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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
• To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead
of “Meeting ID
• or Personal Link Name” and solidify the session.
• The Zoom application is free and no need to create an account.
• The Zoom application can be used without registration.
• The application works on tablets, phones and PCs.
• Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time.
• All congress participants can connect live and listen to all sessions.
• During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
• Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer)
section of the session.

TECHNICAL INFORMATION
•
•
•
•

Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer)
section of the session.
• Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,

exp. H-…, S- … NAME SURNAME
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Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

28. 08. 2021
Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 1 SESSION: 1

10: 00 – 12:00
Passcode: 282908

MODERATOR:

MUSTAFA MAVAŞOĞLU

PROF. DR. METİN KARADAĞ
Türkiye’de Akademik Dergilerin Durumu Ve Folklor/Edebiyat
Dergisinin Konumu

SANİYE KARGAN

Hz. Peygamberin Tefsiri (Müsned Bağlamında)

MUSTAFA MAVAŞOĞLU
Türk Ve Fransız Üçüncü Sayfa Haberlerinde Sözcüksel Bağdaşıklık

MUSTAFA MAVAŞOĞLU

Fransızca Ders Kitaplarındaki Sözlü Metinlerde Kaydırma İşlemi

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRULLAH
KALELİ

Ortaçağ’da Tanrı’nın Yargısı Veya İşkence İle Yargılama

NURTEN BULDUK

1980 Sonrası Türk Romanlarında; Medya Etkilerinin
Medyalararasılık Yöntemi Çerçevesinde İncelenmesi Ve Masumiyet
Müzesi Örneği

ARŞ. GÖR. DR. AHMET
FERHAT ÖZKAN

19. Yüzyıl Türk Edebiyatında Duyguların Kalpten Dimağa
Taşınması
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Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

28. 08. 2021
Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 2 SESSION: 1
DR. ÖĞR. ÜYESİ, GAMZE AYÇA
KAYA

MODERATOR:

10: 00 – 12:00
Passcode: 282908
DR. ÖĞR. ÜYESİ, GAMZE AYÇA KAYA

Fırat Üniversitesi Öğrencilerinin Muhasebe Derslerinde Uzaktan
Eğitime Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

DR. MURAT ERGİN

Sporun Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylere Etkisine İlişkin
Üniversite Öğrencilerinin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

DOÇ. DR. HAVVA EYLEM
KAYA
CEYLAN YAŞAR

Yetişkin Eğitiminde Yeni Alternatifler: Yaşam Boyu Öğrenme
Hedefleri Doğrultusunda Sosyal Medya Platformları

MERVE TÜRKEL
DR. ÖĞR. ÜYESI ZEYNEP
BAŞERER BERBER

NALAN HOROZAL

DOÇ.DR ŞEVKİ KOLUKİSA
ARŞ. GÖR. TUĞÇE CALÇALİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ HALİL
ÇOLAK
DOÇ.DR ŞEVKİ KOLUKİSA
MERVE AKTAŞ

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Okunabilirlik Açısından
Değerlendirilmesi

Sözel İfade Olarak Minnettarlığın Öğretmen Öğrenci İlişkisindeki
Önemi
Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Ortaokul Öğrencilerinde Çevre
Koruma Bilinci Geliştirme Üzerine Etkisi
Takım Sporları Ve Siklet Sporcularının Beslenme Bilgi Düzeyleri Ve
Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Farklı Çeviklik Testlerindeki Performansına
Lateralitenin Etkisinin Araştırılması
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Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

28. 08. 2021

10: 00 – 12:00 (Local Time in Istanbul)

Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 3 SESSION: 1
DR. ÖĞR. ÜYESİ NECMETTİN
AKTEPE
AYŞE BARAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ NECMETTİN
AKTEPE
RADİA ABDOURAHMAN
MEHMET SEZGİN
ASSIS PROF. K.R.PADMA
READER K.R.DON
YASMINA HALABI
CHAIMAE NASRI
HICHAM HARHAR
ABDELKBIR BELLAOUCHOU
MOHAMED TABYAOUI
OKAN TUTUM
MURAT ZENGİN
SILA TOPÇU
FATİH ÇALIŞKAN
MURAT ZENGİN
SILA TOPÇU
FATİH ÇALIŞKAN

MODERATOR:

Passcode: 282908
DR. ÖĞR. ÜYESİ NECMETTİN AKTEPE

Lavandula Angustifolia (Lavanta) Bitkisinin Yeşil Yaprağı İle Gümüş
Nanopartikül (Agnp) Sentezi, Karakterizasyonu Ve Tanımlanması
Lavandula Angustifolia Lavanta Bitkisinin Yeşil Yaprağı İle
Sentezlenen Gümüş Nanopartiküllerin (Agnp) Biyolojik
uygulamaları
Role Of Salicylic Acid in Plants Under Salinity Stress.
Potential Herbal Plant Based Products Possess Bioactive Compounds
To Combat Novel Corona Virus

Chemical Characterization And Quality Index Of Phoenix
Dactilifera L. Seed Oil

Topraksız Tarım İçin Alternatif Materyal Geliştirilmesi

Tel Çekme Prosesinde Kangalların Ambalajlama/Paketleme
Sürecinde İyileştirilme Çalışması
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Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

28. 08. 2021
Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 1 SESSION: 2
ASIST. PROF. CAN BIÇER
ASSOC. PROF. DR. F. OBEN
ÜRÜ
ASSOC. PROF. DR. EBRU
GÖZÜKARA
RES. ASSIST. A. ANIL ÜNSAL
B ATTIYA
ABDULMUTTALIB A.
MUHSEN
M AL-SARRAY
K KHALAF
MEHMET TUNÇER
HASRET KAYA
MEHMET TUNÇER
HASRET KAYA

MODERATOR:

14: 00 – 16:00 (Local Time in Istanbul)
Passcode: 282908
ASSOC. PROF. DR. F. OBEN ÜRÜ

Lean Leadership, Its Fundamental Principles And Its Application In
Organizations
Digitalization In The Pandemic Process And The Evaluation Of
Integrated Learning In Businesses

Exploring Energy-Saving Potential for Industrial Sector Utilizing
Energy Efficiency Management Approach: Haditha Hydropower
Plant as a Case Study
Yenilenebilir Ve Yenilenemeyen Enerji Tartışmaları İçerisinde
Hidroelektrik Santraller Ve Türkiye’deki Önemi
Teşvik Mekanizmalarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üzerine
Etkisi: Rüzgar Enerjisine Yönelik Ampirik Bir Çalışma

ÖĞR. GÖR. DR. DEVRİM
KARADEMİR

E-Ticaret Yapan İşletmelerin Web Sitelerinin Etkinliği Üzerine Bir
Araştırma

ABUKAR SADI MOHAMUD

The Leadership Style And Leadership Power On Organizational
Performance (A Case Study Of Somalia)
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28. 08. 2021

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 2 SESSION: 2
DR. ÖĞR. ÜYESİ MAHMUT
EVLİ
ARŞ. GÖR. EDA ALBAYRAK
DOÇ. DR. NURAY ŞİMŞEK
DR. ÖĞR.ÜYESİ LÜTFİYE
KAYA CİCERALİ
SİMGE YALÇINKAYA
DOÇ.DR. ESMA ÜLKÜ KAYA
DR. NİHAT KÖSE
DR. NİHAT KÖSE
DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT İNAN
DİLEK ZUBARİ
DR. ÖĞRT. ÜYESİ, EMİNE
KURU KAÇMAZOĞLU
DR. ÖĞRENCİSİ ÇAĞLA DEMİR

Passcode: 282908

MODERATOR:

DOÇ. DR. ESMA ÜLKÜ KAYA

Nomofobi Ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Ruhsal Durum Üzerine
Etkisi

