyli, Doğu folkloru örneklerinin-efsanevi hikayeler, masalların yaratıcı 

fikirlerini kullandı ve yeni çağdaş meseleler üzerine hikayeler yazdı. Bu bakımdan, " Ödün 

vermeyen baba " (Kaspi Gazetesi, 22 Nisan 1912, Sayı 91), "Sembolik Kanıtlar" (Kaspi 

Gazetesi, 11 Mayıs 1912, Sayı 105), "Bilge Hakim" (Kaspi Gazetesi 1912, 3 Mayıs, 100) ve 

diğer hikayeler dikkat çekicidir. 

"Bilge hakim" hikayesi, kompozisyon, konu ve fikir açısından çok ilginç.  Şurada 

kötülükle iyilik, hakikatla iftira, doğrunun yalanla mücadiləsi çeşitli karakterlerlerde yansıyor. 

Halife Harun el-Raşid tüccar giysisinde bir atla Bağdat'a döndüğünde, sakat bir adam onu bulur. 

Sakat halifeye ağlar, " beni de atınla şehre götür." Atlılar şehre ulaştığında, Harun al-Raşid 

sakat olan adama hitap eder ve vardık, ine bilirsiniz söyler. Sakat, halifeye ben yok, sen 

inmelisin söyler. Çünkü at benim. Sakat bağırarak etrafına insanları toplar. Sakat kalabalığa 

bakar: "Ey cemaat, yaralı bir adamım, hiçbir yere yürüyerek gitmiyorum. Bağdat'tan atımla 

geldim ve bu tüccar bana yorgun olmasını söyledi ve şehre götürmem için yalvardı. Ben de 

atıma götürdüm. Şimdi bana at benim söylüyor ". Durumun giderek daha da ağırlaştığını tespit 

eden Harun El Raşid, hakime başvurmayı önerir. Hakemle Hakim, halifeyle sakat adamı 

dinliyor ve atı beslememelerini ve yarın gelmelerini söyler. 

Ertesi gün, hakim kararını açıklar, atın tüccarın olduğunu söyler. Bilekis, hakim gece 

sakat adam kibi atın yanına gitmiş, at aç olmasına rağmen tepki vermemişti. Hakim tüccarın 

donanımıyla ahıra girdiğinde, at harekete geçmiş ve beslenmek istemiştir. “Öyleyse at 

tüccarın,” diye hakim işi sonuçlandırmıştı. Harun al Raşid, hakimin adaletine, bilgeliyine, 

yetenek, güçlü mantıkına hayret eder ve onu Şeyhulislam atar. 

Keskin diyaloglar, zıtlıklar, görüntülerin dinamizmi ve halk yaratıcılığının güçlü 

mantığı hikayenin özellikleridir. C. Hacıbeyli bu hikayede bilge bir hakimin imajını yaratmıştır. 

Adil insan anında sonuç vermez, dikkatli ve temkinlidir ve sonuçta güçlü mantığa dayanarak 

akıllıca bir karar verir. 

Anahtar kelimeler: masal, folklor, hikaye, ata sözü, mantik 
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PAŞA KALBİNUR'UN ESERLERİNDE TANRI SEVGİSİ 

 

Ayten HEYBETOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

İslam kültürü, insanlık tarihinde yeni ve ilerici bir sayfadır. 7. yüzyılda Azerbaycan'da 

İslam dininin yayılmasıyla ilgili literatür doğrudan hissedilmeye başlandı. İsmayil ibn Yasar, 

Musa Şehavat, Abu-Abbas al-Amma gibi şairlerin yaratıcılığından, Nizami ve Fuzuli gibi, 

günümüze kadar uzanan lirik eserlerde Allah'a, Hz Peygambere, İslam'a sevgiyi teşvik eden 

çok sayıda insan var. 

Ortaçağ'da minacat ve nat isim adı verilen klasik lirik şiir, Tanrı ve peygambere 

adanmıştır. Sovyet döneminde, Azerbaycan'ın en büyük ulusal ideolojik sorunlarından biri olan 

İslam'a taraflı bir yaklaşım varken bile, alt katta Tanrı ve din için sevgi duygusu vardı. 

Paşa Kalbinur'un Allah'a sevgisinden yazdığı birkaç şiiri vardır. "Azadlig" şiiri, "Her 

gece", "Peygamberin nehri", "Vatan", "Çok uzun süre bekledik", "Parfümüm var" vb. şiirler ile 

ilgili sorularda bu şiirler, Tanrı'ya hitap eden bir temyiz şeklinde yazılır. 

 Şairin 1994 yılında İslam peygamberi Hz. Muhammed (as) yazdığı, "Peygamberin 

Işığı" adlı şiirde, Kur'an'ın dinimizin kutsal kitabı olarak büyük hazinesini anlatır ve kabul eder. 

"Bilim Yolları" şiirinde kullandığı analojiler, Kaba, Savir, Mekke, Medine ve diğer 

mekanlar müslümanların kutsal mabetler olduğu yerlerdir. Şairin ilm yolunda çekdiği cefaları 

Mekke'de Arafat Dağı'nda gün altında dayanıb, güneşin batışından gün batımına kadar devri ve 

anı yasları gibidir. Kuran da onu korumak açısından mucizevidir. Kur'an on dört yüzyıl önce 

ortaya çıktı ve bu güne kadar geldi. Bir yandan, bu güne yol açan, diğer yandan da ezberlenmiş 

ve hatıraları kalan bir şey yazılmıştır. Bugün peygamberin nebiliye gelmesi konusunda en 

küçük resmi gibi bir şey yoktur. Kendisinden sonra yeni bir ilahi kitap olmadığından, son ilahi 

kitap olan Kuran, dünya ayakta kalana kadar canlı tutulmalı ve değiştirilmelidir. Kur'an ayeti, 

insan aklını, eylem kurallarını, insan davranışını ve insan ruhunun ahlakını ve ahlakını eğitmeyi 

amaçlar. 

Şairin bu bilgelik mucizesine verdiği değer, yaratıcılığı boyunca ana çizgilerden biri 

olmaya devam etmektedir. Kuran'ı mücevver, İlahi Söz'ün en büyük içinde bilgisi olduğuna 

inanıyor. 

Anahtar kelimeler: şair, şiir, itikad, sevgi, din 
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DİSKÖR NEDİR? 

 

 

                                                                                     Arzu KERİMOVA 

Azerbaycan Devlet Pedaqoji Üniversitesi 

                                                                          

ÖZET 

Modern aşamada dil bilimi söylemsel araştırma deneyiminin incelenmesi ile meşğultur. 

Dil bilimini yeni yaklaşımlarla zenginleştirmek "taze" dilbilimsel bilginin "bilişsel-söylemsel 

paradigmasının oluşumunu etkiler. Bu sürecin en önemli anlarından biri "söylem" terimini 

dilbilime getirmek ve olasılıklar dahilinde  dil ve sosyallik, dil ve kimlik anlayışlarını 

birleştirmekten ibaretdir. 

İlk kez, bu kavram Amerikalı dilbilimci Z.Harrison tarafından 1952'de yayınlanan 

Amerikan Söylem Çözümlemesi makalesinde bulundu. "Ayırt etme" terimi, çeşitli anlamların 

incelenmesinde oldukça açık bir şekilde yansıtılmıştır ve "dil", "konuşma", "konuşma 

etkinliği", "aksan" ve "metin" birliğini birleştirirerek tek bir bütünlük oluşturur. 

 

         "Diskurs" terimi, Belçika dilbilimci E.Buissans (1943) tarafından dilbilimine 

getirildi. O, bunu Sössürün  "dil-konuşma-konuşma etkinliği" teorisine dayandırdı. Aslında, 

"Dil" kavramının yerine geçen diskurs "dil-diskurs-şifre" zincirinin ara halkalarını oluşturur. 

İşte "dil" − sistem, dikkatin zihin yapısına odaklanması, "diskurs" − kombinasyonların 

uygulanması yoluyla müşterinin dil kodunun kullanılması, parola − kombinasyonları 

gerçekleştiren bir mekanizmadır. Başka bir deyişle, söylem  − her konuştuğumuzda üretilen bir 

konuşma eseritir. Ancak sözün özel durumunu görmezden gelmek imkansızdır: ana amacımız 

ifadenin metni değil, anlatım eylemidir. 

Konuşma faaliyetinde cümle söyleme çevrilir, çünkü iletişimsel bir işlevselligi ile onlama 

ve kelime dizileri, konuşmacının ve dinleyicinin niyetleri vb. sahiplenir. 

Cümle ve kelimenin iletişimsel işlevte karşılıklı ilişkisi onların belirlenmesine, en 

azından, iletişim aktında bazı simetrilerin tespit edilmesine neden olur ve gerçekler, durumlar 

ve ya olayların sonuçlarını kaydeder. 

Anahtar kelimeler: dil, söylem, diskurs, cümle. 
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MUSTAFA KUTLU’NUN ESERLERİNDE EĞİTİM 

EDUCATION IN MUSTAFA KUTLU’S WORKS  

 

Betül KAVUT  

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Cemal KURNAZ 

Gazi Üniversitesi 

ÖZET 

Türk edebiyatına büyük katkıları olan Mustafa Kutlu (d. 1947), elli yıllık sanat hayatında 

birçok türde eser ortaya koymuş bir yazar ve aynı zamanda bir eğitimcidir. Edebiyat eğitiminin 

insana kattığı iyiyi ve güzeli görebilme, doğruyu ve yanlışı ayırt edebilme, duygu ve 

düşünceleri etkili bir şekilde ifade edebilme gibi özelliklerin Kutlu’nun eserlerindeki yorumu, 

incelemenin amacını oluşturur. Araştırmada Kutlu’nun 2018 Nisan tarihine kadar yayımlanmış 

olan 29 hikâye ve 8 denemesi incelenmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında doküman 

inceleme yöntemi ve tarama modeli kullanılarak hikâye ve denemelerde yer alan eğitimle ilgili 

unsurlar tespit edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılarak elde edilen 

veriler altı ana başlıkta toplanmıştır. Bu başlıklar, eğitim sorunları, eğitim toplum ilişkisi, 

eğitim sistemine yönelik eleştiriler, meslekî eğitim ve yaşam boyu öğrenme, kitap okuma 

alışkanlığı ve okuma ile eğitim liderliği şeklinde, en çok bulgu elde edilen konudan en az bulgu 

elde edilen konuya doğru sıralanmış ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda Mustafa 

Kutlu’nun eserlerinde tespit edilen eğitim sorunları şunlardır: fırsat eşitliğinin olmaması, 

eğitimin yetersizliği, eğitimin genel amaç ve ilkelerine uyulamaması, eğitime verilen değerin 

azalması, kısa yoldan para kazanma isteğinin eğitimli olmanın önüne geçmesi, eğitimli kişilerin 

işsiz kalması (istihdam sorunu), eğitim sisteminin sürekli değişmesinin zararları, öğretmenlere 

hak ettiği değerin verilmemesi, ülkenin kitap okuma oranının düşük olması, sanat ve sosyal 

alanlar eğitimine yeterince önem verilmemesi, vb. Ayrıca Kutlu’nun eserlerinde meslek 

eğitiminin babadan oğula geçtiği, usta- çırak ilişkisinin önemsendiği, yaygın eğitimden 

faydalanarak yaşam boyu öğrenmenin sağlanabileceği ve eğitimde liderlik vasıflarına sahip 

idealist bireylere ihtiyaç duyulduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kutlu, Edebiyat, Eğitim. 

 

ABSTRACT 

Mustafa Kutlu (1947) is a writer and an educator who made significant contributions to 

Turkish literature and has produced many kinds of works in his fifty years of art life. The 

purpose of the current study is to interpret the features in Kutlu's work, such as seeing the 

goodness and beauty of people, distinguishing between right and wrong, and expressing 

emotions and thoughts effectively. Kutlu's twenty-nine stories and eight essays published until 

April 2018 were analyzed. In the collection of the research data, the elements related to the 
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education included in the stories and essays of him were determined by using document analysis 

method and scanning model. In the analysis of the data, the data obtained by using content 

analysis method were merged under six main titles. These topics are listed and interpreted from 

the most common subject to the least common subject, such as educational problems, the 

relationship between education and society, criticisms of the education system, vocational 

education and lifelong learning, reading attitudes and educational leadership with reading. As 

a result of the research, the educational problems identified in Mustafa Kutlu's works are: 

opportunity gap in education, inadequacy of education, failure to comply with the general aims 

and principles of education, decrease in the value given to education, the desire to make money 

rather than obtaining an education, the unemployment of educated people (employment 

problem), the damages of constant changes in the education system, not giving the teachers 

value they deserve, the low rate of reading books in the country, not paying enough attention 

to the arts and social education. In addition, the results of the study indicate that vocational 

education is passed from father to son, the relationship between artisans and craftsmen is 

important, lifelong learning can be provided by using non-formal education, and idealistic 

individuals with leadership qualities are needed in education. 

Key Words: Mustafa Kutlu, Literature, Education. 
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БОЛАШАҚ МУЗЫКА МҰҒАЛІМІНІҢ ЭСТРАДАЛЫҚ ƏН АЙТУ 

ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

FORMATION OF SKILLS OF POP SINGING OF THE FUTURE MUSIC TEACHER 

 

М.Ə. СМАГУЛОВ 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 

 Талдықорған қаласы (Қазақстан) 

 

АҢДАТПА 

Жоғары білім беру жүйесін жаңғырту қажеттілігі қазіргі заманғы, түбегейлі 

өзгермелі қоғамның жалпы жəне кəсіби мəдениеттің жоғары деңгейіне ие мамандарды 

даярлаудағы қажеттігіне негізделген. Осыған байланысты болашақ музыка мұғалімінің 

кəсіби дайындығына, оның музыкалық-педагогикалық даярлығына қойылатын талаптар 

артып келеді. Музыка мұғалімінің вокалдық-педагогикалық мəдениетін біз,  жеке 

тұлғаның интегративті сапасы ретінде түсінеміз, оның құрамына əр түрлі əншілік 

қызмет, құндылық қарым-қатынас, вокалдық педагогика саласындағы құзыреттілік, жеке 

вокалдық-орындаушылық шеберлік, сондай-ақ вокалдық-педагогикалық қызметтегі 

шығармашылық белсенділіктер де кіреді. Заманауи педагогиканың маңызды 

міндетерінің бірі музыкалық білім беру үдерісін мақсатты жəне дəйекті етуге мүмкіндік 

беретін жаңа үйлесімді жүйені құру болып табылады. Мақалада болашақ музыка пəні 

мұғалімдерінің вокалдық-эстрадалық əн айту қабілеттерін дамыту үшін атқарылатын 

жұмыс пен жаттығулардың негізгі кезеңдері айқын сипатталады. Қазіргі заманғы 

эстрадалық вокалдық өнері  өзінің əдістері  мен формаларының əр түрлілігі санаға, 

сезімге, талғамға, болмысқа эстетикалық көзқарасты қалыптастыруға, тұлғаның 

шығармашылық қасиеттерін дамытуға үлкен əсер ететіні анықталады. Сондықтан да 

болашақ музыка мұғалімінің вокалдық қабілетін дамытуда эстрадалық əн айту 

дағдыларын қалыптастыру, руханилыққа тəрбиелеу, өзін-өзі дамыту жəне өзін-өзі 

дамыту мəселесі өзекті жəне маңызды көкейкесті сауалдардың бірі болып табылады 

Түйін сөздер: музыка мұғалімі, əн айту, эстрадалық вокал өнері, вокалдық қабілет 

ABSTRACT 

The need to modernize the system of higher education is due to the need for a modern, radically 

changing society in the training of specialists with a high level of general and professional 
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culture. In this regard, the requirements for the professional training of the future music 

teacher, its musical and pedagogical training are increasing. We understand the vocal and 

pedagogical culture of a music teacher as an integrative quality of a person, which includes a 

variety of vocal activities, value communication, competence in the field of vocal pedagogy, 

individual vocal and performing skills, as well as creative activity in vocal and pedagogical 

activities. One of the important tasks of modern pedagogy is to create a new harmonious system 

that allows purposefully and consistently to carry out the process of music education. The article 

clearly describes the main stages of work and exercises for the development of vocal and pop 

singing of future music teachers. Modern pop vocal art determines that the variety of its 

methods and forms has a great influence on the formation of aesthetic attitude to consciousness, 

feeling, taste, being, the development of creative qualities of the individual. Therefore, the issue 

of formation of skills of pop singing, education of spirituality, self-development and self-

development in the development of vocal abilities of the future music teacher is one of the 

topical issues. 

Key Words: The teacher of music, voice training, vocal art,the apparatus of the voice 
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DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

 

 Dr. Öğrt. Üyesi Hülya SÖNMEZ 

Muş Alparslan Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi eğitimi-öğretimi sürecinde kullanılan yöntemlerin neler 

olduğunu belirlemektir. Bu kapsamda literatürde dil bilgisi eğitimi ve öğretimi ile ilgili 

deneysel çalışmalarda kullanılan model, yöntem, teknik ve stratejiler ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Dil bilgisi eğitimi odaklı yapan altmış araştırma belirlenerek bunlar üzerinde 

incelemeler yapılmıştır.  Böylece dil bilgisi eğitimi-öğretimi sürecindeki araştırmacıların sıkça 

kullandığı yöntemler belirlenmiştir.  Dil bilgisi eğitimi-öğretimi ile ilgili araştırmaların 

incelenmesine dayalı olan bu çalışmada genel tarama modeline başvurulmuştur. Genel tarama 

modeline uygun olarak toplanan veriler, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu kapsamda 

çalışmaların amaçları, yöntemleri veri toplama araçları ve veri çözümleme yöntemleri 

belirlenmiştir. Ulaşılan bulgular ile literatürde dil bilgisi eğitimi-öğretimi için sıkça kullanılan 

yöntemler,  veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri incelenmiştir.  Bunların ilişkili 

olduğu araştırma modeli ile olan uygunluğu değerlendirilmiştir. Ulaşılan sonuçlar tartışma 

bölümünde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu bulgulara göre araştırmaların bazılarının veri 

toplama sürecinden, veri çözümleme sürecine kadar belirlediği modeline uygun olarak 

tamamlanırken. Bazı çalışmalarda veri toplama süreci veya veri çözümleme sürecinin ilgili 

araştırma modeli ile uyumlu olmadığı tespit edilmiştir.  Bu kapsamda araştırmalarda kullanılan 

araştırma yöntemi, veri toplama aracı ve veri analiz yöntemlerinin kullanım sıklığı, etkililiği ve 

işlevselliği ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmelere bağlı olarak 

araştırmanın sonunda etkili bir dil eğitimi ve öğretimi için öncelikle hem öğrenciler hem de 

öğretmenlere yönelik etkili ihtiyaç analizinin yapılması gerektiği belirlenmiştir. Yapılacak 

ihtiyaç analizinin sonuçlarına göre dil bilgisi eğitimi ile ilgili yöntem,  veri toplama aracı ve 

veri çözümleme yöntemlerinin belirlenmesi gerektiği önerilmiştir. Böylece daha işlevsel bir dil 

bilgisi eğitimi sağlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Dil bilgisi,  araştırma modeli, veri toplama araçları, veri çözümleme 

yöntemi.  
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AKADEMİK DİNLEME/İZLEME VE KONUŞMA BECERİLERİ STRATEJİSİ 

VE DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI 

 

 

 Dr. Öğrt. Üyesi Hülya SÖNMEZ 

Muş Alparslan Üniversitesi   

 

ÖZET 

  Türkçe öğretmen adaylarının etkili dinleme ve konuşma stratejilerini kullanarak etkinlik 

oluşturma deneyimleri öğretmen yeterlilikleri bakımından önemli bir husustur. Bu nedenle 

çalışmada öğretmen adaylarının bu iki temel beceriye uygun öğretim sürecini tasarlamaları 

amaçlanmıştır. Bu amaçla dinleme-konuşma becerilerini destekleyecek strateji ve bu becerileri 

değerlendiren dereceli puanlama anahtarı geliştirilmiştir.  Bu strateji hem bilgiyi yapılandırma 

hem de alınan bilgiyi aktarma sürecini kolaylaştırmaktadır. Çalışma, nitel ve nicel veri toplama 

sürecinin bir arada kullanıldığı karma araştırma yöntemine göre yapılmıştır. Araştırmada 

öğretmen adaylarının hem dinleme becerilerini geliştirilecek hem de bilgiyi etkili bir şekilde 

aktaracak konuşmalarını sağlayacak dinle-konuş stratejisi ve bunu değerlendiren dereceli 

puanlama anahtarı geliştirilmiştir. Dinleme-konuşma becerilerini destekleyecek strateji ve 

dereceli puanlama anahtarının etkililiği ve işlevselliğini değerlendirmek ve belirlemek amacıyla 

47 öğretmen adayı ile altı haftalık öğrenci odaklı bir araştırma süreci yapılmıştır. Uygulama 

sürecindeki veriler ve öğrencilerin dönütleriyle tasarlanan strateji ve dereceli puanlama anahtarı 

detaylı bir şekilde incelenmiş ve test edilmiştir. Yapılan bu inceleme sonucunda tamamlanan 

strateji ve dereceli puanlama anahtarının öğretmen adaylarının hem anlama (dinleme-izleme) 

hem de konuşma becerilerine uygun öğretim sürecini tasarlama yeterliliklerini desteklediği ve 

öğretim sürecinde onlara kolaylık sağladığı belirlenmiştir. Ulaşılan bulgulardan hareketle 

sistemli ve planlı olarak yapılan akademik dinleme/ izleme sürecinde alınan bilgilerin öğretmen 

adaylarının bilgiyi aktarma (konuşma) becerilerini olumlu olarak etkilediği deneysel olarak 

tespit edilmiştir. Ulaşılan bu bulgular ışığında dinleme-konuşma becerilerini destekleyecek 

stratejilerin öğretmen adaylarının eğitimine dâhil edilmesi gerektiği önerilmiştir. Böylece 

öğretmen adaylarının mesleki yeterlilikleri ile ilgili önemli ihtiyaçlarının giderilebileceği 

belirlenmiştir. Ulaşılan bulgulara bağlı olarak etkili bir ölçme aracı olarak geçerliliği ve 

güvenirliği test edilen dereceli puanlama anahtarının dinleme-konuşma becerilerini bir arada 

ölçen bir araç olarak kullanılabileceği belirlenmiş bu kapsamda hem öğretmenlere hem de 

araştırmacılara önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, izleme/dinleme ve konuşma, strateji, dereceli 

puanlama anahtarı.  
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OKUL ÖNCESİNDE WALDORF YAKLAŞIMININ KURAMSAL TEMELLERİ: 

ÇOCUK, AİLE, ÖĞRETMEN, EĞİTİM PROGRAMI, EĞİTİM ORTAMI VE 

TEKNOLOJİ AÇISINDAN DOĞURGULARI 

 

Öğr. Gör., Semih UÇAR  

MuşAlparslanÜniversitesi 

 

Dr. Öğretim Üyesi, Belgin PARLAKYILDIZ  

Fatih Sultan Mehmet VakıfÜniversitesi 

 

ÖZET 

Eğitim, bireyin yaşamında istendik şekilde davranış değişikliği oluşturan sürecin en 

önemli basamaklarından biridir. Bu basamağın geliştirilmesi için de uzun yıllar birçok 

çalışmalar yapılmış ve halen yapılmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucu alternatif 

yaklaşımlar, modeller, eğitim programları ortaya çıkmaktadır. Tüm bu yaklaşımların tek amacı, 

daha iyi bir eğitimle çocuklarımızın, eğitim seviyesini yükseltip daha iyi bir dünya 

oluşturmaktır. Okulöncesi eğitim çocuğun bilişsel, sosyal-duygusal, dil gelişimi, motor gelişimi 

ve öz bakım becerileri gibi birçok yönden gelişim gösterdiği ve ileriki yaşamı için temel 

oluşturabilecek birçok donanıma sahip olduğu bir eğitim sürecidir. Okulöncesi dönemde 

uygulanan eğitim yaklaşımlarının da bu dönemdeki uygulamalar üzerindeki etkisi de 

yadsınamayacak derecede önem kazanmaktadır. Yüz yıllık bir tarihe sahip olan ve klasik eğitim 

anlayışına alternatif oluşturmak üzere varlığını sürdüren Waldorf Yaklaşımı, eleştirilere 

rağmen halen değişen toplumsal ihtiyaçların doğrultusunda güncelliğini korumaktadır.  Bu 

araştırmada amaç, çağdaş eğitim yaklaşımlarından biri olan Waldorf yaklaşımını çocuk, aile, 

öğretmen, eğitim programı, eğitim ortamı ve teknoloji açısından kapsamlı bir şekilde 

incelemektir.Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi 

yöntemikullanılmıştır. Alanyazında konu ile ilgili tez, rapor, makale ve kitaplar detaylı bir 

şekilde taranarak elde edilen veriler bütünleştirilmeye çalışılarak araştırma tamamlanmaya 

çalışılmıştır. 

 Araştırma sonucu elde edilen bulgulardan hareketle waldorf yaklaşımı ile çocuğu 

kökünden uzaklaştırmadan, yaparak yaşayarak etkinliklerin gerçekleştirebileceği olanaklar 

sunan ve ailenin aktif olduğu, ayrıca öğretmenin rehber konumunda olduğu ve çocuğa balık 

tutmak yerine balık tutmayı öğrettiği bir yaklaşım olarak Waldorf yaklaşımı irdelenmiştir. Bu 

süreçte, uygulanan programın güçlü yanlarını ve eksiklerini belirlemek önemli bir yol gösterici 

olacaktır. Ayrıca Waldorf yaklaşımının okulöncesi eğitimde kullanımının yaygınlaşması ve 

eğitime yenilikler katması, çocukları gerçek yaşama hazırlayıp hazırlamadığı, eğer hazırlıyorsa 

nasıl hazırladığına yönelik eleştiriler paylaşıma sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi Eğitim, Waldorf Yaklaşımı, Alternatif Eğitim 

Yaklaşımları. 
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ÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN 

ÖĞRENCİLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDE KAYNAŞTIRMAYA YÖNELİK 

TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Belgin PARLAKYILDIZ  

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

 

Öğr. Gör., Semih UÇAR  

MuşAlparslanÜniversitesi 

 

 

ÖZET 

Okul Öncesi Eğitim, bireyin her yönü ile gelişimine katkı sağlayan ve bireyi yaşamını 

ileriki aşamalarına hazırlayan bir eğitim olarak tanımlanabilir.Okul öncesi eğitimin ana 

amaçlarından bir de farklı çevrelerden ve ailelerden gelen öğrenciler için ortak yetiştirme ortamı 

oluşturmaktır. Ayrıca okul öncesi eğitim bazı ilkelere dayanarak gerçekleşmektedir. Bu 

ilkelerin önemliolanlarından biri de bireysel farklılıklara ve demokratik eğitim felsefesine uyan 

eğitim ortamlarının oluşturulmasıdır.Normal gelişim gösteren çocuklar gibi özelgereksinimli 

öğrencilerin de akranları ile birlikte bu eğitimden en iyi şekilde yararlanmaları ancak sağlıklı 

bir kaynaştırma eğitimi ile mümkündür. Sağlıklı bir kaynaştırma eğitiminin gerçekleşebilmesi 

ise kaynaştırma eğitiminde yer alabilecek bütün paydaşların bu işe yeteri kadar dâhil edilmesi 

ile sağlanabilmektedir.Bu araştırma, çocuk gelişimi ön lisans öğrencilerinin okul öncesi 

dönemde kaynaştırmaya yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelemek amacıyla 

yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Muş 

Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görmekte olan Çocuk 

Gelişimi Ön lisans birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencilerinden N= 60 öğrenci 

oluşturmaktadır.Çalışmada çocuk gelişimi ön lisans öğrencilerinin kaynaştırma hakkındaki 

görüşlerini belirlemek için Özbaba (2000)’ tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Eğitimde 

Kaynaştırmaya Karşı Tutum Ölçeği’ ve öğrencileri tanımaya yönelik olarak araştırmacılar 

tarafından hazırlanan “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Bu çalışmada betimsel analiz tercih 

edilmiş ve nicel araştırma deseni kullanılmıştır.  Çalışmada verilerin analizi ve çözümlenmesi 

için t-testi ve tek yönlü anova kullanılmıştır. Araştırmada sonuç olarak; cevap aranan cinsiyet, 

yaş, sınıf düzeyi, daha önce engelli bir bireyi gözlemleyip gözlemlememe ve kaynaştırma 

eğitimi almış olma vealmamış olma değişkenleri ile kaynaştırmaya yönelik tutumlar arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar doğrultusunda konuyla ilgili öneriler 

sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi, Kaynaştırma,  
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АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДАГИ УЛУҒВОР ДӮСТЛИКНИНГ  ЯҚИН 

ҚӮШНИ ДАВЛАТЛАР МАТБУОТИДА ИНЪИКОС ЭТИШИ 

 

Турсунжон Каримова, Равшан Усанов 

академик Бобожон Ғафуров номидаги 

Хужанд давлат университети доцентлари (Тожикистон) 

 

Тожикистон ва Ўзбекистон республикалари ўртасидаги дўстлик муносабатлари 

ҳақида гап кетганда, икки биродар - тожик ва ўзбек халқлари алоқаларининг асрлар 

қаърига бориб туташувчи тарихи кўз ўнгимизда гавдаланади. Агар ушбу тарихга ибрат 

кўзи билан қарайдиган бўлсак, ўртадаги муносабатларнинг энг яхши ва бахтли дамлари 

бу - халқлар ўзаро тинчлигу дўстлик ҳамда меҳрибонлигу хайрхоҳликда яшаган онлари 

бўлганлигини кўришимиз мумкин. 

Нафақат, халқлар тарихи, балки илм, маданият, икки халқнинг буюк аждодлари 

ўртасидаги дўстона муносабатлар тарихи ҳам бугунги авлод учун ибрат намунасидир. 

Математика, астрономиядан тортиб фалсафа-ю руҳшуносликкача бўлган кўпгина аниқ 

фанлар соҳасида минтақа олимлари ўз замонаси илми учун хизмат қилиб, унинг 

мустаҳкам пойдеворини яратиб беришган. Мавлоно Абдураҳмон Жомий ва Мир Алишер 

Навоий ўртасидаги биродарлик, устоз-шогирдлик, ўзаро юксак эҳтиром икки қўшни 

халқ дўстлигининг олий намунасидир. Шунингдек, ушбу дўстлик икки томон учун ҳам 

манфаат келтириб, миллатлараро илм, адабиёт ва маданият, сиёсат ривожига салмоқли 

ҳисса қўшди. 

Йиллар ўтиши билан буюклар томонидан қўйилган мустаҳкам пойдевор 

дўстликнинг муҳташам қасрини янгидан бунёд этиш лозимлигига ундади. 
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ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 

UYGULAMALARININ KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİ 

STUDENTS 'AND TEACHERS' VIEWS ON THE USE OF AUGMENTED REALITY 

PRACTICES IN SECONDARY SCIENCE COURSE 

 

Doktora Öğrencisi, Faruk ARICI 

Atatürk Üniversitesi 

Doç. Dr. Rabia Meryem YILMAZ 

Atatürk Üniversitesi 

Doç. Dr. Mehmet YILMAZ 

Atatürk Üniversitesi 

 

ÖZET 

Fen Bilimleri Eğitimi, bireylerin hayatlarını sürdürdüğü alan içerisinde etkileşimde 

bulundukları bütün değişkenlerin eğitimi ve bireyin bu değişkenler vasıtasıyla yaşama uyum 

sağlaması için gerekli becerinin kazandırılması işidir (Gürdal, 1988). Fen bilimlerinin sahip 

olduğu bu derin içeriğin öğretimi için de çeşitli yöntem, teknik, uygulamalar ve teknolojilerden 

yararlanılmaktadır. Araştırmada tercih edilen teknoloji ise Artırılmış Gerçeklik (AG) 

teknolojisidir. AG, gerçek ve sanal ortamların eşgüdümlü olarak bireylere sunulduğu 

teknolojidir (Azuma, 1997). Reklam, pazarlama, mühendislik, mimarlık ve eğitim gibi birçok 

konuda uygulamaları bulunan bu teknoloji (Furth, 2011), yürütülen çalışma ile ortaokul Fen 

Bilgisi dersi kapsamında değerlendirilmiştir.  

Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında AG uygulamalarına yönelik öğrencilerin ve 

öğretmenlerin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemlerinden durum çalışması tasarımı kullanılmıştır. Araştırma, Erzurum ili Pasinler 

ilçesinde bir köy okulunun 5, 6,  7, ve 8.  sınıflarında öğrenim gören 40 öğrenci ile ayrıca 

Erzurum ilindeki çeşitli ilçelerde görev yapan 10 Fen bilimleri öğretmeniyle yürütülmüştür.  

Öğrencilerden oluşan katılımcı grubunda her sınıf seviyesinden 10 öğrenci yer almıştır. 

Öğrencilerden oluşan katılımcı grubu uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen gönüllü 

öğrencilerden oluşturulmuştur. Öğretmenlerden oluşan katılımcı grubu ise kartopu örnekleme 

yöntemi ile oluşturulmuştur. Veriler yarı yapılandırılmış öğrenci-öğretmen görüşme formu ile 

toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; öğrenciler Fen Bilimleri dersinde AG 

uygulamalarının kullanılması ile derse yönelik olumlu tutum geliştirmişlerdir. AG 

uygulamalarının derslerde ilgi ve dikkat çekmede etkili olduğu, öğrencilerin uygulamaları 

severek yaptığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca öğrenciler dersin daha eğlenceli geçtiğini ve 

konuları daha kolay öğrendiklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler AG uygulamalarını anlamakta 

zorluk yaşadıkları konularda kullanmaya olumlu bakarken bu zorluğu yaşamadıkları konularda 

uygulama kullanımına gerek olmadığını söylemişlerdir. Fen Bilimleri öğretmenleriyle yapılan 

görüşmelerden elde edilen sonuçlara göre ise öğretmenlerin derslerde AG uygulamalarını 



 

                 
www.karadenizkongresi.org         ISBN: 978-605-80597-6-4             SOSYAL BİLİMLER ÖZET KİTABI 53 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

teknik eksikliklerden dolayı pek fazla kullanamadıkları fakat öğretmenlerin AG uygulamalarını 

kullanmaya karşı olumlu tutum içerisinde oldukları görülmüştür. Fen Bilimleri öğretmenleri, 

AG uygulamalarını derslerde kullanmalarının öğrencilerin derse karşı ilgi ve tutumlarını 

olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir.  Ayrıca Fen Bilimleri öğretmenleri, AG 

uygulamalarının ünitelerin içeriğine uygun olan her konuda kullanılabileceği yönünde görüş 

belirtmişlerdir ve AG uygulamalarını kullanarak dersleri yürüttükleri konuları öğrencilerinin 

daha iyi öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Fen Bilimleri öğretmenleri AG uygulamalarının 

kullanılması ile daha verimli sonuçlar elde edilecek konuları ve uygulamalara gerek 

duymadıkları konuları da görüşmelerde belirtmiş ve uygulamaları kullanma deneyimlerini de 

paylaşmışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Fen Bilimleri, Ortaokul, Öğrenci-Öğretmen 

Görüşleri. 

 

ABSTRACT 

Science Education is the job of educating all the variables that individuals interact in the 

field in which they live and gaining the necessary skills for adaptation to life through these 

variables (Gürdal, 1988). Various methods, techniques, applications and technologies are used 

for the teaching of this deep content of science. The preferred technology in the research is 

Augmented Reality (AR) technology. AR is a technology in which real and virtual 

environments are presented to individuals in coordination (Azuma, 1997). This technology 

which has applications in many subjects such as advertising, marketing, engineering, 

architecture and education (Furth, 2011), has been evaluated within the scope of the secondary 

school Science course. 

The research was carried out in order to reveal the opinions of students and teachers about 

AR applications in 2018-2019 academic year. Case study design, one of the qualitative research 

methods, was used in the study. The research were carried out with 40 students studying in the 

5th, 6th, 7th and 8th grades of a village school in Pasinler district of Erzurum province and 10 

science teachers working in various districts of Erzurum province. The group of participants 

consisted of 10 students from each grade level. The group of participants consisted of volunteer 

students who were selected by appropriate sampling method. The participant group was formed 

consisting of teachers with snowball sampling method. Data were collected through a semi-

structured student-teacher interview form. According to the results of the research, the students 

developed positive attitude towards the course by using AR applications in Science course. It 

has been concluded that AR applications are effective in attracting interest and attention in the 

lessons, and the results showed that the students like to do. In addition, the students stated that 

the lesson was more enjoyable and they learned the subjects more easily. While students were 

positive about using AR in subjects they had difficulty in understanding, they said that there 

was no need to use applications in subjects they did not have this difficulty. According to the 

results obtained from the interviews with science teachers, it was seen that teachers could not 

use AR applications very much due to technical deficiencies but teachers had positive attitude 
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towards using AR applications. Science teachers stated that using AR applications in courses 

had positive effects on students' interest and attitudes towards the course. In addition, science 

teachers stated that AR applications can be used in every subject that is appropriate to the 

content of the units and they stated that their students learn better the subjects that they carry 

out the courses using AR applications. Science teachers also mentioned the issues that would 

yield more efficient results with the use of AR applications and the subjects they did not need 

to use in the interviews and shared their experiences of using the applications. 

Keywords: Augmented Reality, Science, Secondary School, Student-Teacher Opinions. 
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TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN BİREYLERİN MOBİL TÜRKÇE 

ÖĞRENME UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

 

Fatih YILMAZ 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

 

Yasin AKTAŞ 

Fırat Üniversitesi 

 

ÖZET 

Teknolojideki gelişmelerin neredeyse her disiplin üzerindeki kolaylaştırıcı etkisi yabancı 

dil öğrenimi üzerinde de açıkça görülmektedir. Günümüzde taşınabilir cihazlar üzerinden çeşitli 

mobil uygulamalar aracılığıyla yabancı dil öğrenimi gerçekleşmektedir. İngilizce gibi daha 

küreselleşmiş dillerin öğretilmesi amacıyla birçok farklı mobil uygulama ve bu uygulamalara 

ilişkin yapılmış akademik çalışmaların mevcut olmasına karşın, Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretilmesine ilişkin tasarlanmış mobil uygulamalar ve bu uygulamaların kullanımına ilişkin 

akademik alanda yapılmış çalışmaların daha sınırlı sayıda olduğu görülmektedir.  Bu çalışma, 

bu alana nispeten katkıda bulunmak amacıyla, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin 

mobil uygulamalara ilişkin görüşlerini belirlemeyi hedeflemektedir. Araştırma nitel bir çalışma 

olup araştırmanın verileri Fırat Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe 

Öğretim Merkezinde Türkçe eğitimi gören yabancı uyruklu bireylerden elde edilmiştir. 