Covid-19 Sürecinin Sağlık Çalışanlarındaki Damgalanma Ve Sosyal
Dışlanmaya Etkisi
Kovid-19 Salgınında Hemşirelerde Depresyon, Kaygı Ve Stres: Bir
Derleme Çalışması
Siber Zorbalıkta Kişiliğin Rolü
Akademik Başarıda Kişiliğin Etkisi
Time To Distinguish Between Negative and Positive Ideological
Congruence. New Role to Societal and Institutional Factors
Yetişkin Çevre Gönüllülerinin Kendi Ve Günümüz Çocuklarının
Doğada Zaman Geçirme Süreçlerine İlişkin Görüşleri
Nomofobinin İşgören Performansına Etkisi: Covid-19 Nedeniyle
İstanbul İlinde Evden Çalışanlara Yönelik Bir Araştırma
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28. 08. 2021
Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 3 SESSION: 2
DOÇ. DR. SALİM YALÇIN İNAN

DOÇ. DR. SALİM YALÇIN İNAN
EMİNE OKUMUŞ
MEHMET ALİ TEMİZ
EMİNE OKUMUŞ
MEHMET ALİ TEMİZ
GÜVEN GÜLBAZ
ASYA ÇETİNKAYA
NECATİ ÜÇLER
MURAT GEYİK
İBRAHİM ERKUTLU
DR. GÜLAY YILMAZ

MODERATOR:

14 00 – 16:00
Passcode: 282908
DOÇ. DR. SALİM YALÇIN İNAN

Reiki Şifa Enerjisinin Tıptaki Kullanımı Ve Bilimsel Yaklaşımlar
Nöronal Peptiderjik Sistemin Öğrenme Ve Bellek Fonksiyonları
Üzerindeki Etkileri
Effect of Different Extraction Conditions on Prunus spinosa L.
Bioactive Compounds
Effect of Different Solvent and Extraction Processes on Total
Phenolic, Flavonoid, and Antioxidant Activity of D. lotus L.
Kars’ta Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerinin Mikrobiyolojik
Kalitesinin Araştırılması
60 Yaşından Büyük Hastalarda Elektif Spinal Füzyon Ameliyatı
Sonrası Aneminin Hastaların Tekrar Hastaneye Yatış Gerektirmede
Ön Görüsünün Değerlendirilmesi
Böbrek Nakilli Hastalarda Gecikmiş Greft Disfonksiyonunun Bir
Yıllık Greft Sonuçlarına Etkisi
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29. 08. 2021
Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 1 SESSION: 1
DR. ÖĞR.ÜYESİ SEDAT
KARAGÜL

DR. ÖĞRT. ÜYESİ, NALAN
ALTAY
SUHAIB MUHAMMAD

SAMET KARAKUŞ

SAMET KARAKUŞ
AYŞEGÜL ŞEYİHOĞLU
PROF. DR. AHMET ÜSTÜN
RECEP EKİM

AYŞƏN BABAYEVA

MUHAMMET MUSTAFA
SEÇME

MODERATOR:

10: 00 – 12:00 (Local Time in Istanbul)
Passcode: 282908
DR. ÖĞRT. ÜYESİ, NALAN ALTAY

Yaşar Nabi Nayır’ın Edebiyat Eğitimine İlişkin Görüş Ve
Düşünceleri
Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğrenme Alanlarının
Disiplinlerle İlişkisi
ُتعليمُاللُّغَ ُِةُالعربيَّ ُِةُلغير
ُِ ُب)ُفيُشرقُتركياُودورهاُفي
ُ س ََلمِ يَّ ُةُاأل َ ْه ِليَّةُ(ال َكت َاتِ ْي
ْ اإل
ِ ُُال َمد َِارس
(ُ أ ْنموذَجَاYuvacık ُسة
َ الناطقينُبهُاُ) َمد َْر
“Sevgi Bir Kuş” Adlı Derginin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda
Yer Alan Değerler Açısından İncelenmesi
Karekod Destekli Sosyal Bilgiler Öğretimine Uygun Örnek Bir
Uygulama Ve Uygulamaya İlişkin Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri
Öğretmenlerin Sosyal Medya Bağımlılığına Yönelik Algıları

Tərbiyəçinin Pedaqoji Səriştəliliyi Uşaqlarda Humanist Dəyərlərin
Formalaşdırılması Amili Kimi
Etkili Öğretim Kavramı İle İlgili Öğretmen Metaforları Üzerine Bir
İnceleme
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Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

29. 08. 2021

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 2 SESSION: 1

MODERATOR:

Passcode: 282908
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA YILDIRIM

ARŞ. GÖR. DR. ÖZGÜL ÖZBEK
GİRAY

Hüseyin Cahit Yalçın’ın Karadeniz Gezisine Dair İzlenimleri

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA
YILDIRIM

Frege’nin Mantıkçılık Tezi Ve Kavram Yazısı Düşüncesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA
YILDIRIM

Frege’nin Geç Dönem Dil Anlayışı

DR. ÖĞR. ÜYESİ SELİM
SERKAN ÜKTEN

Abdullah Kadiri’nin Ötgen Künler Romanında Türkistan Aile
Yapısı Ve Kadınının Ele Alınışı

DR. ÖĞR.ÜYESİ, ENGİN KOÇ

İran Ve Suudi Arabistan’ın Ortadoğu Denkleminde Artan Nüfuz
Mücadelesinde Arap Baharı Dönemi

ÖĞR. GÖR YASİN ÇELİK

Adalete Erişim Hakkı Bağlamında Türk Hukukunda Yargılama
Harçları

ÖĞR. GÖR YASİN ÇELİK

İspat Hukuku Bağlamında Menfi Vakıaların İspatı
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Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

29. 08. 2021

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 3

SESSION: 1

DR. CAN BIYIK

Passcode: 282908

MODERATOR:

DR. CAN BIYIK

Sürdürülebilir Ulaşım Stratejilerinin Formülasyonu İçin Seyahat
Alışkanlıklarının Toplum Düzeyinde Etkisini Değerlendirmek İçin
Deneysel Bir Araştırma: Bir Vaka Çalışması Yaklaşımı

PAERHATI AINI
PROF. DR. NİLGÜN GÖRER
TAMER

Çevresel Soylulaştırma Üzerine Bir Bibliyometrik Analiz

KEMAL ERSAYIN
ALİ UZUN

İyidere Havzası’nda (Rize) Heyelan - Arazi Kullanımı İlişkisinin
İncelenmesi

PINAR KAAN
GÖKÇEN DİKİCİ
YILDIZ

Çift Yüzlü Fotovoltaik Panellerin Kırıkkale Çevre Şartlarında Enerji
Verimliliğinin İncelenmesi

DR. UMUT GÜLERYÜZ

ABDULMUTTALIB A.
MUHSEN
BASHAR ATTIYA

Türkiye Uçak Sanayii (1925-1952)

Vibration Reduction In Haditha Hydropower Plant Kaplan Turbine
With Air Injection-Review And Proposed Study
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Meeting ID: 842 9033 4044
Passcode: 282908

29. 08. 2021

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 842 9033 4044
HALL: 1 SESSION: 2

Passcode: 282908

MODERATOR: ASSOC. PROF. DR. EBRU GÖZÜKARA

GÜNAY DENİZ DURSUN
MELEK SALIN

NEDİM DİKMEN
ATAKAN BÜYÜKBOSTANCI
AHMAD AL-HAYANI
DR. ÖĞR. ÜYESİ M. ALİ
SAĞLAM

Adli Muhasebenin Bağımsız Denetime Katkısı

Covıd-19 Pandemisinin Reel Sektör Ve Finansal Piyasalara Etkileri
The Future of Blockchain Technology in Construction Supply
Chain: A Survey in Iraq
Geleneksel Aydından Organik Aydına Geçişte Yön Hareketi Ve
Kırsal

ÖĞR. GÖR. DR. KAYHAN
AHMETOĞULLARI
AHMET ŞENOL

Finansal Refahın Online Satın Almaya Etkisinde Pandemik
Kaygının Aracı Rolü

ÖĞR. GÖR. DR. KAYHAN
AHMETOĞULLARI
AHMET ŞENOL

Mobil Bankacılık Kullanımında Finansal Maliyet Ve Fayda
Unsurlarının Teknoloji Kabul Modeli Ekseninde Değerlendirilmesi

R. HÜLYA ÖZTÜRK

İktisadi Düşünceye Galbraıth’ın Katkısı
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TÜRKİYE’DE AKADEMİK DERGİLERİN DURUMU VE
FOLKLOR/EDEBİYAT DERGİSİNİN KONUMU
Metin KARADAĞ1

Yerel ve evrensel bağlamda akademik sürecin en önemli ölçütlerinden biri akademik
yayımlardır. Günümüzde yeryüzündeki üniversitelerin seçkinlik/saygınlık konumlarını
gösteren en yayığın sistematiklerden biri de, kurumların gerçekleştirmiş oldukları “akademikbilimsel” yayım oranlarıdır. Bibliyometrik veri analizleri adı verilen ölçümlerde alanlara göre
gerçekleştirilmiş ve geçerli dizinlerde (başta Web of Science ve Scopus) yer almış yayınlara
göre kurumsal sıralamalar yapılmaktadır. Sosyal Bilimler alanında toplam 2.683.845 adet
yayın, 7.416.833 atıf alarak 2,75’lik etki değeri üretmiştir. Ulakbim verilerine göre 2010-2015
Dünya toplam yayın sayısının % 19’u Sosyal Bilimler alanındaki yayınların % 36.75’i atıf
almıştır. Yayın, atıf sayıları ve etki oranları rakamlarına bakıldığında alt sıralarda bulunuşun
sebepleri hakkındaki görüş, eleştiri ve öneriler, bu bildirinin çıkış noktasıdır.
Bildiride Üniversitelerimizde akademik yükselmelerdeki yayınların işlevi; sosyal bilimler
alanında gerçekleştirilmiş yayınların evrensel ölçütlerine uygun yayım yapan dergilerin çalışma
sistematikleri incelenmiş; editör, hakem ve yazar bağlamlarında 27 yıllık bir derginin deneyim
ve uygulamaları karşılaştırmalı olarak ortaya konularak akademik düzeyde hayatî işleve sahip
bir konuda katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: akademik yayın, atıf sayısı, etki oranı, folklor/edebiyat.

Prof.Dr., Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı. Folklor/edebiyat dergisi
editörü.mkaradag@ciu.edu.tr. ORCID ID: 0000-0002-7732-2599. Tel: 0548-8673500.
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SANİYE KARGAN
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ORCID ID: 0000-0002-8591-8077
ÖZET
Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’e vahiy yoluyla Allah tarafından indirilmiş ilahi
kelâmdır. Kur’an-ı Kerim’de “Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara
açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak
indirdik.”1 Emr-i ilahisi ile Hz. Peygamber Kur’an-ı Kerim’in nüzulünden itibaren görevi
gereği onu insanlara tebliğ etmiş aynı zamanda açıklamıştır. Hz. Peygamberin ilk müfessir olma
yönüyle Kur’an tefsirine dair açıklamaları Müslümanlar nezdinde önemli bir yere sahiptir.
Buradan hareketle bu çalışmamızda Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde yer alan Hz.
Peygamberin tefsirine ait örnekler bağlamında önemi ortaya konulacaktır.
Çalışmamızda öncelikle Hz Peygamberin tefsirinin genel özellikleri açıklanacaktır. Hz.
Peygamberin tefsirinin miktar açısından değerlendirmesi yapılacaktır. Müsned’de yer alan Hz.
Peygamberin tefsirine dair örnekler verilecektir. Ahmed b. Hanbel’e göre sünnetin yeri ve
önemi ortaya konulacaktır.
Hz. Peygamberin tefsiri bizlerin bugün anladığımız manada Kur’an’ın baştan sona ayet
ayet, sure sure açıklaması tarzında olmamıştır. Hz. Peygamber bir durum veya bir soru üzerine
yahut kendiliğinden ayetlerin açıklamasını yapmıştır. Kur’an’daki hükümleri uygulamalarıyla
da insanlara örnek olmuştur. İnsanlar Hz Peygamberden gördüğü şekliyle ibadetlerini
yapmışlar, dinin emirlerini hayata geçirmişlerdir.
Peygamberimizin Kur’ân’ı tefsîri ayetteki kapalı ve anlaşılmayan yerleri beyan, ilk
bakışta çelişkili görünen kısımların açıklanması, lafzi açıklamalar, mutlakı takyid, umumu
tahsis, ameli olarak tefsîri, te’kid sûretiyle beyânı, takriri olarak beyânı tarzında olmuştur.
Ahmed b. Hanbel’e göre Kur’ân’ın zahiri manası sünnetin getirmiş olduğu hükme göre
açıklanır. Çünkü sünnet, Kur’ân’ı beyân eder.
Anahtar Kelimeler: Ahmet b. Hanbel, Hz. Peygamber, Tefsir, Müsned
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TÜRK VE FRANSIZ ÜÇÜNCÜ SAYFA HABERLERİNDE SÖZCÜKSEL
BAĞDAŞIKLIK

MUSTAFA MAVAŞOĞLU
Çukurova Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-3410-6690

ÖZET
Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni, A2 ve B1 dil düzeylerindeki dil kullanıcılarının
geçmişte yaşadıkları olayları anlatma, iyi ya da kötü anılarını aktarma konusunda dilsel
beceriler ile donanımlı olmaları gerektiğini bildirmektedir (Avrupa Konseyi 2001). Üçüncü
sayfa haberleri bu dilsel becerilerin kazandırılması için yararlanılması istenen
materyallerdendir. Dil öğretim setleri de bu hedef doğrultusunda üçüncü sayfa haberlerini metin
okuma ve metin yazma işlemlerine konu yapmaktadırlar. Anadil ve erek dildeki üçüncü sayfa
haberlerinin dilsel ve yapısal özelliklerini bilmek etkili bir metin okuma ve metin kurma süreci
için oldukça önemlidir. Mevcut çalışma, bu bilgi yapısının tanınmasına, Türk ve Fransız üçüncü
sayfa haber metinlerini sözcüksel bağdaşıklık bakımından inceleyerek katkı sunmayı
amaçlamıştır. Çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılmış, veri seti Türkiye ve
Fransa’da en çok aranan haber sitelerinden altı tanesi seçilerek oluşturulmuştur. Fransız üçüncü
sayfa haberlerinde (FÜSH), habere konu olan kişiler medyatik bireyler değiller ise, haber
metinlerinde bu kişilerin adlarının kullanılmadığı, buna karşılık, Türk üçüncü sayfa
haberlerinde (TÜSH) kişilerin adlarının çoğunlukla verildiği bulgulanmıştır. TÜSH’te metinsel
öğelerin daha çok yinelendiği, özellikle de habere konu olan kişilerin adlarının yinelemelere
konu olduğu görülmüştür. FÜSH, yinelemelere fazla başvurmadan, aynı kavram alanından
farklı sözcükler kullanarak metinsel öğeleri TÜSH’e oranla daha fazla çeşitlendirmektedir.
Metinsel öğelerdeki bu çeşitlilik FÜSH metinlerinin güçlü bağdaşıklık ilişkileri kurmalarına
olanak sunmaktadır. Türkçe anadili konuşuru Fransızca öğrencilerinin kaynak dillerindeki ve
erek dillerindeki üçüncü sayfa haberlerinin dilsel yapı farklılıkları öğrenme ortamlarında
atlanmaması gereken bir durumdur. Olumsuz dilsel yapı aktarımlarının önüne geçilebilmesi bu
yapısal farklılıklara odaklanma ile olanaklıdır.
Anahtar Sözcükler: Fransızca, Türkçe, üçüncü sayfa haberleri, sözcüksel bağdaşıklık
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LEXICAL COHESION IN TURKISH AND FRENCH THIRD PAGE NEWS