Toplamda on sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilen veriler 

içerik analiziyle incelenmiştir. Bu sayede, bahsi geçen üniversitelerdeki Türkçe öğrenen 

bireylerin, hangi mobil uygulamaları kullandıkları, niçin bu uygulamayı tercih ettikleri, bu 

uygulamaların avantaj ve dezavantajlarının neler olduğu, en çok hangi dil becerisini geliştirmek 

için kullandıkları, sınıf içinde bu uygulamaların kullanımına ilişkin görüşleri, iyi bir mobil 

uygulamanın hangi özelliklere sahip olması gerektiğine dair düşünceleri ve mobil 

uygulamaların başarı ve güdülenmelerine bir katkısının olduğunu düşünüp düşünmedikleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak ise, bahsi geçen üniversitelerdeki Türkçe öğrenen 

bireylerin, Türkçe mobil öğrenme uygulamalarına ilişkin yeterli bilgi sahibi olmadıkları ve 

dolayısıyla bu uygulamaları yaygın ve etkin kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Türkçe 

öğrenen bu bireyler, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine ilişkin tasarlanmış mobil 

uygulamalara yönelik yeterli bilgi sahibi olmamalarına karşın bu uygulamaları kullanmak 

istediklerini, bu sayede Türkçeyi daha kolay ve daha hızlı öğrenebileceklerini ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğrenen yabancılar, mobil öğrenme, mobil uygulama 
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9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜÇGENLERDEKİ TEMEL KAVRAMLARA İLİŞKİN 

KAVRAM YANILGILARININ İNCELENMESİ 

 

Özlem İnci PARLAK 

Gazi Üniversitesi 

 

Doç. Dr. Sevgi ATLIHAN 

Gazi Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Matematik birçok fırsat için anahtardır, bize kariyer kapılarını açar, bilinçli kararlar 

almamızı sağlar ve bizim bir ulus olarak rekabet etmemize yardımcı olur (Matematik Bilimleri 

Eğitim Kurumu(MEBK), 1989). Matematik, sorunlar ile başa çıkabilmeyi, yaşama uyum 

sağlayabilmeyi öğretir. Bireyi hayata hazırlar. Matematik becerisi gelişmeyen veya bu beceriyi 

kazanamayan bireylerin hayatta zor zamanlar geçirmesi daha olasıdır.  

Kavramlar ise bilgilerin yapı taşıdır. Kavramların oluşturduğu algı da öğrencileri hataya 

düşüren kavram yanılgılarının oluşmasına sebep olabilir. Kavram yanılgılarının oluşması, bir 

konunun tam öğrenilmemesine veya yanlış öğrenilmesine; öğrencinin gördüğü bir şeyi 

yorumlayamamasına veya yanlış yorumlamasına sebep olabilir. Bunun sonucunda da 

öğrenme/öğretme gerçekleşmeyebilir veya yanlış gerçekleşebilir ki bu da ileride çözümlenmesi 

daha zor olan sorunlara yol açabilir. Öğrenciler, kavramları öğrenip öğrenemediklerini 

bilemeyebiliyor, hatta düştüğü kavram yanılgısının sonucunda oraya çıkan hatanın doğru 

olduğu konusunda diretebiliyor. Mevcut kavram hatalarının en büyük sebeplerinden biri de 

öğrencinin verilen ifadeyi doğru anlamaması olabilir. Matematiğe karşı isteksizlik, yaşamı 

kolaylaştıracak ve hayallerine ulaşma olanı sağlayacak güce karşı olan duyarsızlık ve 

bilinçsizlik bu anlayamama ile birleşince yüksek ihtimalle kavram yanılgılarına sahip 

öğrenciler ortaya çıkabiliyor. 

 Matematiğin önemli bir alt dalı da geometridir. Geometri, uzamsal farkındalığı artırmayı, 

akıl yürütme becerilerini geliştirmeyi ve harekete geçirmeyi, zorlama ve bilgilendirmeyi sağlar 

(French, 2004). Bu çalışmada geometrinin önemli kavramlarından üçgenler konusunda, 

öğrencilerde bulunan kavram yanılgıları ve hatalarını incelemek (varsa) ve bunların olası 

sebeplerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı, 

2. döneminde Siirt Sosyal Bilimler Lisesinin 9. Sınıfında okuyan 50 öğrenciye 10 açık uçlu 

sorunun bulunduğu bir test uygulanmıştır. Kavram yanılgıları ve yapılan hataları (varsa)  tespit 

etmek için test sonuçları incelendiğinde, ilgili öğrencilerde açıortay ve kenarortay kavramlarını 

birbirine karıştırma, ayırt edememe, açı-kenar bağıntılarını yanlış veya eksik yorumlama ya da 

yorumlayamama, iç açı ve dış açı kurallarını genelleme tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Üçgenler, Açı Ortay, Kenar Ortay, Açı, Kavram Yanılgısı. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЕВРАЗИЙСТВА 

 

Еремеев АЛЕКСАНДР  

Томский государственный университет 

АННОТАЦИЯ 

Происходящие трансформационные процессы в современной России, 

направленные на модернизацию различных аспектов жизни общества, выдвину™ на 

первый план вопрос о путях развития России и ее будущем. Попытки ответить на него 

неизбежно обращают наше внимание к прошлому опыту _ «Сегодня российский 

мыслитель находится на распутье он вынужден либо эклектично соединять в своего рода 

компендиуме новомодные направления, развиваемые зарубежными коллегами, либо в 

собственной истории и культуре искать момент заброшенного старта Отсюда 

неизбежность переосмысления всего богатого наследия русской философии»' 

Самобытной частью этого культурного наследия является евразийство 

Евразийство - одно из ярких социально-политических учений российской 

общественной мысли XX века, которое активно искало ответы на вопросы о 

самоидентификации Евразийцы утверждали, что никакое изменение политического 

строя, никакие действия, направленные на интеграцию в мировое сообщество, не избавят 

Российское государство от в той или иной степени конфронтации с Западом Данный 

тезис разделяют и некоторые современные западные идеологи Актуальность 

евразийства косвенно подтверждается и повышенным интересом к нему современных 

западных идеологов. 

Ключевые слова: евразийство, Россия, социологический взгляд 
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ÖMER SEYFETTİN’İN ROMANINDA VE HİKAYELERİNDE DEĞERLER 

EĞİTİMİ 

 

Feray KILIÇ 

Gazi Üniversitesi 

 

ÖZET 

Günümüzde eğitime verilen önemin artmasıyla beraber değerlerin bir o kadar da geri 

planda kaldığını görmekteyiz. Toplumda meydana gelen değişimlere ayak uyduramamanın 

getirdiği birtakım sorunlar gelecek nesilleri de olumsuz yönde etkilemektedir. Değerler, 

toplumun oluşturduğu ve bireyleri bir arada tutan kültürel bağlardır. Bu değerlerin korunması 

ve gelecek nesillere aktarılması toplum için önemlidir. Ortaöğretim çağındaki çocuklarımız bu 

değer aktarımının sağlanmasında edebiyat önemli bir yere sahiptir. Türk Dili ve Edebiyatı dersi 

duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla aktarmada etkili bir araçtır. Olayları somutlaştırarark 

aktaran hikaye ve roman çalışmamızda incelenen edebi türler olmuştur. Türk hikayesinin 

virtiözü olan Ömer Seyfettin ve  yazmış olduğu bir romanı ve diğer hikayeleri çalışmamızın 

evrenini oluşturmuştur. Araştırmada Ömer Seyfettin’in romanı ve hikayeleri belirlenen 19 

değeri içermesi bakımından betimsel tarama modeli ile  incelenmiştir. Eserlerdeki değerler tek 

tek  MS Excel programında tabloya aktarılarak gerekli yüzdelik veriler elde edilmiştir. Elde 

edilen veriler not edilmiş, değerler tanımlanarak incelenen eserlerdeki iletiler, sayfa 

numaralarıyla her değere ait tabloda yansıtılmıştır.  Elde edilen sonuçlara göre Ömer 

Seyfettin’in Efruz Bey romanında ve diğer hikayelerinde duyarlılık değeri 85 defa tespit 

edilmiş, en çok işlenen değer olmuştur. Diğer değerlerde tespit edilen veriler ise sırayla 

şöyledir: Vatan sevgisi 33, Dayanışma 29, Çalışkanlık 28, Yardımseverlik 27, Hoşgörü 22, 

Bilimsellik 21, Adil Olma 19, Özgürlük 17, Fedakarlık 16, Saygı 15, Estetik 12, Bağımsızlık 

11, Misafirperverlik 9, Temizlik 7, Barış 6 adet olarak tespit edilmiştir. Temizlik ve Barış  

değeri en az kullanım sıklığına sahip değerler olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen bütün 

değerlerin sayısı 462’dir. Elde edilen veriler Milli Eğitim Bakanlığının 2017’de Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretim Programında belirlediği 10 kök değere göre incelenen eserlerde gerekli 

iletilere ulaşılmıştır. Buna göre  Ömer Seyfettin’in romanı ve hikayeleri Türk Dili ve Edebiyatı 

dersinde değer aktarımında kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. En çok değer barındıran 

Efruz Bey romanı ve bunu takip eden 63 hikayenin derslerde okutulmasına önerilerde yer 

verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Değerler eğitimi, Ömer Seyfettin, Edebiyat Öğretimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
www.karadenizkongresi.org         ISBN: 978-605-80597-6-4             SOSYAL BİLİMLER ÖZET KİTABI 59 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

İLKOKUL MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN BELİRLİ GÜN VE 

HAFTALAR TEMALI ŞARKILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

(MEB YAYINLARI ÖRNEĞİ) 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Şefika TOPALAK  

Trabzon Üniversitesi 

 

Doç. Dr. Tarkan YAZICI  

Mersin Üniversitesi 

 

ÖZET 

İlkokul çağındaki öğrencilere Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve 

uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, 

görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmanın ilköğretimin 

en temel amaçlarından olduğu düşünüldüğünde ilkokul müzik ders kitaplarında yer alan belirli 

gün ve haftalar temalı şarkılar büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı  

ilkokul müzik ders kitaplarında yer alan belirli gün ve haftalar temalı şarkıların incelenmesidir. 

Bu bağlamda MEB tarafından yayınlanan ilkokul müzik ders kitapları farklı değişkenler 

açısından ele alınıp, dikkate alınan değişkenler doğrultusunda gruplandırılmıştır. Çalışma nitel 

bir araştırma olup, veriler doküman analizi incelemesi ile elde edilmiştir. Araştırmanın 

örneklemi amaçsal örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. 

Ulaşılan ders kitaplarını incelemek üzere çalışmanın amacına yönelik olarak her bir ders kitabı 

araştırmacılar tarafından geliştirilen “Müzik Ders Kitapları İnceleme Formu”nun 

kullanılmasıyla içerik analizine tabi tutulmuştur. MEB tarafından yayınlanan ilkokul müzik 

ders kitapları; (1) sınıflara göre, (2) sınıf oranlarına göre, (3) tüm etkinlik şarkıları arasında yer 

alma durumuna göre, (4) bestecilere göre, (5) ortak kullanılma durumuna göre dağılımı olmak 

üzere 5 ana başlık altında toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre İlköğretim Haftası, 

Cumhuriyet Bayramı, Kızılay Haftası, Atatürk Haftası, Öğretmenler Günü, Tutum-Yatırım ve 

Türk Malları Haftası, Orman Haftası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Trafikte 

İlk Yardım Haftası, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili belirli gün 

ve haftalar temalı şarkıların ilkokul müzik ders kitaplarında yer aldığı; ancak özellikle başta 

İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü olmak üzere Dünya Çocuk 

Hakları Günü, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası ile Yeşilay Haftası ile ilgili etkinlik 

şarkılarına, ders kitaplarında hiç yer verilmediği ortaya çıkmıştır. Diğer yandan belirli gün ve 

haftalar temasına yönelik en fazla etkinlik şarkılarının 1. sınıfta, en az ise 4. sınıfta yer aldığı 

da saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : İlkokul, Müzik. Belirli Gün ve Haftalar, MEB. 
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MARMARA BÖLGESİ TÜRKÜLERİNDE KADIN AĞIZLI SÖYLEMLER 

 

 

Öğr. Gör. Şefika TOPALAK  

Trabzon Üniversitesi 

 

Doç. Dr. Tarkan YAZICI  

Mersin Üniversitesi 

 

ÖZET 

Yaşanılan toplumun kültürel, coğrafi, dini değerlerinin aynası olan türküler, toplumda 

yaşananları tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Kadınlar da aşk-sevda türküleri, gurbet 

türküleri, ölüm türküleri gibi çeşitli türkülerde kimi zaman ana, kimi zaman sevgili kimi zaman 

da bacılar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Önemli olan türküler aracılığı ile kadınların 

yüzyıllardır yaşadığı sorunların dile getirilmesi ve böylece kadının toplumsal hayatındaki 

statüsüne olumlu katkıların sağlanmasıdır. Oysa çoğu türküde, cinsiyet faktörlü 

karşılıklı/karşılıksız duygular ile bu duyguların bireyler üzerindeki etkisi görülmektedir. 

Türkülerde kendi isteği dışında verilen kararları uygulayan kadın, toplumda pasif bir konumda 

olmakla birlikte, birçok engellemelerden dolayı ya sevdiğine kavuşamazlar, ya kendilerine âşık 

olan erkeklere acı çektirirler ya da aşk uğruna ölmekle birlikte; sadakatsiz, vefasız, gönül 

eğlendirici, cinsel yönden çekici olarak da nitelendirilmektedir (Mirzaoğlu, 2010; Önal, 2013). 

Bu bağlamda toplumun aynası olan türkülerin, kadının kendi dünyasını kendi söylemleri ile 

ifade ettiği kaynaklar olmasından ve genel olarak bir kadının duygu-düşüncelerini, üzüntülerini, 

sevinçlerini ve coşkularını yansıtmasından ötürü araştırmada Marmara bölgesine ait türkülerde 

kadın ağızlı söylemlerin durumu, algılanışı, özellikleri, duygusal tutum-davranışları, toplumsal 

rolü ve işlevleri üzerinde durularak bu söylemlerin tespit edilmesine çalışılmıştır. Betimsel bir 

araştırma olan bu çalışmada literatür taraması yapılmış, araştırma konusu ile ilgili arşivler, 

kitaplar, makaleler, sempozyum bildirileri, yayınlar, tezler ve TRT arşivi incelenmiştir. Bu 

bağlamda incelenen 463 türkü arasında kadın ağızlı söylem içeren 85 türkü tespit edilmiştir. 

Araştırmanın verileri, içerik analizi ve frekans analizi tekniği kullanılarak kategorize edilmiş 

olup olumlu ve olumsuz duygular uyandıran kavramlar altında iki kategoride 

değerlendirilmiştir. Çalışmada, türkülerde en çok yer alan kadın ağızlı söylemlerin sevgiliye 

methiye-övgü-özlem (%64) ve aşk/ayrılık acısı (%33) yönünde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Marmara Bölgesi, Türkü, Kadın, Söylem. 
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ESKİ İRAN SERAMİKLERİNDEKİ RİTÜEL DANS MOTİFLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Khorram MANAFİDİZAJİ 

Tebriz İslami Sanatlar Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışmada, eski İran seramiklerindeki ritüel dans motifleri, bu motiflerin kendi 

zamanlarında yaygın olan inançlar ve gelenekler ile olan ilişkileri ve antik çağdan islam 

dönemine kadar değişim sürecini incelemektedir.  

Bu amaçla,  eski çağlardan İslam dönemine kadar İran seramikleri üzerinde bulunan dans 

motifleri, onların yaratılış zamanında dans ile ilgili olan yaygın inançlar ve islam dönemine 

kadar bu tasarımlarda yapılan değişiklikler incelenmiştir. Dans motiflerinin önemi onların 

Antik çağlarda çok ilgi konumunda olduğundan kaynaklanmaktadır ve bu neden ile İran'ın 

çeşitli bölgelerinde farklı seramik eserlerinde bulunmuştur. Bu motifler İslam dönemine kadar 

sporadik şekilde seramik dahil çeşitli sanatsal eserlerde devam etmiş olması seramik sanatının 

ve ritüell dansların önemini göstermektedir.Çeşitli kaynaklara göre antık çağında insanlar dansı 

tanrıların eylemlerinden olduğuna inanıp, kölelik ve saygı göstercesi olarak  bu eylemleri taklit 

ediyorlardı. İlk danslar tanrıların eylemlerinden pratik bir taklit olarak yapılmaktaydı ve aslında 

dini bir eylem idi ama zamanla dünyevi harekete dönüşmüştür.  

Bu makale, eski çağda seramik desenlerinde gizli olan dini inançları keşfetmek amacıyla 

yapılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Motif, Dans, Ritüel, Seramik, İran 
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KONYA BİLİM MERKEZİ “BİLİMİN SULTANLARI”  

SERGİLEME BİRİMLERİNİN İNCELENMESİ  

 

 

Yüksek Lisans Öğr. Asiye SIRTKAYA 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Bilim merkezleri; içinde sergi düzenekleri bulunduran, aynı zamanda eğitim faaliyetlerinin 

gerçekleştiği, son yıllarda da Türkiye’de hızla yayılan informal eğitim kurumlarıdır. Bilim 

merkezleri bilimin önemini vurgularken, her yaştan ve kültürden insana ulaşarak, sorgulamayı, 

düşünmeyi ve keşif yapmayı serbest kılan kurumlardır. 

Türkiye’deki ilk bilim merkezi 1993 yılında açılan Feza Gürsey bilim merkezidir. Daha 

sonra üniversite veya belediyelere ait çeşitli bilim merkezleri açılmıştır. 2014 yılından itibaren 

TÜBİTAK desteğiyle dünya standartlarında bilim merkezleri açılmaya başlanmış; merkezlerin 

işlevsel özellikleri daha kompleks yapı ihtiyacını doğurmuştur. Bilim merkezleri sergileme 

birimleri, eğitim ve kültür birimleri, planetaryum, sosyal alanlar, yönetim birimi ve hizmet 

birimlerinden oluşan bir ihtiyaç programından oluşmaktadır. Ancak en belirgin özellikleri 

etkileşimli sergi alanlarına sahip olmaları gösterilebilir. Sergi alanları bilim merkezlerinin odak 

noktası durumundadır.  

 Bu doğrultuda çalışmada; Türkiye’de özellikle TÜBİTAK destekli ilk proje olan ve diğer 

illerde açılacak olan bilim merkezleri için örnek gösterilen Konya Bilim Merkezi ele alınmıştır. 

Konya Bilim Merkezi’nde biri dış mekanda olmak üzere toplam yedi adet sergi alanı 

bulunmaktadır. İç mekan sergi alanlarını Bilimin Sultanları, Vücudumuz, Dünyamız, 

Evrenimiz, Temel Adımlar ve Yeni Ufuklar sergi alanları oluşturmaktadır. Tüm sergi 

alanlarının özellikleri ele alındığında, metrekaresi en büyük ve birden fazla temayı içererek en 

kapsamlı sergi alanı olmasından dolayı Bilimin Sultanları sergi alanı, çalışma alanı olarak 

seçilmiştir. 

Bilimin Sultanları sergi alanında; su taşıma sistemleri, astronomi, kimya, tıp ve cerrahi, 

optik bilimi, matematik ve mimari, havacılık bilimi ve ünlü müslüman kaşifler ve keşifleri 

temalarından oluşan otuz beş adet sergi düzeneği bulunmaktadır. Sergi ünitelerinin dizilimi 

sıralı biçimde hafif bölücü panolarla birbirlerinden ayrılarak yapılmıştır, ancak ünitelerin tema 

olarak birbiriyle ilişkisi zayıf bulunmuştur. Çalışmada konya bilim merkezini oluşturan 

mekanlar incelenerek; bilimin sultanları sergi alanını oluşturan bölümlerin özellikleri 

irdelenemiş ve sergi alanlarının tasarımı tartışmaya açılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Bilim merkezleri, iç mekan, sergi birimleri 
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Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

ÖZET 

Dünyada ekonomik olarak güçlü ve söz sahibi olan ülkelerin aynı zamanda bilim, sanat, 

teknoloji ve eğitim alanlarında da gelişmiş olmaları tesadüf değildir. Sağlam temeller üzerine 

kurulu bir gelecek için çağa ayak uydurabilecek, her alanda üretken olan nesiller yetiştirmek 

zorunludur. Bunu da sağlamak eğitimle mümkündür. Eğitim, değişen dünyayla uyum içerisinde 

yenilenerek gelişir ve amacına ulaşır. Bu nedenle son yıllarda klasik eğitim türü olan formal 

eğitimin yetersiz kalmasıyla alternatif eğitim alanları ortaya çıkmıştır. İnsanların günlük 

yaşamlarında ihtiyaç duydukları ve pratikte kullandıkları bilgileri yaşamları boyunca 

unutmadıkları göz önünde bulundurularak, verilen eğitimlerin anlamlandırılarak, uygulamalı 

olarak verilmesi önem taşımaktadır. Bu durum formal eğitimin informal eğitimle paralel 

ilerlemesi gerektiğini gösterir. Formal eğitimi destekleyici nitelikte, deneyimleyerek, 

sınayarak, dokunarak, hissederek eğitim veren müzeler, atölyeler, planetaryumlar ve bilim 

merkezleri gibi informal eğitim alanları oluşturulmuştur.  

Bilim merkezleri birden fazla disiplini bünyesinde bulunduran ve günümüzde oldukça 

yaygın olan formal eğitimi destekleyici nitelikte, eğitim birimleri, sergi alanları, planetaryum 

ve hizmet alanları gibi çeşitli fonksiyonlarda bütüncül yapılardır. Her yaştan ve kültürden 

insanlar için tasarlanan bilim merkezlerinin asıl odak noktası başta ilköğretim çağı olmak üzere 

çocuklar ve gençlerdir. Yapının kullanım amacını belirleyen kullanıcı faktörü dışında bir diğer 

önemli etken de içeriğindeki bilim dallarıdır. Merkezin temel işlevi; kalıcı bir çok mekanın 

kurgusunu oluştururken aynı zamanda merkezin temasının belirlenmesine de zemin 

hazırlamaktadır. Bu doğrultuda bilim dalları temayla yakından ilişkilidir de denilebilir. 

Mekan tasarım özellikleri insan sağlığını, zekasını ve algısını etkilerken kullanıcılarını da 

farkında olmadan yönlendirir. Bu doğrultuda bilim merkezlerinde öğrenmeye etken diğer 

unsurlar ise, deney düzeneklerinin tasarımı, mimari yapının özellikleri ve iç mekan kurguları 

ve kalitesidir. Öğrencinin sosyo-kültürel özellikleri kadar, öğrenme kalitesine de etki eden bu 

unsurlar, ortamın fiziksel özelliklerinin de dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Bu 

nedenle öğrencilerin etkin öğrenme becerilerinin gelişmesi; bilim merkezlerinin iç mekân 

tasarımları ile yakından ilişkilidir. 

Son yıllarda ülkemizde bilim merkezleri yaygınlaşmaya başlamış; tüm bunlar 

beraberinde yapıların tasarım sorununu ortaya çıkarmıştır. Özellikle kullanıcısı çocuklar olduğu 

düşünülürse; mekan ihtiyaçları ile bu mekanların nasıl kurgulanması gerektiği önem 

kazanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada, dünyada ve Türkiye’deki bilim merkezlerinin 

irdelenerek, bilim merkezlerinin iç mekân kurgusu ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler : İnformal eğitim, bilim merkezleri, iç mekan 
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Gazi Üniversitesi 

 

ÖZET 

Eğitim-öğretim süreçlerinde kazandırılması gereken becerilerden biri olan araştırma 

becerisi sosyal bilgiler öğretim programında yer alan önemli bir beceridir. 2018 yılında 

yayımlanan sosyal bilgiler öğretim programında ise açıklamalar ve öğrenme alanlarında 

araştırma becerisine sıkça yer verilmiştir. Bunu destekler nitelikte 2018-2019 eğitim-öğretim 

yılında okutulan sosyal bilgiler ders kitaplarında araştırma becerisini geliştirmeye yönelik 

etkinliklere ve bazı içeriklere yer verilmiştir. Bu çalışmanın amacı ise hem 2018 yılında 

yayımlanan sosyal bilgiler öğretim programında hem de 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 

okutulan 5., 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında araştırma becerisine yer verilme 

biçimlerini incelemektir. Araştırmada yöntem olarak doküman incelemesi yöntemi 

kullanılmıştır. Bu bağlamda farklı düzeylerdeki sosyal bilgiler ders kitapları ile öğretim 

programı incelenerek araştırma becerisi farklı kategoriler altında ele alınmıştır. Ders 

kitaplarında araştırma becerisine yer verilme şekli 5 temel kategoride incelenmiştir. Bu temel 

kategoriler ise araştırma verilerinden faydalanarak yer verme, örnek olaylar veya metinlerde 

araştırmaya vurgu yaparak yer verme, hukuki dayanaklar kullanarak yer verme, önemli kişilerin 

araştırmacı kimliğine vurgu yaparak yer verme ve araştırma etkinlikleri aracılığıyla araştırma 

becerisine yer verme şeklindedir. Araştırmada elde edilen veriler belirlenen her bir kategoride 

2018 sosyal bilgiler öğretim programında yer alan öğrenme alanlarına (Birey ve Toplum, Kültür 

ve Miras, İnsanlar, Yerler ve Çevreler, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Üretim, Dağıtım ve 

Tüketim, Etkin Vatandaşlık ve Küresel Bağlantılar) göre analiz edilerek tablolaştırılmıştır. 

Araştırma sonucunda araştırma becerisinin sosyal bilgiler ders kitaplarında daha çok araştırma 

etkinlikleri şeklinde ele alındığına ulaşılmıştır. Hz. Muhammed, Albert Einstein, Isaac Newton, 

Aziz Sancar gibi önemli kişilerin araştırmacı kimliklerine vurgu yapılarak da ders kitaplarında 

araştırma becerisine yer verilmiştir. Buna ek olarak 2018 yılında yayımlanan sosyal bilgiler 

öğretim programında 5., 6. ve 7.sınıf düzeyindeki öğrenme alanlarında edinilmesi gereken 

beceriler arasında araştırma becerisine daha çok bilim, teknoloji ve toplum, kültür ve miras, 

üretim, dağıtım ve tüketim ile etkin vatandaşlık gibi öğrenme alanlarında yer verildiğine 

ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Araştırma, beceri, sosyal bilgiler 
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FUZULİNİN  DÜNYA EDEBİYATINDAKİ  YERİ 

 

 

Doç. Aygün AHMETOVA 

Azerbaycan Devlet Pedaqoji Universitesi 

 

ÖZET 

XVI. yy. Azerbaycan-Türk edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden birisi Muhammed İbn 

Fuzulidir. Fuzuli, sadece  Azerbaycan-Türk edebiyatı için değil, Dünya edebiyatı ve şiiri için 

çok önemli bir sima olduğunda genel bir uzlaşma vardır.  O, sadece yaşadığı döneme damgasını 

vurmamış, kendisinden önce ve sonrası için çok önemli bir köprü görevini üstlenmiştir.  

 M. Fuzulinin babası XV yy. da Azerbaycan dan Irak’a göçmüştür.  O, günümüzde Irak’a 

bağılı Kerbela kentinde 1494 yılında  doğmuştur.  Fuzulinin ailesi gittikleri bu yerlerde Türk 

ve Azeri dili ve Kültürünü çok iyi muhafaza ettikleri görülmektedir.  

 M. Fuzulinin şiirdeki en üretken dönemi Şah İsmail Hatai döneminde olmuştur.  “Bengu 

Bade” adlı eserini 1510 yılında  ona hediye etmiştir.   Fuzuli Osmanlı devletinin 1534 yılında 

Bağdat’ı fethinin ardından Kanuni Sultan Süleyman’a “Leyli ve Mecnun” adlı eserini hediye 

etmiştir.  

Fuzuli sıradan bir şair olmayıp, çok geniş bir saha ve zaman diliminde oluşmuş bütün 

edebi eserleri bildiği ve bunlardan yararlandığı görülmektedir. Onun eserlerinde, Firdevsi Ebul 

Kasım,  E.  Hakani,  Nizami Gencevi ve İ.  Nesimi  gibi önemli isimlerin etkisi hemen hissedilir. 

Fuzuli Osmanlı sahasında yetişmiş Ahmedi gibi şairlerden etkilendiği gibi, Hayali bey gibi 

şairlerle yakın ilişkisi olmuştur.   Bu durum bizlere Fuzulinin  sadece yaşadığı bölge değil,  

geniş bir sahada yetişmiş yazarları da takip ettiğini göstermektedir.  

 Fuzuli sadece iyi bir edebiyatçı şair değil aynı zamanda felsefi tartışmaları  da izleyen  

bir kişi olduğu görülmektedir. Onun "Metleyl-etikad" Arapça olarak yazılmış eserinde, 

Pisagor, Fales, Socrates, Aristoteles, Platon  adı geçmektedir. Eserlerinde, insanları fedakarlığa, 

sevgiye, namuslu yaşamağa, kötülüklerden uzak durmağa davet etmiştir. 

M. Fuzuli,  Dünya edebiyatında önemli isimlerden  A.Firdovsi, Nizami Gencevi, Dante 

Aligyeri, V. Shakespeare, C. Byron, A. Pushkin gibi edebiyatçılarla aynı kategoride 

değerlendirilmektedir.  

O, Farsça, Arapça ve  Azeri Türkçesi ile çok güzel eserler meydana getirmiştir.   

Ol sebebden farsı lefzile çoxdur nəzm kim, 

Nezm- nazik türk lefzile iken düşvar olur. 

Lehceyi – türk qebuli – nəzmi – terkib eyleyib, 

Ekseren elfazi namerbutü nahembar olur. 

 M.Füzuli, “Leyli ve Mecnun”,”Söhpetül Esmar”,”Bengü bade”,”Heft-cam”,”En-sül-

kalb” gibi eserleri ile  Dünya edebiyatı  tarihinde çok önemli bir yer edinmiştir.  

 

Anahtar sözcükler: Damğa, Nizami Gencevi,  Kanuni, Sokrates,  Şah İsmail.  
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ZİYA’YA MEKTUPLAR KİTABINA GÖRE CAHİT SITKI TARANCI’NIN FRANSIZ 

ŞAİRLERİNE YAKLAŞIMI 

ACCORDING TO THE BOOK OF LETTERS TO ZIYA, CAHIT SITKI TARANCI'S 

APPROACH TO FRENCH POETS 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ali ALGÜL 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

ÖZET 

Cumhuriyet dönemi şairleri arasında yer alan Cahit Sıtkı Tarancı, Galatasaray Lisesi, 

Mülkiye ve Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi okullarda eğitim görür. Gençlik yıllarında 

yazmaya başladığı ilk şiirlerini Muhit, Servet-i Fünun (Uyanış) gibi dergilerde yayınlar. Bu 

şiirlerini 1933’te de Ömrümde Sükût’ta toplayarak kitaplaştırır. 1946’da çıkan “Otuz Beş Yaş” 

şiiriyle ünlü olan Tarancı, Türk şiirinde işlediği ölüm temasıyla öne çıkar. Hece ölçüsü kullanan 

Tarancı, tek bir kalıbına bağlı kalmaz; farklı ölçüleri şiirlerinde barındırır. Türkçeyi başarılı bir 

biçimde kullanan ve “Türkçe bizden hoşnut olsun. Gerisi kolaydır” diyen Tarancı’nın 

şiirlerinde yabancı dillerin etkisinden uzak bir şiir dili gözükür.  

Ziya’ya Mektuplar ilk olarak 1957’de Varlık Yayınları arasından çıkar. Kitapta Cahit 

Sıtkı Tarancı’nın Ziya Osman Saba’ya gönderdiği mektuplar yer alır. Bu mektupları Tarancı, 

Paris, İzmir, Ankara gibi İstanbul dışında bulunduğu zamanlarda yazar. Kitabın içeriğini 

ağırlıklı olarak şiir oluşturur. Bunun yanında Türk edebiyatı, edebiyatçısı ve Fransız 

edebiyatıyla ilgili konular yer alır.  

Tanzimat döneminde kendini göstermeyen başlayan Fransız şiiri, Namık Kemal, 

Abdülhak Hamit Tarhan, Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Yahya Kemal gibi 

şairleri derinde etkiler. Bu bağlamda Tanzimat’tan 1960’lara kadar neredeyse her Türk şairinin 

bir  ya da daha çok Fransız şairinden etkilendiği söylenebilir. Cahit Sıtkı Tarancı da gerek bu 

geleneğin etkisi gerekse Fransızca eğitim veren okullarda okuması gibi nedenlerle Fransız 

edebiyatından ve edebiyatçılarından etkilenir. Önce, Lamartine’e zamanla da Baudelaire’e 

ulaştığını belirtir. Bu şairin Kötülük Çiçekleri adlı kitabını okuduktan sonra şiire bakışının 

değiştiğini söyler. Tarancı yaşamını Baudelaire öncesi ve sonrası şeklinde ikiye ayırır. 

Baudelaire’den sonra Paul Valéry, Bremond ve Mallarme diğer etkisi altında kaldığı şairlerdir. 

Böylece Tarancı şiir sanatını Fransız şairlerinin izinden giderek oluştur. Bu çalışmanın konusu 

Tarancı’nın Fransız şairlerine yaklaşımıdır.  

Anahtar sözcükler: Cahit Sıtkı, Fransız Şairleri 

 

ABSTRACT  

Among the poets of the Republican period, Cahit Sitki Taranci studied at schools such as 

Galatasaray High School, Mulkiye and the Faculty of Political Sciences of Paris. In his teenage 

years, he published his first poems in magazines such as Muhit, Servet-i Fünun (Awakening). 

He collected these poems in 1933 and collected them in a book called Silence in My Life. 
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Taranci, famous for his 1946 poem “Thirty-five Years of Age”, stands out for his theme of 

death in Turkish poetry. Using syllabic measure, Taranci does not depend on a single pattern; 

he incorporates different dimensions in his poems. He successfully used Turkish and said, “Let 

the Turkish be pleased with us. The rest is easy,” Taranci’s poems appear to be a language of 

poetry far from the influence of foreign languages.  

Letters to Ziya first appear from among Varlik Publications in 1957. The book contains 

the letters that Cahit Sitki Taranci sent to Ziya Osman Saba. Taranci writes these letters when 

he was outside Istanbul, such as Paris, Izmir, Ankara. The contents of the book mainly form 

poetry. In addition, Turkish literature, literature and French literature are related topics. 

French poetry, which began in the Tanzimat period, affects poets such as Namık Kemal, 

Abdulhak Hamit Tarhan, Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret, Ahmet Hashim, Yahya Kemal. In 

this context, from the Tanzimat to the 1960s, almost every Turkish poet was influenced by one 

or more French poets. Cahit Sitki Taranci is also influenced by French literature and literati for 

reasons such as the influence of this tradition and his reading in French-language schools. First, 

he states to Lamartine that in time he also reached Baudelaire. After reading this poet’s book 

The Flowers of Evil, he tells us that his view of the poem has changed. Taranci divides his life 

into two forms before and after Baudelaire. After Baudelaire, Paul Valéry, Bremond and 

Mallarmé are other poets with whom he remained under influence. Thus create the art of 

Taranci poetry by following in the footsteps of French poets. The subject of this work is 

Taranci’s approach to French poets. 

Keywords: Cahit Sıtkı, French Poets 
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POPÜLER ROMAN VE CUMHURİYET EDEBİYATINDA POPÜLER ROMAN 
YAZARLARI  

AUTHORS OF POPULAR NOVELS AND POPULAR NOVELS IN REPUBLICAN 

LITERATURE 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ali ALGÜL 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

 

ÖZET 

Popüler kültür, Sanayi Devrimi’yle birlikte, 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkar. 

Temelinde tüketim olan popüler kültür, kapitalizme dayanır. Belirgin özelliklerinin başında; 

ulus, kültür, yaş, cinsiyet, eğitim, gelir gibi farklılıkları silerek herkesi müşteri olarak görmesi 

gelir. Bu nedenle para getirecek her alana yansır. Bu alanlardan birisi de popüler romandır. 

Diğer bir adıyla yığın edebiyatı. Sanayileşme sonrasında başlayan kentleşmeyle birlikte 

metropoller oluşur. Buralarda milyonlarca insan yaşamaya başlar. Bu insanların okuma 

gereksinimini popüler edebiyat yolunda yazılmış kitaplar doldurmaya başlar. Matbaanın daha 

işlev hale getirilmesi ve postacılığın modern yollarla yapılması popüler romanların basımıyla 

dağıtımını kolaylaştırır. Oluşan büyük pazar varlığını sinemanın ortaya çıkmasına kadar yaygın 

bir biçimde sürdürür. 1950’lilerden sonra ise popüler yazın karşımıza cep kitapları olarak çıkar. 

Televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte gücünü yitirir ve yerini daha çok pembe dizilere 

bırakır. 

Türk edebiyatında popüler romanın başlangıcı Tanzimat dönemine kadar gider. 1860’tan 

sonra ilk ürünlerini veren Batı tarzı Türk edebiyatı sosyal yarar düşüncesiyle kendini gösterir. 

Dönemin koşulları gereği Türk aydını sanat yapmak yerine öncelliğini geri kalmış halkı 

aydınlatmak olarak belirler. Bu anlayış da onları zorunlu olarak toplum için yazmaya yöneltir. 

Tanzimat edebiyatında popüler romanlarıyla Ahmet Mithat Efendi başta gelir. Onun popüler 

roman anlayışını Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar Hüseyin Rahmi Gürpınar sürdürür.   

Cumhuriyet dönemine kadar popüler roman daha çok aşk, evlilik konularında yoğunlaşır. 

Cumhuriyet’ten sonra ise popüler aşk romanlarının yanında tarihsel romanlar, polisiye romanlar 

olmak üzere farklı alt türleri ortaya çıkar. Cumhuriyet’in ilk yıllarında popüler romanlarda aşk, 

evlilik, tarih, eğiticilik ve aydınlatma başta gelir. Okuru yapıta çekmek için çok abartılı 

romantik aşk tabloları, zengin ve aristokrat yaşantı, yasak ilişkilere yönelen hayat tarzları çizilir. 

Bunlara ek olarak okuyanların dikkatini canlı tutmak için entrikalar, merak, cinayet ve heyecan 

uyandıracak nitelikler öne çıkarılır. Bu tür romanların okur kitlesi ise ortalama düzeyde 

diyebileceğimiz okuma bilen insanlardır. Bunlar içerisinde de kadınlar, genç kızlar ağırlıktadır. 

Cumhuriyet sonrası popüler romancıları arasında başta gelen isimler: Mükerrem Kamil 

Su, Cahit Uçuk, Feridun Fazıl Tülbentçi, Safiye Erol, Peyami Safa, Peride Celal, Nizamettin 

Nazif Tepedenlioğlu, Ercüment Ekrem Talu, Muazzez Tahsin Berkant, Abdullah Ziya 

Kozanoğlu, Suzan Sözen, Ethem İzzet Benice, Şukûfe Nihal, Kerime Nadir Azrak… Çalışmada 

ağırlıklı olarak popüler roman ve Cumhuriyet sonrası popüler roman yazarları irdelenmiştir.  

 
 Bu çalışma Prof. Dr. Abide Doğan danışmanlığında Ali Algül tarafından 2010’da Mükerrem Kamil Su’nun Romanları 

ve Romancılığı adıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde hazırlanan, 

yayımlanmamış yüksel lisans tezinden çıkarılmıştır.  
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Anahtar sözcükler: Kapitalizm, popüler kültür, popüler roman  

 

ABSTRACT  

Popular culture, together with the Industrial Revolution, 19. it occurs in the early part of 

the century. Popular culture, based on consumption, is based on capitalism. At the beginning of 

its distinctive characteristics; nation, culture, age, gender, education, income, such as deleting 

the differences in everyone as a customer comes to see. It is therefore reflected in every field 

that will bring money. One of these areas is the popular novel. Another name is chunk literature. 

With the urbanization that started after industrialization, metropolises are formed. Millions of 

people live here. It begins to fill the need for people to read books written in the way of popular 

literature. Making the printing house more functional and the post office in modern ways makes 

it easier to distribute popular novels through printing. It continues its large market presence 

widely until the emergence of cinema. After the 1950s, the popular type appears as Pocket 

Books. With the spread of television, it loses its power and leaves its place to more pink series. 

The beginning of the popular novel in Turkish literature goes back to the Tanzimat period. 