ABSTRACT
The Common European Framework of Reference for Languages states that language users at
A2 and B1 levels should be equipped with linguistic skills to describe past experiences and talk
about good or bad memories (Council of Europe, 2001). The third page news are among the
materials to be used in order to acquire these linguistic skills. In line with this goal, language
teaching textbooks make third page news the subject of reading and writing activities. Knowing
the linguistic and structural features of third page news in source and target languages is very
important for an effective text reading and text construction process. The present study aimed
to contribute to the obtainment of this knowledge by examining Turkish and French third page
news texts in terms of lexical cohesion. Document analysis method was used in the study where
the data set was created by selecting six of the most preferred internet news sites in Turkey and
France. In French third page news (FTPN), the names of people being subject to news are not
used in news texts if they are not famous people whereas people’s names are mostly given in
Turkish third page news (TTPN). In TTPN, textual elements were observed to be repeated more
often, especially the names of people who appeared in the news. FTPN vary textual elements
more than TTPN by using different words from the same concept area without resorting to
repetitions. This diversity in textual elements allows TTPN texts to have strong cohesive
relationship. Finally, a point that should not be overlooked in learning environments is that third
page news in source and target languages of Turkish-speaking students of French have different
linguistic structures and focusing on these differences is very important in order to prevent
negative transfers between the two languages.
Keywords: French, Turkish, third page news, lexical cohesion
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FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SÖZLÜ METİNLERDE KAYDIRMA
İŞLEMİ
MUSTAFA MAVAŞOĞLU
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, https://orcid.org/0000-0003-3410-6690

ÖZET
“Bir tümce kurucusunun özgün yerinden tümcenin başına ve sonuna kaydırılarak, yerine,
eşgönderimli olacağı bir adılın getirilmesi” (İmer, Kocaman & Özsoy, 2011, 172) biçiminde
tanımlanan kaydırma, Fransız konuşma dilinde sıklıkla başvurulan dilbilimsel işlemlerden
birisidir. Başta geleneksel dilbilgisince önemsenen bildik sözcük dizilişine aykırı bir yapı
sergilemesi gibi bir takım nedenlerden ötürü, kaydırma, özgün Fransız konuşma dilinde yaygın
olarak başvurulan bir işlem olsa da, uzun yıllar ders kitaplarında kendisine yer bulamamıştır
(Calvé, 1985). Bu çalışmanın amacı kaydırma işleminin günümüz dil öğretimi kitaplarında
yabancı dil öğrenenlere nasıl ve ne ölçüde sunulduğunu araştırmaktır. Bu bağlamda, eylem
odaklı yöntem kullanılarak hazırlanmış Fransızca iki ders kitabında (Alter Ego + ve Edito) yer
alan sözel metinler kaydırma işlemi içerikleri bakımından incelenmiştir. Doküman inceleme
yöntemi kullanılan bu çalışmada veriler söz konusu öğretim setlerinin A1 ve A2 düzeyleri için
sunulan ders ve alıştırma kitaplarından (sekiz kitap) elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları, sola
kaydırma işleminin sağa kaydırma işlemine göre yaklaşık iki kat, özne konumunda kaydırma
işlemi kullanımının da nesne konumundakilere oranla yaklaşık beş kat fazla olduğunu
göstermiştir. Hem sola hem de sağa kaydırmada en çok kullanılan yapılar belirtili ad öbeği +
gösterme adılı (örn. Et la pièce elle-même, sans la salle d'eau, ça fait quelle surface? / Et ça va
durer combien de temps, cette campagne?) ile belirtili ad öbeği + kişi adılı/nesne adılıdır (örn.
Notre gardien, il est parfait! / La moto, je l'ai reconnue parce que j'ai la même).
Anahtar Sözcükler: Fransızca ders kitapları, sözlü metinler, kaydırma işlemi
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DISLOCATION IN SPOKEN TEXTS OF FRENCH TEXTBOOKS

ABSTRACT
Dislocation, which is defined as "moving a sentence constituent from its original place to the
beginning or end of the sentence and replacing it with a coreferent pronoun" (İmer, Kocaman
& Özsoy, 2011, 172), is one of the linguistic operations frequently used in French spoken
language. Although it is a widely used operation in authentic French spoken language,
dislocation could not take its rightful place in textbooks for many years due to a number of
reasons such as, especially, having a structure contrary to the familiar word order considered as
important by traditional grammar. The aim of this study was to investigate how and to what
extent dislocation is presented to foreign language learners in today's language teaching
textbooks. In this context, spoken texts in two French textbooks (Alter Ego + and Edito)
prepared using the action-oriented method were examined in terms of their dislocation content.
In this study, the data were obtained via document analysis from the textbooks and workbooks
(a total of eight books) offered for A1 and A2 levels of the aforementioned sets of French.
Results showed that the use of left dislocation was approximately two times higher than right
dislocation, and the use of dislocation in subject position was about five times higher than that
in object position. Determined noun phrase + demonstrative pronoun (e.g. la pièce elle-même,
sans la salle d'eau, ça fait quelle surface? / Et ça va durer combien de temps, cette campagne?)
and determined noun phrase + subject / object pronouns (e.g. Notre gardien, il est parfait! / La
moto, je l'ai reconnue parce que j'ai la même) were the most used structures for both left and
right dislocations.
Keywords: French textbooks, spoken texts, dislocation
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ORTAÇAĞ’DA TANRI’NIN YARGISI VEYA İŞKENCE İLE YARGILAMA

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah KALELİ
Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, ORCID ID: 0000-0003-1586-1738

ÖZET
Ortaçağ’da bezen sanıkların suçlu ya da masum olduklarına hüküm vermek için başvurulan
yargılama yöntemlerinden birisi ordalium idi. Bu tür yargılama biçiminde sanığın suçluluğuyla
ilgili bir fikir sahibi olunsa bile, yeterli kanıt veya bir tarafın lehine ya da aleyhine herhangi bir
yeminli şahit bulunamadığı durumlarda mesele Tanrı’nın önüne getirilerek ilahi adaletin tecelli
etmesi beklendi. Tanrı’nın haklı olandan yana olacağı inancını esas alan bu yargılamaya göre
suçlanan kimse ölümle neticelenebilecek son derece tehlikeli, çetin bir sınavdan geçmek
zorundaydı. Hayatta kalanlar, yara almayanlar veya yaraları makul bir süre içinde kendiliğinden
iyileşenler masum sayıldılar. İki kişiden hangisinin haksız olduğunu belirlemek veya suçlanan
tek bir kişinin suçunu ya da masumiyetini kanıtlamak için başvurulan ordalium’ların isnat
edilen cürmün çeşidine göre muhtelif biçimleri vardı. Örneğin sıcak su ordalium’unda sanıktan
suçsuzluğunu kanıtlamak için elini içinde su veya yağ bulunan kaynayan bir kazana sokarak
kazanın dibinde bulunan bir yüzük veya bir taş parçasını çıkarması istendi. Yanan eli bir bez
parçasıyla sarıldı. Herhangi bir tedavi olmadan üç gün sonra açıldığında yara kabuk bağladıysa
sanık masumdu. Eğer iltihaplanmışsa suçluydu. Ordalium’lardan bazıları biraz daha az acı
verici olabildi. Örneğin haç ordalium’unda bir davanın tarafı olan iki kişi kollarını haç şeklinde
iki yana uzattılar. Yorulan ve kolları ilk düşen kişi haksız taraf ilan edildi. Ortaçağ Avrupa’sında
sanığın işkenceden geçtiği bu tür yargılamalar 1215’de Lateran Konsili’nde yasaklandı. Ancak,
sonraki dönemlerde daha az görülmekle birlikte bu uygulama XVI. yüzyıla kadar devam etti.
Bu bildiride söz konusu yargılama usulünün muhtelif çeşitleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ortaçağ, Tanrı’nın Yargısı, Adalet, Ordalium, İşkence.
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JUDGMENT OF GOD OR TRIAL BY TORTURE IN THE MIDDLE AGES

ABSTRACT
In the Middle Ages, one of the trial methods sometimes used to decide whether the accused was
guilty was the ordeal. Even if there was an idea about the guilt of the accused in this type of
trial, in the absence of sufficient evidence or any sworn witness for or against a party, the matter
was brought before God and it was expected that divine justice would be manifested. According
to this judgment, which was based on the belief that God would be on the side of the righteous,
the accused had to pass an extremely dangerous ordeal that could result in death. Those who
survived, who were not injured, or whose wounds healed spontaneously within a reasonable
time, were presumed innocent. Used to determine which of the two persons was wrong or to
prove the guilt or innocence of a single accused person, ordaliums had various forms, depending
on the type of crime charged. For example, in the hot water ordalium, the accused was asked to
put her hand into a boiling cauldron containing water or oil and remove a ring or a piece of
stone found at the bottom of the cauldron to prove his or her innocence. Her or his burning hand
was wrapped in a cloth. The accused was innocent if the wound was scabbed when it was
opened after three days without any treatment. If it was inflamed, he or she was the guilty. Some
of the ordeals could be a little less painful. For example, in the ordeal of the cross, two people
who were parties to a lawsuit extended their arms to two sides in the shape of a cross. The
person who got tired and his or her arms fell first was declared the wrongful party. In medieval
Europe, such trials, in which the accused was tortured, were banned at the Lateran Council in
1215. However, this practice continued until the 16th century, although it was less common in
later periods. In this paper, various types of the aforesaid judicial procedure will be discussed
Keywords: Medieval, Judgement of God, Justice, Ordeal, Torture.
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1980 SONRASI TÜRK ROMANLARINDA;
MEDYA ETKİLERİNİN MEDYALARARASILIK YÖNTEMİ ÇERÇEVESİNDE
İNCELENMESİ VE MASUMİYET MÜZESİ ÖRNEĞİ
NURTEN BULDUK1
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,
https://orcid.org/0000-0002-0813-2273

ÖZET
Türk edebiyatında 1980 sonrası dönemde edebi türlerde konular çeşitlenirken; yeni yöntemler,
anlatım biçimleri de denenir. Roman türü özelinde de görülen bu yeniliklerle birlikte daha
yetkin eserler verilir. Yaşanan gelişmelerde medya araçlarının da katkısı bulunmaktadır.
Doksanlara dek, Türk romanlarında medya araçları, artan ilgiyle yazarlar tarafından işlevsel
kılınırken; yaratıcı boyuttaki kullanımlarının görülmesi doksanlardan sonra dijitalleşmenin
getirisi olan yeni medya ve araçlarının üretilmesine denk gelir. Bununla birlikte anlamı
genişleyen medya olgusu müze, edebiyat, tarih, gibi farklı “bilim dallarına ait göndergeleri
de kapsayarak sözel medya” denilen yapıları da içermeye başlar. Ersel Kayaoğlu, yeni medya
tanımı içinde “sanatsal, sözel medyalar” gibi kategorilerin de olduğunu işaret ederek farklı sanat
ve bilim alanlarının da medya kategorisinde değerlendirilebileceğini belirtir.2 Bu gelişmelerin
etkisinin görüldüğü çalışmaları inceleyen Medyalararasılık Kuram ve yöntemi de son
zamanlarda sıkça başvurulan yöntemlerden biri olur. Farklı medyalar arasında meydana gelen
ilişkileri, etkileşimleri “sınır” olgusu üzerinden ele alıp inceleyen bu yöntem aynı zamanda
edebiyat alanında da yararlanılan yöntemlerden biridir. Bu çalışmada da Medyalararasılık
Kuramı ve yöntemi çerçevesinde Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi adlı eseri incelenerek
eserde kullanılan medyaların Türk romanında meydana getirdiği değişim ve dönüşümlerin
etkileri tespit edilecektir. Müze, film, fotoğraf, müzik gibi birden fazla medyayı bünyesinde
taşıyan

romanda

medyalararasılık

ilişkileri

içinde

değerlendirilen

dönüşümün(transformasyon), medyaiçi(intramediality) ilişkilerinin ve medya değişimi gibi
durumların, eserin çok yönlü okumalara açık olmasında ve elektronik edebiyat ürünü olan

1

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0813-2273
Ersel Kayaoğlu. Edebiyat Biliminde Yeni Bir Yaklaşım: Medyalararasılık. İstanbul: Selenge Yayınları, 2009,
s.18.
2
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hipermetin özelliğini sergilemesindeki rolü ekseninde Türk romanının geleceği de tartışmaya
açılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Masumiyet Müzesi, edebiyat ve medya, medyalararasılık yöntemi,
hipermetin
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19. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA DUYGULARIN KALPTEN DİMAĞA
TAŞINMASI

Ahmet Ferhat ÖZKAN1

ÖZET
On dokuzuncu yüzyılda yaşanan bilimsel gelişmeler ve devrin bazı entelektüelleri tarafından
benimsenen yeni düşünceler, Osmanlı edebiyatında mazmun gücüne erişmiş edebî
kullanımların dahi sorgulanmasına yol açan tartışmalar doğurmuştur. Bu tartışmalardan biri de
Beşir Fuad’ın 1886 yılında Menemenlizade Tahir Efendi ile yaşadığı “kalp ve dimağ”
münakaşasıdır. Beşir Fuad, duyguları üreten organın kalp olmadığının bilimsel bir şekilde
ispatlandığını savunarak edebî eserlerde kalbin duygu ile ilişkilendirilmesini eleştirir.
Menemenlizade, duyguyu üreten organın kalp olmadığını bildiğini iddia etse de Beşir Fuad’ın
edebiyattan mecaz ve kinayeyi kaldırmak istediğini iddia eder. Beşir Fuad ise bu kullanımın
halkı yanlış yönlendirdiğini söyler ve bir yıl sonra buna benzer bir tartışmayı Namık Kemal ile
yaşar. Beşir Fuad, bu tartışmada eski kullanımlara bağlı kalarak kalbi duyguyla
ilişkilendirenlerin “yüzde doksan dokuzu”nun kalbi duyguların merkezi zannettiklerini iddia
eder. Diğer yandan, dimağın işlevleri konusunda birçok yayının yapıldığı bu dönemin
romanlarında bu ikiliğin devam ettiği görülür. Ahmet Mithat duyguları kalple, Nabizade Nazım
ve Halit Ziya gibi yazarlarsa dimağ ile ilişkilendirir. Her ne kadar bu iki yazar da duyguyu
kalpten tam olarak yalıtmamışsa da bu konuda yeni bir dikkate sahiptir. Halit Ziya, dimağı
“mahfaza-yı mahsusat” olarak tanımlarken Ahmet Mithat, Çengi romanında Melek Hanım’ın
tüm hislerini “kalp kutusu”nda tutar. “Dimağ”ın Türk romanında yükselişi sadece kelime
tercihi ile değil özellikle aşk duygusunun “bilinç” ile ilişkilendirmesi ile izlenebilir. Bu çalışma,
söz konusu münakaşadan hareketle Osmanlı düşüncesinde ve edebiyatında duyguların kalpten
dimağa yükselişine dair bazı tespitlerde bulunarak bu ikiliği görünür kılmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Duygu, Kalp, Dimağ, Beşir Fuad, Halit Ziya.