Western-style Turkish literature, which gave its first products after 1860, manifests itself with 

the idea of social benefit. According to the conditions of the period, the Turkish intellectual 

determines his priority as enlightening the backward people instead of making art. This 

understanding also necessarily leads them to write for society. Ahmet Mithat Efendi comes first 

with his popular novels in Tanzimat literature. Hussein Rahmi Gürpınar continued his popular 

novel understanding until the early years of the Republic. 

Until the Republican era, the popular novel focuses more on issues of love, marriage. 

After the republic, besides popular romance novels, different sub-types of historical novels and 

polisiye novels appear. In the early years of the Republic, love, marriage, history, education 

and illumination come primarily in popular novels. In order to attract the reader to the structure, 

exaggerated romantic love paintings, rich and aristocratic lives, the way of life is drawn towards 

forbidden relationships. In addition to these, intrigues, curiosity, murder and excitement are 

brought forward to keep the attention of the readers alive. The readership of such novels is 

people who know reading, which we can say on an average level. Among them are women and 

young girls. 

Among the popular novelists after the Republic, the leading names are: Mükerrem Kamil 

Su, Cahit Uçuk, Feridun Fazil Tülbentçi, Safiye Erol, Peyami Safa, Peride Celal, Nizamettin 

Nazif Tepedenlioğlu, Ercüment Ekrem Talu, Muazzez Tahsin Berkant, Abdullah Ziya 

Kozanoğlu, Suzan Sözen, Ethem Izzet Benice, Şukufe Nihal, Kerime Nadir Azrak… The study 

mainly examined the authors of popular novels and post-Republic popular novels. 

Keywords: Capitalism, popular culture, popular novels 
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NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN “O VE BEN” İLE LEV NİKOLAYEVİÇ 

TOLSTOY’UN “İTİRAFLARIM” ADLI HATIRATLARINDA KARŞILAŞTIRMALI 

“DİN ALGISI VE ANLAM ARAYIŞLARI” 

 

Dr. Fatih DEMİR 

Lübnan Devlet Üniversitesi 

 

ÖZET 

Çocukluğunda dinden uzak bir yaşantıya sahip olan Tolstoy, çevresi tarafından hep 

şöhret, para ve hedonizme özendirilir. Bu doğrultuda Tolstoy, adam öldürür, köylülerin 

çalışmalarını engeller, onları cezalandırır, insanları aldatır, sefil bir hayat sürer; yalan, hırsızlık, 

her türlü şehvet sapkınlıklarına bulaşır. Bu yolda çevresinin kendisinden beklediği şekilde 

kendisini gerçekleştirmeye başlar: Evlenir, zenginleşir, tanınmış bir yazar olur. Ne var ki 

hayatın anlamına dair cevabını bulamadığı sorular, onda zihnî bir işkenceye dönüşür. Cevabını 

bulamadığı sorular karşısında intiharın eşiğine gelen Tolstoy, felsefî çıkarımlarla değil, inançla 

düzlüğe ulaşır. Yaratıcı'yı inkâr ettiğinde hayat anlamsızlaşır ve bu onu intihara yaklaştırır. 

Tanrı'yı kabul ettiğinde ise ferahlar, ışıyan içi âlemi bir daha sönmez. Bunu başarmasında bir 

destek de "gelenek"ten gelir. Necip Fazıl ise çocukluğunda ilk dinî telkinleri yakın çevresinde 

ve Bahriye Mektebi'nden alır. Ulaştığı nokta onu taşımaz; on sekiz yaşlarından otuzuna kadar 

yılları bulan bir buhrana sürüklenir. Buhran döneminde değişik arkadaş ortamları içinde 

bulunur; buralarda kumara dalar. Akrebin kıskacı şeklinde nitelediği fikirlerin arasında 

senelerce hırpalanır. Çıkış yolunu tasavvufla, 1934'te tanıştığı Abdülhakim Arvasi ile 

gerçekleştirir. Uzun tefekkürü sonucu aklı tek ölçü almayı ve felsefeyi reddeder. Yaşadığı asrın 

hâkim düşüncesinin reddettiği kalp ve metafizik âlem, ona göre asıl realitedir. Ona göre 

kurtuluş İslam ve onun özel yorumu olan "tasavvuf"la mümkündür. Her iki düşünür de 

Yaratıcı'ya inanarak, hayatın anlamı sorularına cevap bulurlar. İnanç hayatın gücüdür, insan 

yaşıyorsa inanıyor demektir.  Bu düşünce, Abdülhakim Arvasi'nin "İnsan inansın da isterse 

oduna inansın." düşüncesiyle de aynı düzlemdedir. Pozitivizmin güçlenmeye başladığı bir 

devirde Tolstoy'un ve Necip Fazıl'ın böyle düşünmesi, inançsızlık buhranından "iman" ile 

sıyrılarak inancın selamet kanatları arasına girmek arzusuyla açıklanabilir. Aralarındaki temel 

fark, Hristiyanlık ile İslamiyet'in genel ve özel hükümlerindeki farklılıkta yatmaktadır. Bunun 

yanında Tolstoy, inancı bulana kadar geçirdiği zihnî karmaşa, sorgulama ve mücadeleyi safha 

safha anlatır. Bu yönüyle "İtiraflarım" daha felsefî bir karaktere sahiptir. Necip Fazıl ise kendi 

buhran dönemini "O ve Ben"de baştan sona kronolojik hayat doğrusu üzerinde olaylar, 

tecrübeler, başkaları ve nefsiyle yaşadığı çatışmalar, zihnî mücadele sonucundaki inkişafını 

dikkatlere sunarak verir.       

Anahtar Kelimeler: Necip Fazıl, Tolstoy, hayat, buhran, tefekkür, inanç 
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ORHAN ASENA’NIN “TOHUM VE TOPRAK” PİYESİNİN ŞAHIS KADROSU 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

 

Dr. Fatih DEMİR 

Lübnan Devlet Üniversitesi 

 

ÖZET 

Orhan Asena, Tohum ve Toprak piyesinde II. Mahmut'un tahta ilk çıktığı dönemdeki 

tarihî gerçekliği olan olayları konu almıştır. Bu makalede, edebî bir metin boyutuyla 

değerlendirmeye alınan piyesin “şahıs kadrosu” tahlil edilmiştir. Şahıs kadrosunun daha doğru 

tahlil edilebilmesi için dönemin siyasi ve toplumsal atmosferine yer verilmiş, Orhan Asena'nın 

tiyatroculuğuna değinilmiştir. Ardından piyesin özeti verilmiştir. Piyesin ana fikri verilerek 

oyun boyunca şahıs kadrosundaki kişilerin bu ana fikri kanıtlama çabası ele alınmıştır. II. 

Mahmut'un tahta çıkmasını sağlayan ve bir ödül olarak sadrazamlığa getirilen Âlemdar 

(Mustafa) Paşa, piyesin başkahramanıdır. Kendisine eşlik eden kalabalık şahıs kadrosu; 

karakterizasyon ve tipolojik yönlerden değerlendirilmiştir. Yazarın karakter oluşturma çabası 

ele alınmış, bu kapsama alınan kahramanlar fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik boyutları ile 

değerlendirilmiştir. Piyesin başkahramanındaki karakter ve tip özellikleri tartışılmış; onun 

güçlü bir karakter olarak çizilme çabasında, ortaya çıkan boşluklara yer verilmiştir. İkinci 

derecedeki kişilerden karaktere yaklaşanlar karakter-tip ayrımında değerlendirilmiştir. Tipoloji 

bahsinde idealist aydın tipi, statükocu devlet adamı tipi, entrikacı kadın tipi, dedikoducu kadın 

tipi, iyi niyetli genç kız tipi, çıkarcı insan tipi ile isyancı insan tipi ele alınmıştır. Piyes 

kişilerinin karakter-tip geçişkenliği tartışılmıştır. Piyes kişileri gelişim/değişim çizgisi 

konusunda ele alınmıştır. Gelişim içinde olanlar ve statik yapıda kalanlar karşılaştırılmıştır. 

Kurguda aksiyonu sağlayan kişiler arası çatışmalarda piyes kahramanlarının mücadelelerindeki 

istenç gücü ele alınmıştır. Bir kurmaca eserde gerek aksiyonun sağlanmasında gerekse fikrî 

yapıyı vermede “karşıtların birliği” önemlidir. Şahıs kadrosunda ön plana çıkan kahramanlar; 

sadakat-ihanet, mertlik-entrika, idealizm-statüko kavramları çerçevesinde, karşıtların birliği 

özelliğiyle değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Piyeste ele alınan bir diğer başlık da 

“kahramanların dağıtımı”dır. Kişiler arasında dengeli bir çatışmanın sağlanması ve estetik bir 

yapının oluşturulmasında kahramanların dağıtımının nasıl yapıldığı incelenmiştir. Belirtilen 

ölçütler çerçevesinde şahıs kadrosunun tahlili, bir sonuca bağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tohum ve Toprak, piyes, şahıs kadrosu, tahlil. 
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KİTÂB-I ATALAR’DA YER ALAN "AT" KONULU ATASÖZLERİ 

 

 

   Doktora Öğrencisi Sevgi DAL 

Ege Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Halk bilgisi ürünleri toplumların kültür aktarımını sağlamak gibi önemli işlevleri yerine 

getirmektedir. Atasözleri de bu rolü üstlenmiş olan halk bilgisi ürünlerinden biridir. Atasözleri, 

atalarımızın deneyim ve gözlemlerine dayanarak oluşturmuş olduğu kalıplaşmış ifadeler olarak, 

içerisinde Türk kültürünün yaşayışı, değerleri ile ilgili pek çok bilgiyi de barındırmaktadır. 

Sözlü edebiyat geleneğinin bir ürünü olan atasözleri, içerisinde birçok folklorik unsur 

barındırması ve milletlerin geçmiş yaşam tecrübelerini günümüze kadar taşıması yönüyle bir 

kültür hazinesi olarak görülmektedir. Atasözlerinde yer alan hayvanlar da milletlerin kültürel 

kodları açısından önemlidir. 15. yüzyılda yazıya geçirildiğini bildiğimiz ilk atasözü 

derlemelerinden olan Kitâb-ı Atalar (Sözü) adlı kaynak, günümüzde kullanmış olduğumuz pek 

çok atasözünün ilk şeklini barındırmaktadır. Bu zaman farklılığının ışığında, Kitâb-ı Atalar adlı 

kaynakta bulunan atasözlerinden atı konu alan atasözlerine bu çalışmada yer verilecektir. 

Bilindiği gibi at, Türk kültürü araştırmaları konusunda üzerine yoğun çalışmalar yapılmış olan, 

kutsal görülen bir hayvan ve Türkler için önemli bir kültürel koddur. At, Türk mitolojisinden 

Türk edebiyatına, Türk sosyal hayatından askeri hayatına kadar hemen her alanda önemini 

hissettirmektedir. Atın bu önemini bir de atalar sözü üzerinden değerlendirilerek zaman 

içerisinde gerçekleşen anlam farklılıkları incelenecektir. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmada, 

Kitâb-ı Atalar adlı kaynağın var olan iki nüshasından da (Fatih ve Paris Nüshaları) seçilmiş 

olan at konulu atasözlerine yer verilecektir. Bu atasözlerinden hareketle, çalışmamızda atasözü 

örnekleri Türklerin kültürel hafızasındaki at, atın Türk toplumundaki yeri ve önemi, 

barındırdığı anlamlar, anlamlardaki değişmeler gibi konularda değerlendirilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: At, atasözü, anlatı, kültür, toplum 
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KIRGIZLARDA ‘KEREEZ’ (VASİYET) IRLARI SÖYLEME GELENEĞİ VE 

ARSTANBEK’İN ‘KEREEZ’ ŞİİRİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KUNDAKCI 

Karabük Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

  Türk topluluklarında geçmişten bugüne ölümden sonrasında bir hayat olduğuna (ahiret), 

ölümün bir son olmadığına dair yaygın bir inanış bulunmakla beraber, ölümün geçici de olsa 

bir ayrılık olduğu gerçeğinden hareketle ölüme yönelik birtakım hazırlıklar da yapılmaktadır. 

Bu hazırlıklar ölmesi muhtemel kişiden çok; geride kalacak insanları maddî ve manevî 

bakımdan rahatlatmak, bu anın duygusal etkisinden istifade ederek onları çeşitli yanlış tutum 

ve davranışlardan alıkoyabilecek nasihat ve tecrübeleri paylaşmak içindir. 

Kırgız Türklerinde de bazı fizyolojik ve psikolojik belirtilerden hareketle öleceğini 

anlayan kişinin ölmeden önce yakınlarını ve dostlarını çağırarak öğüt ve vasiyetlerini söylemesi 

öteden beri devam eden bir gelenektir. Kırgız sözlü kültür geleneğinde ‘kereez aytuu’ olarak 

adlandırılan vasiyet söyleme geleneği, hâlâ canlı bir şekilde muhafaza edilmektedir. Manas’tan 

bugüne Kırgız sözlü edebiyatında çokça kullanılan vasiyet söyleme geleneğinin en güzel 

örneklerinden birini de XIX. yüzyılda yaşayan Kırgızların meşhur şairi Arstanbek’in ‘Kereez’ 

şiirinde görmek mümkündür. Bu çalışmada Kırgızlarda ‘kereez aytuu’ (vasiyet söyleme) 

geleneğiyle birlikte, bu geleneğin en yetkin örneklerinden biri olan Kırgız zamane şairi 

Arstanbek’e ait ‘Kereez’ şiirinin özellikleri üzerinde genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kırgız, Sözlü edebiyat, Gelenek, Kereez, Arstanbek. 
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TRABZON YÖRESİ EL SANATLARINDA MESLEK FOLKLORU 

 

Doktor Öğretim Üyesi Fatma YILDIRMIŞ  

Gümüşhane Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bir ihtiyaçtan doğan el sanatları zamanla estetik değer kazanarak toplumlar tarafından üretilmeye 

başlamıştır. Tarihî süreç içerisinde olgunlaşan, kültürel hazine hâline gelen el sanatları, içinde var 

olduğu toplumun ihtiyaçlarına bağlı olarak varlığını sürdürmüş, toplumun ihtiyacına veya zevklerine 

karşılık veremeyenler zamanla etkinliğini yitirerek kaybolmuştur. Geçmişle günümüz arasında bağın 

kurulmasında etkili bir unsur olan el sanatları, içinde yaşadığı gelenek ve göreneklerle taşıdığı sözlü 

kültür ürünleriyle araştırılmaya yaşatılmaya ve sergilenmeye değerdir.  

Bu çalışmada Trabzon’da icra edilen bazı el sanatlarına ilişkin meslek geleneklerinden 

bahsedilmiştir. Bu “Sözlü Kültür ve Gelenek Bağlamında Trabzon Yöresi El Sanatları” adlı doktora 

tezinden esinlenerek yapılmış bir çalışmadır. Bu tezde birçok el sanatı incelenmiş bu sanatlarla ilgili 

sözlü kültür ürünleri derlenmiştir. Bu çalışmada ise bildirinin amacı ve kapsamı gereği bahsi geçen el 

sanatlarından sadece ham maddesi madenle ilgili olan el sanatları ile ham maddesi bitkisel veya 

hayvansal liflerin kullanıldığı el sanatları tercih edilmiştir. Maden ile ilgili olan el sanatları; bıçakçılık, 

bakırcılık, kuyumculuk, bitkisel ve hayvansal liflerin kullanıldığı el sanatları; yöresel dokuma çeşitleri, 

peştamal ve yorgancılıktır. Bütün bu çalışmalar yapılırken konuyla ilgili yazılı kaynaklar taranmış ve el 

sanatlarını icra eden ustalarla görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sırasında işini yaparken titiz 

davranmak, nazar değmesinden korkulduğu için önlem almak, işe Bismillah ile başlamak, hamama, 

düğüne giderken hasır takmak, kız çeyizine hasır, telkâri ürünleri koymak, hasırı kefen parası olarak 

saklamak gibi benzeri uygulamalar meslek folkloru adına tespit edilmiştir.  

Kaybolan, kaybolmaya yüz tutmuş veya şekil değişikliği ile toplumun kültürel hazinesi 

konumundaki el sanatları Trabzon’da varlığını sürdürmektedir ve sürdürmeye de devam edecektir. Her 

ne kadar çeşitli sebeplerden ötürü bu sanatların geleceği noktasında ümitleri azalmış olsa da el sanatını 

icra eden ustalarının içlerindeki heyecan ve üretme arzusu sanatlarını devam ettirmelerinde çok önemli 

bir etkendir. Bu noktada kurum ve kuruluşların desteği beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Trabzon, El Sanatları, Meslek Folkloru. 
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“BOŞ BEŞİK” VE “KUMA” FİLMLERİNDE ÇOCUKSUZLUK TEMİ 

 

Doktor Öğretim Üyesi Fatma YILDIRMIŞ  

Gümüşhane Üniversitesi 

 

ÖZET 

Hayatın üç geçiş döneminden birincisi olan doğum genellikle sevindirici bir durum 

olarak görülmüştür. Doğan her çocuk ailesini, akrabalarını, bütün herkesi mutlu eder. Çünkü 

her dünyaya gelen çocuk ailenin, akrabaların sayısını artırmakta soyun devamını sağlamaktadır. 

Bu da gücün, dayanışmanın artması demektir. Bu nedenle toplum, yeni evlilerden rüştünü 

ispatlaması için bir çocuk dünyaya getirmelerini bekler. Belli bir süreden sonra çocuğu olmayan 

kadına çevresince kısır gözüyle bakılır ve çoğunlukla kusur, kadında aranır. Erkeğin de kısır 

olabileceği pek düşünülmediğinden bu durumun ağırlığı hep kadına yüklenir. Devamını 

sağlayacak çocuk yoksa halk tarafından ocağın kuruduğuna inanılır. Bu nedenle kadın çocuk 

doğurmak için birtakım uygulamalar yapmak zorunda kalır. Bu çalışmada bu uygulamalardan 

bahsedilerek “Boş Beşik” filmi ile “Kuma” filminde çocuksuzluk kavramı incelenmiştir. Her 

iki filmin başrol oyuncusu aynı olduğu gibi filmlerin kurguları da çocuk sahibi olamamanın 

etkileri, evlat sevgisi tadamamanın eksikliği, bu uğurda yapılan pratikler ve katlanılan zorluklar 

da birbirinin aynıdır. “Boş Beşik” filminde köylü bir kızın Yörük beyiyle kaçmasıyla başlayan 

evlilik ve evlat sahibi olamama süreci yedi yıl sürmüş ve sonunda hamile kalan Fatma bütün 

obayı mutlu etmiştir. “Kuma” filminde ise yetim kalan Hanım yabancı bir köyden biriyle 

evlenmiş, mutlu bir yuva kurmuştur. Kayınvalidesinin ve komşuların ondan ısrarla çocuk 

beklemesine ve çocuk sahibi olmak için birçok uygulama yapmasına rağmen Hanım, bir buçuk 

yıl hamile kalamamıştır. Bunun üzerine kendisine kör bir kuma getirmiş, onun bütün 

eziyetlerine katlanmış fakat sonrasında kendisi hamile kalmıştır. Evlilik konusu bilhassa da 

çiftlerin çocuk sahibi olamama durumunda yapılan pratikler Halkbiliminin konusu olmuştur. 

Aynı zamanda Türk Edebiyatının birçok türünde destanlarda, halk hikâyelerinde, masallarda 

vd. çocuk sahibi olma isteği ve çabası işlenmiştir. Toplumun aynası işlevi olan sinema da aynı 

başrol oyuncusu ile iki filmin olması bize toplumun bu konuyu ne kadar önemsediğini 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Boş Beşik, Kuma, Çocuksuzluk, Halkbilim. 
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TRABZON YÖRESİ EL SANATLARINDAN BİR DOKUMA TÜRÜ ‘DIRMAÇ’ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Elif Şebnem DEMİRCİ 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

 

ÖZET 

Geçmişi çok eskiye dayanan dokumacılık, başlangıçta beslenme gibi zorunlu bir ihtiyaç 

olan giyinme gereksiniminden ortaya çıkmış, sonrasında ise farklı işlevler kazanmıştır. 

El sanatlarının önemli bir dalı olan dokumacılık, zamanla gelenekselleşerek bulunduğu 

yörenin izlerini taşımaktadır. Trabzon’da yöreye özgü dokumacılık geleneğinden biri de 

dırmaçtır. Trabzon yöre halkı uygun hava şartlarına göre yaylalara göç ederken dırmaçtan 

yararlanmıştır. Genellikle ağır olan yüklerini, bebeklerini veya beşikleri sırtında taşımak, yöre 

halkının benimsediği bir durumdur. Gerçekleştirilen saha çalışmasında elde edilen bulgulara 

göre yöresel bir dokuma türü olan dırmacın genellikle yük taşımada etkin olarak kullanıldığı 

gözlemlenmiştir. Yük taşımanın yanı sıra birçok kullanım alanında dırmaçtan 

yararlanılmaktadır. Yöre insanının dırmacı özellikle hem bebeği taşırken hem de cenazeyi 

mezara indirirken kullanması dikkat çekicidir. 

Göçebe bir yaşam tarzı süren Türkler, geçimini genellikle hayvancılıkla sağlardı.  

Hayvancılığa bağlı olarak dokunulan malzemelerde de özellikle koyun yününden elde edilen ip 

kullanılmaktadır. Dırmacı dokurken kullanılan bu ipin yerini artık orlon olarak bilinen naylon 

ip almıştır. 

Geçmişten günümüze bir köprü vazifesi gören dokumacılık geleneği, geçmişin izlerini 

halen Trabzon’da yaşatsa da değişen yaşam şartları, teknolojik gelişmeler dokumacılığa olan 

ilgiyi azaltmıştır. Bu nedenle, dokumacılık geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillerce 

tanınması için halk eğitim merkezlerinde ilgili dokuma türünün öğretilmesi amacıyla kurslar 

açılmıştır. 

Gündelik ihtiyaçların karşılanması için ortaya çıkan dırmacın köylerdeki kullanım alanı 

kısmen de olsa devam etmektedir. Şehir merkezinde ise dırmaca göre daha ince şeritli bir 

dokuma türü olan kaytan, genellikle herhangi bir eşyayı süslemek amacı ile kullanılmaktadır. 

Bu bildiride, Trabzon yöresi el sanatlarından bir dokuma türü olan dırmaç, bütün yönleriyle 

incelenerek unutulmaya yüz tutmuş bu dokuma türünün tanıtılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Trabzon, dokumacılık, dırmaç, gelenek. 
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HEMATİT VE LİMONİT’İN SERAMİK DÖKÜM ÇAMURU VE SERAMİK 

SIRLARINA (1160 ℃) ETKİLERİ 

EFFECTS OF HEMATITE AND LIMONITE ON CERAMIC CASTING CLAY AND 

CERAMIC GLAZES (1160℃) 

 

Öğr. Gör. Elçin TELLİ 

Iğdır Üniversitesi 

  

Prof. Emel ŞÖLENAY 

 Anadolu Üniversitesi 

 

ÖZET 

Seramik üretimi sanatsal ve endüstriyel açıdan incelendiğinde pek çok 

inorganik renklendiricinin olduğu görülmektedir. Bu renklendiriciler grubunda demir 

bileşikleri de yer almaktadır. Sanatsal ve endüstriyel seramik üretiminde astar ve sırların 

renklendirilmelerinde yoğun bir şekilde geçmişten günümüze kullanılmaktadır. Seramik 

fırınının pişirim atmosferi, ilave edilen renklendirici oranı ve fırın içi sıcaklık derecesine göre 

demir bileşiklerinin bünyeye verdiği etkiler değişkenlik göstermektedir. Araştırmada demir 

bileşiklerinden hematit ve limonit, seramik döküm çamuruna ayrıca denemeler sonucunda elde 

edilmiş şeffaf ve mat seramik sır reçetelerine artan ve belirli oranlarda ilave edilerek 

kullanılmıştır. 

Döküm çamuru akışkan yapıya sahip olduğundan alçı kalıp ile şekillendirmeye 

uygundur. Bu nedenle deneyler ve sanatsal çalışmalar için alçı model ve kalıplar yapılmıştır. 

Buna ek olarak seramik döküm çamurunun içerisindeki su miktarı ayarlandığında bazı serbest 

şekillendirmelere de olanak sağlamaktadır. Demir bileşiklerinin verdiği renk farklılıklarından 

yararlanılarak çeşitli sanatsal çalışmalar yapılabilir. Renkli çamur ile yapılan millefiori, 

nerikomi, mermer tekniği gibi dekoratif tekniklere olanak sağlamaktadır. Birden fazla demir 

bileşiği katkılı çamur bünye bir arada kullanılacağı zaman herhangi bir kırılma, çatlama 

kavlama ve toplanma gibi hatalar oluşmaması için dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi 

her bir renkli çamurun pişme küçülmelerinin benzer olmasıdır. Demir bileşiği katkılı seramik 

döküm çamurlarına su emme ve küçülme testleri yapılarak fiziksel özellikleri incelenmiştir. 

Hazırlanan şeffaf ve mat sır reçetelerine belirli ve artan oranlarda ilave edilen hematit ve limonit 

bozulmalara uğramayarak olumlu sonuçlar vermiştir. Tüm pişirimlerin 

aynı derecede yapılması renk geçişleri açısından önemlidir. Elektrikli kamara fırınında 

11600C’de pişirilen deneme plakalarının renkleri genel olarak incelendiğinde krem, hardal 

sarısı, kızıl kahve ve kahverengi renklerinin; çeşitli dekoratif etkiler ve dokuların oluştuğu 

gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Seramik döküm çamuru, Sır, Hematit, Limonit. 
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ABSTRACT 

When ceramic production is examined in terms of artistic and industrial aspects, it is 

seen that there are many inorganic colorants. Iron compounds are also included in this group of 

colorants. It is used extensively in the production of artistic and industrial ceramics for the 

coloring of primers and glazes. The effects of the iron compounds on the structure of the 

ceramic furnace vary according to the firing atmosphere, the added colorant ratio and the 

temperature inside the furnace. In the study, hematite and limonite from iron compounds were 

added to ceramic casting clay and to transparent and matt ceramic glaze recipes which were 

obtained as a result of the experiments.  

Since the casting clay has a fluid structure, it is suitable for forming with plaster mold. 

For this reason, plaster models and molds were made for experiments and artistic works. In 

addition, when the amount of water in the ceramic casting clay is adjusted, it allows some free 

formations. Various artistic works can be done by using color differences of iron compounds. 

It provides decorative techniques such as millefiori, nerikomi and marble technique made with 

colored clay. When more than one iron compound doped clay is used together, one of the points 

that should be taken into consideration in order to avoid errors such as breaking cracking and 

agglomeration is that the firing shrinkage of each colored clay is similar. Water absorption and 

shrinkage tests were carried out on iron compound doped ceramic casting clay and its physical 

properties were investigated.  Hematite and limonite, which were added to the prepared 

transparent and matte glaze prescriptions at specific and increasing rates, did not undergo 

deterioration and yielded positive results. It is important that all firing is done in the same degree 

in terms of color transitions. The colors of the test plates, which are cooked in the electric 

chamber oven at 11600C, are generally examined in terms of cream, mustard yellow, red coffee 

and brown colors; various decorative effects and textures are also have been observed. 

Key words: Ceramic casting clay, Glaze, Hematite, Limonite. 
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TRABZON’DA KENDİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SEÇKİN ERDEMLİ SANDIĞINDAKİ 

KETAN DOKUMALAR 

CANNABIS FARMING AND LINEN WEAVINGS IN SEÇKİN ERDEMLİ’S CHEST IN 

TRABZON 

Öğr. Gör. Nazmiye AYDIN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

ÖZET 

Trabzon geçmişten günümüze dokumacılık geleneğine sahip şehirlerden biridir. 

Trabzon’da dokumacılığın tarihi ile ilgili belgeler incelendiğinde Trabzon Bezi olarak 

karşımıza çıkan dokumalar ile karşılaşılmakta, bu belgelerde padişahın giydiği iç çamaşırı ve 

elbise kumaşlarının Trabzon’dan tedarik edildiği, başka bir belgede ise şehirde ağ ve aba 

dokumak için kendir ipliği yapıldığı ve bunların İstanbul’a sevk edildiği belirtilmektedir.  

Yörede kırsal kesimde yaşayan halk geçimini tarım ve hayvancılık ile karşılamakta,  gaz, 

tuz, şeker dışında ihtiyacı olan her şeyi kendi üretmektedir. Yünlü dokumalar için gerekli 

hammaddeyi hayvanlarını kırkarak elde etmiş, kırtığı yapağıyı iplik yapmış ve 

dokumuştur.Ketan dokumalar için de bahçelerinin bir bölümüne ektiği kendirden yaptığı ipliği 

dokuyarak giyim ve ev tekstili ürünleri üretmişler, ayrıca elde edilen kendir ipliğinin bir 

bölümünü de dokumacılar için satarak gelir elde etmişlerdir. 

Bu çalışmada geçmişte Trabzon’daki kendir yetiştiriciliği ve ketan dokumacılığı 

araştırılmış, Seçkin Erdemli’nin anneannesi tarafından el tezgâhında, kendir ipliği ile 

dokunmuş ve Seçkin Erdemli’nin sandığındaki, ketan kumaştan yapılmış çeyizler incelenmiş, 

çeyizlerin teknik özellikleri belirlenip, görüntüleri alınmış, Trabzon kent belleği ve tekstil 

tarihine katkı verilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Trabzon, Kendir, Seçkin Erdemli, Sandık, Ketan Dokuma 

 

ABSTRACT 

Trabzon is one of the cities with a tradition of weaving from past to present. When the 

documents about the history of weaving in Trabzon are examined, weavings appear as Trabzon 

Cloth. In these documents, it is stated that the lingerie and dress fabrics worn by the sultan were 

procured from Trabzon and another document states that the cannabis yarn is made to weave 

nets and weaves in the city and they are shipped to Istanbul. 

People living in rural areas of the region are engaged in agriculture and animal husbandry 

and produce their own needs other than gas, salt and sugar. He took the raw material needed 

for woolen weaving by cutting animals, made wool and weaving. For linen weavings, they 

produced woven garments, clothing and home textiles made from cannabis which they planted 

in some of their gardens and they also sold some of the cannabis yarn for weavers and earned 

income. 

In this study, cannabis cultivation and linen weaving in Trabzon in the past were 

examined. Linen fabric dowries have examined, which woven with cannabis yarn on the hand 

loom by Seçkin Erdemli's grandmother and the ones in the Seçkin Erdemli’s chest. Trabzon 

city memory and textile history were tried to contribute. 

Keywords: Trabzon, Cannabis, Seçkin Erdemli, Chest, Linen Weaving 
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KIZILAĞAÇ KABUĞUNUN BOYARMADDE KAYNAĞI OLARAK 

KULLANILDIĞI EKOLOJİK TASARIM GİYSİ 

ECOLOGICAL DESIGN CLOTHES USING KIZILAĞAÇ SHELL AS A PAINT 

SOURCE 

 

Öğr. Gör. Nazmiye AYDIN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

ÖZET 

Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi tekstil alanında da doğala dönüş arayışları 

başlamış, doğal lif ile dokunmuş ve bitkisel boya ile boyanmış tekstil ürünleri aranır olmuştur. 

Bu arayışın en önemli nedenlerinden biri sentetik boyaların yan etkileri olmuştur. Bu yan etkiler 

sonucu ortaya çıkan hastalık ve alerjik durum gibi olumsuzluklar, ekolojik ve organik ürünlere 

ilginin artmasına neden olmuş, unutulmaya yüz tutmuş olan doğal boya ve boyacılık tekrar 

önem kazanmaya, bireysel ve endüstriyel çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.  

Anadolu’da doğal boya kaynağı olarak kullanılabilecek çok geniş bir bitki 

çeşitliliğibulunduğu ve geçmişte bu boya kaynakların kullanımı ile çeşitli tekstil ürünleri, halı, 

kilim üretildiği bilinmektedir. 

Buçalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğal florasında bulunan kızılağaç kabuğunun 

boyar madde olarak kullanılması planlanmıştır. Bu amaçla kızılağaç kabuklarının kaynatılması 

sonucu elde edilen boyar madde ile 100/100 pamuklu, ham kumaş boyanmış, boyanın sabitleme 

işlemi yapıldıktan sonra tasarım giysi üretilmiştir. Sonuç olarak doğal gereçler kullanılarak 

ekolojik giysi taleplerinin karşılanabileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Doğal Boyar Madde, Kızılağaç, Kızılağaç Kabuğu, 

Ekolojik Tasarım Giysi 

 

ABSTRACT 

Because of the sidebeffects of synthetic dyes, as in many other fields, today the search 

for return to nature has started in textile field and textile products woven with natural fiber and 

dyed with vegetable dye have been sought. Adverse effects such as diseases and allergic 

conditions caused by these side effects have increased the interest in ecological and organic 

products, natural dyeing, which has become almost forgotten, started to gain importance again 

and started to have a place in various private and industrial fields. 

Various textile products, carpets and rugs have been produced with the use of natural dye 

sources of Anatolia, with a wide variety of plants and the use of these dye sources in the past. 

In this study, it is planned to use alder bark which is found in the natural flora of Eastern 

Black Sea Region as dyestuff. For this purpose, 100/100 cotton, raw fabric was dyed with dyes 

obtained by boiling of alder shells, after fixing the paint, the design cloth was produced. As a 

result, it was seen that ecological clothing demands can be supply by using natural tools. 

Keywords:Textile, Natural Dyestuff, Alder, Alder Bark, Ecological Clothing Design 
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HİSAR TEPE KAZILARINDA BULUNAN SERAMİK OBJELERİN ÜZERİNDEKİ 

MOTİFLERİN İNCELENMESİ  

 

Amaneh MANAFİDİZAJİ 

Tebriz İslami Sanatlar Üniversitesi  

 

 

ÖZET 

 Çağdaş seramik sanatı geleneksel ve işlevsel ürünler üzerine kurulmuştur.Bu ürünler 

sadece kişiyi değil o çağın inancını, kültürünü, yaşam tarzını ve düşüncelerini açığa 

çıkarmaktadır.  İran’ın ilk uygarlıklara sığınak olan Damgan ilçesindeki Hisar tepesi kazılarında 

bulunmuş olan çanak çömlek örnekleri incelendiğinde bu bölgedeki yaşamın milattan önce dört 

binli yıllara kadar dayandığı görülmektedir. Hisar tepedeki kazılarda bulunan eşyalar özellikle 

seramik parçaların karbon analizleri sonuçlarına göre, bölgede çıkan ürünlerin Kalkolitik Çağda 

(bakır devri 4500- 3000) ve Bronz Çağında ( M.Ö. 3000- 1500) üretildiği saptanmıştır. Bu 

çağlar sürecinde Hisar Tepe’de yaşayan üç uygarlık döneminde yapılan seramik objeler, motif 

ve üretim tekniği açısından üç farklı döneme ayrılmaktadır. Farklı dönemlerde yapılan 

ürünlerdeki, tasarımların birleşimi, negatif – pozitif alan ilişkisi ve kompozisyon gibi görsel 

özellikler açısından birbirine benzemektedir. Ancak ürün dekorlarında görülen ritim, 

tekrarlanma ve çizgilerin özellikleri değişmiştir. Dönemlere ait seramik objeler üzerinde 

bulunan motiflerin benzerliği ve zamanla olan bu küçük değişimler seramik üzerindeki, görsel 

özelliklerin gelişim sürecinin yavaş olmasının göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.   

 Bu araştırmada Hisar Tepe kazılarında elde edilen ve o yörede üretildiği düşünülen 

seramik ürünler üzerindeki motifler incelenip değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hisar Tepe, Dekor motifleri, Seramik. 
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SOSYAL MEDYA VE KÜLTÜREL KİMLİK İLİŞKİSİ ÖRNEĞİ:  

“BİZİM TEMEL VE UŞAKLAR”  

 

ESRA ÇAM 

Ege Üniversitesi 

 

ÖZET 

Folklor ürünlerinin dinamik bir yapıya sahip olması ve de bu yapı gereği sürekli bir 

gelişme ve yeniliğe ayak uydurması söz konusudur. Türk mizahını incelediğimizde, fıkraların, 

asırladır halk arasında sözlü kültür ortamda yaratılıp yaşatıldığını, Tanzimat döneminden sonra 

mizah gazeteciliği ile yeni bir ortam daha eklenerek hem sözlü hem de yazılı edebiyatta 

varlığını sürdürdüğünü yani ikinci sözlü kültür ortamının da dahil olduğunu ifade etmemiz 

mümkündür. Daha sonra ki dönemlerde ise bu ortamlara yeni bir halka olan medyanın da 

eklendiğini görmekteyiz. Medyada da varlığını sürdüren mizah, 20. yüzyıl ile birlikte insan 

hayatına girmeye başlayan ve her geçen gün daha da yaygınlaşan elektronik ortamda karşımıza 

çıkmaktadır.  

Fıkralar, halk edebiyatında önemli bir yere sahip olan ve belli tipler etrafında şekillenen 

türdür. Anadolu’da fıkra denildiğinde akla gelen tiplerin başında hiç şüphesiz Temel ve alt tipler 

olarak adlandırabileceğimiz Fadime, Dursun, İdris gibi Karadenizli tipler gelmektedir. Fıkralar, 

bir cemiyette yaşayanları ortak eğilimleri şekillenmekte ve böylece Temel, Dursun, Fadime vd. 

Karadeniz halkının yaratmış olduğu ve kendilerinden izler barındıran “bölge tipleri” olarak 

mizah türünde yerlerini almaktadır. Temel/Karadeniz fıkralarını da incelediğimizde sözlü 

kültür ortamı, yazılı kültür ortamında yaşadıkları gibi yakın tarihlerde hayatımıza giren 

elektronik kültür ortamında da yerlerini aldıklarını görmekteyiz.  

Çalışmamızda, Türk mizah türünde önemli bir yere sahip olan Temel/Karadenizli 

fıkralarının sanal alem olarak adlandırılan; YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterst, 

Bloglar gibi geniş bir skala çerçevesinde yerlerini belirleyerek, kültürel kimliğe ve kolektif 

hafızaya katkıları açısından değerlendirme yapılacak ve aynı zamanda elektronik ortamın 

fıkralar ve fıkra tipleri bağlamında avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Temel/Karadenizli, Fıkra, Sosyal Medya, Kültürel Kimlik 
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SİLO SENDROMU VE ÖRGÜTSEL İKLİM İLİŞKİSİ : BANKACILIK 

SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA 

 

Dr. Gültekin GÜRÇAY 

 

ÖZET 

Örgütler, geliştikçe farklı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Örgütsel Körlük ve 

Silo Sendromu özellikle hızlı büyüyen ve bölümlenen örgütlerin karşılaştığı hastalıklardandır. 

Örgüt içerisindeki bölümlerin birbirleri ile kopuk, sadece kendine odaklı, etkileşimsiz olma 

durumu silo sendromu olarak adlandırılmaktadır. Örgüt iklimi ise üyelerin örgüte ilişkin 

algılarıdır ve bireylerin davranışları üzerinde etkindir. Yöneticiler bu algıyı değerlendirerek 

örgüt içerisindeki sorun ve zaafiyetler hakkında fikir ve strateji geliştirmektedirler. 

Bu araştırma silo sendromu ve örgüt iklimi arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı 

hedeflemektedir. Bu ilişkinin tespiti, büyüyen örgütlerdeki karşılaşılan sorunlara ve çözüm 

yollarına ışık tutacağı düşünülmektedir.  