Arş. Gör. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, KONYA; ORCID: 0000-0001-9836-0175, E-posta: afozkan@erbakan.edu.tr. Tel:
0555 5225864.
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSLERİNDE
UZAKTAN EĞİTİME BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA
Gamze Ayça KAYA1
ÖZET
Covid – 19 nedeniyle uzaktan eğitim gündeme gelmiş ve uzaktan eğitim sistemi daha
önemli bir duruma gelmiştir. Bu çalışma, Fırat Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde lisans ve
lisansüstü öğrencilerinin muhasebe derslerinde uzaktan eğitime bakış açılarının tespit edilmesi
ve demografik özellikler açısından anlamlı farklılıkların belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin Covid – 19 bittiğinde derslerin tamamen uzaktan
eğitimle değil, derslerin bir kısmının uzaktan eğitimle bir kısmının da yüz yüze eğitimle
işlenmesini istediği belirlenmiştir. Öğrenciler, muhasebe derslerinde uzaktan eğitim sisteminin
olumlu yönleri olarak muhasebe derslerine istedikleri zaman ve istedikleri kadar
çalışabildiklerini, muhasebe ders videolarını zaman ve mekândan bağımsız olarak tekrar
dinleyebildiklerini ve uzaktan eğitimin maliyetleri azalttığını, olumsuz yönler olarak da canlı
derslere katılımın az olduğunu ve bazı teknik aksaklıkların olabildiğini belirtmişlerdir. Ayrıca
araştırmada, bağımsız örneklem t testi uygulanmış ve yapılan bu analizin sonucuna göre;
cinsiyet açısından uzaktan eğitim, muhasebe derslerinde uzaktan eğitimin olumlu yönleri ve
olumsuz yönleri hakkındaki bazı ifadelerde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid – 19, Uzaktan Eğitim, Muhasebe Derslerinde Uzaktan
Eğitim, Üniversite Öğrencileri, Araştırma.
A STUDY AIMED AT DETERMINING THE PERSPECTIVES OF FIRAT
UNIVERSITY STUDENTS ON DISTANCE EDUCATION IN ACCOUNTING
COURSES
ABSTRACT
Because of Covid – 19, distance education has come to the agenda and the distance
education system has become more important. This study, has been made with purpose to
determine the perspectives to distance education in accounting courses of undergraduate and
graduate students at Fırat University IIBF Department of Business Administration and to
determine significant differences in terms of demographic characteristics. As a result of the
research, it has been determined that students wanted the courses to be handled not entirely by
distance education but some of the courses by distance education and a portion of them by faceto-face education when Covid – 19 has finished. Students have stated that as the positive aspects
of the distance education system in accounting courses, they can work in accounting courses at
any time and as much as they want, they can listen to accounting course videos again regardless
of time and space and distance education reduces costs, as negative aspects, participation in live
courses is low and there may be some technical failures. Also in research, an independent
sample t test has applied and according to the results of this analysis it has determined that there
1

Dr. Öğr. Üyesi, Fırat Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, , ORCID ID: 0000-0002-4780-5389.
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have a significant relationship in some statements about the positive aspects and negative
aspects of distance education in accounting courses, distance education in terms of gender.
Keywords: Covid – 19, Distance Education, Distance Education In Accounting Courses,
University Students, Study.
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SPORUN ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE ETKİSİNE İLİŞKİN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ

Murat ERGİN
Aksaray Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, ORCID ID: 0000-0001-6188-0492

ÖZET
Bu araştırma, zihinsel yetersizliği olan bireylerde sporun etkisine ilişkin üniversite
öğrencilerinin farkındalık düzeylerini belirlemek ve öğrencilerin farkındalık düzeylerini çeşitli
değişkenler açısından karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma tarama niteliğinde
betimsel bir çalışmadır ve çalışma grubu Kolay Ulaşılabilir Örnekleme yöntemi ile Aksaray
Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerinden
oluşmuştur. Veriler çevrimiçi ortamdan anket formu ile toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak
“Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır.
Verilerin analizinde Shapiro-Wilk testi, Bağımsız Gruplarda t Testi, Tek Yönlü ANOVA Testi
ve Tukey testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi α=0,05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda,
katılımcıların cinsiyetleri, yaşları ve öğrenim görülen üniversite değişkenleri açısından zihinsel
yetersizliği olan bireylerde sporun etkisine ilişkin farkındalık düzeylerinde istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmazken, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin Eğitim Fakültesi, Sağlık
Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden farkındalık düzeyleri daha yüksek
bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, Spor, Üniversite, Öğrenci
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EXAMINATION OF AWARENESS LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS
REGARDING THE EFFECT OF SPORTS ON INDIVIDUALS WITH
INTELLECTUAL DISABILITY

ABSTRACT
This research was conducted to determine the awareness levels of university students about the
effect of sports on individuals with intellectual disabilities and to compare students' awareness
levels in terms of various variables. The research is a descriptive study with a survey model and
the study group consisted of students studying at different departments at Aksaray University,
Kırıkkale University, Selçuk University, Yozgat Bozok University and Kırşehir Ahi Evran
University with the convenience sampling method. The data were collected with a survey form
online. “Awareness Scale Regarding Effects of Sport on Persons with Intellectual Disabilities”
was used as a data collection tool. Shapiro-Wilk test, Independent Groups t Test, One-Way
ANOVA Test and Tukey test were used in the analysis of the data. The significance level was
taken as α=0.05. As a result of the research, while there was no statistically significant
difference in the awareness levels of the effects of sports in individuals with intellectual
disabilities in terms of gender, age and university of studied variables of the participants, the
awareness levels of the students of the Faculty of Sport Sciences were found to be higher than
the students of the Faculty of Education, Faculty of Health and Faculty of Engineering.

Key Words: Awareness, Sport, University, Student
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YETİŞKİN EĞİTİMİNDE YENİ ALTERNATİFLER: YAŞAM BOYU ÖĞRENME
HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI
Doç. Dr. Havva Eylem KAYA2
Ceylan YAŞAR3
ÖZET
İnternet teknolojisinde yaşanan gelişmeler bireysel, toplumsal ve küresel anlamda
oldukça geniş çaplı değişim ve dönüşümlere yol açmış, özellikle Web 2.0 teknolojileriyle
yaşamlarımıza dahil olan sosyal medya platformları bilginin üretim, dağıtım ve paylaşım
süreçlerinde köklü değişikliklere sebep olmuştur. Paylaşım esasına dayalı bu platformlar
sayesinde bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolaylaşırken, doğru ve faydalı bilgiye nasıl
ulaşılacağı ise büyük problem teşkil etmeye başlamıştır. Zira bilimden, sanata, sağlıktan,
ekonomiye dek akla gelebilecek her türlü bilginin yer alabildiği sosyal medya platformları bilgi
edinmenin yeni bir alternatifi haline gelse de söz konusu bilgilerin güvenilirliği ve varolan bilgi
kirliliğinden nasıl korunulacağı oldukça tartışmalıdır.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından etkili bir şekilde kullanıldığı takdirde oldukça
işlevsel hale gelebilen bu platformlar yetişkinler tarafından da sıklıkla kullanılmaya
başlanmıştır. Farklı zevk ve beğenilere hitap ederek oldukça bilgilendirici ve faydalı olan pek
çok hesabın yer aldığı sosyal medya platformları günümüz toplumlarında önemi giderek artan
yaşam boyu öğrenme süreç ve uygulamaları için de yeni bir alan haline gelebilme potansiyeli
taşımaktadır. Bu noktadan hareketle tasarlanan bu çalışmada günümüzün en popüler sosyal
medya platformlarından olan Facebook ve Instagram’da yetişkin eğitimi ve yaşam boyu
öğrenme etiketiyle paylaşılan gönderiler mercek altına alınacak ve bu gönderilerin içerikleri
irdelenerek platformlar arasında karşılaştırmalı bir analiz yapılacaktır. Böylelikle sosyal medya
platformlarının yetişkinlerin yaşam boyu öğrenme hedeflerine uygun olabilecek bilgilerin yer
aldığı yeni bir alan olarak işlevsel bir pozisyonda olup olamayacağı sorgulanacak, yanı sıra
paylaşılan gönderilerin yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme kavramlarıyla ne derece
uyuştuğu açığa çıkarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Yetişkin eğitimi, yaşam boyu öğrenme, sosyal medya, bilgi
edinme