Araştırma için ülkenin hızla büyüyen bankacılık sektörü seçilmiştir. Sektör çalışanlarına 

anket uygulanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle analiz 

edilerek değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Silo Sendromu, Örgüt İklimi, Bankacılık 
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KAMU HARCAMALARININ TAKİP EDİLMESİ VE VERGİ UYUMU 

 

Prof. Dr. Mehmet TUNÇER  

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

  

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ARIMAN  

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmada mükelleflerin kamu harcamalarını takip etmelerinin vergi uyumuna 

etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Buna göre, “kamu harcamalarının takip edilmesinin, 

mükelleflerin vergi uyumuna bir etkisi var mıdır?” sorusuna cevap aranmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda öncelikle vergi uyumunu konu alan ve farklı gruplar için daha önceden yapılmış 

çalışmalar incelenmiştir. Bu bağlamda mükelleflerin kamu harcamalarını takip etmelerinin mali 

bağlantı kurmalarında etkili olduğu görülmüştür. Mali bağlantının, kamu harcamaları ve 

vergiler arasındaki bağın kurulması olarak tanımlandığı ve mükelleflerin kamu harcamalarını 

takip etmelerinden etkilendiği söylenebilir. Mükelleflerin vergileri kamu harcamalarının 

karşılığı olarak gördüğü ve bu anlamda mükelleflerin kamu harcamalarını takip etmelerinin 

onlara ilişkin oluşan algılarına yön vermek koşuluyla vergi ile ilgili işlemlerini tam ve 

zamanında yerine getirmelerini etkilediği de söylenebilir. Mükellefler kamu harcamalarının ne 

oranda ve nerelere yapıldığını gerek devletlerin harcamaların duyurulması ile ilgili 

görevlendirdikleri organları aracılığıyla gerekse de The Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) ve World Bank gibi uluslararası kuruluşların web sayfaları 

aracılığıyla takip etme imkânlarına sahiptirler. Türkiye’de mükellefler T. C. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı çatısı altında olan Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) web sayfası 

aracılığıyla kamu harcamalarının nerelere ve ne oranda yapıldığını takip imkânına sahiptirler. 

OECD “Yetenekler Görünümü 2019” isimli bir çalışma yayınlamıştır. Bu çalışma göz önünde 

bulundurulduğunda mükelleflerin kamu harcamalarını takip etmek için sahip oldukları 

imkânların yeterli olmayabileceği söylenebilir. Genel olarak yapılan incelemeler doğrultusunda 

elde edilen tespitler ile mükelleflerin kamu harcamalarını takip etmelerinin mali bağlantı 

kurmalarını ve dolayısıyla vergi uyumlarının etkilediği görülmüştür. Böylelikle mükelleflerin 

vergi ile ilgili işlemlerini tam ve zamanında yerine getirmeleri için kamu harcamalarını takip 

etmelerinin sağlanmasının uyum ile ilgili politika yapıcıları tarafından dikkate alınmasının 

önemli olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Vergi Uyumu, Mali Bağlantı 
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MÜKELLEFLERİN VERGİ UYUMUNU ARTIRMADA GÜVENİN ROLÜ 

 

 

Prof. Dr. Mehmet TUNÇER  

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ARIMAN  

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmada mükelleflerin devlete ve diğer mükelleflere olan güveninin vergi uyumuna 

etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Buna göre,  “güvenin, mükelleflerin vergi uyumuna bir 

etkisi var mıdır?” sorusuna cevap aranmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle vergi 

uyumunu etkileyen faktörlerin ve değişkenlerin araştırıldığı daha önce yapılmış çalışmalar 

incelenmiştir. Bu bağlamda 1990’lı yıllar sonrasında vergi uyumunu konu alan çalışmalarda 

güvenin, gerek devlet-mükellef gerekse de mükellef-mükellef arasındaki ilişkilerde 

benimsenen öncelikli perspektif olduğu görülmüştür. Devlet ile mükellefler arası ilişki dikey 

karşılıklılık perspektifinde ele alınmaktadır. Buna karşın mükellefler ile diğer mükellefler 

arasındaki ilişki yatay karşılıklılık perspektifinde ele alınmaktadır. Dikey karşılıklılık 

perspektifinde devlet mükelleflere vergi ile ilgili yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine 

getirecekleri bir başka ifade ile vergiye uyum gösterecekleri konusunda güvenmektedir. Yine 

dikey karşılıklılık perspektifinde mükellefler vergi ile ilgili işlemlerini tam ve zamanında yerine 

getirememeleri halinde devletin; yapıcı bir süreci takip edeceğine, onların haklarını 

koruyacağına güvenmektedir. Ayrıca mükellefler devletin vergi ile ilgili sorumluluklarını yerin 

getirmeyen mükellefleri cezalandıracağına ve bunların yanı sıra devletin vergiler ile elde ettiği 

gelirleri etkin ve verimli bir şekilde harcayacağına da güvenmektedir. Yatay karşılıklılık 

perspektifinde ise, mükellefler diğer mükelleflere vergi ile ilgili yükümlülüklerini tam ve 

zamanında yerine getireceği hususunda güvenmektedir. Yine yatay karşılıklılık perspektifinde 

mükellefler toplumsal ihtiyaçların karşılanması için toplumu oluşturan her bireyin mali gücüne 

göre vergi ödeyeceği hususunda da diğer mükelleflere güvenmektedir. Böylelikle karşılıklı 

güvenin tesis edilmesi ile vergi uyumunun sağlanabileceğinin ileri sürüldüğü görülmektedir. 

Genel olarak bu çalışma için yapılan incelemeler doğrultusunda elde edilen tespitler ile devletin 

kurumlarıyla ve çalışanlarıyla güvenilir olmasının ve mükelleflerin diğer mükelleflere 

duydukları güvenin vergi uyumunu etkilediği görülmüştür. Böylelikle mükelleflerin vergi ile 

ilgili işlemlerini tam ve zamanında yerine getirmeleri için devlete ve diğer mükelleflere güvenin 

tesis edilmesinin uyum ile ilgili politika yapıcıları tarafından dikkate alınmasının ne denli önem 

arz ettiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Uyumu, Güven, Dikey Karşılıklılık, Yatay Karşılıklılık 
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PAZARLAMADA REKABET STRATEJİLERİ VE YÖNLENDİREN GÜÇLER 

 

 

Esra ÖZKAN PİR 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Rekabetin artmasıyla birlikte değişen ve karmaşık hale gelen bir çevrede, örgütlerin 

varlıklarını sürdürebilmeleri ve üstün performans sergileyebilmeleri her şeyden önce çevresel 

değişimleri algılayabilmelerine ve bu değişimlere uygun stratejiler geliştirmelerine 

bağlıdır.Rekabet stratejisinin belirlenmesinin temelinde, bir firmanın çevresi ile 

değerlendirilmesi yatmaktadır. İlgili çevre, sosyal ve ekonomik güçleri kapsayacak kadar geniş 

olmasına rağmen, şirketin çevrenin en önemli unsuru içinde rekabet ettiği sektör veya 

sektörlerdir. Mevcut Rakipler Arasındaki Rekabetin Yoğunluğu: “Mevcut rakipler arasındaki 

rekabet, fiyat rekabeti, reklam savaşları, pazara yeni ürünler getirilmesi, genişletilmiş müşteri 

hizmetleri veya garantiler gibi uygun bir konuma ulaşmak için bir eylem şeklidir. Rekabetin 

ortaya çıkmasının nedeni, bir ya da daha fazla muhalifin baskıyı hissetmesi ya da pozisyonlarını 

iyileştirme fırsatları geliştirmesidir.  

Başka bir ifadeyle rekabet stratejisi, rekabetin olduğu ortamda rekabet avantajının nasıl 

elde edileceği ve rekabet üstünlüğünün nasıl sağlanacağıyla ilgilenmektedir. Rekabet 

stratejilerinin asıl amacı, sektörde var olan kuralları firmanın lehine çevirip rekabet 

üstünlüğünün elde edilmesini sağlamaktır. Yapılmış olan bu çalışmada pazarlama alanında 

mevcut bulunan rekabet stratejileri detaylı olarak incelenerek bu rekabet stratejilerini 

yönlendiren güçler ve başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken konular ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Pazarlama, Rekabet, Rekabet Stratejileri 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN ETİK PAZARLAMANIN ÖNEMİ 

 

 

Esra ÖZKAN PİR 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Son yıllarda yaşanan sosyo-ekonomik sorunlar, çevre sorunları, doğal kaynakların hızlı 

bir şekilde tüketilmesi ve bu tüketim düzeninin doğada meydana getirdiği tahribatlar, 

tüketicilerin sosyal konularda bilinçliliğini ve duyarlılığını artırmıştır. Bu durum tüketicilerin 

tüketim alışkanlıklarında ve satın alma davranışlarında değişmeler meydana getirmiştir. 

Günümüzde tüketicilerin bir ürünü satın alırken ürünün fiyatı, kalitesi, fonksiyonel 

özelliklerinin yanında çevreye ve topluma ne tür etkilerinin olduğunu, ürünü satışa sunan 

firmanın etik değerleri ve topluma fayda sağlayıp sağlamadığı gibi konuları göz önünde 

bulundurmaları kurumsal sosyal sorumluluk ve etik pazarlama uygulamalarını işletmeler için 

bir gereklilik haline getirmiştir.“Pazarlama etiği”, pazarlama uygulamalarına ilişkin doğru ve 

yanlış olan davranışları birbirinden ayırmamıza yardımcı olan ahlaki ilkelerdir. Toplumsal 

ihtiyaçları dikkate almayan, toplumsal fayda oluşturmayan ve sosyal sorumlulukları göz ardı 

eden her türlü pazarlama faaliyetleriyle pazara sunulan mal ve hizmetlerin ahlaki sorun 

oluşturacağı açıktır. Varlıklarını sürdürmek isteyen işletmelerin, faaliyetlerinde etik ilke ve 

standartlara uygun davranması, bu noktada toplumun isteklerine ve ihtiyaçlarına duyarlı olması, 

çevreyi koruması, toplumsal problemlere çözüm getirmek üzere çeşitli projelere destek vermesi 

günümüzün vazgeçilmez zorunluluklarından biridir. 

Bu çalışmada etik pazarlama anlayışı terimsel olarak ele alınıp sürdürülebilir kalkınma 

üzerinde etkileri tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Pazarlama, Pazarlama Etiği, Sürdürülebilir Kalkınma  
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ORMAN DEPOSU YÖNETİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ: (KURTÇİMENİ 

ORMAN DEPOSU ÖRNEĞİ) 

 

Prof. Dr. Sezgin ÖZDEN 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

 

Emin MENTEŞE 

Çankırı Karatekin Üniversitesi FBE 

 

ÖZET 

Orman depoları ormanda üretilen emvalin alıcıya teslimine kadar geçici olarak 

depolandığı yerlerdir. Orman depo işletmesi orman işletme müdürlüğünün bir alt işletmesi 

olarak işletmesine getirdiği ekonomik yükün, işletmenin ekonomik etkinliğini sağlamak üzere 

sağlıklı bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Bunun için yöneticinin alacağı inisiyatif ve 

kararlar makul, uygulanabilir bir şekilde ekonomik analizlere ışık tutmalıdır. Yöneticinin 

kendisinin vereceği kararların, mevzuat çerçevesinde yetkili olduğu kararlar ile uyumlu ve 

örtüşmesi gerekmektedir. Ekonomik analizin doğru ve güvenilir olması için, doğru teknik bilgi 

ve birikimin olmasının yanında uygulanabilir olması da gerekmektedir. Bunlardan başka piyasa 

analizine, ürün analizine, pazar analizine, müşteri analizine, fiyat analizine ve iş analizine de 

yer verilmiştir. Ayrıca orman depo işletmesinin gider sınıflarından hasat giderleri, taşıma 

giderleri, kültür giderleri ve idare giderleri, amortisman ve muhasebe giderlerini minimize 

etmenin yolları ve yöntemleri araştırılmıştır. Bu başlıklar ve kavramlar mikro ekonomik analiz 

yöntemleriyle değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetici kararları, Teknik bilgi ve uygulama, Analizler, Giderler 
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YENİ EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK:  

GİRİŞİM SERMAYESİ HİZMETLERİ ve GİRİŞİMCİLERİN FİNANSMAN 

SORUNU 

 

Fatih Mehmet FETTAHLIOĞLU 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

 

Doç. Dr. Umut ÇAKMAK 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

ÖZET 

Bilim ve teknolojik gelişmelerin çok etkili olarak yapıldığı yaşadığımız dünyada yeni 

buluşları yapacak mucitler ön plana çıkmaktadır.  Eskiden şirketler çok güçlü bir yatırımla ve 

sermaye ile var olurken, günümüzde bu sistem değişmiştir. Bir fikri olup, ancak sermeyesi 

olmayanın da güçlü bir inovasyon ile büyük bir şirkete dönüştüğünü görmekteyiz. Bugün 

A.B.D de bilinen büyük firmaların bu şekilde garaj larda birkaç arkadaş tarafından kurular 

başlandığını bilmekteyiz. Bu fikri olan yeni mucitler başlangıç sermayeleri olmayan 

girişimcilerdi. Girişimcilik, ülke ekonomisinin güçlenmesi ve rekabet avantajını yakalaması 

için önemlidir. Yeniliklerin çok hızlı geliştiği dünyada artık sürekli değişimlerden geri 

kalmamak için girişimciliğin desteklenmesi gerekmektedir. Girişimciler gelişmiş ülkelerde 

daha yaygın ve geniş destekler alırken ülkemizde bu desteklerin henüz yetersiz olduğunu 

görmekteyiz. Girişimcilere birçok alanda destekler verilmeye çalışılırken bu bağlantıların 

koordineli olarak işletilmesi kaçınılmazdır. Girişimcilikten bahsederken bunun tek başına değil 

bir sistem olarak ele alınması gerekmektedir. Bu sisteme girişimcilik ekosistemi denir.  

Girişimcilik ekosisteminin ülke geneline yayılarak bölgeler halinde ekonomik katkı sağlayacağı 

aşikârdır. Girişimcinin fikri sermayesi bulunmaktadır ancak maddi sermayesi yersizdir. 

Girişimcilerin en büyük sorunu finansman yetersizliğidir. Bu sorunun çözümü de girişim 

sermayesinin geliştirilmesinden geçmektedir. Girişimciler finans ararken zorlanmaktadırlar. 

Özellikle finans kuruluşları, ticari bankalar teminat ve kredibilite aramaktadırlar. Ancak girişim 

sermayedarları girişimciye destek olurken bir teminat istememektedirler. Girişim sermayedarı 

için öncelik girişimin başarısıdır. Buna ek olarak girişim sürecinin başlangıcı girişim sermayesi 

için en riskli yatırımlarda yer almaktadır. Ancak riskli yatırımında kazancı yüksek olacaktır. 

Girişim sermayedarı girişimciye sadece finansman desteği değil aynı zamanda yönlendirme ve 

mentörlükte yapmaktadır. Çalışmada, Ülkemizde son yıllarda etkinliği artan girişimcilerin, 

girişimci ekosistemi içerisinde, desteklenmesi için girişim sermayesindeki yapısal bozukluklar 

incelenerek, bunların geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.    

Anahtar Kelimeler: Yeni Ekonomi, Endüstri 4.0, Girişim, Girişimcilik, Girişimcilik 

ekosistemi, Girişim Sermayesi, Girişimcilerin Finansman Sorunu 
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GÖRDES İLÇESİ’NDE TARIMSAL FAALİYETLER1 

AGRICULTURAL ACTIVITIES IN GÖRDES DISTRICT 

 

Arş. Gör. Dr. Ferdi AKBAŞ 

Atatürk Üniversitesi 

 

Dr. Öğr. Üyesi Cemal SEVİNDİ 

Atatürk Üniversitesi 

 

Öğr. Gör.  Şule DEMİR 

Gümüşhane Üniversitesi 

ÖZET 

Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü sınırları içerisinde yer alan Gördes, idari bakımdan 

Manisa iline bağlıdır. Morfolojik olarak engebeli bir yapıya sahip olan yörede, halkın büyük 

bir bölümü geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Araştırma sahasını oluşturan Gördes 

İlçesi’nde tarım arazileri parçalı bir dokuya sahiptir. Daha çok jeomorfolojik özelliklerden 

kaynaklanan bu durum, verim-kazanç ilişkisini negatif yönde etkilemektedir. Tarımdaki verimi 

olumsuz olarak etkileyen diğer etkenler ise nadas yöntemi ile sulamanın yetersizliğidir. 

Bunların yanında tarımsal üretimin olmazsa olmazlarından birini kooperatifleşme 

oluşturmaktadır. İlçede kooperatifleşme sürecine dair herhangi bir çalışmanın olmaması, hem 

üreticiyi hem de tüketiciyi zor durumda bırakmaktadır. Çünkü kooperatif mevcut yapısıyla 

çiftçiyi gerek doğal gerekse beşeri afetlere karşı koruyarak üretimde sürekliliğinin 

sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu yapının acilen kurulması ve yöredeki çiftçilerinin 

tamamının kooperatif bünyesine dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde hem üretilen ürünler 

çiftçi zarar ettirmeden ve uygun fiyatlarla tüketiciye ulaşacak hem de üretimin devamlılığı 

sağlanacaktır. Son olarak ilçede tarım sigortalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Olası bir 

durumda (sel, kuraklık gibi) üreticilerin zararlarının karşılanarak üretim sürecinin aksamasının 

önüne geçilmelidir. Bu sorunların çözülmesi toprak kaybını önleyeceği gibi verim-gelir 

münasebetini de pozitif duruma çekecektir.  

Anahtar Kelimeler: Gördes, Tarım, Sulama, Nadas 

ABSTRACT 

Located within the boundaries of the Aegean region, Gordes is administratively 

dependent on Manisa province. In the region, which has a morphologically rugged structure, a 

large part of the population provides their livelihoods with agriculture and animal husbandry. 

In Gördes district, which constitutes the research area, agricultural lands have a piece of tissue. 

This situation, mostly caused by geomorphological properties, affects the relationship between 

 
1 Bu Çalışma Ferdi Akbaş Tarafından 2019 Yılında Tamamlanan Gördes İlçesi’nin Coğrafyası Adlı Doktora 

Tezinden Üretilmiştir 
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yield and earnings in a negative way. Other factors that adversely affect the yield in agriculture 

are insufficient irrigation by Nadas method. In addition, one of the essential factors of 

agricultural production is co-operative. The lack of any work on the cooperative process in the 

district leaves both the producer and the consumer in a difficult situation. Because with its 

current structure, the cooperative helps ensure continuity in production by protecting the farmer 

against natural and human disasters. This structure needs to be established urgently and all 

farmers in the region should be included in the cooperative structure. In this way, the products 

produced will reach the consumer without harming the farmers and At Reasonable Prices, as 

well as the continuity of production will be provided. Finally, agricultural insurance needs to 

be expanded in the district. In a possible case (flood, drought, etc.) producers ' losses should be 

compensated to prevent the disruption of the production process. 

Keywords: Gördes, Agriculture, Irrigation, Fallow 
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MANİSA İLİNDE ARICILIK 

BEE-RAISING IN MANISA PROVINCE 

 

Arş. Gör. Dr. Ferdi AKBAŞ 

Atatürk Üniversitesi 

 

 Dr. Öğr. Üyesi. Cemal SEVİNDİ 

Atatürk Üniversitesi 

 

Öğr. Gör. Şule DEMİR 

Gümüşhane Üniversitesi 

ÖZET 

Bu araştırmada Manisa İlindeki arıcılık faaliyetleri analiz edilmiştir. Araştırmanın esas 

amacı Manisa ilinin arıcılık potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Sahip olduğu coğrafi özelliklerle 

arıcılık açısından büyük bir potansiyeli bünyesinde barındıran Manisa’da bu faaliyetin etkinlik 

sahasının daha da genişletilebilmesi ve daha çok bireyin bu alana yönlendirilmesi için yapılması 

gerekenleri tespit etmek araştırmanın diğer gayesidir.  Bu araştırmada sahada yapılan arazi 

gözlemleri, Türkiye İstatistik Kurumu ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Manisa 

ili ile ilgili arıcılık istatistikleri ile raporları ve ilde arıcılıkla uğraşan çiftçilerle yapılan 

mülakatlardan faydalanılmıştır. Elde edilen veriler göz önünde bulundurularak ilin mevcut 

arıcılık yapısı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Sonraki süreçte ise arıcılık ve özellikle de 

Manisa ile ilgili yapılmış olan çeşitli bilim dallarına ait çalışmalar gözden geçirilmiş ve uygun 

bulunanlardan faydalanılmıştır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizin bütün coğrafi 

bölgelerinde sürdürülen arıcılık Manisa ilinde de ekonomik faaliyet olarak yapılmaktadır. 

Araştırma sahasının uygun iklim özelliklerinin yanında zengin bitki örtüsü bu faaliyet için 

elverişli coğrafi koşulları hazırlamaktadır. Akdeniz flora bölgesi sınırları içerisinde yer alan 

Manisa’da, arıcılık faaliyetlerine yabancı olmayan üreticilerin varlığı ve ilin sahip olduğu 

coğrafi konum bu faaliyetin gelişmesini sağlamıştır. Ayrıca ilin morfolojik yapısı flora 

çeşitliliğinde önemli olurken, topografik parametrelerin de bu koşulları desteklediği 

belirlenmiştir. Çalışmada Arıcılık faaliyeti için gerekli doğal ortam özellikleri, kovan sayısı-bal 

ve bal mumu üretimi verileri gibi başlıklarda ele alınmış, tablo haline getirilen veriler arazi 

çalışmasıyla desteklenmiştir. Arıcıların klimatik koşullardaki değişime bağlı arı faaliyetlerin 

olumsuz etkilenmesi, balın ticaretindeki güven ve kalite problemleri, koloni zararlıları bunlara 

ek olarak, zirai mücadeledeki kontrolsüz uygulamalarının toplu arı teleflerine neden olması gibi 

sorunlarla karşılaştığı bilgilerine ulaşılmıştır. Manisa ilinde Arıcılık için verilen teşvikler, bu 

ekonomik üretim faaliyetinin yaygınlaşmasını sağlayan önemli bir faktör olduğundan bu 

teşviklerin kontrol ve takibine ihtiyaç olduğu da tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Konum, Manisa, Arıcılık, Bitki Örtüsü.  
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ABSTRACT 

In this research, beekeeping activities in Manisa province were analyzed. The main 

purpose of the research is to reveal the beekeeping potential of Manisa province. In Manisa, 

which has a great potential in terms of beekeeping with its geographical features, it is the other 

aim of the research to determine what needs to be done in order to expand the field of activity 

and to direct more individuals to this area. In this research, the field observations, the statistics 

of Turkey and Manisa Provincial Directorate of Agriculture and Forestry, beekeeping statistics 

and reports related to the province of Manisa and interviews with farmers engaged in 

beekeeping in the province were used. The existing beekeeping structure of the province was 

tried to be revealed by considering the data obtained. In the next process, studies related to 

beekeeping and especially Manisa were reviewed and the appropriate ones were taken 

advantage of. As in many countries, beekeeping, which is maintained in all geographical 

regions of our country, is carried out as an economic activity in Manisa province. In addition 

to the appropriate climate characteristics of the research site, rich vegetation prepares favorable 

geographical conditions for this activity. In Manisa, located within the borders of the 

Mediterranean flora region, the presence of producers who are not foreign to beekeeping 

activities and the geographical location of the province ensured the development of this activity. 

In addition, the morphological structure of the province was important in flora diversity, while 

topographic parameters were determined to support these conditions. In the study, natural 

environment characteristics required for beekeeping activity, number of Hives-Honey and 

honey wax production data were discussed in such topics as, table data was supported by the 

land study. The information that beekeepers face such problems as the negative impact of bee 

activities due to the change in climatic conditions, trust and quality problems in the honey trade, 

colony pests in addition to these, the uncontrolled practices in the agricultural struggle to cause 

mass bee phones has been reached. Since the incentives given for beekeeping in Manisa 

province are an important factor enabling the expansion of this economic production activity, 

it has also been determined that control and follow-up of these incentives are needed. 

Keywords: Geographical Location, Manisa, Beekeeping, Vegetation.  
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6728 SAYILI KANUNLA GELEN BİR DEĞİŞİKLİK: MUHTASAR VE PPRİM 

HİZMET BEYANNAMESİ 

 

Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 

Araş. Gör., Neslihan KARAKUŞ BÜYÜKBEN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Mükellef, vergi kanunlara göre üzerine vergi borcu düşen gerçek ya da tüzel kişiler olarak 

tanımlanmaktadır. Vergi kanunlarına göre mükelleflerin yerine getirmesi gereken birtakım 

yükümlülükler bulunmaktadır. Ancak vergi kanunlarında sadece vergi mükelleflerinin 

yükümlülükleri değil vergi sorumlularının ödevleri de yer almaktadır. Bu ödevlerden birisi, 

kesinti yoluyla (stopaj) vergi mükelleflerinin vergilerini beyan edip, ödemektir. Kaynakta 

kesilen vergilerin beyanı muhtasar beyanname ile yapılmaktadır. Kaynakta kesilen verginin 

beyan edilmesinde kullanılan muhtasar beyanname 6728 sayılı Kanun ile birlikte bir değişliğe 

uğramış ve aylık prim hizmet bildirimi ile birleştirilmiştir. Bu birleşme neticesinde çalışanların 

aylık prim ve hizmet bilgilerine ilişkin bilgiler ile kaynakta yapılan kesintiler tek bir bildirimle 

yapılacak olup, bu bildirimin nasıl yapılacağı Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel 

Tebliğlerinde açıklanmıştır. Geçiş dönemi uygulamasına başlanmakla birlikte birkaç defa 

ertelenme sonrasında 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla tüm ülkede başlayacak olan bu yeni 

uygulama ile tasarruf ve etkinlik amaçlanmak ise de yeni uygulamayla birlikte ücret gizliliğinin 

zedelemesi, gerekli eğitim ve tecrübeye sahip olmayanlar (vergi kesintisi olmamakla birlikte 

SGK bakımından bildirim yapılması gerekenler) tarafından bu beyannameyi düzenleme 

zorunluluğu getirmesi gibi sorun niteliğinde birtakım hususların ortaya çıkması 

beklenmektedir. 

Anahtar Kelime: 6728 Sayılı Kanun, Muhtasar Beyanname, Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi 
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 PLASTİK POŞET KULLANIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER: AB VE TÜRKİYE 

UYGULAMALARI 

Doç. Dr., İhsan Cemil DEMİR 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 

Araş. Gör., Senem KOÇ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Plastik poşetler günlük hayatımızda oldukça yaygın olarak kullanılan malzemelerden biridir. 

Kullanım alanının çeşitliliği açısından oldukça yoğun fayda yaratan plastik poşetler, CO2 emisyonu, su 

kirliliği ve katı atık gibi oldukça ciddi sorunlara yol açabilmektedirler. Bu sorunların en önemli nedeni 

plastik poşetlerin üretiminde petrol atıklarının kullanılıyor olmasıdır. Dolayısıyla da poşet kullanımının 

doğal yaşamı olumsuz etkilediğini, doğadaki canlılara zarar verdiğini söylemek mümkündür. Bu 

sorunlara çözüm üretmek/üretebilmek adına çeşitli yöntemler araştırılmıştır ve çevre vergileri ile çevre 

kirliliğinin azaltılmasının mümkün olabileceği bununla birlikte çevre sorunlarının giderilmesinde 

gerekli finansmanın sağlanabileceği düşünülmüştür. Bu sorunlarla başa çıkabilmek adına ise plastik 

poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik vergisel tedbirler, ülkeler düzeyinde çevrenin ve doğal 

kaynakların korunmasının makul bir yolu olarak uygulamaya konulmaktadır. Bu kapsamda çalışmada 

uygulamada olan plastik poşet kullanımıyla ilgili yasak ve vergilerin gerekliliği değerlendirilmiş, 

sonrasında ise AB ve Türkiye'de plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik yapılan düzenlemeler 

incelenmiştir. 

Avrupa Parlamentosu 2015 yılı Nisan ayında, "Plastik Poşet Direktifi" ni kabul etmiş, bu 

kapsamda hükümetlerin 2018 yılı sonuna kadar plastik poşetler üzerinden vergi alınmasını, 2019 yılı 

sonuna kadar kişi başı poşet kullanımının 90'a düşmesini ve 2025 yılı sonunda ise 40 poşete düşmesi 

planlanmıştır. Türkiye ise bu sürece 2018 yılında yapılan yasal düzenlemeyle dahil olmuştur. Yapılan 

düzenlemeyle itibaren Kanunda plastik poşetler üzerinden vergi alınması çevre sorunlarıyla mücadele 

kapsamında çevre kirliliğinin azaltılması ve önlenmesiyle ilişkilendirilmiştir. Düzenleme kapsamında 

2019 yılından itibaren Türkiye'de plastik poşetler 25 kr. ücrete tabi tutulmuştur. Devlet açısından vergi 

benzeri gelir olarak nitelendirilebilecek bu uygulamanın plastik poşet kullanımında azalma 

sağlayabilmesi beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Plastik Poşet Vergisi, Dışsallıklar, Çevre Kirliliği 
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

 

M. Hanefi CALP  

Karadeniz Teknik Üniversitesi  

 

Ahmet DOĞAN  

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

 

ÖZET 

Sürekli değişen ve gelişen bilgi çağında, işletmeler her türlü rekabet koşullarına ayak 

uydurmak zorundadırlar. Bunu sağlamanın en etkili yollarından biri bilgi ve iletişim 

teknolojilerine yatırım yapmaktır. Günümüzde artık işletmeler, iş süreçlerini geleneksel 

yöntemlerden ziyade teknoloji altyapılarını kullanarak gerçekleştirmeyi tercih etmektedirler. 

Çünkü bünyelerinde oluşturdukları farklı birim veya yapılar iş süreçlerinin biçimlerini 

değiştirmiştir. Bu noktada, insan kaynakları yönetim süreçleri de bu değişimden önemli ölçüde 

etkilenmiştir. İşletmeler, kurumsal hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşmaları için para, 

malzeme, yer, zaman ve personel gibi birtakım kaynaklara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu 

kaynaklar içerisinde en önemlisi de personel veya insan kaynağıdır. İnsan kaynağının etkili ve 

başarılı bir şekilde yönetilmesi ile herşeyden önce özellikle işgücünün dengeli dağıtımı 

sağlanmaktadır. Böylece şirketlerde üretilen ürünlerdeki hata oranı düşmekte, kaliteli ürün ve 

hizmet düzeyi artmakta, personeller arasındaki iletişim ve motivasyon üst seviyeye çıkmakta 

ve personel ile yönetici arasında her bakımdan uyum sağlanmaktadır. Dolayısıyla, insan 

kaynağının herhangi bir teknik veya teknolojiden yararlanmadan yönetilmesi işletmeler 

açısından hem oldukça zor hem de hata yapma olasılıkları yüksek olmaktadır. Bu noktada, tüm 

dünyada yer edinen ve işletmelerin daha kolay ve başarılı bir şekilde yönetilmesine imkan veren 

ve böylece zorlu rekabet ortamında ayakta kalmasında etkin bir rol oynayan teknolojik gelişim 

gündeme gelmektedir. Teknolojik gelişim temelde işletme kaynaklarının etkili yönetilmesi 

amacıyla bir dijital dönüşüm ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmada, insan kaynakları yönetim 

süreçlerinde dijital dönüşüm konusu incelenmiştir. Çalışmanın amacı, işletmelerde 

gerçekleştirilen insan kaynakları yönetim süreçleri üzerinde dijital dönüşümün etkilerini ortaya 

koymak ve böylece işletmeler için alternatif bir yönetim stratejisi sunmaktır. Sonuç olarak, 

çalışmanın, işletmelerin insan kaynaklarını yönetiminde ve genel olarak işletme rekabet 

gücünün arttırılmasında önemli sonuçlar doğurduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, Yönetim, Dijital Dönüşüm 

 

ABSTRACT 

In a constantly changing and evolving information age, businesses have to keep up with 

all kinds of competition conditions. One of the most effective ways to achieve this is to invest 

in information and communication technologies. Nowadays, businesses prefer to realize their 

business processes by using technology infrastructures rather than traditional methods. Because 

the different units or structures they have formed within their structure have changed the forms 
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of business processes. At this point, human resources management processes have been affected 

significantly by this change. Businesses need some resources such as money, materials, space, 

time and personnel in order to achieve their corporate goals successfully. The most important 

of these resources is personnel or human resources. Effective and successful management of 

human resources ensures especially a balanced distribution of the workforce. Thus, the error 

rate of the products produced in the companies decreases, the quality of products and services 

increases, the communication and motivation between the personnel increases and the harmony 

between the personnel and the manager is ensured. Therefore, it is very difficult for enterprises 

to manage human resources without using any technique or technology and they are highly 

likely to make mistakes. At this point, technological development, which takes place all over 

the world and enables enterprises to be managed more easily and successfully and thus plays 

an active role in surviving in a challenging competitive environment, comes to the agenda. 

Technological development has led to the need for a digital transformation in order to manage 

business resources effectively. In this study, the subject of digital transformation in human 

resources management processes is examined. The aim of the study is to reveal the effects of 

digital transformation on human resource management processes in enterprises and thus to 

provide an alternative management strategy for enterprises. As a result, it can be said that the 

study has important results in managing the human resources of enterprises and increasing the 

business competitiveness in general. 

Keyword: Human Resources, Management, Digital Transformation 
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BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN BİLİŞİM SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNİN 

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 

THE PERFORMANCE MEASUREMENT OF PUBLICLY-TRADED INFORMATION 

TECHNOLOGY SECTORS IN THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE  

 

 

Ahmet DOĞAN  

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

 

M. Hanefi CALP  

Karadeniz Teknik Üniversitesi  

 

ÖZET 

Günümüzde, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bilişim sektöründe hizmet veren 

şirketlerin sayısı ve buna bağlı olarak bu şirketlerin hacimleri her geçen gün artmaktadır. Bu 

noktada bilişim kavramı, bilinenin aksine oldukça karmaşık bir yapıya sahip olup bünyesinde 

donanım, yazılım, ağ, iletişim gibi birçok alanı barındırmaktadır. Dolayısıyla bu durum, 

şirketleri özellikle finansal yönetimi bakımından zorlamakta ve böylece beklenmedik ve telafisi 

imkânsız birtakım sonuçlara sebep olmaktadır. Tüm bu sebepler, çalışmanın önemini ortaya 

koymaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, bilişim sektöründe faaliyet gösteren altı işletmeyi 

-şirketler çalışma içerisinde detaylı verilmiştir. - finansal performanslarına göre 

değerlendirmektir. Bu amaçla, Gri İlişkisel Analiz yöntemi kullanılarak büyüme oranları, 

değerleme oranları, likidite oranları, faaliyet oranları, karlılık oranları ve finansal yapı oranları 

yardımıyla performans ölçümünde bulunulmuştur. Gri İlişkisel Analiz yöntemi, birçok farklı 

alanlarda kullanılabilmekte ve etkili sonuçlar alınabilmektedir. Bu yöntem, veri sayısının az 

olduğu ve dağılımın normal olmadığı problemlere çözümler sunan ve gri sistem teorisinin alt 

başlıklarından biri olan derecelendirme ve sınıflandırma problemlerinde kullanılmaktadır. Gri 

İlişkisel Analiz, her bir kısıt/kriter ile karşılaştırma yapılan referans serisi arasındaki ilişki 

derecesini belirlemeye yarayan bir yöntemdir. Bu kapsamda, çalışmada öncelikle işletmelerin, 

2018 mali yılına ait 12 aylık bir dönemi kapsayan finansal tablolarından elde edilen finansal 

oranlar kullanılmıştır. Daha sonra elde edilen veriler, çok kriterli karar verme yöntemlerinden 

biri olan Gri İlişkisel Analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu analizler sonucu borsada işlem 

gören bilişim sektörü işletmeleri, belirtilen kriterler kullanılarak ait olduğu dönem içesinde 

başarı durumlarına göre sıralanmıştır. Sonuçlar, bilişim sektöründe hizmet veren şirketlerin 

mali durumlarını net bir şekilde görebilmeleri ve bu sonuçlara göre eylem planlarını 

oluşturmaları açısından önem arzetmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bilişim, Borsa İstanbul, Gri İlişkisel Analiz, Performans Ölçümü 

 

ABSTRACT 

Today, with the rapid development of technology, the number of companies serving in 

the IT sector and the size of these companies are increasing day by day. At this point, the 
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concept of informatics, contrary to the known, has a very complex structure and contains many 

fields such as hardware, software, network, and communication. Therefore, this situation forces 

companies to be particularly in terms of financial management and thus leads to unexpected 

and irreversible consequences. All these reasons reveal the importance of the study. In this 

context, the purpose of the study is to evaluate the six firms that are given in detail in the study 

operating in the informatics sector according to their financial performance. For this purpose, 

using the Gray Relational Analysis method, performance measurements were made with the 

help of growth rates, valuation ratios, liquidity ratios, operational ratios, profitability ratios, and 

financial structure ratios. Gray Relational Analysis method can be used in many different fields 

and effective results can be obtained. This method is used in grading and grading problems, 

which is one of the subheadings of gray system theory, which provides solutions to problems 

where the number of data is low and distribution is not normal. Gray Relational Analysis is a 

method for determining the degree of relationship between each constraint/criterion and the 

reference series being compared. In this context, primarily the financial ratios obtained from 

the financial statements of the enterprises covering a 12-month period for the 2018 financial 

year are used. Then, the data obtained were analyzed with Gray Relational Analysis method, 

which is one of the multi-criteria decision-making methods. As a result of these analyzes, the 

IT sector enterprises listed on the stock exchange are ranked according to their success in the 

period they belong using the specified criteria. The results are important for companies in the 

IT sector to have a clear view of their financial situation and to formulate action plans based on 

these results.  

Keywords: Informatics, İstanbul Stock Exchange, Gray Relational Analysis, 

Performance Measurement 
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BORSA İSTANBUL ULUSAL TÜM ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN 

RİSKLERİNİN VE GETİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  

THE COMPARISON OF RISKS AND REVENUES OF COMPANIES TRADED IN ALL 

THE NATIONAL INDEXES OF BORSA ISTANBUL 

 

Ceyda YERDELEN KAYGIN  

Kafkas Üniversitesi 

ÖZET 

Çalışmanın amacı 2014-2018 yılları arasında Borsa İstanbul (BIST) Ulusal Tüm 

Endeksi’nde (XUTUM) işlem gören ve süreklilik gösteren şirketlerin sistematik risklerinin 

(Beta) ve getirilerinin ortalamalarını yıllık baz da karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. 

Çalışmada şirketler;  Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY) kapsamında yer alan ve yer 

almayan olmak üzere iki grup halinde ele alınmıştır. Bu bağlamda her iki işletme grubunun 

riskleri ve getirilerine ait ortalamalar ve bu ortalamalar arasındaki farklar yıllar bazında analiz 

edilmiştir. Çalışmada ayrıca her iki grubun 2014-2018 dönemine ait yıllık risk ve getiri 

ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için anova analiz ve 

değişkenler arasında incelenen dönemde ilişki olup olmadığını belirlemek için de korelasyon 

analizi yapılmıştır.  

 2014-2018 yılları arasında verilerine eksiksiz ulaşılan 46 adet işletme XKURY 

endeksinde yer alırken, 234 işletme ise XKURY endeksinde yer almamaktadır. Analizde 

toplam 280 işletmeye ait 2.800 gözlem ile çalışılmış ve bütün analizler SPSS paket programı 

ile yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda risk ortalamaları XKURY endeksinde yer alan 

şirketlerin 0.8417, XKURY endeksinde yer almayan şirketlerin ise 0.7324 olarak tespit 

edilmiştir. Getiri ortalamaları ise XKURY endeksinde yer alan şirketlerin 12.8804, XKURY 

endeksinde yer almayan şirketlerin ise 22.9210 olduğu saptanmıştır. Gruplar arası farkın 

anlamlılığını test etmek için yapılan bağımsız iki örneklem t-testinde grupların risklerinin ve 

getirilerinin ortalamaları arasındaki fark %95 güven aralığında anlamlı bulunmuştur. Analiz 

sonucunda şirketlerin risklerinin ve getirilerinin ortalamalarının karşılaştırılmasında en fazla 

değerin 2017 yılına ait olduğu gözlemlenmiştir. XKURY endeksinde yer alan şirketlerin 

risklerinin ortalamaları 0.8609 iken, getirilerinin ortalamaları 41.8739 olarak tespit edilmiştir. 