NEW ALTERNATIVES IN ADULT EDUCATION:
PLATFORMS IN LINE WITH LIFELONG LEARNING GOALS

SOCIAL

MEDIA

Developments in internet technology have led to large-scale changes and
transformations in individual, social and global terms, and social media platforms, which have
been included in our lives with Web 2.0 technologies, have caused radical changes in the
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production, distribution and sharing processes of information. While accessing information has
become easier than ever thanks to these platforms based on sharing, how to access correct and
useful information has started to pose a big problem. Because, although social media platforms,
where all kinds of information imaginable from science to art, health and economy, have
become a new alternative to obtaining information, the reliability of the information in question
and how to protect it from existing information pollution is highly controversial.
These platforms, which can become quite functional if used effectively by social media
users, have also started to be used frequently by adults. These platforms, which contain many
informative and useful accounts by appealing to different tastes and tastes, have the potential
to become a new area for lifelong learning processes and applications, which are becoming
increasingly important in today's societies. In this study, designed from this point of view, the
posts shared with adult education and lifelong learning tags on Facebook and Instagram, which
are today's most popular social media platforms, will be examined and a comparative analysis
will be made between the platforms by examining the contents of these posts.Thus, it will be
questioned whether social media platforms can be in a functional position as a new area with
information that may be suitable for adults' lifelong learning goals, and it will be tried to reveal
how the shared posts are compatible with the concepts of adult education and lifelong learning.
Keywords: Adult education, lifelong learning, social media, knowledge acquisition
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7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ OKUNABİLİRLİK AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Merve TÜRKEL 1
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ORCID ID: 0000-00029346-786X
1

ÖZET
Teknolojik alanda meydana gelen gelişmelere rağmen ders kitapları Türk eğitim sisteminde
temel kaynak olarak görülmektedir. Bu materyaller kolay ulaşılabilmesinin yanında eğitimöğretim faaliyetlerinin planlı ve programlı yürütülmesini sağlar. Türkçe dersi de temeli
metinlere dayanan bir disiplindir. Ders kitaplarında yer alan metinlerin öğrencileri akademik,
psikolojik vb. yönlerden etkileme potansiyeli son derece yüksektir. Bu sebeple ders kitaplarının
her açıdan iyi bir dokuman olarak hazırlanması gerekmektedir. Okunabilirlik çalışmaları da
ders kitaplarındaki metinlerin kalitesini arttırabilmede kullanılabilen bir yöntemdir.
Okunabilirlik çalışması özenle yapılarak ders kitaplarına yerleştirilen metinler sayesinde
öğrenciler, akademik ve psikolojik gelişim düzeylerine uygun metinler okuyabilirler. Zira
öğrencilerin seviyesinin oldukça üstünde, güç metinlerin anlaşılması da zor olacağından bu
yazınlar okuyana beklenen katkıyı sağlamayacaktır. Diğer yandan, ders kitaplarındaki
metinlerin çok kolay seçilmesi durumunda ise öğrencinin ilgisi bu yazınlara karşı düşük
olacaktır ve bu metinler yine fayda sağlayamayacaktır. Okunabilirliği yüksek metin; öğrenci
seviyesine uygundur, gereksiz sözcüklerden arındırılarak anlaşılabilirliği sağlanmıştır. Böyle
metinleri okuyarak onlar üzerinde çeşitli etkinlik yapan öğrencilerin ise hem zihinsel
becerilerinde hem de dili etkili kullanma becerilerinde gelişme meydana gelecektir. Bu
bağlamda okunabilirlik çalışmaları, ders kitaplarına metin seçiminde yardımcı olabilecek
özelliğe sahiptir. Bu çalışmalarla metinlerin niteliği hakkında kesin bilgilere ulaşılmasa da
öğrenci seviyesine uygunluğu üzerine fikir yürütmek mümkündür. Alan yazında okunabilirlik
çalışmalarında çeşitli matematiksel çalışmaların kullanıldığı görülmüştür. Betimsel tarama
deseninin benimsendiği bu çalışmada Türkçe öğretiminde en sık kullanılan Özgün Yayınları 7.
Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinleri incelenmiştir. Bu çalışmada metinlerin
okunabilirliğini tespit edebilmek için Ateşman’ın (1997), Flesch’ten Türkçeye adapte ettiği
okunabilirlik formülü ve Çetinkaya’nın (2010) geliştirdiği okunabilirlik formülü kullanılarak
metinlerin okunabilirliği incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda kitapta kullanılan okuma
metinlerinin bariz şekilde kolay okunabilirlik niteliğine sahip olduğu saptanmış; aynı zamanda
metinlerin ders kitabına yerleştirilmesinde öğretim ilkelerinden kolaydan zora öğretim ilkesinin
dikkate alınmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okunabilirlik, metin, Türkçe öğretimi
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SÖZEL İFADE OLARAK MİNNETTARLIĞIN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ
İLİŞKİSİNDEKİ ÖNEMİ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAŞERER BERBER 1
1

Atatürk Üniversitesi, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi,
ORCID ID:0000-0002-5422-8532

ÖZET
Minnettarlık konusundaki tartışma ve araştırmalar, antropoloji, sosyoloji, teoloji, etik, pozitif
ve sosyal psikoloji gibi çok çeşitli alanlarda ele alınırken, yakın zamana kadar eğitimde büyük
ölçüde gözden kaçırılmıştır. Ancak son dönem yapılan çalışmalar incelendiğinde okul
ortamlarında yapılan minnettarlık çalışmalarının, olumlu sosyal davranışların oluşumunda
motivasyonu artırdığı ve bu sayede okul içindeki topluluklarda daha güçlü ilişkilere ve artan
bağlılığa yol açtıkları ortaya koyulmuştur.
Bu çalışmayla minnettarlığın bir alt boyutu olan sözel ifade olarak minnettarlık ele alınarak,
öğretmen ve öğrenci ilişkisindeki önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada veriler
literatür taraması sonucunda elde edilmiştir. Çalışma sonucunda sözel ifade olarak
minnettarlığın öğretmen ve öğrenci ilişkisinde önemli bir rol oynadığı, öğretmen ve öğrenci
arasında pozitif bir ilişki yaratarak öğrenci performansına katkıda bulunduğu, öğrenci
eylemlerinin öğretmen tarafından tanınma şekillerinde önemli bir karşıtlık sunduğu literatür
desteği ile ortaya koyulmuştur. Çalışma; eğitim öğretim ortamlarında sağlıklı ilişkilerin
kurulması ve sürdürülmesinde minnettarlığın önemi üzerinde durması açısından önemli
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Minnettarlık, Sözel İfade Olarak Minnettarlık, Öğretmen-Öğrenci İlişkisi,
Eğitim Ortamı
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SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAZANIMLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE
ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ GELİŞTİRME ÜZERİNE ETKİSİ