XKURY endeksinde yer almayan şirketlerin risklerinin ortalamaları 0.7585 iken, getirilerinin 

ortalamaları ise 54.1115 olarak belirlenmiştir.   

 Anova analizi sonucunda XKURY endeksinde yer alan şirketlerin 2014-2018 yılları 

arasındaki risk ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Söz konusu şirketlerin 2014 

ile 2017, 2015 ile 2016 yıllarının getirilerinin ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmazken 

diğer yılların getirilerinin ortalamaları arasındaki fark ise anlamlı bulunmuştur. XKURY 

endeksinde yer almayan şirketlerin 2018 ile 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait risklerin 

ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunurken diğer yıllara ait risklerin ortalamaları 

arasındaki fark ise anlamlı bulunmamıştır.  Bahsi geçen şirketlerin getirilerinin ortalamaları 

arasındaki fark ise incelenen dönemdeki tüm yıllar için istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
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Son olarak araştırmada yer alan her iki şirket grubuna ait risk ve getiri değerleri arasında yapılan 

korelasyon analizinde, bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: BİST, Risk, Getiri 

 

 ABSTRACT 

 The aim of this study is to reveal comparatively the averages of the systematic risks 

(Beta) and returns of the companies on an annual basis traded in Borsa Istanbul (BIST) National 

Whole Index (XUTUM) between 2014 and 2018. In this study, companies are evaluated in two 

groups as the ones included and not included in XKURY index. In this context, the averages of 

the risks and returns of both business groups and the differences between these averages have 

been analyzed on a yearly basis. In addition, anova analysis has been also performed in the 

study to test whether the difference between the average risk and return averages of both groups 

for 2014-2018 period is significant and also correlation analysis has been performed in order to 

determine whether there is any relationship among these variables in the period examined, 

 While 46 companies whose data were fully accessed were included in the XKURY 

index, 234 companies were not included in the XKURY index between 2014 and 2018. In the 

analysis, 2,800 observations belonging to a total of 280 companies were studied and all analyzes 

were performed with SPSS package program. As a result of the analyzes, the risk averages were 

found to be 0.8417 for the companies in the XKURY index and 0.7324 for the companies not 

in the XKURY index. The average returns were determined to be 12.8804 for the companies in 

the XKURY index and 22.9210 for the companies in the XKURY index. In two independent 

samples t-tests to test the significance of the difference between the groups, the difference 

between the averages of the risks and returns of the groups was seen to be significant in the 

95% confidence interval. As a result of the analyzes, it was observed that the most value 

belonged to 2017 when comparing the averages of the risks and returns of the companies. It 

was determined that the average of the returns of the companies in the XKURY index was 

41.8739, while the average of their risks was 0.8609. On the other hand, it was found that the 

average of the returns of the companies not in the XKURY index was 54.1115, while the 

average of their risks was 0.7585.  

 As a result of the Anova analysis, the difference between the risk averages of the 

companies in the XKURY index between 2014 and 2018 was not significant. It was seen that 

the difference between the averages of the returns of the companies in 2014-2017 and 2015-

2016 was not significant, but that the difference between the averages of other years' returns 

was significant. It was found that the difference between the averages of the risks of the 

companies not included in the XKURY index for 2018 and for 2014, 2015, 2016 and 2017 was 

significant, while the difference between the averages of risks for other years was significant. 

The difference between the averages of the returns of the aforementioned companies was found 

to be statistically significant for all years in the period examined. Finally, it was seen that there 

was no significant relationship between these two variables in the correlation analysis between 

the risk and return values of both company groups in the study. 

 Keywords: BIST, Risk, Return 
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ACCESSING ENTERPRISE INFORMATION RESOURCES IN ORGANIZATIONS 

 

Assoc. Prof. Dr. Yusuf YALÇIN İLERİ  

Necmettin Erbakan University  

 

ABSTRACT 

In the instutitions, managers are in charge of the creation and implementation of 

information security policies but employees have also important responsibilities. Studies reveal 

that most of the information security threats in organizations come from employees. The 

purpose of this study is to examine the password management habits of physicians using 

Hospital Information Systems (HIMS) in accessing institutional information resources in 

healthcare institutions where information security and human factor are of great importance in 

ensuring information security. It is critical that managers improve compliance with security 

policies by creating the appropriate information security climate in organizations. If employees 

perceive that their actions make a difference in providing information security and provide 

assistance, their belief in security policies will increase and they will be more likely to comply 

with these policies and procedures. The increasing number of employees who comply with 

security policies contributes to the intention and perceptions of other employees to comply with 

information security policies. It is also important that employees know that any information 

security vulnerability occurs and that the causative agent or personnel is identified. It would be 

a convenient way for managers to use the necessary mechanisms to investigate and evaluate the 

safety performance of their employees and to make it clear to employees. Although the 

importance of information security management that influences and directs end-user behavior 

has been emphasized by practitioners, there are very few studies on behavioral information 

security. Analysis of behavioral information security in the areas of social pressure, perceived 

benefit, deterrent and supportive measures and organizational citizenship dimension will 

contribute to the literature. 

Keywords: Health Information, Heatlhcare Management, Management Information 

Systems 
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ULUSAL TÜM ENDEKSTE YER ALAN BÜYÜK VE KÜÇÜK ŞİRKETLERİN 

FİNANSAL DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Tuncer YILMAZ  

Öğretim Görevlisi, Kafkas Üniversitesi 

 
ÖZET 

Çalışmanın temel amacı, Borsa İstanbul Ulusal Tüm Endeksi (XUTUM)’nde hisse 

senetleri işlem gören şirketlerin finansal başarı durumlarını istatistiksel yöntemlerle analiz 

etmektir. Öncelikle Ulusal Tüm Endeksi’nde yer alan şirketler küçük ve büyük olmak üzere iki 

gruba ayrılmış, daha sonra gruplararası karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Çalışma 

kapsamında incelenen küçük ve büyük şirketlerin başarı durumlarını analiz ederken muhasebe 

ve piyasa odaklı çeşitli finansal rasyolardan yararlanılmıştır. Çalışmada, dönen varlık devri hızı, 

dönen varlık kârlılığı, net kâr marjı, özsermaye kârlılığı, aktif kârlılık, piyasa değer defter 

değeri, hisse başına kâr, hisse senedi getirisi ve fiyat kazanç oranı kullanılmıştır. İşletmeleri 

küçük ve büyük olarak ayırırken öncelikle toplam aktiflerin doğal logaritması alınmış, daha 

sonra medyan değeri 20,41 olarak hesaplanmıştır. Medyan değeri 20,41’in altında olanlar 

küçük, eşit ve üzerinde olanlar ise büyük işletme olarak alınmıştır.     

Çalışma, şirketlerin 2014-2018 yılları arsındaki 5 yıllık verilerini içermektedir. Medyan 

değerleri dikkate alındığında, inceleme kapsamında yer alan toplam 190 işletmenin 96’sı küçük, 

94’ü ise büyük işletme çıkmıştır. Yapılan istatistiksel analizlerde, 96 büyük işletmenin 4.320, 

94 büyük işletmenin ise 4.230 olmak üzere toplam 8.550 gözlem yer almaktadır. Analizler 

SPSS istatistik programında %5 anlamlılık düzeyinde yapılmıştır. Küçük ve büyük işletme 

gruplarına ait finansal rasyoların yıllık ve tüm döneme ait ortalamaları ve bu ortalamalar 

arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını sınamak için Bağımsız İki Örneklem T-Testi 

kullanılmıştır.   

Yapılan analizlerden elde edilen istatistiksel sonuçlara göre yıllar itibariyle büyük ve 

küçük şirketlerin finansal başarıları genel olarak karşılaştırıldığında, 2014, 2015, 2016 ve 2018 

yılında küçük işletmeler, 2017 yılında ise büyük işletmelerin finansal oran ortalamaları daha 

fazla olduğu gözlemlenmiştir. 2017 yılında hisse başına kâr, 2018 yılında ise piyasa değeri 

defter değeri ortalamaları arsındaki fark anlamlı bulunurken, diğer oran ortalamaları arsındaki 

fark anlamlı bulunmamıştır. Ayrıca 2014-2018 dönemine ait 5 yıllık ortalamalar incelendiğinde 

küçük işletmelerin daha başarılı olduğu ve sadece dönen varlık kârlılık ortalamaları arasındaki 

fark anlamlı bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Finansal Rasyolar, T-Testi, Ulusal Tüm  
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2008 KRİZİNİN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİ ORANLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ  

 

Tuncer YILMAZ  

Öğr. Gör., Kafkas Üniversitesi 

 

Savaş DURMUŞ  

Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi 

 

ÖZET 

Finansal yatırım araçları, tasarruf sahiplerinin fiyat değişimlerinden getiri sağlamak 

amacıyla belirli vadelerde birikimlerini değerlendirmek için kullandıkları çeşitli finansal 

enstrümanlardır. Finansal sistemdeki yatırım araçları hem kâr amacı ve hem de korunma 

amaçlıda olabilir.  Finansal yatırım araçları para ve sermaye piyasası olmak üzere iki piyasada 

işlem görmektedir. Fon fazlası olan ile fon açığı olanların karşılaştığı ve 1 yıldan kısa vadeli 

finansal enstrümanların alınıp satıldığı piyasalara para piyasası denir. Para piyasalarında fon 

fazlası olan ekonomik birimler fon fazlası olan ekonomik birimlerin likidite ihtiyacını 

karşılamaktadır. 1 yıldan daha uzun vadeli finansal enstrümanların alınıp satıldığı piyasalara 

ise sermaye piyasası denir. Mal ve hizmetler ile bunların üretiminde kullanılan üretim 

araçlarının alınıp satıldığı reel piyasalarındaki ekonomik birimlerin fon ihtiyacının 

karşılanmasında sermaye piyasaları önemli bir aracılık rolü üstlenmektedir. Tasarruf sahipleri 

fazla olan fonlarını piyasalardaki risk ve getiri unsurlarını da göz önünde bulundurarak mevduat 

hesabı, arsa, gayrimenkul sertifikaları, döviz, hisse senedi, tahvil, devlet ve özel sektör 

tahvilleri, ipoteğe dayalı menkul kıymet, devlet iç borçlanma senetleri, opsiyon sözleşmeleri, 

repo, yatırım fonu katılım belgesi, altın vb. enstrümanlara yatırım yapabilir.  

Çalışmada, mevduat faizi, BİST 100 endeksi, Amerikan doları, Euro, külçe altın ve devlet 

iç borçlanma senetleri ele alınmıştır. Çalışmanın temel amacı, 2008 krizinden önce, kriz 

döneminde ve krizden sonraki getirilerin nasıl değiştiğini karşılaştırmaktır. Bu anlamda çalışma 

üç dönemden oluşmaktadır. 2008 kriz öncesi getiriler birinci dönem (2016-2017), kriz dönemi 

ikinci dönem (2008-2009), kriz sonrası ise üçüncü dönem (2010-2011) olarak ele alınmıştır. 

Yatırım araçlarının getirileri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olmak üzere dört zaman 

dilimindeki nominal ve reel olarak karşılaştırılmıştır.  

Reel getirilerde yurt içi üretici fiyatları endeksi (enflasyondan arındırıldığında) ile tüketici 

fiyatları endeksi (TÜFE) nominal getiriden indirgenmiştir. Analizlerde yatırım araçlarının kriz 

öncesi, kriz dönemi ve krizden sonraki dönemlere ait getirilerin dört zaman dilimindeki 

ortalamaları ve ortalamaları arsındaki farkın %95 güven aralığında önemli olup olmadığı tek 

yönlü anova analizi ile test edilmiştir. Veriler JASP (Just Another Stats Package) paket 

programı ile analiz edilmiştir.  

Mevduat faizinde aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık,  devlet iç borçlanma senetlerinde üç 

aylık, altı aylık ve yıllık, BİST 100 endeksinde yıllık, Amerikan dolarında yıllık her üç getiri 

türünde, Euro’da ise sadece enflasyondan arındırılmış getiri ortalamaları arasındaki fark 
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istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca aylık %2,70 ile kriz döneminde, üç aylık 

%8,60, altı aylık %17,73, yıllık bazda ise %32,89 ile altının krizden sonraki getirisinin en fazla 

olduğu ortaya çıkmıştır. 2008 krizinden en fazla olumsuz etkilenen yatırım aracı ise BİST 100 

endeksinin getirisi olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Yatırım Araçları, Getiri, 2008 Krizi 
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BAYİLİK İŞLEMLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA 

GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: İÇECEK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ 

 

Doç. Dr. Bilal GEREKAN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

Mehmet USTA 

SMMM 

ÖZET 

Dağıtım kanalının en önemli aktörlerinden biri olan bayiler, ürünlerin pazarlanmasında 

kritik bir rol üstlenmektedir. Üretici ile müşteri arasında bir köprü görevi gören bayilerin 

finansal raporlamaya konu olan faaliyetlerinin kapsamı oldukça geniştir. Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından belirlenen kriterler kapsamında 

birçok bayinin standartlara göre finansal raporlama yapması kaçınılmaz hale gelecektir. Bu 

çalışmada, içecek sektöründe faaliyet gösteren bayilerin faaliyet süreci ve finansal işlemlerinin 

raporlama standartları kapsamında muhasebeleştirilmesi üzerinde durulmuştur. İşlemlerin 

muhasebeleştirilmesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS), 

Büyük ve Orta Boy Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS) ve Küçük ve Mikro 

İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) taslağı esas alınmış ve söz konusu 

standartlar kapsamında oluşan farklılıklar karşılaştırılmıştır. Muhasebe işlemlerinde, Kamu 

Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Finansal 

Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı taslağı dikkate alınmıştır. Çalışmada; bayinin 

merkez fabrikadan vadeli olarak mal alışı, müşterilere vadeli olarak mal satışı, malların nakliye 

esnasında zarar görmesi, merkez fabrikaya yapılan iadeler, müşterilerden alınan iadeler, duran 

varlık alımı ve malların satılması için duran varlıkların (buzdolabı gibi) müşterilere 

kullandırılması gibi konular başlıklar halinde açıklanmıştır. Bayinin merkez fabrikadan vadeli 

olarak mal alışı ve müşteriye vadeli şekilde mal satışı durumunda oluşan vergi etkisi, söz 

konusu standartlar açısından değerlendirilmiştir. Vergi varlıkları açısından oluşabilen bu 

durumun temel nedeni standartlarda yer alan vadeye ilişkin açıklama farklılığından 

kaynaklanmaktadır. İçecek sektöründe faaliyet gösteren bayilerin karşılaştıkları en sık 

durumlardan biri de fabrikadan alınan malların taşıma esnasında zarar görmesidir. Malların 

zarar görmesi durumunda, yapılan anlaşmaya göre farklı kayıtlar yapılabilmekte ve yine vergi 

etkisi ortaya çıkabilmektedir. Çalışmada, genel olarak bu durumlar ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır.                 

Anahtar Kelimeler: Bayilik İşlemleri, İçecek Sektörü, Finansal Raporlama Standartları          
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TÜRK DÜNYASINDA EŞİTLİĞİN BAZI ÖZELLİKLERİNİN KÖKENİ 

MESELELERİ: KÜLTÜR –ŞEHİR SORUNLARI 

 

Felsefe Doktoru Hasanağa RAMAZANLI  

T.F.dok Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi  

 

 

ÖZET 

Gayri resmi topluluklarda öncelikle şehir, sonra bin yıllık ve zamanla uygarlığın 

şekillenmesini sağlayan belirtiler, çerçeve dahilinde ortaya çıkan biçimler her açıdan temel 

olarak kabul edilse bile, sonda kırılgan hiyerarşi için yeni değerli aşamalar oluşturmak mümkün 

olmuştur.  

Sosyal toplumlar ve birlikler  birbirinin yerine geçtikçe, kritik aşamalar, sosyal ve ulusal 

ilişkilerin tartışmalarla ilerlediği gözlemleniyor ve nihayetinde reform yapılmış ideolojik 

özelliklere ihtiyaç duyuluyor. Eski zamanlardan farklı olarak, Türk Asya  halkları, klasik, basit 

ve farklı faktörler çerçevesinde faaliyetlerine devam edememiyordu, sebep ise tek bir merkezi 

sistemin varlığından şüphe duyulmasıydı. Bunun yerine, farklı etnik, kültürel, dini ve sivil 

bileşenlere sahiplik giderek derinleşti. Göç dalgaları, tek bir ekonomik ve sosyal eşitliğe sahip  

Türk halklarını  mekan ve zaman ve tutuma göre hareket etmeye zorluyordu. 

Bir tarafta; Hunlar, Syanbiler, Türkler, diğer tarafta ise Sarmatler, Ugrlar, Bulgarlar 

dünyanın önde gelen ana etnoslarından sayılmaktadır. Daha sonraki varisler, etnoslar, sub 

etnoslar, I-XII yüzyıllarda, Avrasya'nın tüm etno-kültürel sistemleri süper etnosların 

çarpışmasını önleyemedi (Resim 2). 

Bu sistemler içerisinde gelecek için daha ağır kavramlar toplanmıştır. Bu kavramlar 

“passiyoner indüksiyon”, “passiyoner gerilim”, “passiyoner alanlar”, “passiyoner  ahlaki 

karakter”, “passiyoner enerji”, “passiyoner nabız”,  “ahlakın passiyoner impulsu”,“passiyoner 

belirtiler”, “passiyoner ivme verme” ve s.  

Çağdaş dönemde bu tarihi evrenin orta kültür çağlarında yukarıda yorumlanan 

kavramların oluşturduğu zorluklar, dünyayı dağılma eşiğine getirmiştir. 

Şimdi, ise benzersiz ve farklılık hiyerarşisi ile, büyük, kısmen büyük ve küçük alanlara 

sahip etnosların, passiyonerlerin, dışarıdan kültür, içten ise hiyle, mekr hiyerarşisi, “kültür” de 

eklenmekle daha da küçülmelerine çalışılıyor. 

Süper etnosların doğrudan mirasçıları, daha önce passiyoner statüsüne sahip olan 

etnosları şimdi, ezmek, gözden düşürmek, çiğnemek hülyasına düşmüşler.  

Tarihin gelişim sürecine  baktığımızda, günümüzde Türkiye, Azerbaycan, Kuzey 

Kafkasya Türkleri, Özbekistan, Kırgızistan, Tataristan, Başkurdistan, Uzak Doğu Türk halkları, 

Kazakistan ve Hazar hakanlığında emanet olarak yaşamaya devam eden Rusya ve Ukrayna 

kazakları onlarca küçük hiyerarşi değerlerini mekr, hiyle  yolu ile daha çok azınlıklara bölerek  

kendilerinden bağımlı duruma düşürmek niyetindeydiler.   Türkiye`ye  PKK üyeleri, 

Azerbaycan’a Ermeniler ve eski doğu kültürüne sahip ülkelere ise talibler, YPG  ve diğer 

arabozucu gruplar   yönlendiriliyordu.  

Fakat kültür, sırasıyla, çeşitli  türlere özgü ahlaki niteliklerle insanı silahlandırmakta, 

onu ulusallık, dini ve sanatsal alanların gelişimi ile temin etmektedir.   
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Görüldüğü üzere, günümüzde  Türk dünyası ülkelerindeki etnoslar entegrasyonu seçmiş 

ve ondan uzaklaşma  niyetinde değiller.  

Anahtar kelimeler: kültür, passiyoner, hiyerarşi, biçim, Türkiye, Azerbaycan, halklar, 

sistem. 

Anahtar kelmeler: Hunlar, süper etnoslar, çağdaş dönəm,Kuzey  Kafkaziya Türkləri 
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20 EKİM 1921 TARİHLİ ANKARA ANTLAŞMASI’NIN MÜTTEFİKLER 

(İNGİLİZ VE FRANSIZ HÜKÜMETLERİ) ARASINDA SEBEP OLDUĞU 

ANLAŞMAZLIKLAR 

 

 

                                                          Dr. Öğr. Üyesi Resul YAVUZ 

                                                                              Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

                                                            

 

ÖZET  

Anadolu’da Türk Millî Mücadelesi devam ederken Fransa ile TBMM Hükümeti arasında 

başlayan ikili görüşme trafiği, Sakarya Zaferi’nden sonra bir uzlaşı ile neticelenmiş ve bu uzlaşı 

20 Ekim 1921 tarihinde Ankara’da taraflar arasında bir antlaşmaya dönüştürülmüştür. 

Müttefiklerin Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından beri Türklerle imzalanacak 

barış antlaşmasının nasıl olacağı ve bu aşamada Osmanlı Devleti’nin savaş öncesi toprakları 

üzerinde nasıl bir paylaşımın vuku bulacağı tartışmalarının yapıldığı ve imzalanan Sevr 

Antlaşması’na rağmen bu tartışmaların son bulmadığı bir dönemde gerçekleşen Ankara 

Antlaşması, İngiliz Hükümet çevrelerinde derin bir üzüntü ve hayal kırıklığına neden olmuştur. 

Nitekim antlaşmanın imzalanmasıyla ilgili yazışmalar İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon’un 

önüne geldiğinde, “…Fransız Hükümeti’nin bugünkü haliyle kabul etmeye hazır olacağına 

inanmadığım için şaşkınlık ve neredeyse dehşet verici bir hisse kapıldım.” dediği antlaşma 

gerek maddelerinin kapsamı ve gerekse Türklere verilen sözlerin içeriği yönünden İngiliz ve 

Fransız Hükümet çevreleri arasında çeşitli tartışma ve anlaşmazlıklara sebebiyet vermiştir. 

Özellikle tarafların Ortadoğu toprakları üzerinde aralarında imzaladıkları paylaşım 

antlaşmalarına rağmen birbirlerini güvensizlikle suçladığı bir dönemde imzalanan Ankara 

Antlaşması, İngiltere’nin Fransa’ya karşı olan “Müttefiklik sadakatini” ciddi derecede sarstığı 

gibi bundan sonra Anadolu’da direnişe geçmiş Türklere karşı uygulanacak müttefik blok 

siyasetinin de yıkılmasına neden olmuştur.  

Çalışmamızda, böyle bir atmosferde Ankara Antlaşması’nın başta maddeleri olmak 

üzere, Fransızların genel politikasının -İngiliz Dışişleri Bakanlığından elde edilen arşiv 

belgeleri ışığında- İngiliz dışişleri bakanlığı tarafından sorgulanması ve buna karşı Fransız 

Dışişleri Bakanlığının savunmaları konu edilecektir 

Anahtar Kelimeler: Ankara Antlaşması, İngiltere, Fransa, TBMM Hükümeti, Lord 

Curzon   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
www.karadenizkongresi.org         ISBN: 978-605-80597-6-4             SOSYAL BİLİMLER ÖZET KİTABI 111 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

AİLE İŞLETMELERİNDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİN 

ORTAKLIĞIN GELECEĞİNE ETKİSİ 

 

İhsan POLAT  

Selçuk Üniversitesi 

 

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA 

 Selçuk Üniversitesi  

 

  ÖZET 

 Çatışma tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü literatürde bilinen ilk çatışma, ilk 

insan Adem’in oğulları Habil ile Kabil arasında geçtiği düşünülen çatışmadır. İşletme, yönetim 

biliminin temel uygulama sahalarından biri ve çatışmanın kaçınılmaz olduğu sosyal bir alan 

olması nedeniyle işletme içinde oluşan çatışmanın da yönetilme ihtiyacı vardır. Aksi takdirde 

çatışmanın getireceği olumsuzluklar önlenemeyen yıkımlara sebep olabilmektedir. 

 Örgütlerde farklı karakter, anlayış, değer yargısı, dünya görüşü ve amaçları bulunan 

kişilerin yer alması çatışmayı kaçınılmaz kılmaktadır (Karcıoğlu & Kahya, 2011). Aile 

şirketlerinde duygusallık ve rasyonelliğin bir arada bulunması çatışmanın temel nedenlerinden 

biri olmaktadır. İşletme bilimi sermaye, insan kaynakları vb. üretim faktörlerine öncelikle kar, 

verimlilik, üretkenlik, etkinlik amaçlarıyla yaklaşmaktadır. Aile şirketlerinde ise bu üretim 

faktörlerinin aynı zamanda ailenin serveti olduğu düşüncesi hakimdir ve bu durum bir süre 

sonra aile üyeleri arasında çatışma yaşanmasına neden olmaktadır (Yelkikalan, 2006). Aile 

çıkarları ile şirket çıkarlarının ayrı ayrı ele alınıp dengelenmemesi ve önceliklerin 

belirlenmemesi halinde ortaya çıkan çatışmalar sonucu, iş tatmini azalır, moralsizlik ve 

motivasyonsuzluk ile birlikte belirsizlik durumuyla karşılaşılabilir (Alayoğlu, 2003:27). Aile 

işletmelerinde aile, çatışmaya karmaşıklık eklemektedir. Aile de ilişkilerin sürdürülmesi, 

işletme içerisinde doğrudan aile ile ilgili ya da kan bağıyla ilgili konuların uzlaştırılmasını 

zorunlu kılmaktadır. 

 Aile işletmelerinin sahiplik, aile ve yönetim boyutlarından oluşan üçlü yapısı bu 

örgütlerde, çatışma ve uyuşmazlıkları tetiklemektedir. Aile üyelerinin hem ailenin hem de 

işletme sisteminin bir parçası durumunda olmaları çatışma potansiyeli yaratmaktadır.

 Çatışmanın olmadığı örgütler, durağan bir yapıya bürünmekte, gelişmeyi sağlayacak iç 

dinamizmden yoksun kalmaktadırlar. Çatışma normaldir, fikirlerin farklılığı sağlıklıdır; 

yönetilen çatışmalar faydalıdır ve süreç sonuç kadar önemlidir (Yelkikalan, 2006). İşte bu 

durumda ortaya “çatışma yönetimi” kavramı çıkmaktadır (Baykal ve Kovancı, 2008:21-22) 

(Karcıoğlu & Kahya, 2011). 

 Çatışmayı kontrol etmek ve yönetmek için yapılan çalışmalar psikoloji, antropoloji ve 

siyaset bilimi gibi farklı bilim dallarını kapsamaktadır (Davis & Harveston, 2001). Çatışma 

yönetimi, uzlaşmazlıkları belli bir yönde sonuca ulaştırabilmek için çatışmaya taraf olanların 

ya da üçüncü bir tarafın karşılıklı olarak bir dizi faaliyette bulunmasını (Karip, 2003: 43) ifade 

etmektedir. Beckhard ve Dyer (1983) yaptıkları çalışmada, çatışma yönetimini yeterince 

kontrol altında tutarak aile işletmelerinin yok olma ve dağılmasının önlenebileceğini 

belirtmişlerdir (Davis & Harveston, 2001). 

 Anahtar Kelimeler: Aile şirketi, çatışma yönetimi, sürdürülebilirlik 
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ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE TEKNO-

KENTLERDEKİ İŞ KULUÇKALARININ (INCUBATOR) ETKİSİ VE START-

UP’LARA YANSIMASI  

 

İhsan POLAT 

Selçuk üniversitesi  

 

Prof. Dr. Aykut BEDÜK  

Selçuk üniversitesi 

 

ÖZET 

Gelişmekte olan ekonomilerin orta gelir tuzağından kurtularak gelişmiş ekonomiler 

sınıfına yükselebilmesi için önemli fonksiyonlardan birisi de katma değer odaklı teknolojik 

ürünlerin üretilip uluslararası rekabete yakalanmadan ürünlerin karlı satılmalarının 

sağlanmasıdır. Bu amaç için ise üniversitenin teknik ve literal bilgi birikimi ile özel sektörün 

girişimci ruhunun koordineli bir şekilde teknolojik ürünlere yansıtılması gerekmektedir. Bu 

amaçla genellikle üniversitelerin bünyesinde özerk bir yapıyla kurulan tekno-kentlerde özel 

sektör girişimcileri, üniversite hocaları, yatırımcılar ve iş gücü açısından öğrencilerin 

buluşturulması planlanmıştır. Fakat bu planlamanın yeterli olmadığı ve beklenen sonuçları 

vermediği çok geçmeden anlaşılmıştır.  

 Yapılan araştırmalar, girişimciler ile öğretim üyelerinin bir birleriyle iletişime geçme 

konusunda ön yargılı olduğu ve bu ön yargıları absorbe edecek ara formüllerin oluşturulması 

gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu formüllerden birisi de tekno-kentler bünyesindeki incubatör 

(iş kuluçkaları) lerdir. . İncubatör kavramı, yeni kurulan işletmelerin %60’ının ilk 3 yılda 

kapanması istatistiğine dayanarak oluşturulmuş bir ara birimdir (Akçomak, 2009: 5).  

İncubatörün (iş kuluçkalarının) amacı yeni kurulan işletmelerin genel yönetim giderine 

boğulmadan sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kök salma sürecini kısaltmak olarak 

tanımlanabilir.  

İyi iş fikirleri her zaman iyi işletmeler oluşturamaz. İşletmeyi oluşturan faktörlerden 

sadece birisi iş fikridir. Diğerleri ise yönetim, üretim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan 

kaynakları, halkla ilişkiler, araştırma geliştirme (ar-ge) olarak sıralanabilir. Bu fonksiyonların 

her birisi ayrı bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Fonksiyonların gerektirdiği özellikleri 

olabildiğince kendinde barındıran girişimler hayatta kalmakta ya da %60 ihtimalle 

kapanmaktadır (Akçomak, 2009: 5). İşte bu gerçekten hareketle yeni teknolojiyi barındıran 

katma değerli iş fikirlerinin ticari hayata kazandırılması için alt yapı ortamı sunan merkezler 

incubatör (iş kuluçkaları) olarak adlandırılmıştır.  

 İncubatörlerin yeni girişimlerin (start-up) ekonomiye tutunma ihtimalini 3 kat artırdığı 

yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir (Aernoudt, 2004: 4). Ve bu oranı yakalamadaki en temel 

etken genel yönetim giderlerinin minimumda tutulmasının yanı sıra öğretim üyelerinin ve 

melek yatırımcıların danışmanlığına ve tecrübe aktarımına kolay ve ücretsiz ulaşma imkanıdır. 

İncubatorlerde (iş kuluçkaları)  girişimci, akademisyen, yatırımcı ve öğrenciden oluşan 

4‘lü saç ayağını iyi koordine etmek ve yönetmek başlı başına bir iştir ve sonucu doğrudan 

etkilemektedir (Zedtwitz, 2003: 11). Bu çalışmamızda üniversite sanayi işbirliğinin 
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geliştirilmesinde teknokentlerin durumu dünya ve Türkiye ölçeğinde incelenecek, 

incubatörlerin start-up lara etkisi ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca incubatör içinde 

oluşturulması gereken 4’lü saç ayağının etkin yönetimi ile ilgili fikirler tartışılacak ve 

geliştirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Üniversite-sanayi iş birliği, teknokent, iş kuluçkası, start-up 
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SİYERİN EŞSİZ KAYNAĞI KUR'AN 

 

Dr. Öğrt. Üyesi Eyüp KURT 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 

ÖZET 

Kelime anlamı "hal, tavır, davranış" gibi anlamlara gelen "Siyer", terim olarak "Allah 

Resulü (SAV)'in hayatını ve bu konuda kaleme alınmış eserleri konu edinen bilim dalı"1olarak 

adlandırılır.  

Tarihi süreç içinde öncelikle Müslümanlar siyer ile ilgilenmişlerdir. Ancak siyer ile hayatı 

incelenen şahsiyetin tarihin gidişatını değiştiren bir kimliğe sahip olması nedeniyle, birçok 

alandaki araştırmacılar da ilgilenmişlerdir.   

Siyer'in bilim haline gelmesinde Müslümanların ilgisinin önemi göz ardı edilemeyecek 

boyutta olduğu ortadadır. Çünkü Yüce Yaratıcı Resulü Muhammet (SAV)'i ümmetine numune-

i imtisal2 olarak takdim etmenin yanında, zatını sevmenin ve bağışlanmanın3 ön koşulu olarak 

belirlemiştir. İşte bu ve benzeri itici faktörler çok erken denilecek dönemlerde Müslümanların 

siyer ile ilgilendiklerini göstermektedir. Bu çerçevede elimize ulaşan en eski kaynak hicri 

150'de vefat eden İbn İshak'ın Siret'i olmakla birlikte, eserleri elimize ulaşmamış olsa da ondan 

çok önce konuyla ilgili çalışmalar müellifler de olmuştur. 

Bir bilim dalı olarak siyerin Kur'an-ı Kerim'in yanında hadisler, ilgili rivayetler olmak 

üzere pek çok kaynağı vardır. Biz bu çalışmamızda sözünü ettiğimiz kaynaklardan Kur'an'ın 

diğer kaynaklarla mukayese edilemeyecek ölçüde "eşsiz" oluşu üzerinde duracağız: 

Bilindiği gibi tarihin kaynakları ana kaynaklar veya yardımcı kaynaklar ya da birinci el 

kaynaklar ikinci el kaynaklar gibi en süt seviyede kategorilere ayrılabilir. Bunların tefrik 

edilmesinin tarihi vakıayı gören veya duyan kimsenin ilk elden ya da ikinci elden olması gibi 

çeşitli kriterleri vardır. Ancak bunlardan hiç birisi tarihi olayın kahramanı durumundaki 

kimsenin içinden geçenleri aktarma imkânına sahip değildir. İşte bu çalışmada Kur'an'ın, Siyer 

ilmine kaynaklığını bu yönüyle irdelemeye çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Siyer, Kur'an-ı Kerim, Kaynak, Eşsiz Kaynak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Mustafa Fayda, “Siyer ve Meğazî,” DİA, 2009. 
2 Ahzab 33, 21. 
3 Âli İmran 3, 31. 
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KUR'ANIN SİYERE KAYNAKLIĞI ÜZERİNE  

 

Dr. Öğrt. Üyesi Eyüp KURT 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 

ÖZET 

Kelime anlamı "hal, tavır, davranış" gibi anlamlara gelen "Siyer", terim olarak "Allah 

Resulü (SAV)'in hayatını ve bu konuda kaleme alınmış eserleri konu edinen bilim dalı"1olarak 

adlandırılır.  

Bir bilim dalı olarak siyerin Kur'an-ı Kerim'in yanında hadisler, ilgili rivayetler olmak 

üzere pek çok kaynağı vardır. Biz bu çalışmamızda sözünü ettiğimiz kaynaklardan Kur'an 

üzerinde duracağız:  

Kur'an, bir kutsal kitap olmanın yanında, risalet süreci içinde peyderpey nazil olup kaleme 

alınmış olması nedeniyle, dönemin doğrudan tanığı mesabesindedir. Aynı zamanda bu nitelikte 

olup zamanımıza kadar ulaşan yegâne kaynak olması nedeniyle de önem arz etmektedir. Diğer 

bir ifadeyle; hadis ve rivayetler gibi diğer kaynakların belli bir süre sözlü olarak nakledilip daha 

sonraki süreçlerde kaleme alınmış olması dikkate alındığında, Kur'an'ın siyerin kaynağı olarak 

önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.  

Öte yandan Kur'an'da başka hiçbir kaynakta bulma imkânına sahip olamayacağımız 

vasıfta bilgiler olması yönüyle de bu kaynak öne çıkmaktadır. 

Bütün bunların yanında Kur'an'ın bir kaynak olarak kullanımı noktasında bazı zorlukların 

olduğunu da ifade etmek durumundayız.  Risalet döneminde ortaya çıkan bir olay ile ilgili veya 

Allah Resulü'ne sorulan bir soruya cevap niteliği taşıyan ayetler, bu kabilden olarak söz konusu 

edilebilir.    

Hz. Peygamber'in Peygamberlik öncesi hayatıyla ilgili bilgiler, ilgili kaynaklarda ya çok 

az veya doğruluğu konusunda şüpheler barındıran türden olduğu bilinen bir husustur. İşte bu 

konularla ilgili doğrudan olmasa da dolaylı olarak dönemin aydınlatılmasına ışık tutabilecek 

türden Kur'andan bilgiler elde etmek imkan dâhilindedir. 

Anahtar Kelimeler: Siyer, Kur'an-ı Kerim, Kaynak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Mustafa Fayda, “Siyer ve Meğazî,” DİA, 2009. 
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XX YÜZYIL AZERBAYCAN ŞAİRİ ALİAĞA VAHİDİN YARATICILIĞINDA  

AŞIK, MEŞUKA VE EĞYAR OBRAZLARI 

 

                                                       Doç.Dr. Nazile ABDULLAZADE 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

XX yüzyıl Azerbaycan şiirinde klassik edebi geleneklere yeni ruh, yeni ovqat getiren, 

gazeli şablon biçimden kurtarıp xelqileşdiren Aliağa Vahidin edebiyat tarihinde özel yeri var. 

O, gazelin uzun yüzyıllık hükümranlığına ulusal ruh, xelqi ovqat getirerek onu şablon epitet ve 

teşbihlerden, klassik izafetlerden kurtarmış, aşkın ilahi sihrini göklerden indirip gerçek,dünyevi 

mana vermiştir. Aşk hiridarı olan Vahidin yaratdığı poetik nümunelerde Aşk, Aşık, Meşuka ve 

Eğyar bedii obrazları orta yüzyıl tesevvüf felsefesinden uzak olup gerçekliği, dolgunluğu ve 

dünyeviliyi ile karakterize edilir.                                      

                            Gülşende idim, bir yar var idi, bir ben,                    

                            Bir bülbül idi, bir de çemenzar idi, bir ben. 

 

                         Her aşık öz isteklisi aşkında yanırdı, 

                                  Pervane idi, şəmi-şəbi-tar idi, bir ben. 

 

                                  Gökler de hesedden bize bakdıkca yanırdı, 

                                  Dövremde gezen sabiti-seyyar idi, bir ben. 

 

                           Görseydi rakibin gözü kederden çıkacaktı, 

                                     Ben mest idim, ol gözleri humar idi, bir ben. 

 

                            Bir çeşme kenarıydı, kadeh lale tek elde 

                                     Canan özü saqi, meyi-gülnar idi, bir ben. 

Tesevvüfi anlamda aşk bendenin Allaha olan sevgisidir, İlahidir, aşık Allaha kavuşmak 

isteyen, maşuka ve sevgili olan ise Allahtır. Tesevvüfe göre, beşeri, dünyevi aşk İlahi aşkın yer 

yüzüne yansımasından ibaretdir. Gerçek aşıklar İlahi aşka kavuşmak için önce beşeri aşka 

yetişmişler. Aşk sevgiliyle görüşme, kavuşma, ama buna muvaffak olmama arzusudur. Çünkü 

kavuşduğu zaman onun biteceği, zevk veren iztirabın yok olacağı korkusu var. Bu yaşam biçimi 

aslında nefsi duygu ve isteklerin öldürülmesidir. Aşk makamına yükselen Allahın vehdetini ve 

birliğini anlıyor. Aliağa Vahidin lirikasında aşk, aşık,  meşuka ve eğyar obrazları tesevvüf 

felsefesinden ilhamlanarak gerçek bedii boyalarla yansıtılmıştır.  

Vahidin bir kısım gazellerinde aşığın vüsal deminde geçirdiği sevinç hisleri yansıtılır. Bu 

tıp gazellerde fikirlerini kiçik plaketler cızmakla ifade etmeye çalışan şair oynaklığa, şuxluğa 

ayrı dikkat gösterir, aşıkla meşukanın görüşünden epizotlar verir, canlı manzaralar yaratır. 

Anahtar kelimeler: Aliağa Vahid, gazel, aşık, meşuka, eğyar 
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AZERBAYCAN HALKININ ULUSAL LİDERİ HAYDAR ALİYEV'İN 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ VE HİZMETLERİ HAKKINDA 

DÜŞÜNCELERİ 

 

Doç. Dr. Nazile ABDULLAZADE 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

 

ÖZET 

Devletlerin, halkların tarih sahnesinde tanınması ve bağımsızlık kazanması tarihi 

şahsiyetlerin adı ve ömür yolu ile bağlı oluyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan devletini 

dünya haritasından silinmek tehlikesinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev 

şöyle şahsiyetlerdendir. Azerbaycan'da Atatürk'ün - seçkin askeri-siyasi militanın adı tarih 

sahnesine çıktığı dönemden - XX yüzyılın başlarından meşhurlaşmağa başlamıştır. Ulusal-

sosyal tefekkürde türk kurucusuna sonsuz muhabbet Haydar Aliyev'in şahsında daha dolgun 

kendini gösteriyor. H.Aliyev Türk Cumhuriyeti yaratıcısına sadece bir devlet adamı gibi değil, 

dahi, bilge kişilik gibi bakmış, kendi devlet yapılanması politikasında ondan dayanak almıştır. 

Atatürk fikirlerini Türkiye tarihinin ebedi geleceği sayan ulu önder Azerbaycan halkının ulusal 

özgürlük mücadelesinde bu fikirlerden kaynaklandığını kaydetmiştir: "Azerbaycan halkı kendi 

milli özgürlüğü uğruna mücadele verirken, milli istiklaline ulaşmaya, milli divletçiliyini 

yaratmaya çalışırken daima Türkiye halkının desteğine, dayanağı arkalanmış, Mustafa Kemal 

Atatürk'ün koyduğu yolla giden Türkiye Cumhuriyeti'nin tecrübesinden yararlanmıştır". 

Atatürk kimliğini kendisi için örnek sayan Haydar Aliyev onun adını taşıyan 

Uluslararası Barış ödülüne layık görüldüğünden gurur duyuyor, bu ödülü tüm Azerbaycan halkı 

için büyük şeref sayıyordu. Ona göre, milli devlet yapılanmasında Türk halkı ne kadar ki 

Atatürk'ün yolu ile gidiyor, bir o kadar da başarılar elde edecektir. 

Haydar Aliyev Atatürk'ün Türk halkı karşısında hizmetlerini bedelsiz sayıyordu. Bilim, 

maaarif, kültür, eğitim, dil meseleleri ile ilgili ulusal-toplumsal bilincin gelişmesi, özellikle 

Cümhuriyyətle sıra, Türk milli ordusunun kurulması Atatürk'ün en büyük hizmetleridir. Ona 

göre, Türk dilinin geliştirilmesi bütün osmanlı imparatorluğunun enkazı, külünün yerinde yeni 

bir çağdaş devlet yaratmıştır. Atatürk tüm dünyaya kanıtladı ki, türkler bağımsız devlet 

kurmaya ve onu korumaya kadirdirler. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnasında türk halkının ve türk devletinin konumunun 

belirlenmesinde yalnızca askeri-politik figür değil, bilim, kültür, dil, halk-ulusal bilinç ve 

ideolojinin kurucusu olarak istisnai hizmeti vardır. Türk ismini büyük harflerle yazan Atatürk 

savaş alanına atıldığı günden itibaren milyonlarca sevgiyi kazanmış, her türk için bir mücahid 

sembolüne çevrilmiştir. Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev büyük gürurla 

tesadüfen söylememiştir: “Atatürk'ün  dehası, bilgeliği bizim için ilham kaynağıdır” 

Anahtar kelimeler:  Mustafa Kemal Atatürk, Haydar Aliyev,  türk halkı, hizmet, devlet 

kuruculuğu. 
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DOĞU KARADENİZ’DE ÇALIŞAN KADININ SOSYO EKONOMİK DURUMU 

 

 Dr. Öğr.Üyesi Lokman CERRAH 

Atatürk Üniversitesi 

 

Seda CAN 

Atatürk Üniversitesi 

 

Yonca GÜLMEZ  

Atatürk Üniversitesi 

ÖZET 

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar çalışan nüfusun üçte birini, dünya gelirinin 

onda birine,  yeryüzündeki mal varlığının yüzde birine sahiptir.  Ülkemizde de kadının nüfusa 

oranı ile gelir ve malvarlığına oranı arasında benzer bir durumun olduğu ortadadır. Özellikle 

çalışan kadın nüfusun diğer bölgelere göre daha yoğun olduğu Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bu 

durum daha net görülebilmektedir. Geleneksel toplum yapısında hakim olan cinsiyete dayalı 

işbölümü, kadını ev içine yönlendirirken ona ev işlerini yapma görevi yüklemiş, erkeğe de ev 

dışındaki işleri yapma görevi yüklemiştir. Türkiye her ne kadar modernleşme ve insan hakları, 

kadın-erkek eşitliği gibi evrensel konularda önemli ilerlemeler kaydetse de bu gerçek hala 

yoğun bir şekilde etkisini devam ettirmektedir. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinin kırsal 

kesimlerinde kadın, ücretsiz aile işçisi olarak çalışarak işgücü hesaplanmasına dahil edilmekte 

ama çalışması karşılığı ekonomik bağımsızlığı ve sosyal güvenliği sağlanamamaktadır. Bu 

sebepten dolayı araştırmamız Doğu Karadeniz Bölgesindeki tarım sektöründe aile işçisi olarak 

çalışan kadınlara odaklanmaktadır. Bu çalışma kırsal alanda yaşayan ve aile işçisi olarak 

tarımda çalışan kadınlara ve onların sosyal hayatına yönelik olup, amacı Doğu Karadeniz 

Bölgesinde ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınların çalışma hayatlarını ve sosyal hayatlarını 

incelemektir. Çalışmamız kapsamında kadınların çalışma yaşamına olan katkıları, kendileri ve 

ailelerine ayırdıkları zaman, toplumun onlara bakış açısı ele alınmaktadır. Araştırmanın 

evrenini, Giresun ili Güce ilçesinin Fındıklı Köyünde tarım sektöründe çalışan kadınlar 

oluşturmaktadır. Araştırma örnekleminin seçiminde rastgele örnekleme tekniği uygulanmıştır. 

3 Nisan – 7 Nisan 2018 tarihleri arasında toplamda 40 kadına yüz yüze görüşülerek anket 

uygulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Doğu Karadeniz, Sosyal Hayat, Çalışma Hayatı, Kadın 
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LİDERLİK YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE İSMAİL GASPIRALI’NIN  

LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Başak GEZMEN 

İstanbul Medipol Üniversitesi  

 

Dr. Öğr. Üyesi İhsan EKEN 

İstanbul Medipol Üniversitesi  

 

ÖZET 

Tarih boyunca liderlik ve liderler, sosyal bilimlerde önemli bir inceleme konusu olarak 

uzun süre boyunca liderlik farklı düşünürler için farklı anlamlar taşıyan bir kavram olarak ele 

alınmıştır. Bu durum günümüzde de değişmemiştir. Bu çerçevede lider; diğer bireylerin 

davranışlarını etkileyen, toplumda başarının simgesi olan, diğer bireylerden yetenekleri ve 

özellikleri ile ayrılan, bir organizasyonun başında olan ya da diğer bireylerin lider olarak kabul 

ettikleri herhangi bir kişi olabilmektedir. Bireyin var oluş sürecinde toplumsal yaşama geçişle 

birlikte liderlik konusu ortaya çıkmaya başlamış ve konuya ilkin geçmişten günümüze çok 

sayıda araştırma yapılmıştır. Lider; insanların amaçlarını gerçekleştirmesi sürecinde, onlara 

ilham veren, eylemlerini hayata geçirme eğilimlerini motivasyon yoluyla tetikleyen, ortak 

eylem konusunda sinerjik güç yaratmalarını sağlayan ve tüm bunları yaparken ussal, planlı, 

analitik düşünen, bir takım oluşturarak; koşullara, materyallere, izleyicilerin yapısına ve 

faaliyetin doğasına uyumu misyon edinen ve tasarladığı vizyonu onlara benimsetip, büyük bir 

güven ortamı içerisinde amaçlara yürümede harekete geçirici gücü karizma ve zihni dehası ile 

elinde bulunduran kişidir. Liderlik kavramının bu denli geniş olması ve farklı disiplinlerce odak 

alınması liderlik üzerine birçok çalışma yapılmasına neden olmuştur. İnsanların davranışları 

pek çok faktörden etkilenmektedir. İnsanların davranışlarının artalanını kişinin biyolojik yapısı, 

inançları, düşünceleri, algıları, ihtiyaçları gibi içsel unsurlar ve çevre ile etkileşiminin sonucu 

olan kültür, örf ve adetler, normlar, telkin, şartlanmalar ve içinde bulunduğu eğitim, iş/meslek, 

gelir gibi dışsal koşullar etkilemektedir. Lider insandır, bu nedenle davranışları bu faktörlerden 

etkilenmektedir. Günümüzde gerek yurtdışında gerekse ülkemizde liderlikle ilgili yapılan 

çalışmalar giderek etkisini arttırmaya başlamıştır. Liderlik üzerinden birçok araştırmanın 

yapıldığı alanlar ve kuramsal çalışmalar önem kazanmıştır. İsmail Gaspıralı bir eğitimci, yazar, 

gazeteci olarak Türk ve İslam toplumlarının milli birlik ve beraberlik bütünlüğünü sağlamak 

amacıyla bir çok eğitim çalışmasına katılarak öncülük etmiştir. Çalışmada Özellikler Yaklaşımı 

çerçevesinde, İsmail Gaspıralı’nın liderlik özellikleri Özellikler Yaklaşımı açısından 

değerlendirilerek, analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Liderlik, Özellikler Yaklaşımı, İsmail Gaspıralı 
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TÜRKİYE’DE BELİRSİZLİK ALGISI 

 

Araş. Gör. Dr. Sanem Küçükkömürler 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  

 

ÖZET 

Belirsizlik günlük hayatta sıkça karşılaştığımız olgulardan biridir. Psikoloji alan 

yazınında belirsizlik endişe ve keşfetme gibi farklı kavramlarla birlikte incelenmektedir. 

Belirsizliğin bu özelliği sebebiyle, belirsizliği yönetme motivasyonu bazı araştırmacılar 

tarafından temel motivasyon olarak da tanımlanmaktadır. Kültür düzeyinde yapılan çalışmalara 

göre Türkiye belirsizlik toleransı düşük ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye özelinde 

belirsizlik toleransının düşük oluşu Türkiye’de kurallara ve yasalara ihtiyaç duyma, endişeyi 

azaltabilmek için ritüeller kullanma gibi eğilimlerle örneklendirilmektedir. Bu çalışmada 

ülkemiz özelinde belirsizlik algısını araştırmak amaçlanmıştır. Veri toplama sürecinde 

katılımcılardan yaşadıkları belirsizlik durumlarını belirtmeleri ve bu durumları ne kadar belirsiz 

ve huzursuzluk verici olarak tanımladıklarını rapor etmeleri istenmiştir. Bu doğrultuda rapor 

edilen temalar iki ayrı kişi tarafından derlendirilmiştir. Daha sonra değerlendirmeyi yapan iki 

kişinin uzlaştığı içerikler üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Temaların değerlendirilmesi 

için 146 katılımcının yazdığı 310 belirsizlik teması incelenmiştir. Temaların çoğunlukla dış 

koşullarla ilgili olduğu fakat ilişkiler ve kişinin kendisiyle de ilgili olabileceği bulunmuştur. 

Fakat belirsizlik ve huzursuzluk puanları incelendiğinde, en yüksek ortalamaların ilişki 

alanında olduğu gösterilmektedir. Ayrıca temaların içeriği incelendiğinde en çok tekrarlanan 

içeriklerin iş/kariyer, sağlık, sosyal temas durumları ve gelecek olduğu gözlemlenmiştir. İçerik 

açısından en belirsiz değerlendirilen temalar ülke, ilişkilerde çatışma ve sağlık temaları iken, 

en huzursuzluk verici temalar ülke, finansal konular, ilişkilerde çatışmalar ve sağlık temaları 

olarak katılımcılar tarafından rapor edilmiştir. İlginç bir bulgu olarak, örneklemimizde ağırlıklı 

olarak kısa vadeli belirsizlik temaları (örn., eğitim, yolculuk, ilişkilerde çatışmalar, sosyal 

temas) uzun vadeli belirsizlik temalarından (örn., gelecek, ülke, insani/kişisel haklar) daha fazla 

rapor edilmiştir. Bu bulguların ülkemizdeki belirsizlik algısına dair fikir edinmemiz ve gelecek 

çalışmalarda ülkemiz özelinde uygun belirsizlik müdahaleleri geliştirilmesi için yol gösterici 

olabileceği düşünülmektedir.   

 

Anahtar Sözcük: Belirsizlik, Türkiye’de Belirsizlik Temaları, İçerik Analizi 
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EBÛ YA′KÛB EL-HUREYMİ̂′NİN (Ö. 214/829) BAĞDAT MERSİYESİ 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Araştırma Görevlisi Fuat DAŞ 

Bartın Üniversitesi 

 

ÖZET 

Mersiye, ölen bir kişinin ardından onu yâd etmek, ona ağıt yakmak, onu anmak için 

yazılan bir şiir türüdür. Mersiyelere iyi bir dost, hükümdar ve yöneticiler, oğul, kardeş, kadın, 

çocuk gibi kişiler konu olurken; bu şiirlerde sabır, övgü, hayat, ölüm, ağlama gibi temalar 

işlenmiştir. Sadece kişilere yakılan ağıtlar mersiye olarak kabul edilmemiştir. Cahiliye 

döneminde sevgilinin terk ettiği diyarlara, eski hatıraların izlerini taşıyan meskenlere yakılan 

ağıtlar da mersiye türü şiirler kategorisine koyulmuştur. Cahiliye döneminde terkedilmiş 

diyarlara ağıtlar yapılarak yazılan mersiye geleneği Abbasî döneminde artık bazı şehirler için 

yazılmış ve birçok şair şehirlere ağıtlar yakmıştır. Şehir mersiyeleri; düşman tarafından ele 

geçirilen, taht kavgalarından dolayı yıkıma uğrayan, doğal afetlerden tahrip olan; Bağdat, 

Basra, Kudüs, Belensiye (Valencia) İşbîliye, Tuleytula (Toledo) gibi şehirler üzerine 

yazılmıştır. 

Şehir mersiyelerinin ilklerinden ve önemlilerinden biri de Ebû Ya′kûb el-Hureymî′nin 

(ö. 214/829) Bağdat şehri için yazdığı mersiyedir. el-Hureymî bu mersiyesini Hârûnürreşîd’in 

(ö. 193/809) ölümü üzerine çocukları Emîn ve Me’mûn arasında cereyan eden ve Bağdat’ı 

hemen hemen her yönden harabeye çeviren mücadeleler akabinde nazım etmiştir. el-Hureymî 

bu mersiyesinin ilk beyitlerinde Bağdat’ın fitneden önceki güzelliklerinden, refahından, 

zenginliğinden bahsetmiş, Bağdat′ı güzel bir geline, sonsuz bir cennete benzetmiştir. Devam 

eden beyitlerinde fitne döneminde Bağdat’ın başına gelen felaketten, insan cesetlerinden, çocuk 

çığlıklarından, harabeye dönmüş saray ve evlerden hüzünlü bir ruh haliyle bahsetmiştir. 

Kısacası şair fitne döneminden önceki Bağdat’la fitne döneminden sonra harabeye uğramış 

Bağdat’ı bir bakıma karşılaştırarak mükemmel ve etkileyici bir üslupla anlatmaya çalışmıştır. 

Şairin mersiyesi bazı kaynaklarda 135 beyit şeklinde geçerken bazı kaynaklarda 150 beyit 

şeklinde geçmektedir.  

Bu çalışmada el-Hureymî′nin Bağdat için yazdığı mersiye içerik ve üslup açısından 

incelenecek ve yer yer kasidesindeki beyitlerden örnekler verilecektir. Şairin bu kasidesiyle 

vermek istediği mesajlar beyitler eşliğinde sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : el-Hureymî, Mersiye, Bağdat Mersiyesi, Abbasi Şiiri. 
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EYYÂMU’L-ARAB’TA (ARAP SAVAŞLARI’NDA) TOPLUMSAL TEMALAR 

 

 

Araştırma Görevlisi Fuat DAŞ 

Bartın Üniversitesi 

 

ÖZET 

Araplar, İslam öncesi dönemde Arap kabileleri arasında cereyan eden irili ufaklı 

savaşlar için “Eyyâmu’l-Arab” tabirini kullanmışlardır. Günler manasını ifade eden “Eyyâm” 

sözcüğünün kullanılmasının sebebi savaşların gündüz saatlerinde meydana gelmesinden 

kaynaklıdır. Bu savaşlar, sadece Arap kabileleri arasında cereyan etmemiş, Arap kabileleriyle 

komşu millet olan Farslar arasında da meydana gelmiştir. Örneğin, Zûkâr Savaşı, Farslarla 

Araplar arasında meydana gelen en önemli savaşlar arasındadır. Aynı şekilde Arap kabileleriyle 

Yemen kralları arasında da bu savaşlar meydana gelmiştir. İslam öncesi Arap toplum yaşayışına 

ışık tutan bu savaşlar, İslam’dan sonrasına kadar şifahi olarak anlatıla gelmiş ve Arap 

halkbilimcileri tarafından yazıya dökülerek derlenmiştir. Arap savaşları, genel itibariyle 

kabileler arasındaki mücadeleleri, çatışmaları içerse de ayrıntılı bir şekilde incelendiğimizde 

sosyal ve kültürel izleri yansıtan birçok temaya değindiğini görmekteyiz. Onda; ilk Arap 

şairlerinin şiirlerini, destanlara konu olmuş kahramanları, Arap dilinin özelliklerini, anlatılmış 

hikâyeleri, Arapların örf-adetlerini, inanç yapılarını, karakteristik özelliklerini, mantık 

seviyelerini bulmamız mümkündür. Aynı şekilde bu savaşlar, dünya tarihi için büyük önem 

taşımasa da Araplar için büyük önem taşımakta, onların İslam öncesi tarihine ışık tutmakta ve 

onların soy bilimi için önem arz eden kabile isimleri hakkında bilgiler vermektedir. 

Bu çalışmada Arap savaşlarının Arap tarihi ve edebiyatı için önemine değinilecek ve 

neden önem arz ettiğinden bahsedilecektir. Aynı şekilde savaşların arka planında yatan diyet, 

intikam, yağma-çapul, kabile taassubu, kadın gibi Arapların o dönemdeki toplumsal yapılarına 

ayna tutan temalardan bahsedilecek ve önemlerine değinilecektir. Kadının toplumdaki rolü, 

diyetin insanlar için önemi, kabile taassubunun savaşlara yansıması, vb. açılardan ele alınan 

temalar, gerek düz yazılar gerekse şiirler eşliğinde verilecektir. Savaşlarda gerek şiirlerde 

gerekse anlatılan hikâyelerde yaygın bir şekilde işlenen toplumsal temalar seçilmiş olacak, basit 

ve toplum için önem arz etmeyen konulara değinilmeyecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Eyyâmu’l-Arab, Kabile Savaşları, Cahiliye. 
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KUR’AN’DA TEFEKKÜRE ENGEL DURUMLAR 

 

Prof. Dr. Faruk KARACA 

Atatürk Üniversitesi  

 

ÖZET 

Kur’an “Kendilerine indirileni insanlara açıklaman için ve düşünsünler diye, sana da bu 

Kur’an’ı indirdik” (Nahl, 44) ayetiyle Kur’an’ın indiriliş gayesinin düşünceyle yakın ilişkili 

olduğunu ortaya koyarken, “Eğer biz dinleseydik yahut akılımızı kullansaydık, yani 

düşünseydik, şu çılgın cehenneme girenlerin içinde yer almazdık” (Mülk Suresi, 67/10.) 

ayetiyle de etkili düşünememenin sonradan pişmanlık yaratacağından bahsetmektedir. Fikir 

sahibi olmak, sahip olunan fikirleri sorgulamak, onları birbirleriyle karşılaştırarak yeni fikirler 

üretmeye çalışmak, üretilen yeni fikirlerin etkililiğini test etmek için yeni sorgulama ve 

değerlendirmeler yapma süreçlerini kapsayan kompleks ve karmaşık bir süreç olan tefekkür, 

Kur’an’da tedebbür, teakkul, tezekkür, tefehhüm gibi kavramlarla ifade edilmekte ve bu 

manaya gelen ayetler yaklaşık olarak Kur’an’ın 1/6’sını oluşturmaktadır. Hangi kavramla ifade 

edilirse edilsin, yaratıcı bir eylem olarak bireyin kişisel inşasını borçlu olduğu en önemli 

etkinliği olup, düşünmemek ise Kur’an ifadesiyle hayvandan daha aşağı olmak anlamına 

gelmektedir.Tefekkürün engellenmesi veya gerçekleşmemesi, Allah’a iman ve teslimiyet 

önündeki en büyük engel gibi gözükmektedir. Aynı zamanda bir farkındalık durumu olan 

tefekkür, gerek dini inancın başlangıcı gerekse devam eden dini hayata sağlayacağı katkılar 

açısından vazgeçilmez bir ektinlik olmasına rağmen kolay gerçekleşen bir eylem de değildir. 

Zira bilimsel alanda gerçekleşen gelişmeler insanoğlunun düşünce gücünü hatırı sayılır bir 

şekilde kullanabildiğini ortaya koymasına rağmen, insanı gelişim alanında aynı başarıyı 

gösterdiğini söylemek hayli zordur. Bu durum insanoğlunun bu eşsiz potansiyelini düşük 

düzeyde ve daha çok dünyasal çıkarları doğrultusunda kullanabildiğini, kendisini yaratıcısına 

bağlayan bir potansiyel olarak yeterince kullanamadığını ortaya koymaktadır. Bu durum bir 

taraftan tefekkürün kolay bir eylem olmadığını ortaya koyarken, diğer taraftan onu engelleyen 

birçok faktörün olduğunu da düşündürmektedir. Tebliğde tefekkürün önündeki engeller Kur’an 

perspektifinden ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Tefekkür, Tedebbür, Kur’an 
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HAC MOTİVASYONLARI ÖLÇEĞİ 

 

Prof. Dr. Faruk KARACA 

Atatürk Üniversitesi  

 

ÖZET 

İnanan bireyi şuurunda Tanrı’yla buluşturan ibadetler dinden dine farklılık arz etse de 

ibadet içermeyen hiçbir din yoktur. Bedeni ve mali boyutları bulunan ibadetlerin temel işlevi, 

dindarın şuurunu inandığı varlıkla doldurmaktır. Hac ibadeti farklı yer, zaman ve özelliklerde 

olsa da birçok dinde bulunan ibadetlerden biridir. İslami hac ise diğer dinlerdeki hacdan birçok 

özelliğiyle farklılık arz etmektedir. İslami ibadetler içinde hem mal hem de bedensel boyutu 

içinde barındıran tek ibadet olması yanında sembolik anlam ve işlerin en bol olduğu, icracısına 

dini bir unvan kazandıran haç ibadeti tekil bir ibadet olmanın yanı sıra bir tür ibadet seti özelliği 

taşımaktadır. Zira görece uzun bir zaman dilimine yayılan hac ibadeti esnasında diğer dini 

pratiklerin (namaz, kurban, sadaka)  birçoğu icra edilmeye devam ettiği gibi, hatıralarla dolu 

kutsanmış mekanlarda kutsanmış zamanlarda milyonlarca insanla birlikte aynı şeyi yapıyor 

olmak ibadet psikolojisini önemli derecede etkileyen faktörler arasında bulunmaktadır. 

Tebliğde İslami hac ibadeti için niyet edip irade ortaya koyan bireylerin hac motivasyonları ve 

yaptıkları hazırlıkları ölçmek için geliştirilen “Hac Motivasyonları Ölçeği” tanıtılacaktır. 

Yapılan ölçek geliştirme çalışmasında kuramsal temel ele alınarak 8 maddeden oluşan 2 

faktörlü yapı elde edilmiştir. Daha sonra açımlayıcı faktör analizi sonuçları temel alınarak 

ölçeğin 2 boyutlu yapıya ait modeli doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. DFA sonucunda 

elde edilen uyum indeksleri kabul edilebilir düzeyde anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Uyum 

indeksi değerleri RMSEA= .000, S- RMR= .038, GFI= .98, CFI= 1.00, AGFI= .96, NFI= .96 

ve NNFI= 1.00 olarak bulunmuştur. Bu değerlerinden hareketle model ve gözlenen veri 

arasında uyumun Tablo 3’te (s. 3) de görülebileceği gibi kabul edilebilirlik sınırları arasında 

olduğu ve önerilen modelin makul düzeyde uyum gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hac, motivasyon, ölçek 
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KÜLTÜR EKONOMİSİ VE ÇEVRE 

Neoliberal Politikalara Çevreci Bir Eleştiri 

 

Deniz Şule ÇALIŞKAN 

Hacettepe Üniversitesi  

 

ÖZET 

Küreselleşme ve aşırı sanayileşme ile birlikte her alanda değişim ve dönüşüm 

yaşanmıştır. Çevre, küreselleşmeden ve sanayileşmeden en çok etkilenen alandır. Küreselleşen 

dünyaya ayak uydururken doğa bilinci ile hareket edilmediğinden doğal çevrede meydana gelen 

değişim geri dönülmez sonuçlara neden olmaktadır. Ayrıca kültür turizminin "doğal, otantik, 

bozulmamış, yeşil" olana ilgisi ve eğilimi de, uygulanan yanlış politikalarla birleşerek tahribatı 

arttırmıştır. Çevre, bugün doğa turizminin yozlaştırarak kullandığı bir alan halini almıştır. Bu 

araştırmada fiyatlandırılan doğa ve yönetilen çevre, küreselleşme ile bağımlı olan neoliberalizm 

kapsamında irdelenmiştir. 

Kültür turizmi genel turizm politikalarının merkezinde yer almaktadır. Özellikle 

yaşadığımız yüzyılda kültürün ekonomik boyutu hızlı bir gelişme göstermiştir. Üretim-tüketim 

kültürü, yemek kültürü, eğlence kültürü, şirket kültürü vb. yeni kültür tanımları ortaya çıkmıştır. 

Fakat küreselleşme ve aşırı sanayileşme sonucu yaşam tarzlarının hızla değişmesi ile birlikte 

kültür de bir tüketim alanı olarak tanımlanır hale gelmiştir. Kültür turizminin ticari amaçlarla 

yozlaştırılarak kullanıldığı ve turizmin sosyo-kültürel yaşam, doku-çevre üzerinde yok edici 

etkiler yaptığı bugün eleştirilen noktalardan biri halini almıştır. Kültür turizminin iyi idare 

edilmediği durumlardan en çok etkilenen alan doğal çevre olmaktadır. 

Coğrafik yapısı itibariyle turizm merkezi haline getirilmeye çalışılan yeşil alanlar 

tüketilmekte, insan eliyle yok edilmektedir. Çevre, küreselleşmeden ve sanayileşmeden en çok 

etkilenen alandır. Fiyatlandırılan doğa ve yönetilen çevre; küreselleşme süreçlerine nasıl cevap 

verileceği konusundaki tartışmaların önemli unsurları olmuştur. Küresel çevresel değişim ve 

onların dünyadaki insanlar üzerindeki etkileri ise coğrafyacıların tartıştığı konular arasına 

girmiştir. 

Ekoloji biliminin tanımladığı şekliyle dünya, tüm unsurlarıyla birbirine bağlı tek bir 

bütündür. İnsanın geleceği doğaya bağlıdır ve bilimin mekanik ve duygulardan yoksun dili bu 

bütünleşmeyi sağlayamamaktadır. Doğa ve toplum bütünlüğünü sağlamak için olması gereken 

değişim içsel bir değişimdir. Sağlanan değişimin ardından ortaya çıkan ilişkide, uzun zaman 

önce endüstrileşmenin, şehirleşmenin, modern bilimin, din ve felsefenin insanın gözünde 

değersizleştirdiği doğa, yeniden canlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Çevre, Ekonomi, Turizm, Neoliberalizm 
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TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİYEL GELİŞİM, İŞSSİZLİK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ 

İLİŞKİSİ 

 

 Hikmet AKYOL 

Gümüşhane Üniversitesi 

Kübra KARAKUŞ 

Muş Alparslan Üniversitesi 

Harun CAN 

Erzurum Teknik Üniversitesi 

Melahat BATU AĞIRKAYA 

Iğdır Üniversitesi 

ÖZET 

Makroekonomik teori, sanayi sektörünün gelişiminin özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

sürdürülebilir kalkınmanın en başat göstergelerinden birisi olduğunu ileri sürmüştür. Bu konuda 

yapılan birçok ampirik çalışma ise söz konusu teoriyi destekler bulgulara ulaşmıştır. Bu 

çalışmalarda özellikle iktisadi büyüme ve sanayi sektörü arasında yakın bir ilişki olduğu 

gözlenmiştir.  Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra hâkim olmaya başlayan liberal görüşler ve dış 

dünya ile olan artan etkileşim düzeyi, sanayi kesimini önemli ölçüde etkilemiş ve bu sektörün 

son kırk yılda yakalamış olduğu gelişim ivmesi, ülkenin kalkınmasına ciddi ölçüde katkı 

sağlamıştır. Günümüzde sanayi sektörü, ülkede hizmetler sektöründen sonraki en önemli 

kesimi oluşturmaktadır. Buna karşın, işsizlik ve gelir dağılımında görülen bozukluklar, birçok 

gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kişilerin yaşam kalitesini ve refah düzeylerini 

olumsuz etkilemekte, politika yapıcılar açısından ise çözülmesi zor bir problem olmayı 

sürdürmektedir. Bu bakımdan, iktisadi kalkınmanın öncü göstergelerinden olan sanayi 

sektörünün gelişiminin işsizlik oranlarını ve gelir dağılımını nasıl etkilediği konusu önemlidir. 

Bu bağlamda ülkenin geçirmiş olduğu endüstriyel gelişimin, sürdürülebilir bir kalkınmanın 

gerçekleşmesinin yanı sıra işsizlik ve gelir eşitsizliği gibi ciddi iki makroekonomik soruna ne 

ölçüde ve ne yönde etkilediğinin incelenmesi gerekir. Bu araştırmada sanayi sektörünün 

gelişiminin işsizlik oranları ve gelir eşitsizliği ile olan uzun dönem ilişkisi incelenmiştir. Başka 

bir ifadeyle, Türkiye’nin dışa açılmaya başladığı 1980’lerden günümüze sanayi sektörünün 

kaydetmiş olduğu gelişimin işsizlik ve gelir eşitsizliği düzeylerini ne ölçüde etkilediği tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 1980-2016 dönemi ARDL sınır testi ve kantil 

regresyon teknikleri ile analiz edilmiştir. ARDL sınır testi yaklaşımı Pesaran ve Shin (1999) ile 

Pesaran (2001), tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem farklı seviyelerde durağanlaşan (I[0]/I[1]) 

serilerin regresyon analizleri ile test edilmesine imkan  tanıdığı için çok yoğun biçimde 

kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Gelişim, İşsizlik Oranı, Gelir Eşitsizliği. 
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TÜRKİYE’DE GÖÇ VE TURİZM İLİŞKİSİNİN HETEROJENLİĞİNİN 

İNCELENMESİ 
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Muş Alparslan Üniversitesi 
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Gümüşhane Üniversitesi 

 

Kübra KARAKUŞ 

Muş Alparslan Üniversitesi 

ÖZET 

Turizm faaliyetlerinin geçmişi çok uzun yıllara dayanmasına rağmen, özellikle İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında, turizm küresel düzeyde önemli sektör haline gelmiştir. Günümüzde 

artan turizm gelirleri ve genişleyen destinasyon çeşitliliği ile turizm sektörü hem gelişmiş hem 

de gelişmekte olan ülkeler açısından ciddi bir ekonomik kaynak olarak görülmektedir. Bunun 

yanında, turizmin istihdam olanaklarının arttırması ve iktisadi bakımdan geri kalmış coğrafi 

bölgelerin kalkındırılmasına katkı sağlaması, bu sektörün hükümetler tarafından milli 

politikanın önemli bir unsuru olarak benimsenmesini sağlamıştır. Gelişmekte olan ülkeler, son 

yıllarda turizm sektörünün geliştirilmesi adına yoğun alt yapı ve proje yatırımlarına girişmiş, 

diğer ülkeler ile ciddi bir rekabet içerisine girmiştir. Gelişmekte olan ülkeler sepetinde yer alan 

Türkiye’de turizm sektörü 1980’li yıllardan sonra gelişim ivmesi kazanmıştır. Bugün ise 

dünyada önemli bir turizm ülkesi haline gelmiştir. Turizmin, Türkiye’deki bölgesel eşitsizliğin 

giderilmesine ne ölçüde katkı sağladığı ise önemli bir araştırma konusudur. Özellikle iktisadi 

bakımdan geri kalmış bölgelerden refah düzeyi nispeten daha yüksek olan bölgelere göçlerin 

yaşanması, on yıllardır başta plansız kentleşme  olmak üzere birçok iktisadi ve sosyal soruna 

neden olmuştur. Bu bakımdan turizm sektörünün göç olgusu ile ne ölçüde ilişkili olduğunun 

saptanması önemlidir. 

Bu araştırmada turizm ile göç arasındaki ilişki bölgesel kalkınma perspektifinde 

incelenmiştir. Başka bir ifadeyle turizm faaliyetlerinde yaşanan artışın bölgesel anlamda göç 

olgusunu ne ölçüde ve hangi yönde etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Buradan hareketle 

ise turizm sektörünün gelişmesinin bölgesel eşitsizliklerin en aza indirilmesine katkı sağlayıp 

sağlamadığı sorgulanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’deki TR bölgelerine gelen turist 

sayısı ile bu bölgelerin verdikleri göç oranları arasındaki ilişki heterojen panel veri analizi 

yöntemi ve panel nedensellik testleri ile incelenmiştir. Araştırma kapsamında panel veri analizi 

yönteminin tercih edilmesinin nedenleri arasında göç ve turizm arasındaki ilişkinin, hem zaman 

boyutu hem de birim boyutu bakımından görülmek istenmesi ve araştırmaya konu TR bölgeleri 
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arasındaki göç ve turizm ilişkisinin heterojenlik gösterip göstermediğinin ortaya konulmaya 

çalışılması gösterilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Bölgesel Kalkınma, Göç. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA PERMAKÜLTÜR DİSİPLİNİN 

UYGULANDIĞI EKOLOJİK KÖY VE ÇİFTLİKLERİNE YÖNELİK BİR 

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: PASTORAL VADİ ÖRNEĞİ1 

 

Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

Öğr. Gör. Fevziye GURLAŞ 

Gümüşhane Üniversitesi 

ÖZET 

Günümüzde turizm sektöründe, kitle turizmin çevresel ve sosyo-kültürel yönden tahrip 

edici etkilerini önleyebilmek için temel amacı sürdürülebilir yaşam alanları tasarlamak olan 

permakültür2 disiplinine yönelinmektedir. Permakültür, içerisinde barındırmış olduğu etik 

kuralları ve ilkeleri sayesinde sürdürülebilir turizm kapsamında ekolojik köy ve çiftliklerde 

uygulanmaktadır. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan önemli bir unsur olarak 

gelişmektedir. Fakat ilgili alan yazın incelendiğinde, permakültür disiplininin uygulandığı 

ekolojik köy ve çiftliklerinin stratejilerini, belirlemiş oldukları mevcut hedeflerin başarıya 

ulaşma durumlarının değerlendirilmesini sağlayacak, işletmeye ait faaliyetlerin finansal ya da 

finansal olmayan (çevresel, sosyal ve kültürel) değerlerinin ifade edilmesine imkan verebilen, 

permakültürün amacına uygun bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. 

Performans değerlendirilmesi, somut ve soyut değerlerin ölçümlenerek yönetilmesi ve 

işletmelerin paydaşlarına bilgi sağlayabilmesi açısından önemli olmaktadır. Bu nedenle bu 

çalışma, “permakültür disiplinin uygulandığı ekolojik köy ve çiftliklerde performans 

değerlendirilmesini sağlayacak nasıl bir performans raporlama yöntemi kullanılabilir?” 

araştırma sorusuna cevap aramaktadır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi, örnek olay analizi 

tercih edilmiştir. Analiz birimi “Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği” belirlenmiştir. Analiz 

birimine uygun olarak performans değerlendirme yönteminden sürdürülebilir dengeli skor kart 

ele alınmıştır. Finansal performans, misafir, iç süreçler, öğrenme ve gelişme, doğal çevre ve 

topluma yönelik altı farklı kategoride strateji göstergeleri belirlenmiştir. Araştırmanın sonucuna 

göre permakültüre yönelik yapılan uygulamaların etkinliğinin ve verimliliğinin, ekolojik, 

sosyo- kültürel olarak işletmenin paydaşları ile bilgi paylaşımı açısından yetersiz olduğu tespit 

edilmiştir. İşletmenin sahip olduğu değerlerin yönetiminde ve paydaşları ile bilgi paylaşımı 

bakımından performans değerlendirme sistemlerinin yaygınlaşmasının ve geliştirilmesinin 

önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Performans Değerlendirilmesi, 

Sürdürülebilir Dengeli Skor Kart (SDSK),  Permakültür, Paydaşlar Teorisi 

 
1 Bu çalışma Fevziye GU RLAŞ tarafından hazırlanan “Alternatif Turizm için Sürdürülebilir Dengeli Skor 

Kartın Permakültür Ekolojik Köy ve Çiftliklerinde Uygulanması: Pastoral Vadi Örneği” isimli yayınlanmamış 

yüksek lisans tezinden üretilmiştir.   
2 Permakültür kelimesi “Permaculture” olarak alan yazında yer almaktadır. Permanent agriculture (kalıcı, 

sürdürülebilir tarım) ve culture (kültür) kelimelerinin birleşmesinden türetilmiştir. 
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ÖZET 

Bir ekonomide bireylerin kendi bütçelerini yönetebilmeleri, isabetli yatımlar yapmaları, 

sağlıklı finansal karalar alabilmeleri firmaları ve dolayısıyla ülke ekonomisini finansal açıdan 

olumlu etkileyecektir. Ülkelerin oluşturdukları sağlıklı ekonomik ortam sağlıklı bir dünya 

ekonomisi demektir. Sağlıklı bir dünya ekonomisinin temel taşı bireyler olduğuna göre 

öncelikle çeşitli yöntem ve metotlarla bireylerin finansal altyapılarının güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu noktada finansal eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır.  

Finansal eğitim ya da finansal bilgi olarak tanımlanan “Finansal Okuryazarlık” bugün 

dünyanın gündeminde olup, bu konuda bireylerin finansal farkındalığını artırmak ve bilinçli 

finansal kararlar almalarını sağlamak için tüm dünyada ve Türkiye’de artan bir işbirliği söz 

konusudur. 

Bu çalışmada toplumum önemli bir kesimini oluşturan üniversite öğrencilerinin,  

finansal okuryazarlık düzeylerini tespit edebilmek ve varsa eksikleri ortaya çıkararak çözüm 

yolları geliştirebilmek amacıyla bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma kapsamında Trabzon 

Üniversitesi’ne bağlı Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören 138’i Turizm 

ve Otel İşletmeciliği Bölümü ve 126’sı Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü öğrencisi olmak 

üzere toplam 264 öğrenci üzerinde araştırma yapılmış ve araştırma kapsamında uygulanan 

anket çalışmasında 22 anket geçersiz sayılarak 242 kişilik örneklem oluşturulmuştur.  Ankette 

katılımcıların demografik özellikleri, finansal bilgi erişimlerine yönelik farkındalıkları, finansal 

tutum ve davranış özellikleri, tasarruflarını değerlendirme şekilleri ile temel ve ileri düzey 

finansal okuryazarlık düzeylerine ilişkin sorular sorulmuştur. Çalışma sonucunda katılımcıların 

finansal bilgileri öğrenme kaynağının en yüksek oranla aile olduğu ve ailenin bu konuda önemli 

bir yer tuttuğu görülmüştür. Finansal gelişmeleri takip sıklığına verilen cevaplar incelendiğinde 

öğrencilerin büyük çoğunluğunun haftada birkaç kez finansal olayları takip ettikleri, finansal 

gelişmelerin takip edildiği kaynak olarak da ön sıralarda televizyon ve internetin geldiği tespit 

edilmiştir. Katılımcıların finansal tutum ve davranışlarını tespit etmeye yönelik frekans 

analizlerine bakıldığında, öğrencilerin finansal durum yönetiminde mevcut düzeyin altında bir 

başarı algısının olduğu, bunun yanında finansal bilgi birikimlerini ağırlıklı olarak artırmak 

istedikleri, bunu artırmanın bir yolu olarak da yüksekokulda seçimlik de olsa bir temel finans 

dersi almak istedikleri ortaya çıkmıştır.  Katılımcıların temel ve ileri düzey finansal bilgilerini 
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ölçmeye yönelik sorulara verilen cevaplar incelendiğinde öğrencilerin finansal okuryazarlık 

konusunda önemli ölçüde bilgi eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

ortaya çıkan bu eksikliği gidermek için her iki bölüme de temel finans bilgilerini içeren dersler 

konulması gerektiği veya bu konularda bilgi edinebilecekleri ilave eğitimler almaları gerektiği 

saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Üniversite Öğrencileri, Temel ve İleri 

Düzey Finans Bilgisi, Turizm ve Otelcilik. 
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TURİZM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN GELİŞTİRME: SAVAT İŞÇİLİĞİ 

 

Doç.Dr. Melike KURTARAN ÇELİK 

Trabzon üniversitesi 

 

Doç.Dr. Ahmet KURTARAN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 

Öğr.Gör. Fegan MUTLU 

Trabzon üniversitesi 

ÖZET 

İşletmeler için uzun dönemde zenginlik kaynaklarından biri olan yeni ürünler, yeni iş 

olanaklarının açılması ve kaynakların etkin kullanımı ve sonuç olarak da bölgenin ve ülkenin 

ekonomik zenginliği anlamına gelmektedir. Turizm sektöründe yer alan işletmelerin başarısı 

için tamamen yeni ürün tasarlanabileceği gibi, var olan ürünlerin zenginleştirilmesi, 

unutulmaya yüz tutmuş fakat müşterilerin isteklerine hitap eden, pazarın ihtiyaç duyduğu 

ürünlerin geliştirilmesi de aynı derecede önem taşır. 

İnsanlar varoluşlarından itibaren yaşadıkları, hissettikleri duygu ve düşüncelerini 

kendilerinden sonra gelen toplumlara yöresel ürünlerle aktarmışlardır. Yöresel ürünler 

toplumların ihtiyaçlarından doğan temel gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıkmış, 

geleneksel kültürel yapısını, gelenek ve göreneklerini yansıtan en önemli belgelerdir. 

Ülkemizin her bölgesinin kendine has yöresel ürünleri vardır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de 

Trabzon ili birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, zengin yöresel kültüre sahiptir.  

Bu çalışmada Trabzon’a son iki yılda gelen yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 500 

turiste anket çalışması yapılmıştır. Turistlere yöresel el sanatlarını içeren örnekler gösterilmiştir 

ve bu örnekler içinde en çok dikkat çeken ve beğenilen savat işçiliğinin yer aldığı hediyelik 

ürünler (yüzük, kolye, tepsi vb.) olmuştur. Turistlerin, bu ürünlerle Trabzon’da çok fazla 

karşılaşmadıklarını ve bu ürünleri bulabilirlerse satın almak istediklerini belirtmeleri üzerine 

savat işçiliği üzerine durulmuştur. Böylece unutulmaya yüz tutmuş ve neredeyse tükenmek 

üzere olan savat ustalığı konusunda atılım yapılarak yeni istihdam alanları için fırsatlar 

sunulmuştur. Çalışmada ayrıca örnek olay olarak, Trabzon ilinin Sürmene ilçesinde yapılan 

savat işçiliğinin ortaya çıkışı ve içeriğine ilişkin veriler toplanmıştır. Elde edilen bulgular 

yenilikçi turizm anlayışı kapsamında, Trabzon’u tanıtan desen ve motiflerle ürün geliştirmeye 

katkıda bulunarak,  el sanatı ürünü olan savat ürünlerinde markalaşma ve sürdürülebilirliğin 

sağlaması açısından da oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Savat, Yenilikçi Ürün, Marka, Trabzon, El sanatları. 
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KARADENİZ BÖLGESİNİN ÇEVRE VE TURİZM EKONOMİSİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Suna MUĞAN ERTUĞRAL 

İstanbul Üniversitesi  

 

Sezgi GEDİK 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 

 

Hacer NEYİR TEKELİ 

İstanbul Kültür Üniversitesi 

 

ÖZET 

Türkiye, doğal ve beşeri turistik cazibe kaynakları ile oldukça zengin bir turizm 

potansiyeline sahiptir. Özellikle 1980’lerin ikinci yarısından itibaren yapılan düzenlemelerle 

Türkiye dünyada turizm endüstrisinde önemli bir konuma gelmiştir. Türkiye’de turizm 

aktivitelerine bakıldığında bu aktivitelerin ağırlıkla Akdeniz, Ege ve kısmen de Marmara 

Bölgesi kıyılarında yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte Türk turizmi için geleceğin turizm 

bölgesi olarak Karadeniz Bölgesi görülmektedir. Bölgenin batısında gerçekleştirilebilecek 

deniz-kum-güneş turizmi haricinde, öncelikle yayla turizmi, sağlık turizmi, dağcılık ve spor 

turizmi, doğa yürüyüşleri olmak üzere birçok turizm türlerine hizmet edebilme potansiyeline 

sahiptir.  

Karadeniz Bölgesinin turizm verileri incelendiğinde son 5 yılda hem yerli hem de yabancı 

turistler tarafından ziyaret edilme oranlarının giderek arttığı görülmektedir. Özellikle Arap 

turistlerinde ziyaret güzeargahları arasında yer alan bölge, sezonda tam kapasitede 

çalışmaktadır. Bu talep bölgede konaklama, yiyecek-içecek ve rekreasyon işletmelerine yönelik 

yatırımları da arttırmıştır. Ancak bu gelişim kısa süreli turizm açısından olumlu görülse de uzun 

vadede çevreye önemli ölçüde zarar verecek bir duruma da işaret etmektedir. Özellikle bilinçli 

bir gelişimin gerçekleşmediği bölgeler risk altındadır.  

Turizmin ihtiyacı olan başta doğal çevre olmak üzere üretimde girdi amaçlı kullanılan 

doğal kaynaklar da çevreden sağlanmaktadır. Bu sebeple üretimin ve ekonomik faaliyetlerin 

sürdürülebilirliği bakımından çevre temel kaynak olmaktadır. Ekonomi ve çevre arasındaki 

ilişki tüm ekonomik faaliyetlerin bir çevre içinde cereyan etmesi sebebiyle son derece 

önemlidir. Ekonominin üç temel sektörü olan tarım, sanayi ve hizmetler sektörleri ve bunların 

turizm gibi alt sektörlerinin ekonomik faaliyetleri ya doğrudan çevreden beslenerek 

gerçekleşmekte ya da çevresel faktörlerden yararlanılmaktadır. 

Uluslararası turizm gelirlerinden pay alabilmek ve turizm pazarında bir üstünlük 

sağlayabilmek için Karadeniz Bölgesinin sahip olduğu turizm arzını, turizm talebinin değişen 

ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda çevresel değerleri mümkün olan en etkin şekilde 

değerlendirmek,  yeni ürünler geliştirilmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak en doğru strateji 

olacaktır.  
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Bu kapsamda çalışmamızda çevre ve turizm ekonomisi konuları üzerinde durulmuş, 

Karadeniz’in sahip olduğu turizm potansiyeli incelenmiş, SWOT analizi ile Karadeniz 

Bölgesinin güçlü-zayıf yönleri ile tehdit-fırsatları ortaya çıkarılmış, TOWS analizleri ile de 

stratejiler geliştirilmiş ve çözüm önerileri oluşturulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Turizm Ekonomisi, Çevre, SWOT, TOWS 
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TÜRKİYE'DE YURTDIŞI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASININ UYGULAMASINDA 

YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Sezgi GEDİK 

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa 

 

Erkan ARSLAN 

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 

 

ÖZET 

Yurtdışı seyahat sağlık sigortası, yurtdışına gerçekleştirilecek seyahatler esnasında 

karşılaşabilecek ani ve beklenmedik kaza ve sağlık risklerine maruz kalınması nedeniyle 

meydana gelebilecek tedavi giderlerini poliçe limitlerine kadar karşılayan bir özel sigorta 

türüdür. Sigorta şirketlerine göre farklılık göstermekle birlikte, poliçe vadesi içerisinde ve 

30.000 Euro teminat limitine kadar kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık, tıbbi tedavi, tıbbi bilgi 

ve organizasyon, acil ilaç gönderimi, konaklama giderlerinin karşılanması, hukuki danışmanlık 

verilmesi, sigortalının cenazesinin Türkiye’ye nakli, tıbbi nakil ve tedavi sonrasında 

sigortalının ikametgâhına transferinin gerçekleştirilmesi gibi ana teminatlar sigorta poliçesi ile 

sağlanmaktadır. Yurtdışına gerçekleştirilecek seyahatler için yaygın olarak kullanılmakta olan 

yurtdışı seyahat sağlık sigortası uygulamada vize başvuruları için bir ön şart olarak kabul 

edilmekte olup Shengen Bölgesi ülkeleri için zorunlu tutulmaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2018 yılında yurtdışına çıkan Türk 

vatandaşlarının sayısı 8 milyon 383 bin olmuştur. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre 2018 

yılında yaklaşık 1 milyon 750 bin seyahat sağlık sigortası yapılmıştır. 2019 yılının Ocak-

Haziran döneminde yaklaşık 1 milyon 633 bin seyahat sağlık sigortası yapılmıştır. 2019 yılının 

tamamında seyahat sağlık sigortası sayısının geçen yılın çok üzerinde olacağı görülmektedir. 

Yurtdışına çıkan Türk vatandaşı sayısının çok gerisinde olan seyahat sağlık sigortasının büyük 

bir potansiyele sahip olduğu, bundan dolayı da uygulamada yaşanan sorunların artacağı da 

açıktır. 

Yurtdışına yaptıkları seyahatleri esnasında maruz kaldıkları kaza ya da ani hastalık 

nedeniyle yurtdışı seyahat sağlık sigortası teminatlarından faydalanmak isteyen sigortalılar 

uygulamada bir takım sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bu çalışmada, yurtdışı seyahat sağlık 

sigortası ile ilgili olarak uygulamada yaşanan sorunlar tüketici şikâyetlerinin paylaşıldığı web 

sitelerinin taranması yöntemiyle belirlenmiş ve tespit edilen sorunlar ana başlıklar altında 

toplanarak çözüm önerileri getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası, Turizm, Sigorta 
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ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK: GENEL ÇERÇEVE VE KRİTİK ETKİLERİ 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

 

ÖZET 

İşletmelerin ve işverenlerin temel hedefleri yetenekli işgörenleri elde tutmak ve yeni 

kalifiye işgörenleri işletmeye çekmektir. Sürekli gelişen piyasalarda rekabete ayak 

uydurabilmek ve fark yaratabilmek; başarı, imaj ve itibarlarını arttırabilmek amacıyla işletmeler 

bünyelerine yetenekli işgörenleri katabilmeyi amaçlamaktadırlar. Örgütsel çekicilik kavramı da 

tam bu noktada önem kazanmaktadır. İşletmenin arzulanan bir çalışma yeri olarak görülmesi 

büyük önem taşımaktadır. Bunun da ötesinde örgütsel çekicilik, işletmenin kendisiyle herhangi 

bir şekilde irtibat kurulmaya değer bir varlık olarak görülmesi ve bunun için takınılan 

tutumların olumlu yansımasıdır. Fark yaratan entelektüel sermayeye sahip çalışanların elde 

edilebilmesi ve elde tutulabilmesi için işletmelerin rekabet haline girmesiyle örgütsel çekicilik 

konusu daha da önemli hale gelmektedir. 

Örgütsel çekicilik, kişilerin belirli bir işletme hakkında çalışılabilecek potansiyel bir yer 

olmasına yönelik olumlu duygu ve düşünceleri ve bu düşünceleri sağlayan işletmenin algılanan 

özellikler bütünüdür (Highhouse vd., 2003: 989). Örgütsel çekicilik, Aiman, vd.,’ne (2001) 

göre, bir işletmeye yönelik tutum veya olumlu etki ve etkileşime geçilmesi gereken cazip bir 

varlık olarak ifade edilmektedir. Kristof’a (1996) göre, örgütsel çekicilik, işletmelerin yetenekli 

kişileri işe alma yeteneği olarak açıklanmaktadır. Bu yeteneğin, bireysel seviyede ve örgütsel 

seviyede çalışan döngüsünü, iş tutumunu,  sosyal davranışları, stresi, bireysel performansı ve 

bunların sonunda da örgütsel performans gibi hususları etkileyeceğini varsayılmaktadır. 

Örgütsel çekicilik, işletmelerin müşterilerce tercih edilmesini değil potansiyel ve mevcut 

işgörenlerce tercih edilmesi ve hoşa gitmesidir. Farklı bir ifade ile bir işletmede diğer 

işletmelere kıyasla potansiyel işgörenler tarafından daha çok çalışılmak istenmesidir. Aynı 

zamanda kurumsal çekicilik işletmelerin kendileri için önemli olduğunu düşündüğü 

işgörenlerin de devamlılıklarını sağlamalarıdır. Bu konuda yapılan çalışma ve araştırmaların 

henüz istenen düzeyde değildir. Örgütsel çekicilik kavramına ilişkin literatürdeki boşluğa katkı 

sunmak, yerli yazında örgütsel çekicilik kavramının öneminin anlaşılmasını sağlamak ve ilgili 

yazına kavramı tanıtmak amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çekicilik, Örgüt, Örgütsel Çekicilik,  
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KARİYER ÇAPALARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

 

ÖZET 

Çalışmada kariyer çapalarının demografik özellikler açısından incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda araştırmaya katılan öğrencilerin kariyer çapaları algılarının 

cinsiyet, yaş, yaşadıkları yer, yaşadıkları bölge, aile gelir seviyesi, anne eğitim düzeyi ve baban 

eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmek istenmektedir. Araştırmaya ait 

veriler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi örnekleminden 

elde edilmiş olup toplamda 266 geçerli anket formuna ulaşılmıştır. Demografik özelliklere göre 

kariyer çapalarının farklılaşıp farklılaşmanın test edilmesi amacıyla verilerin normal dağılması 

sonucu bağımsız örneklem T Testi ve ANOVA Testi yapılmıştır.  Kişilerin kendilerinde farkına 

varmış oldukları davranışlar ile çevresinde olan ilişkileri onların kariyer çapaları olarak 

adlandırılmaktadır. Bu tür özellikler öğrencilerin kariyerlerini yönlendirici bir işlev 

konumundadır. Öğrenciler, kendi özellikleri ve sosyal çevreleri arasında bağlar kurmaktadır. 

Ayrıca sosyal çevreleri ve kendi özellikleri arasında bir denge oluşturarak çeşitli kariyer 

seçiminde bulunmaktadırlar. Bireyin kariyer planlamasında dikkate aldığı yetenek ve ihtiyaçlar, 

kariyer çapalarını oluşturmaktadır. Öğrencilerin Kariyerleri üzerinde çevresel ve sosyal 

faktörler etkili olabilmektedir. Bu faktörler sonrasında da “kariyer çapalarına” dönüşmektedir. 

Kariyer çapalarının alt boyutları güvenlik/düzen, girişimcilik yaratıcılık, hizmet/bir amaca 

bağlılık, otonomi/bağımsızlık, zor olanı başarma/meydan okuma, teknik/fonksiyonel yetkinlik, 

yaşam tarzı ve genel yönetsel yetkinliktir. Araştırma bulgularına göre anlamlı farklılıklar; 

cinsiyet değişkeni açısından bayan öğrencilerden, yaş aralığına 17-21 ve 27-31 yaş aralığındaki 

öğrencilerden; yaşanılan yer bakımından köyde yaşayan öğrencilerden; bölge olarak Doğu 

Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan öğrencilerden; aile gelir 

seviyesi açısından yüksek gelir seviyesine sahip ailelerde yaşayan öğrencilerden; anne eğitim 

seviyesi açısında annesi üniversite mezunu olanlardan ve baba eğitim seviyesi bakımından 

babası eğitim almamış okur yazar olan ve okur yazar olmayan gruptan kaynaklanmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Kariyer, Kariyer Çapaları, Demografik Özellikler 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
www.karadenizkongresi.org         ISBN: 978-605-80597-6-4             SOSYAL BİLİMLER ÖZET KİTABI 138 

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ 

 

2019 

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDETLE İLİŞKİLİ TUTUM, DAVRANIŞ DÜZEYİ VE 

İLİŞKİLİ  FAKTÖRLER 

 

Prof. Dr. Leyla KARAOĞLU 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

 

ÖZET 

Dünya Salık Örgütü şiddeti bir halk sağlığı sorunu olarak ele almakta ve şiddetin 

uluslararası, ulusal, yerel, kurumsal düzeyde olmak üzere tüm yaşam alanlarında önlenmesine 

yönelik uygulamaları önermektedir. Bu çalışmada Rize’deki liselerde öğrenim görmekte olan 

öğrencilerde suça, şiddete ilişkin tutum ve davranışların düzeyinin ve ilişkili faktörlerin 

saptanması amaçlanmıştır.  

 

Kesitsel analitik tipteki araştırmada, Rize’deki devlet liseleri arasından nüfusa orantılı 

rastgele küme örnekleme yöntemiyle seçilen 830 öğrenciyi kapsamaktadır. Veriler, Mart-Mayıs 

2012 tarihleri arasında, sınıflarda gözetim altında anket uygulanarak toplanmıştır. Ankette; 

Amerika Birleşik Devletler Hastalıkları Önleme Dairesince geliştirilmiş olan “Gençlerde suça 

ilişkin tutum ölçeği”, “Agresif davranış ölçeği” ve “Riskli davranışlar anketi”nden 

yararlanılarak hazırlanan sorular yer almıştır.  Araştırma izni Rize Vilayet Makamı’ndan 

alınmıştır. Verilerin analizi SPSS 18.0 programı ile yapılmış, ki-kare testi ile anlamlı fark 

saptanan değişkenler lojistik regresyon testiyle incelenmiştir. 

 

1. Araştırma kapsamına giren öğrencilerin %55.7’si kız, %44.3’ü erkektir. Yaş ortalaması 

16.4±0.04 yıldır.   Öğrencilerin %30.2’si okuldan kaçmayı, %4.2’si sahibinin izni olmadan 

eğlenmek için başkasının motosiklet ya da arabasını kullanmayı ve %2.3’ü değeri 50 

liradan daha az olan bir eşyayı çalmayı yanlış davranış olarak değerlendirmemektedir. 

Öğrencilerin %19.5’i bazı şeyleri yapmak için aceleye getirildiği, %15.2’si haksızlığa 

uğradığı, %11.4’ü engellendiği hissi içindedir. Öğrencilerin %36.4’ü kolay sinirlenip 

öfkelendiğini, %18.1’i “sıklıkla birisine vurmak, zarar vermek için kuvvetli bir istek 

duymakta olduğunu” belirtmiştir. Son bir ay içinde öğrencilerin %34.7’si birisini 

dövdüğünü, %4.0’ı birisini bıçakla tehdit ettiğini ya da yaraladığını, %1.7’si birisini 

tabanca ile tehdit ettiğini, %2.2’si alkol ya da uyuşturucu kullanıp saldırgan olduğunu, 

%2.8’i sigara, alkol, uyuşturucu almak ya da satmak yüzünden saldırgan olduğunu 

belirtmiştir. Öğrencilerin %14.9’u ailesinin evinde soyulduğunu ya da bir eşyasının 

çalındığını bildirmiştir. Lojistik regresyon analizi sonucunda son bir ayda herhangi bir 

şiddet davranışı gerçekleştirmenin, engellendiğini söyleyenlerde 1.8 kat, aceleye 

getirildiğini söyleyenlerde 1.6 kat, birisine vurmak için kuvvetli bir istek duyduğunu 

söyleyenlerde 2.6 kat, okuldan kaçmanın yanlış olmadığını söyleyenlerde 1.6 kat, ailesinin 

evinde soyulduğunu ya da bir şeyinin çalındığını söyleyenlerde 2.4 kat, alkol kullananlarda 

6.9 kat, yaşı 16’dan büyük olanlarda 1.8 kat, erkeklerde 2.7 kat ve çete üyesi olanlarda 3.1 

kat anlamlı olarak daha fazla olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).   Öğrencilerin %17.8’i okul 
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yaşamları boyunca en az bir kez disiplin cezası almıştır. Öğrencilerin %40.7’si okuldaki 

rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini yetersiz bulduklarını belirtmiştir.     

2. Rize’de öğrenim görmekte olan lise öğrencilerinde suça yatkın tutum, agresif kişilik ve şiddet 

davranışı yaygın saptanmıştır. Tutum ve davranışlar kişisel ve ailesel özellikler ile ilişkili 

bulunmuştur. Barışçıl ve sağlıklı bir toplumu sağlamada destekleyici okul çevresi büyük 

öneme sahip olduğundan ilimizde kapsamlı okul sağlığı programlarının uygulanması 

önerilmiştir. 

3. Anahtar kelimeler: Suç, genç, şiddet, lise 
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AİLE BÜTÜNLÜK DUYGUSU VE ÖZGECİLİK PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYİNİ 

ETKİLER Mİ? 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERCENGİZ  

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6891-8462 

ÖZ 

Bu araştırmanın amacı Aile Bütünlük Duygusu ve özgeciliğin, Psikolojik iyi oluş 

düzeylerini yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu Ağrı İbrahim 

Çeçen Üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim gören 117’si erkek, 133’ü kadın olmak üzere 

toplam 250 bireyden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Aile Bütünlük 

Duygusu Ölçeği (ABDÖ),  (DDÖ) , Özgecilik Ölçeği (ÖÖ) ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (ÖİO) 

ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi Formu (KBF) kullanılmıştır. Aile Bütünlük 

Duygusu Ölçeği Kısa Formu; Çeçen (2007) tarafından uyarlanan ölçek 12 madde ve 4 alt 

boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik çalışmasında madde toplam puan korelasyonlarının 

.48 ile .65 arasında olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .80, 

Guttman güvenirlik katsayısı› .75 ve Spearman güvenirlik katsayısı ise .75 olarak 

hesaplanmıştır. Telef, (2013) tarafından uyarlanan Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (ÖİO) 8 

maddeden oluşan 7’li likert  tipi bir ölçektir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .80,  

olarak bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam açıklanan varyansın %42 

olduğu görülmektedir. Bu bulgu, ölçeğin orijinal formunda olduğu gibi genel bir faktöre sahip 

olduğunu göstermektedir. Ölçek maddelerinin faktör yükleri .54 ile .76 arasında hesaplanmıştır. 

Tekeş ve Hasta (2015) tarafından uyarlama çalışması yapılan Özgecilik Ölçeği için yapılan 

geçerlik ve güvenirlik çalışması neticesiyle yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 

toplam varyansın % 35.58’ini açıklayan Yardım etme ve Bağışçılık olarak adlandırılan iki 

faktörlü bir yapı sergilediği bulunmuştur.  

Araştırmada istatistik veri analiz programı kullanılarak analizler yapılıştır. Araştırmada 

parametrik testlerden olan çoklu doğrusal regresyon kullanılmıştır.  Araştırma sonuçlarına göre;  

bireylerin aile bütünlük duygusu ve özgecilikleri psikolojik iyi oluş  düzeylerinin % 44’lük  bir 

varyansla açıkladığı belirlenmiştir. Yanı sıra aile bütünlük duygusu ile özgecilik arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu yine aile bütünlük duygusu ile psikolojik iyi oluş arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir.   

 

 Anahtar Kelimeler:  Aile Bütünlük Duygusu, Özgecilik, Psikolojik İyi Oluş 
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GÖSTERİ TOPLUMU VE ANNELİĞİN SEYİRLEŞMESİ: INSTAGRAM’DA 

FENOMEN ANNELER 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe BİLGİNER KUCUR 

Atatürk Üniversitesi  

ÖZET 

Kapitalist toplumlarda görselliğin öneminin artmasıyla birlikte gündelik hayatın rutinleri ve 

sosyal roller gösteri nesnesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bireyler, kendilerine bir kimlik 

hazırlayarak bu kimlikler üzerinden gösterişçi bir hayat tarzı sunmaktadır. Gösteri toplumu 

kavramı ile ifade edilen bu toplum yapısında interaktif ortamlarla birlikte her birey kendini 

ifade edebilecek mecralardan hayatının en özel anlarını ve en özel alanlarını seyirlik malzeme 

olarak paylaşmaya başlamıştır. Paylaşımlar aracılığıyla gösteri yapmak bazen para kazanma 

aracına dönüşmekte bazen de para amacı dışında ünlü olma, beğenilir olma, takdir görme gibi 

hedonistik amaçlarla hizmet etmektedir. Sosyal mecralardan yapılan paylaşımlarda sıklıkla 

meslek, hobi, ilgi alanları, eğitim, annelik, yemek, düğün, nişan gibi birçok alana yönelik video 

ve fotoğraflara rastlanmaktadır. Tüm dünyada en önemli rollerden biri olarak kabul edilen 

annelik rolüne dair paylaşımlar, sosyal medya ortamlarında yoğun beğeni almaktadır. Takipçi 

sayısı ve beğeni oranı arttıkça en popüler hesaplar arasına giren fenomen anne hesaplarından 

kısmi gerçeklikler veya sahte dünyalar paylaşılmaktadır.    

Bu çalışmada Instagram ortamında annelik deneyimlerini ve günlük hayatlarının bir bölümünü 

fotoğraf ve videolar aracılığıyla yayınlayan üç fenomen annenin paylaşımlarının niteliksel 

içerik analizi yapılmıştır. Üç annenin seçiminde magazin dünyasından olmayan, reklama yer 

vermeyen, en çok takipçisi olan hesaplar dikkate alınmıştır. Tüm paylaşımların incelenmesi 

mümkün olmadığından Haziran ve Temmuz aylarından rastgele seçilmiş iki paylaşımın analizi 

yapılmıştır. Analizler neticesinde, gösteri dünyasında anneliğin bile meta haline geldiği, aile ve 

çocuk mahremiyetinin ihlal edildiği tespit edilmiştir. Maddi veya manevi yetersizlikleri 

nedeniyle çocuklarına yeterince zaman ayıramayan ve ilgi gösteremeyen annelerin yetersizlik 

hissi yaşadıkları yapılan yorumlarda belirtilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Gösteri toplumu, metalaşma, fenomen anne 
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TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA 8 MART DÜNYA KADINLAR 

GÜNÜ REKLAM İNCELEMELERİ 

 

Doç. Dr. Bahar YALIN 

Trabzon Üniversitesi 

 

Öğr. Gör. Sibel AK 

Trabzon Üniversitesi 

ÖZET 

Bireyler içinde yaşadıkları toplumsal yapıyı, nasıl hareket etmeleri gerektiğini ya da 

kendisinden beklenen davranışları önceden belirlenen kalıplar içerisinde öğrenmektedirler. Bu 

kalıpları belirleyen asıl etmen ise, çoğu zaman ataerkil düşünce yapılarıdır. Çünkü hemen 

hemen bütün topluluklarda görülen doğuştan gelen fiziksel değişiklikler doğrultusunda kültürel 

kimlikler oluşturulup, değerlendirilmektedir. Cinsiyet temelinde şekillenen biyolojik özellikler 

ve bu özelliğin üzerine inşa edilen toplumsal durum, bilim çevrelerinde cinsiyet (sex) ve 

toplumsal cinsiyet (gender) terimleriyle isimlendirilmiştir. Ann Oakley, 1972 yılında Sex, 

Gender and Society isimli yayınında kadın ve erkeklerin ayrımını açıklarken, toplum 

içerisindeki eşitsizliğe vurgu yaparak, toplumsal cinsiyet kavramını sosyoloji bilimine dahil 

etmiştir (Vatandaş, 2007: 31). 

Teknolojinin gelişmesi ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, toplumsal 

cinsiyet yargıları çok daha fazla desteklenip yaygınlaşma fırsatı elde etmiştir. Kadınlar 

duygusal, korunmaya muhtaç, görsel haz nesnesi olarak özelikle reklamlarda yer almaya 

başlamıştır. Bu durum son yıllarda, kadınların iş hayatında daha fazla yer almaya başlamasıyla 

birlikte farklılaşarak, kadınlara yönelik reklamlarda da değişimler görülmesine neden olmuştur.  

Çalışmada 2019 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü reklamları toplumsal cinsiyet 

bağlamında incelenmiştir. İncelemeye konu olan reklamlar Türkiye’de faaliyet gösteren ve 

Youtube video paylaşım sitesinde Mayıs-Haziran aylarında en çok görüntülenen beş reklam 

olarak seçilmiştir. Reklamlar incelenirken reklam analizi ve niteliksel çözümleme yöntemleri 

kullanılmıştır. Ayrıca yapılan bu çalışmada bundan yıllar sonra günümüz reklamları hakkında 

yapılacak olan toplumsal cinsiyet temalı akademik çalışmalara kaynak olma amacı 

güdülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadınların Reklamları, 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü 
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3.1. Vatandaş, Celalettin (2007). Toplumsal Cinsiyet Ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı, 
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TOPLUMSAL İLETİŞİM ve TABULAR: NATIONAL GEOGRAPHIC 

KANALI “TABOO” PROGRAMI İNCELEMESİ 

 

Öğr. Gör. Sibel AK 

Trabzon Üniversitesi 

 

Doç. Dr. Bahar YALIN 

Trabzon Üniversitesi 

 

ÖZET 

İnsanlar sosyal varlıklardır ve dünyanın her yerinde görülen odur ki yine bu insanlar 

yaşadıkları toplumların şeklini almaktadırlar. İlkel kabilelerden, günümüzün modern 

toplumlarına kadar olan her toplumda, kendi içinde normlaşmış bir takıp kalıplar mevcuttur. 

Yazılı olmayan bu toplumsallaşmış kalıplar; o toplumda yaşamak isteyen bireylere 

uyguladıkları yaptırımlarla devamlılıklarını sağlamaktadırlar. Söz konusu bu toplumsal 

kalıpların, henüz din kavramı olmadığı dönemlerde ortaya çıktığı görüşü genel görüş olarak 

kabul edilmektedir ve içerisinde “kutsal” ve “korku” temeli barındırması bu kalıpların “tabu” 

olarak adlandırılması sonucunu doğurmaktadır.  

Topluluklar halinde yaşayan insanların diğer topluluklarla iletişim kurabilmeleri çok 

uzun zaman almıştır. Dolayısıyla her toplumda aynı temel dürtüyle olsa bile farklı biçimlerde 

farklı yaptırımlara sahip tabular söz konusudur. Ancak günümüzde birçok kavram gibi tabu 

kavramı da her ne kadar temel anlam olarak değişimler yaşasa da devamlılığını sürdüren 

kavramlardan biri olmuştur. 

Teknolojinin ve özellikle iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, toplumlar daha 

genel tabular oluşturmaya başlamıştır. Toplumla bireysel olarak iletişim kuran her birey, hem 

kendi toplumsal tabularına hem de genel olarak kabul edilen tabulara uymak durumunda 

bırakılmıştır. Peki, toplumun vazgeçilmezi olan her birey, özellikle günümüzde gerçekten de 

bu tabulara koşulsuzca uymakta mıdır? 

Çalışmada, tabu kavramının tanımından yola çıkılarak; ilkel kabilelerin ve modern 

toplumların tabuları hakkında karşılaştırmalar yapılıp, söz konusu benzerlikler ve farklılıklar 

çeşitli örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır. Tabu kavramıyla birlikte, toplumla her an iletişim 

halinde olan bireyler arasındaki yaptırımlar ve çıkmazlar ya da diğer bir ifadeyle toplumda her 

bireyin kendini iletişim aracılığıyla ifade etme çabasıyla ilgili ortaya çıkan durumlar, toplumsal 

ve bireysel olarak irdelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tabu, Toplumsal İletişim, National Geographic 
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BOŞANMIŞ KADINLARIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE BAKIŞININ 

İNCELENMESİ1 

 

Uzman Psikolojik Danışman Alparslan OKUMUŞ 

Trabzon Üniversitesi 

 

Prof. Dr.  Mustafa ŞAHİN 

Trabzon Üniversitesi 

ÖZET 

Bu araştırmada, boşanmış kadınların kadına yönelik şiddete bakış açısını incelemek 

amaçlanmıştır. Araştırma grubu 2018 yılında Rize ilinde bulunan 10 boşanmış kadından 

oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan 17 

soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu 17 soruluk yarı yapılandırılmış 

görüşme formundaki sorular katılımcılara yöneltilmiş ve bu doğrultuda alınan cevaplar ses 

kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun ilk bölümünde 

katılımcılarla ilgili demografik bilgilere ilişkin sorular yer almaktadır. Yine bu yarı 

yapılandırılmış 17 soruluk görüşme formunun ikinci bölümündeyse şiddetin tanımına, 

nedenlerine, kadına yönelik şiddete, kadına yönelik şiddet ve boşanma arasındaki ilişkiye, 

kadın cinayetlerinin hukuki boyutlarına ve bu konuda yapılabilecek çalışmalara ilişkin sorular 

yer almaktadır. Araştırma bulguları incelendiğinde; katılımcıların kadına yönelik şiddete bakış 

açısı yaş, eğitim düzeyi, meslek durumu, gelir düzeyi, evli kalma süresi gibi demografik 

bilgilere göre farklılık göstermemektedir. Katılımcılar şiddeti fiziksel baskı, psikolojik baskı, 

dayak - darp, hakaret, ağır kelime, zayıflık - güçsüzlük, erkeğin üstünlüğü, erkeğin acizliği gibi 

kavramlarla tanımlamışlardır. Katılımcıların kadına yönelik şiddete ve sebeplerine ilişkin 

görüşleri ise; kıskançlık-çekememezlik, töre baskısı, kadının kendini savunmaya çalışması, 

ekonomik sıkıntılar ve kadının hataları noktalarında benzeşmektedir. Boşanmanın kadına 

yönelik şiddet ile ilişkisi ise katılımcılar tarafından aldatma, maddiyat, eşlerin birbirini bir süre 

sonra tamamlayamaması şeklinde açıklanmıştır. Diğer bir bulguya göre katılımcılar; 

boşandıktan sonra erkeğin bunu namus meselesi haline getirmesi, boşandıktan sonra kadınların 

kendi hayatlarını kurmak istemesi ve erkeğin bunu hazmedememesi, medya ve çevrede bu tarz 

haberlerin çoğunlukla boşanmaya bağlı sebeplerden meydana gelmesi sebebiyle boşanmış 

olmayı kadına yönelik şiddetin devam etmesi açısından bir risk faktörü olarak 

değerlendirmektedirler.  

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Boşanma.  

 

 

 

 
1 Bu çalışma Alparslan OKUMUŞ tarafından Trabzon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Prof. Dr. 

Mustafa ŞAHİN danışmanlığında yürütülmüştür. 
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ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÜZERİNE 

ETKİSİ: ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sevda DEMİR 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, çalışanlar tarafından algılanan yönetici desteğinin psikolojik 

dayanıklılık düzeyleri üzerindeki etkisinin ortaya konulmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 

Kahramanmaraş ili tekstil sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli bir firmada görev yapan 

178 çalışan (işgören) oluşturmaktadır.  

Katılımcılara 11 maddelik algılanan yönetici desteği ölçeği ile 33 maddelik psikolojik 

dayanıklılık ölçeğinden oluşan anket uygulanmıştır. Algılanan yönetici desteği ölçeğinin yapı 

geçerliliğinde; Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin ,876 ve Barlett’s küresellik testinin 

anlamlı olduğu bulunmuştur (p=,000). Açımlayıcı faktör analizi ile birlikte, 11 maddenin tek 

faktör altında toplandığı gözlemlenmiştir. Tek boyutlu yapıyı oluşturan maddelerin varyans 

düzeyi ise % 64.422 olarak bulunmuştur. Psikolojik dayanıklılık ölçeğinin yapı geçerliliğinde 

ise Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin ,859, ve Barlett’s küresellik testinin anlamlı olduğu 

bulunmuştur (p=,000). Psikolojik dayanıklılık ölçeğinin geçerliliğini test etmek amacıyla 

gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizine göre; “kendilik algısı” boyutundan 13. ve 31. 

ifadeler birden fazla boyuta yüklendiği için yapı dışına çıkarılmıştır. “Aile uyumu” boyutunda 

17. ifade düşük faktör yükü taşıdığı için yapı dışı bırakılmıştır. Analiz tekrar edildiğinde 

“kendilik algısı” boyutunda toplam 4 ifade, “aile uyumu” boyutunda ise 5 ifadenin uygun 

olduğu görülmüştür. Sonuç itibariyle 30 ifadeden oluşan psikolojik dayanıklılık ölçeğinin 

literatürle de uyumlu olarak 6 faktör altında toplandığı ve toplam altı boyutlu yapıyı oluşturan 

ifadelerin varyans düzeylerinin ise %60,820 olduğu belirlenmiştir. Güvenilirlik analizi 

sonucunda ise algılanan yönetici desteği ölçeği  için Cronbach Alfa katsayısı değeri ,911 ve 

psikolojik dayanıklılık ölçeği için Cronbach Alfa katsayısı değeri ,900 olarak tespit edilmiştir. 

Oluşturulan hipotezleri test etmek amacıyla SPSS 20.0 programı kullanılmış; korelasyon, 

regresyon, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır.  

Araştırmaya katılan 178 çalışanın %69,1’i erkek, %30,9’u kadındır. Katılımcıların  

%56,7’si lise, %18’i ön lisans, %25,3’ü ise lisans mezunudur. Katılımcıların %66,3’ü evli olup, 

evli olan katılımcılardan %40,7’sinin eşi çalışmakta, %59,3’ünün eşi ise çalışmamaktadır. 

Mevcut kurumlarındaki çalışma süreleri dikkate alındığında; katılımcıların %21,9’u 1 yıldan 

az, %49,4’ü 1-4 yıl arasında, %18,5’i 5-9 yıl arasında, %10,1’i ise 10-14 yıl arasında çalışma 

süresine sahiptir. Aylık gelir düzeyleri dikkate alındığında katılımcıların %54,5’i 2000-2500 

TL arasında, %23,6’sı 2501-3000 TL arasında, %11,2’si 3001-3500 TL arasında, %10,7’si ise 

3501 TL üzeri gelir elde etmektedirler. Araştırma sonucunda algılanan yönetici desteğinin 

çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeylerini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca algılanan yönetici desteği ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin demografik özelliklere 

göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan yola çıkarak konuya 

ilişkin öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yönetici Desteği, Psikolojik Dayanıklılık, Tekstil Sektörü 
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HACI ZEYNEL ABIDIN MARAĞAYI'NIN “İBRAHIM BEYIN 

SEYAHATNAMESİ” ESERI ÜZERINE 

THE NOVEL "IBRAHIM BEY'S TRAVELING" BY ZEYNALABDIN MARAGALI 

 

    Dr. Mahmizer MEHTİBEYOVA 

   Azerbaycan Mili Bilimler Akademisi  

 

ÖZET 

XIX. yüzyılın sonu, XX. yüzyılın başlarında edebiyatımıza gelen, değerli eserleriyle 

edebiyatımızın gelişimine katkı sağlayan yazarlardan biri  de Zeynel Abidin Ali oğlu Hacı 

Resul'dür. 

Z. Marağalı Güney Azərbaycan edebiyatında  Mirza Fatali Ahundov edebi ekolunun 

gerçek devamcılarından biri olarak bilinmektedir. O, milli  kalkınma, maarifcilik, sömürgecilik, 

bağımsızlık, parlamento, anayasa, alfabe, edebiyat, şiir, ve diğer meselelere bakış açısından 

Mirza Fatali'nin görüşlerinden yanaydı, onun gerçekçi, yergi üslubunda yazılmış nesir 

eserlerinin geleneklerini yeni biçimde geliştiriyordu.  

“İbrahim beyin seyahatnamesi veya bağnazlığın belası” romanı Z. Marağalı'nın bedii 

uslupta yazdığı tek eseridir. Eser Orta Doğu'yu sallayan, yazarına büyül ün kazandıran, klasik 

Azerbaycan nesrinin tarihinde en büyük ve bedii tasvir gücüne sahip gerçekçi sanatın örneğıdır. 

Kitap Hindistan, İran, Türkiye ve Azerbaycan'da, ayrıca, Avrupa ve Rusya'da  defalarca 

basılmış, Azerbaycan'da edebi-sosyal ortamı önemli şekilde etkilemiştir. 

“İbrahim beyin seyahatnamesi”nin yazılmasının Küzey Azerbaycan'da toplumsal-

siyasal, edebi-kültürel hayatın canlandığı, Güney Azerbaycan'da halkın sömürgeci şah 

yönetimine karşı itirazının arttığı bir döneme tesadüf etmesi yazarının vatanseverliliğinin, 

halkına ve milletine bağnazlığının, mücadeleci bir kalem sahibi olmasının belirtisidir.  Romanın 

konusunun ve idesinin istiklal ve bağımsızlık uğruna savaşta büyük yankıya neden olması 

gerçektir. 

“İbrahim beyin seyahanamesi” hem bir sanat eseri hem de azatlığa, özgürlüğe, beşeri 

ideallere çağrı ruhuyla Azerbaycan'da, ayrıca İran'da büyük etkiye sebep olmuştu. Güney 

Azerbaycan devrimcileri bu eserden ruhlanmışlardı. O yüzden “İbrahim beyin seyahatnamesi”  

üzmanlarca “ İran hayatının  ansiklopedisi”  de adlanmaktadır.  

 Z. Marağalı'yı ve  onun romanını her türlü Azerbaycan'dan ayırmaya çalışan bir kısım 

Rus ve Fars bilim adamlarının yanlış mevkii tutarlı olgulara dayanılarak eleştirilmiştir. İranlı 

bilim adamlarından sadece M. Müçtehidi ve M. Mehtizade konuya daha objektif yaklaşmışlar.  

“İbrahim beyin seyahatnamesi”nin bütün araştırmalarda toplumsal şuurun uyanmasını 

tetikleyen sosyal-siyasal olay ve XIX. yüzyıl İran, Azerbaycan edebiyatında düşünce, janr, 

karakter ve tahkiyesiyle yenilik yaratan “Avrupa tipli bir roman” olarak  araştırıldığını 

söyleyebilir  

Z. Marağalının “İbrahim beyin seyahatname”si  klasik nesrimiz, milli romancılığımız 

tarixinde önemli yer tutuyor ve günümüzde de güncelliğini korumuş olan bir eserdir. 
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Anahtar kelimeler: Zeynel Abidin Marağalı, “İbrahim beyin seyahatnamesi”, roman, 

yergi 

 

SUMMARY 

Zeynalabdin Ali Haji Rasul, one of the writrers who enriched our literature with valuable 

works at the end of XIX and early 20th century. Z. Maraghali is also known as one of the worthy 

followers of M.F. Akhundov’s literary school in Southern Azerbaijan literature.  He stood in a 

similar position with Mirza Fatali with relation to national renaissance, enlightenment, 

colonialism, freedom, parliament, constitution, alphabet, literature, poetry, art and other matters 

and he developed Akhundzadeh's realist, satirical prose traditions. The novel “Ibrahim bey's 

journey or the trouble of patriotism” is Maraghali's only artistic work. This work is one of the 

great realistic art examples in the history of the classical Azerbaijani prose. It has an artistic 

expression,  shook the Middle East and has earned a great reputation for the author.  

As one of the first novels in Azerbaijan and Iran, the work remains relevant today. It has 

been repeatedly published in India, Iran, Turkey, Azerbaijan, Europe and Russia and has had a 

positive impact on literary-social environment in Azerbaijan. The fact that the novel "Ibrahim 

Bey's Traveling" written in a period when the public-political, literary-cultural life of North 

Azerbaijan was revived and the period of protests of the South Azerbaijan people against the 

exploitative shah regime,  is a sign of the patriotism of the author, his bigotry of the people and 

the nation, and the fact that he was a struggling writer. " Ibrahim Bey's Traveling" had a great 

impact in Iran and Azerbaijan  with its spirit of call to liberty, human ideals. Southern 

Azerbaijan revolutionaries were inspired by this work. M.Muctehidi and M.Mehtizade, the 

Iranian scientists, approached the ideas of the novel  more objectively. 

This work is one of the first novels of the "European type" in the 19th century Iran and  

Azerbaijan novelty, which created innovation with ideas, genres, images and trends. 

Keywords: Zeynel Abidin Maraghali, Ibrahim bey's journey, novel, satire 
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ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ, 

ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE OKUL BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

ÖRÜNTÜSÜ 

 

Halit Ziya PAKİŞ  

Hakkâri Üniversitesi 

ÖZET 

Araştırmanın temel amacı; ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme becerileri, 

öz-yeterlik algıları ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek ve okul başarısının bazı 

değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektedir. 

Nicel araştırma modellerinden olan “İlişkisel Tarama Modelinin” kullanıldığı araştırma, 

2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Hakkâri iline bağlı ortaokullarda okuyan 

beşinci sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu, yaşları 10-13 

arasında değişen 340’ı kız 310’u erkek olmak üzere toplam 650 öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırmada öğrencilerin öz-düzenleme becerilerini ölçmek için çocukların öz-

düzenlemeli öğrenmeyi kullanımı envanteri; öğrencilerin öz-yeterliklerinin ölçülmesinde ise 

çocuklar için öz-yeterlik ölçeğinden yararlanılmıştır. Öz-düzenleme ve öz-yeterlik 

değişkenlerinin her ikisi de 5’li likert tipi ölçekle ölçülmeye çalışılmıştır. Okul başarısının 

ölçülmesinde ise birinci dönem sonu not ortalamaları dikkate alınmıştır.  

Elde edilen verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler; aykırı değer testi, 

normallik testi, frekans dağılımları, aritmetik ortalama, açımlayıcı faktör analizi, güvenilirlik 

analizi, doğrulayıcı faktör analizi, yapısal eşitlik modellemesi, tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) ve bağımsız gruplar t testidir. Gözlem sayısının 30’dan az olduğu 

seçenek/seçenekler barındıran sorularda da istatistiksel gücü kaybetmemek adına parametrik 

testlerin kullanımı tercih edilmiştir. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin öz-düzenleme becerilerinin ve öz-

yeterlik algılarının okul başarısı üzerinde etkisi tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin okul 

başarılarının cinsiyet, okul öncesi eğitim durumu ve anne eğitim düzeyi gibi çeşitli değişkenlere 

göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Öz-düzenleme, Öz-yeterlik, Okul Başarısı 
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TEBRİZLİ FİLOZOF ŞAİR MEHEMMED HİDECİNİN KELMEYE DOĞAL BAKIŞI  

 

Şahaliyeva  Matanat Kurban 

Disertant: Azerbaycan Bilimler Akademisi  

 

 

ÖZET 

Güney Azerbaycan edebiyatının filozof şairi Hideci'nin dilinin basit olması, halk 

konuşma diline yakın olması, kelimelerin bitkin içeriği, yazın dili, anlatım araçlarının dolgun 

kullanımıyla seçilmektedir. Hideci'nin derin zeka, felsefi biçimde yaratmış olduğu eserleri 

türkçenin güzel, sağlıklı şeklini almış, klasik türde yazmış olduğu, özellikle gazellerinde yenilik 

yaparak bir beyitte yazınsal tanımlama araçlarının yazınsal dilin tüm terkib hisselerini 

kullanmış, ayrıca bir ifadeyi, kelimeyi türlü anlarda kullanması ile mısralara akıcılık, oynaklık 

getirmiştir:  

Senini elinle getir tövbeden edim tövbe,  

Alım çekim başa peymane, sındırım peyman!  

 

 Klasik şiirde biz “elinle” kelimesine fazla rastlamaktayız. Hideci ise bu kelimeye iki 

anlam vererek “ senin yardımınla; elinden şarap alma” yaratıcılık boyası katarak kelimeye yeni 

anlam çaları getirmiş olmuştur. Ayrıca da, beytte tekrarlanan (mükerrer) “tövbe tövbe” cinas 

kelimeleri yersiz tekrara yol açmamak için Hideci “tövbeden” “tövbe” günah işlememeye 

yemin etme eşsessli kelimeler kullanmıştır. Başka bir “senin başına” kelimesine 

mecazlıkkatarak kelimeyi fiil gibi söyleyerek ad gibi kullanmıştır. Beytten görülmekte ki, 

Hideci “peymane” kelimesini peyman ifadesini kullanarak güçlendirmiş (zaid cinas) ve bedii 

tekrar oluşturmuştur. Şair şiirde tatlı, zarif, tuzlu ifadeler kullanarak kendisinden önce ince 

ruhlu hikmetli ifadeler aşıkı olan Mövlana'ya yüz tutarak , sanki ondan ilham almaktadır:  

Der corm tobe kerden budim ta be gerden,  

Ez tobe haye kerde inbar tobe kerdem.  

 Hideci bu beytte aynı zamanda bir kaç bedii belirten kullanmak yeteneğini 

göstermektedir, mecaz kelimeler kullanarak güçlü teşbih oluşturmayı başarmıştır:  

Senem sen etme bezek, koy ede bezek tavus,  

Güzel! Sen yapma gözün sürme, koy ede ceylan.  

 

 Bu mısralarda şair aşıkının güzelliğine mecaz katmakla, başka bir güzellik vermiş 

oluyor. Beytte şair güzelin cemalını çiçeğe değil, tavus kuşunun güzelliğine benzetmektedir,  

diğer taraftan da güzeli ceylan gözlü gibi tasvit etmekle etkili bediii kıyaslama ve teşbih 

oluşturmaktadır. Hideci'nin kelimeye, insanlara, hayata bakışı doğal  ve inandırıcıdır. Şair 

kendisinden önce olan şairlerin eserlerinden ilham almış olsa bile, kafiyelerde ilgilinç dönüş 

yapmış, teşbih ve istiarelerin güçlü etkisi olması için benzetilmiş ünsürün seçilmesine özellikle 

fikir vermiş ve ince kıyaslamalar yapmıştır.  

Anahtar kelimeler: derin zeka, cinas kelimeleri, Mövlana aşıkı, doğal bakışı, teşbih. 
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AZERBEYCAN ŞIIRINDE ISTIKLAL FIKRI 

                     

                                        Göyərçin MUSTAFAYEVA 

Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyi. 

                                                                     filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

                                                                                       

     ÖZET 

XX yüzyıl Azerbeycan şiir sanatının sayılan şahıslarından M.E.Sabir, A.Şaik, A.Yıldırım, 

H.Cavid, A.Gavad, Y.V.Çemenzeminli, S.Mumtaz, S.Huseyn, U.Gulsum, C.Cebbarlı, M.Hadi, 

M.Müşfik, E.Şövki, E. Muznib, E.Abid, Eliyusif Rai ve bir çok şair ve yazıcının hem eserleri, 

hem yaratıcılıkları, hem de onların dönemin çirkinliklerine karşı apardıkları mubarize 

araştırılarak halkımıza çattırılırdı. Adları çekilen ve çekilmeyen onlarla şair, yazıcı ve 

vetensever bir karış Vatan toprağının istiklalı için canlarından keçmeye hazır olan ünlü 

aydınlardır. 

         Milli mefkureli aydınlarımızın Azerbeycanın istiklalına, milli devletciliye, bayrağa, 

türkcülük ideyalarına hesr etdikleri en iyi eserler – A.Cevadın “Milli bayrağımıza”, “Ey asker”, 

“Bismillah”, Umgulsumun “Ey türk oğlu!”, “Asker annesi”, A.Şaikin “Miras”, “Vatanın yanık 

sesi”, C.Cebbarlının “Azerbeycan bayrağına”, “Sevimli ülkem”, S.Mumtazın “Övün millet!”, 

M.Hadinin “Türkün nağmesi” ve s. işde bu yıllarda yazılmışdır. Bu vefadar, Vatan sevgisi dolu 

vatanseverlerin yaradıcılıkları, edebi ve kamu fealiyyetlerinin çiçeklendiyi, kamillik ve ariflik 

zirvesine kadem bastıkları bir zamanda “ömür kitapları” kapandı, “kalemleri kırıldı”. 

     Büyük şairimiz Ahmed Cavad da bu “kurbanlardandır: 

                                       Keçerken göylerden bir katar turna, 

                                       Ağlar buraktığı gözleri sorma. 

                                       Kalk! Doğru çıkmakda gördüyün rüya, 

                                       Beslediyin amal bu gün gülümser. 

        Bu amal Sovetler Birliyi dağıldıkdan sonra hayata geçdi ve bu gün üçrenkli 

bayrağımız ülkemiz üzerinde dalğalandıkca milletim yaşayacak ve mühkemlenecek. Bu amalı 

halkına ikinci kez armağan eden önderimiz Haydar Alyev aynı zamanda 37-ci yılın günahsız 

kurbanlarına beraat kazandırdı.1920-ci yılda kovuşduğumuz istiklal-23 ayın hasretine 73 yıl 

sonra ulu önder Haydar Aliyevin siyaset ve başarısı sayesinde tekrar kovuşduk. İtirdiyimiz 

insanları, şair ve yazıçıları qaytarmak imkansız olsa da onların ve ulu önderimizin miras koyub 

getdiyi devletçilik gelenekleri, “azad” ve “müstekil” devletimiz, onun istiklalı bize daimi 

emanet kalmaktadır. Onların ölməz ruhları şimdi rahatık tapmışdır. Bir zamanlar onları “Vatan 

hainine” şeviren şeirlerindeki “Vatan”, “millet”, “türkcülük”, “birlik”, “azatlık”, “istiklal” 

sözleri bu gün çekinmeden, tereddüt edilmeden dilimizde ucadan seslenir. 
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YÜKSEKÖĞRETİMLİ GENÇLİĞİN İŞSİZLİK KAYGISI ve 

ÇALIŞMA HAYATI ALGISI:  

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 

 

                                                                Elif ERGÜL 

Avrasya Üniversitesi 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Neda HASHEMİ 

                               Avrasya Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

           Araştırmanın amacı, işsizliğin var olduğu durumlarda üniversite hayatına halen devam 

eden son sınıf öğrencilerinin işsizlik kaygısını ölçebilmek ve öğrencilerin eğitimine devam 

ettikleri sözel ve sayısal bölümler arasında farkın olup olmadığını belirlemektir ki bu başlıkların 

yanı sıra ayrıca depresyon, kaygı, stres ve özsaygı arasındaki ilişki göz önünde 

bulundurulmuştur. 

Çalışma da sorulara cevap bulabilmek için ölçme, Avrasya Üniversitesi son sınıfta 

eğitim alan toplam 143 bireye uygulanmıştır. Ölçekler araştırmacı ile, gönüllü olarak katılan 

öğrencilere isim soy isim gibi kimlik bilgileri sorulmadan uygulanmıştır. Veri toplama araçları 

olarak Demografik bilgi formu, Beck depresyon envanteri, Stres belirtileri ölçeği, Rosenberg 

benlik saygısı ölçeği, Beck anksiyete envanteri ve Rotter’in iç-dış kontrol odağı ölçeği 

uygulanmış ve çalışma Anova Testi (F Testi), T Testi, Regresyon ve Korelasyon uygulanarak 

sonuca bağlanmıştır. 

 

Tablo 1. Depresyon Düzeyi ve Cinsiyet Gruplar Analiz Tablosu 

Cinsiyet N Ort SS F T Df P 

Depresyon 

Düzeyi 

Kadın 82 1,7311 0,43633 0,004 1,775 140 0,078 

Erkek 60 1,5944 0,47534   1,752 120,746   

Ortalamalar arasında oluşan farklılık istatistiksel açıdan anlamsız olarak bulunmuştur 

(p>0,05).  

 

 

Tablo 2. Kontrol Odağı Düzeyi ve Cinsiyet Grupları Analiz Tablosu 

Cinsiyet N Ort SS F T Df P 

Kontrol odağı 
Kadın 83 1,4890 0,12032 0,201 -0,803 141 0,424 

Erkek 60 1,5060 0,13059   -0,792 120,878   

Ortalamalar arasında oluşan farklılık istatistiksel açıdan anlamsız olarak bulunmuştur 

(p>0,05).  
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Tablo 3. Benlik Saygısı Düzeyi ve Cinsiyet Grupları Analiz Tablosu 

Cinsiyet N Ort SS F T Df P 

Benlik Saygısı Kadın 83 2,5554 0,25531 7,542 -2,437 141 0,016 

Erkek 60 2,6883 0,39621   -2,279 93,664   

Ortalamalar arasında oluşan farklılık istatistiksel açıdan anlamlı olarak bulunmuştur 

(p<0,05).  

 

Tablo 4. Stres Belirtileri ve Cinsiyet Analizi Tablosu 

Cinsiyet N Ort SS F T Df P 

Stres Belirtileri 
Kadın 83 1,9086 0,42495 0,013 4,928 141 0,000 

Erkek 60 1,5614 0,40254   4,972 131,123   

Ortalamalar arasında oluşan farklılık istatistiksel açıdan anlamlı olarak bulunmuştur 

(p<0,05). 

 

Tablo 5. Kaygı Düzeyi ve Cinsiyet Grupları Analiz Tablosu  

Cinsiyet N Ort SS F T df P 

Kaygı 
Kadın 83 0,8342 0,63219 1,638 3,089 141 0,002 

Erkek 60 0,5175 0,56524   3,145 134,699  

 Ortalamalar arasında oluşan farklılık istatistiksel açıdan anlamlı olarak bulunmuştur 

(p<0,05).  

 

Tablo 6. Kaygı Düzeyi ve Akademik Başarı Analizi Tablosu 

A Başarı N Ort SS Df F P 

Çok iyi 20 0,6071 0,59152 4 0,243 0,913 

İyi 51 0,6956 0,51084 138     

Orta 59 0,7433 0,70503       

Kötü 12 0,7024 0,75104       

Çok kötü 1 0,3810         

Toplam 143 0,7013 0,62301 142     

 Ortalamalar arasında oluşan farklılık istatistiksel açıdan anlamsız olarak bulunmuştur 

(p>0,05).  

 

Tablo 7. Kaygı Düzeyi ve Eğitim Yeterliği Analiz Tablosu 

  N Ort SS Df F P 

Evet 17 0,7031 0,66294 2 0,386 0,681 

Kararsızım 62 0,6513 0,63677 140     

Hayır 64 0,7493 0,60486       

Total 143 0,7013 0,62301 142     

Ortalamalar arasında oluşan farklılık istatistiksel açıdan anlamsız olarak bulunmuştur 

(p>0,05).  
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Tablo 8. Korelasyon Analizi Tablosu 

  Kaygı 
Depresyon 

Düzeyi 

Kontrol 

Odağı 

İşsizlik 

Kaygısı 

Benlik 

Saygısı 

Stres 

Belirtileri 

Kaygı 

Korelasyon 1 ,529** -0,015 -0,103 -0,070 ,806** 

P   0,000 0,862 0,222 0,405 0,000 

N 143 142 143 143 143 143 

Depresyon 

Düzeyi 

Korelasyon ,529** 1 -0,004 -0,047 -,182* ,500** 

P 0,000   0,961 0,576 0,030 0,000 

N 142 142 142 142 142 142 

Kontrol 

Odağı 

Korelasyon -0,015 -0,004 1 0,069 0,001 -0,032 

P 0,862 0,961   0,411 0,991 0,703 

N 143 142 143 143 143 143 

İşsizlik 

Kaygısı 

Korelasyon -0,103 -0,047 0,069 1 -,212* -0,091 

P 0,222 0,576 0,411   0,011 0,281 

N 143 142 143 143 143 143 

Benlik 

Saygısı 

Korelasyon -0,070 -,182* 0,001 -,212* 1 -0,053 

P 0,405 0,030 0,991 0,011   0,529 

N 143 142 143 143 143 143 

Stres 

Belirtileri 

Korelasyon ,806** ,500** -0,032 -0,091 -0,053 1 

P 0,000 0,000 0,703 0,281 0,529   

N 143 142 143 143 143 143 

  

Yukarıdaki tabloda katılımcıların; Kaygı, Depresyon Düzeyi, Kontrol Odağı, İşsizlik 

Kaygısı, Benlik Saygısı ve Stres Belirtilerine ilişkin korelasyon analizi verilmiştir. Buna göre 

kaygı düzeyi ile depresyon (p<0,05; .529) ve stres belirtileri (p<0,05; .806) arasında pozitif 

yönlü ilişki bulunmuştur. 

 Depresyon düzeyi ile benlik saygısı (p<0,05; -.182) arasında negatif ve stres belirtileri 

(p<0,05; .500) arasında pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Son olarak işsizlik kaygısı ile (p<0,05; 

-.212) benlik saygısı arasında negatif yönlü ilişki bulunmuştur. 

 

Tablo 9. Regresyon Analizi Sonuçları 1 

Model R R Kare 
Düzeltilmiş R 

Kare 
Std. Tahmin Hatası 

1 ,261a 0,068 0,034 0,49584 

a. Predictors: (Constant), Stres Belirtileri, Kontrol Odağı, Benlik Saygısı, Depresyon Düzeyi, Kaygı 

  

Bağımsız değişkenler bağımlı değişkenin %3,4’ünü açıklamaktadır denilebilir. 

 

Tablo 10. Regresyon Analizi Sonuçları 2 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T P 

B Std. Hata Beta 
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(Constant) 3,396 0,672   5,053 0,000 

Kaygı -0,078 0,116 -0,096 -0,667 0,506 

Depresyon Düzeyi -0,029 0,111 -0,027 -0,265 0,791 

Kontrol Odağı 0,268 0,334 0,066 0,802 0,424 

Benlik Saygısı -0,351 0,129 -0,229 -2,714 0,008 

Stres Belirtileri -0,026 0,159 -0,023 -0,161 0,872 

 

Regresyon analizi sonucunda benlik saygısı bağımsız değişkenin işsizlik kaygısı 

değişkenine olan etkisinin anlamlı olduğu söylenebilir (p<0,05). Buna göre benlik saygısı 

standart sapma düzeyinde oluşan bir birimlik değişim işsizlik kaygısı standart sapma değerinde  

-0,229 birim etki yapmaktadır denilebilir. 

            

Anahtar Kelimeler: Genç İşsizlik, Üniversiteli Genç İşsizlik, İşsizliğe Bakış Açısı 
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ORMAN DEPOSU YÖNETİMİNİN EKONOMİK ANALİZİ: (KURTÇİMENİ 

ORMAN DEPOSU ÖRNEĞİ) 

 

Prof. Dr. Sezgin ÖZDEN 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

 

Emin MENTEŞE 

Çankırı Karatekin Üniversitesi FBE 

 

ÖZET 

Orman depoları ormanda üretilen emvalin alıcıya teslimine kadar geçici olarak 

depolandığı yerlerdir. Orman depo işletmesi orman işletme müdürlüğünün bir alt işletmesi 

olarak işletmesine getirdiği ekonomik yükün, işletmenin ekonomik etkinliğini sağlamak üzere 

sağlıklı bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Bunun için yöneticinin alacağı inisiyatif ve 

kararlar makul, uygulanabilir bir şekilde ekonomik analizlere ışık tutmalıdır. Yöneticinin 

kendisinin vereceği kararların, mevzuat çerçevesinde yetkili olduğu kararlar ile uyumlu ve 

örtüşmesi gerekmektedir. Ekonomik analizin doğru ve güvenilir olması için, doğru teknik bilgi 

ve birikimin olmasının yanında uygulanabilir olması da gerekmektedir. Bunlardan başka piyasa 

analizine, ürün analizine, pazar analizine, müşteri analizine, fiyat analizine ve iş analizine de 

yer verilmiştir. Ayrıca orman depo işletmesinin gider sınıflarından hasat giderleri, taşıma 

giderleri, kültür giderleri ve idare giderleri, amortisman ve muhasebe giderlerini minimize 

etmenin yolları ve yöntemleri araştırılmıştır. Bu başlıklar ve kavramlar mikro ekonomik analiz 

yöntemleriyle değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetici kararları, Teknik bilgi ve uygulama, Analizler, Giderler 
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AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE  

BASİT CÜMLENİ GENİŞLETEN ARAÇLAR 

 

Dr. Terane NAĞIYEVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

Simgeler: 

 

ӓ - ə (Azerbaycan alfabesinde) 

ĝ – q (Azerbaycan alfabesinde) 

ĥ – x (Azerbaycan alfabesinde) 

 

Bilindiği gibi, tarihsel olarak basit cümlenin ilk biçimi temel üyelerden ibaret olmuştur. Sonraki 

dönemlerde temel üyeler ikinci dereceli üyeler aracılığıyla genişletilmiştir. Azerbaycan ve Türk 

dillerinde geniş olmayan veya kısa cümleler deyince sadece temel üyelerden oluşan cümleler 

öngörülüyor. 

Azerbaycan dilinde: 

Uşaĝlar oynayırlar. 

Tӓlӓbӓlӓr hazırlaşırlar 

Paltarlar yuyuldu. 

Türkiye türkçesinde: 

Çoçuklar oynuyorlar. 

Öğrenciler hazırlanıyorlar. 

Çamaşırlar yıkandı. 

Geniş cümle derken temel üyelerle beraber, ikinci dereceli üyeler olan cümleler öngörülüyor. 

Azerbaycan dilinde: 

Uşaĝlar sӓhӓrdӓn parkda oynayırlar. 

Yolun kӓnarında ĝırmızı bir maşın var idi. 

Bu hӓftӓ tӓlӓbӓlӓr imtahana hazırlaşırlar. 

Türkiye türkçesinde: 

Çoçuklar sabahtan beri parkta oynuyorlar. 

Yolun kenarında kırmızı bir araba duryordu. 

Bu hafta ögrenciler sınava hazırlanıyorlar.

 

Görüldüğü gibi, her iki dilden getirilen örneklerde ikinci dereceli üyelerin yardımı ile kısa cümleler 

genişletilmiştir. Fakat söz konusu olan dillerde kısa cümlelerin genişlemesi ikinci dereceli üyelerle 

sınırlı olmuyor. Bu açıdan bu dillerde kullanılan basit cümleleri genişleten araçları ikiye 

ayırabiliriz: 

1) Basit cümlelerin ikinci dereceli üyelerle genişlemesi; 

2) Basit cümlelerin diğer araçlarla genişlemesi. 

Basit cümlelerin ikinci dereceli üyelerle genişlemesi baresinde kısa da olsa, yukarıda bilgi 

verilmiştir. Basit cümlelerin diğer araçlarla genişlemesi bölmesi kendisi de ikiye ayrılır: 

1) Cümle üyesi olabilen genişletme araçları; 

2) Cümle üyesi olamayan genişletme araçları. 

Cümle üyesi olabilen genişletme araçları deyince aynıcins (homojen) üyeler, ek kelimeler, ek 

bileşikler, ek cümleler, özelleşmiş üyeler, mastar, sıfat fiil (ortaç), zarf fiil (ulaç) terkipleri 

öngörülüyor. Sintaktik kategori olarak aynıcinslik (homojenlik) hem temel, hem de ikinci dereceli 

üyelere aittir ve sadece cümle kapsamında kendini gösteriyor. Azerbaycan dilinde: Meşӓlӓr, 

dağlar sükut içindӓ idi (özne). Lӓman tapşırıĝlarını hӓm oĥuyurdu, hӓm dӓ yazırdı (yüklem). Nofӓl 

kitabını, ĝӓlӓmini çantasına ĝoydu (nesne). Hӓr gecӓ, hӓr gün sӓni ĥatırlayıram (tümlayıcı). 

Bağçadakı ĝırmızı, sarı, bӓnövşӓyi çiçӓklӓr gözӓl görünürdü (belirten). Bu cümlelerin her birinde 

aynıcins (homojen) üyelerin kullanılması cümlelerin genişlenmesine neden olmuştur. Kitabı, 
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defteri, kalemi, hiç bir şeyi yoktu (özne).  Öznelerin homojenleşmesi genişlenme araçı sayılsa  da, 

yüklemlerde tam farklı noktalarda karşılaşıyoruz. Azerbaycan dilinden farklı olarak, Türkiye 

türkçesinde yüklemlerin homojenleşmesi gözlemleniyor. Öyle ki, Azerbaycan dilinde aynıcins 

(homojen) adlandırdığımız yüklem sade cümleni genişlentmeye hizmet ediyorsa, türkçede basit 

cümleni bileşik cümleye çevirir. Örn.: Sazı ӓlinӓ alar, ӓtrafa göz gӓzdirӓr, coşar, çaldıĝca çalardı 

(homojen yüklemli basit geniş cümle); Tamburu eline alır, etrafa göz atar, coşar, çaldıkca çalardı 

(Dörd yüklem dörd cümle demekdir) Bahçıvan Mehmet, bahçedeki gülleri, karanfilleri, laleleri 

sulardı (nesne). Ormanda böyüyen adam azgını, Çarşıda, pazarda seyran begenmez (Seyrani) (yer 

tumlayıcısı). Bu cümlelerde kullanılan nesne ve yer tümlayıcısının homojenleşmesiyle cümle 

genişlenmiştir. Azerbaycan dilinden farklı olarak, Türkiye türkçesinde belirten ayrıca cümle üyesi 

olarak götürülmediği için homojen belirtilenler de olmuyor. Azerbaycan dilinde belirten olarak 

görünen konuşma bölümleri Türkiye Türkçesinde ait olduğu cümle üyesi ile birlikde götürülür. 

Örn.: Yolun kӓnarında kırmızı bir araba duruyordu. (duran ne?-kırmızı bir araba). Göründüyü 

gibi, nesneye ait olan sıfat-kırmızı sözü ayrıca cümle üyesi değil, araba ismiyle birlikte özne 

sayılır. Bu yüzden Azerbaycan dilinden farklı olarak, diyebiliriz ki, yüklem, nesne ve tumlayıcılara 

ait olan sözler hem cümle üyeleri, hem de cümleni genişletmeye hizmet ediyor. (Ayrıca cümle 

üyesi olmasa bile). Cümle üyesi olabilen diğer araçlardan da basit cümleni genişletmesi her iki dil 

için ortaktır. Cümle üyesi olmayan genişletme araçları derken hitaplar ve ara konstuksiyalar 

öngörülüyor. Her iki dilde cümlenin genişlenmesinde hitapların rolü büyüktür. 

Sevgilim, gözlӓrin düşür yadıma, 

Ulduzlu göylӓrӓ baĥanda sӓnsiz. (R.Rza) 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın (M.A.Ersoy). 

Doğrudur, bu cümleler tek hitablar hesabına genişlenmemiş, genişleten araçlar gibi ikinci dereceli 

üyeler dE vardır. Ancak hitapların kullanılması cümlenin genelmesi ile sonuclandığı küsküsüzdür. 

Ara konstruksiyalar derken  Azerbaycan ve Türkiye türkçesinde söylenilen fikre  münasibet 

bildiren  ara sözler, ara söz birleşmeleri ve ara cümleler anlaşılır. 

Her iki dilde hem benzer, hem farklı sintaktik özelliklerin, öğrenilmemiş bahislerin araştırılması  

karşılaştırmalı-tipolojik dilbilim için her zaman günceldir. 

 

Anahtar Kelimeler: basit cümle, genişleme araçları, ortak üyeler, ara sözler, hitap. 

 

                                                                          Summary 

     Means of expanding the simple sentence in Azerbaijani and Turkish languages 

      Key words: simple sentence, extension tools, same-sex members, intermediate words, 

speeches. 

      In the Azerbaijani and Turkish languages, means of extending the sentence are meant for 

members of the Second Class and other means used in addition to the General Members. From 

this point of view, the means for extending simple sentences in these languages are divided into 

two parts: 

1) Expanding simple sentences with second class members; 

2) Expanding simple sentences by other means. 
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Let's take a look at simple sentences: 

    Children are playing. 

    Students are getting ready. 

     The clothes were washed. 

        In general, a broad sentence in linguistics refers to sentences with secondary members. 

Consider the broad sentences: 

     Children have been playing in the park since morning. 

    There was a red car on the side of the road. 

   Students are preparing for the test this week. 

The expansion of simple sentences by other means is also divided into two parts: 

1) Extension tools used as secondary members; 

2) Extension tools that cannot be part of the sentence. 

     Expansion tools that can be used as secondary members are the same members, additional 

words, additional combinations, additional sentences, specialized members, verb adjectives, verbs, 

verb closure components. 

        Extension tools that cannot be part of a sentence are considered as quotes, speeches, etc.  
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EFFECTS OF MONETARY POLICY ON ECONOMIC ACTIVITY LEVEL IN 

FRAGILE FIVE COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS 

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDE PARA POLİTİKASININ İKTİSADİ AKTİVİTE 

DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ 

 

Asst. Prof., Phd, Kemal ERKISI 

Istanbul Gelisim University 

ORCID ID http://orcid.org/0000-0001-7197-8768 

 

Abstract 

In this study, the effects of the monetary policy on economic activity level in the “Fragile Five” 

Countries consist of Brazil, India, Indonesia South Africa and Turkey for the period between 

1980-2017 were tested. The date set, which consist of 950 observations, obtained from  The 

World Bank’s “World Development Indicators Database”. In the model, real gross national 

product is defined as dependent variable; gross capital formation, labour force, money supply 

and borrowing interest rates were determined as independent variables of the model. In this 

context, real gross national product was defined as the indicator of economic activity level, M2 

money supply and borrowing interest rates were used as the variables of monetary policy. 

Breusch & Pagan LM and Pesaran 2004 Test were employed to analyse the existence of cross-

section dependence and concluded that there is a correlation between the units. Fisher PP and 

Fisher ADF Panel unit root tests were performed to analyse the stationarity of the series and as 

a result, it is revealed that money supply and interest rate series are stationary at the level, but 

real GDP, labour force and gross capital formation series became stationary after taking the 

first order differences. The appropriate lag length was determined to as 1 by the Hansen J Test. 

Pedroni Cointegration test was conducted to test the existence of the long-term relationship 

between the series and as a result, it was concluded that the series were cointegrated. Since the 

stationary of the series are at different levels, it was decided to use the ARDL method. 

Accordingly, Pooled Main Group (PMG), Main Group (MG) and Dynamic Fixed Effects (DFE) 

Estimators were employed to estimate the model. With the help of Hausman Test it is 

determined that MG Estimator is the appropriate method for the model estimation.  According 

to the results of the MG estimator in the short-term: a 1% raise in labour force, in gross capital 

formation and in money supply increase the economic activity level by 0.32%, 0.12% and 

0.012%, respectively; a 1% increase in interest rates decreases the level of economic activity 

by 0.001%. The long-term outcomes revealed that a 1% raise in labour force and in gross capital 

formation caused 0.37% and 0.61% increase in economic activity level respectively, while 

money supply and interest rates do not have any impact on economic activity level. 

Accordingly, it is concluded that monetary policy is effective in the short term, but not in the 

long term. 

Keywords: Economic growth, economic activity level, fiscal policy, government expenditure, 

tax revenues.  

http://orcid.org/0000-0001-7197-8768
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Öz 

Bu çalışmada para politikasının iktisadi aktivite düzeyi üzerindeki uzun ve kısa dönem 

etkilerini, kırılgan beşli olarak isimlendirilen Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve 

Türkiye için test edilmiştir. Çalışmada 1980-2017 periyodunda Dünya Bankası veri tabanından 

temin edilen veriler kullanılmıştır.  İktisadi aktivite düzeyi değişkeni olarak reel gayrisafi milli 

hâsıla, para politikası değişkenleri olarak M2 para arzı, borçlanma faiz oranları kullanılmıştır. 

Kurulan modelde reel gayrisafi milli hasıla bağımlı değişken; gayrisafi sermaye birikimi, iş 

gücü arzı, para arzı ve borçlanma faiz oranları modelin bağımsız değişkenleri olarak 

belirlenmiştir. Breusch & Pagan LM ve Pesaran 2004 Testleri ile yatay kesit bağımlılığı 

sınanmış ve yatay kesit bağımlılığı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Fisher PP ve Fisher ADF 

Panel birim kök testleri ile serilerin durağanlıkları sınanmış sonucunda, para arzı,  ve faiz oranı 

serilerin seviyede durağan, ancak reel GSYİH, işgücü ve sermaye birikiminin birinci sıra 

farkları alındıktan sonra durağan hale geldiği görülmüştür. Uygun gecikme uzunluğu Hansen J 

Testi ile 1 olarak belirlenmiştir. Pedroni Eş-bütünleşme testi ile seriler arasında uzun dönemli 

ilişkinin varlığı sınanmış ve sonucunda serilerin eş-bütünleşik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Seriler farklı seviyede durağan olduklarından ARDL yönteminin kullanılmasına karar 

verilmiştir. Buna göre modelin tahmininde PMG, MG ve DFE tahmincileri kullanılmış, 

sonuçları Hausman Testi ile sınanarak, MG Tahmincisinin uygun yöntem olduğu belirlenmiştir. 

MG Tahmincisin Sonuçlarına göre; kısa dönemde iş gücü arzında ve gayrisafi sermaye birikimi 

ve para arzındaki  % 1’lik artış, iktisadi faaliyet düzeyini sırasıyla  %0,32,  %0,12 ve %0,012 

oranında arttırırken, faiz oranlarındaki %1’lik artış ise iktisadi faaliyet düzeyini % 0.001 

düşürdüğü tespit edilmiştir. Uzun dönemde  iş gücü arzı ve gayrisafi sermaye oluşumundaki 

%1’lik artış, iktisadi aktivite düzeyinde sırasıyla %0,37 ve %0,61 oranında artışa neden olurken, 

para arzı ve faiz oranlarının iktisadi aktivite düzeyi üzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür. 

Bu anlamda para politikası kısa dönemde etkin, uzun dönemde ise etkin olmadığı sonucuna 

varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İktisadi büyüme, iktisadi aktivite düzeyi, maliye politikası, kamu 

harcamaları, vergi gelirleri.  