Nalan HOROZAL
Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı,
https://orcid.org/0000-0002-3678-5386,
ÖZET
İnsanlık tarihinin uzun bir dönemi insan-çevre uyumu ile geçmiştir. Tarım toplumundan
hızla sanayi toplumuna geçilmesiyle artan çarpık kentleşme, sanayi alanlarının şehir içinde
kalması, hava kirliliği, ormanların tahrip edilmesi, tarımsal alanların farklı kullanılması, küresel
ısınma gibi birçok problem yaşanmaya başlanmıştır. Artan çevresel sorunlar, başta
endüstrileşmiş ülkeler olmak üzere ülkeleri tedbirler almaya sevk etmiş ve bunun için gayri safi
milli hasılalarından önemli kaynaklar ayırmaya başlamışlardır. Sürdürülebilir bir çevre için
toplumun bilinçli hareket etmesi, bireylerin küçük yaşlardan itibaren çevre koruma becerisiyle
donatılması, bunun için ise çevre eğitiminin etkili bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Çevre
eğitiminde amaç çevreye duyarlı, koruma-kullanma dengesini gözeten, kaynakların sınırlı
olduğunun farkına varan, temiz bir çevrenin atalarımızdan bir miras olduğunun ve gelecek
nesiller için bir emanet olduğunun bilincinde olan bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda
çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarının ortaokul öğrencilerinde çevre koruma
bilinci geliştirme üzerine etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda ‘‘Çevre Bilinci Ölçeği’’
oluşturulmuştur. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları Demografik Bilgi Formu, Çevre
Bilinci Ölçeği ve Sosyal Bilgiler Kazanımı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma, farklı sosyoekonomik özelliklere sahip iki farklı ilçede 285 8. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. SPSS
programı ile analizi yapılan ölçek sonuçları, bu konudaki tutumları belirlemek için kullanılmıştır.
Veriler normal dağılım sergilemediğinden çoklu karşılaştırmalar için Mann Whitney U testi ve
Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Veri analizi sonucunda öğrencilerin Sosyal Bilgiler
kazanımlarının Çevre bilinci üzerine anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Öğrencilerin çevre
bilinci düzeyleri yaşadıkları ilçe ve anne eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterirken;
cinsiyet, gelir durumu ve baba eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Eğitimi, Çevre Bilinci Becerisi, Çevreye Yönelik Tutum,
Sosyal Bilgiler Dersi
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TAKIM SPORLARI VE SİKLET SPORCULARININ BESLENME BİLGİ
DÜZEYLERİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
Şevki KOLUKISA1

Tuğçe CALÇALI2

1-Giresun Üniversitesi/Spor Bilimleri Fakültesi- Orcid: 0000-0002-0485-3081
2-Giresun Üniversitesi/Spor Bilimleri Fakültesi- Orcid: 0000-0003-2519-5038
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı takım sporları ve siklet sporcularının beslenme bilgi düzeyleri ve
beslenme alışkanlıklarının incelenmesidir.
Gereç ve yöntem: Araştırma grubunu 2020-2021 yılı içerisinde Türkiye evreninde takım
sporları ve siklet sporlarında kulüplerde lisanslı sporcu olan,18-32 yaş grubu 81 kadın, 129
erkek toplam 210 aktif sporcu oluşturmuştur. Bu çalışmada, kişisel bilgiler, sağlık durumu,
beslenme bilgi düzeyi ve beslenme alışkanları olmak üzere toplam dört bölümden oluşan anket
yöntemi kullanılmıştır. Kategorik değişkenlerin frekans ve yüzde bilgileri, sürekli değişkenlerin
ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. Ayrıca spor yapma yılı ve kilo değişkenleri
için normallik varsayımları Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiştir. İncelenen
değişkenlerin normal dağılıma sahip olmadığı görülmüştür. Değişkenler normal dağılıma sahip
olmadığından dolayı, düzey sayısı iki olan değişkenlerin analizinde Mann-Whitney-U testi
kullanılmıştır. Branş değişkeni ile anket çalışmasında yer alan diğer tüm kategorik değişkenler
arasındaki ilişki ise ki-kare analizi ile incelenmiştir. Çalışmada kullanılan tüm analizler IBMSPSS-21 programında yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmada deneklerden elde edilen verilere göre cevabınız evet ise; beslenme ile
ilgili bilgileri nereden edindiniz sorusuna, sporcuların branşa yönelik verdikleri cevapların
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,034* <α=0.05).
Takım sporları branşında ve sıklet sporcularında beslenme bilgisi edinme oranı %40,95 okuldan
alınan eğitimle elde edildiği tespit edilmiştir.
Yapılan analiz sonucunda günlük ortalama kaç litre su tüketirsiniz sorusuna sporcuların branşa
yönelik verdikleri cevapların arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(p=0,015 <α=0.05). Her iki grupta su tüketimi oranı %53,33’ü ile 1.5-2 litre olarak tespit
edilmiştir.
Yapılan ki-kare analizi sonucunda sigara ve alkol kullanıyor musunuz sorusuna, sporcuların
branşa yönelik verdikleri cevapların arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(p=0,050 <α=0.05). Sporcuların %62,86 oranında alkol ve sigara kullandığı tespit edilmiştir.
Sonuç: Araştırmada sporculardan elde edilen verilere göre takım sporları ve siklet sporcularının
beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme alışkanlıkları incelendiğinde iki grubun beslenme bilgi
düzeyleri ve besin alımı konusunda büyük oranda yeterli bilgiye sahip oldukları, ancak
beslenme alışkanlıklarının sportif performans ve sporcu sağlığı açısından yeterli olmadığı
ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Beslenme, Takım sporları, Siklet sporları

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-7341-53-0

www.karadenizkongresi.org

Page | 21

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
EXAMINATION OF NUTRITIONAL KNOWLEDGE LEVELS AND EATING
HABITS OF TEAM SPORTS AND WEIGHT ATHLETES
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to analyze the nutritional knowledge levels and eating habits
of team sports and weight athletes.
Materials and methods: The study group consisted of a total of 210 active athletes, 81 females
and 129 males, aged 18-32, who are licensed athletes in clubs in team sports and weight sports
in the Turkey in 2020-2021. In this study, a questionnaire method consisting of four parts,
including personal information, health status, nutritional knowledge level and eating habits,
was used. Frequency and percentage information of categorical variables, mean and standard
deviation values of continuous variables were presented. In addition, the normality assumptions
for the years passed with sports and weight variables were examined by the KolmogorovSmirnov test. It has been found that the variables analyzed do not have a normal distribution.
Accordingly, the Mann-Whitney-U test was used in the analysis of variables with a level
number of two. The relationship between the branch variable and all other categorical variables
in the survey study was examined by Chi-square analysis. All analyses used in the study were
conducted in the IBM-SPSS-21 program.
Results: According to the data obtained from the subjects in the study, a statistically significant
relationship was found between the answers given by the athletes for the branch to the question
" what is the source of your nutritional knowledge" (P = 0.034 * <α = 0.05).
It was found that 40.95% of team sports and weight athletes received nutritional knowledge in
line with the education they got.
As a result of the analysis, a statistically significant relationship was found between the
responses of athletes related to the branch regarding the question of "How many liters of water
you consume daily on average?" (p=0.015 < α=0.05). Water consumption rate in both groups
was determined as 53.33% corresponding to 1.5-2 liters.
As a result of the chi-square analysis, a statistically significant relationship was found between
the responses of athletes related to the branches regarding the question of whether they smoke
and drink alcohol (p=0.050 <α=0.05). It was found that 62,86% of athletes smoke and
consumed alcohol.
Conclusion: When the nutritional knowledge and nutritional habits of team sports and weight
athletes were examined according to the data obtained from the athletes in the study, it was
found that the two groups had sufficient knowledge about their nutritional knowledge and food
intake. However, their eating habits were poor in terms of athletic performance and athlete
health.
Keywords: Nutrition, , Team Sports, Weight Sports,
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI ÇEVİKLİK TESTLERİNDEKİ
PERFORMANSINA LATERALİTENİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Halil ÇOLAK*

Şevki KOLUKISA**

Merve AKTAŞ***

*Giresun Üniversitesi-Spor Bilimleri Fakültesi- Orcid No:0000-0001-9003-106X
** Giresun Üniversitesi-Spor Bilimleri Fakültesi- Orcid No:0000-0002-0484-3081
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ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı; lise öğrencilerinde lateralitenin çeviklik performansına olan
etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: 14 sağlak, 15 solak toplamda 29 erkek öğrencinin katılımı ile
gerçekleşmiştir. Araştırma grubuna önce el tercihi lateralizasyon belirleme anketi
uygulatılmıştır. Daha sonra araştırma grubuna İllinois testi, 505 Çeviklik testi, zig-zağ testi,
hexagonal Çeviklik testi, dikey sıçrama (DS) ve uzun atlama testleri uygulandı. Yapılan bu
çalışmada tüm istatistiksel hesaplamalar SPSS 23 paket program ile yapılmıştır. Yapılan test
normality Kolmogorov-Simirov test ile değerlendirildi. Normal dağılım göstermeyen
değişkenler ise non-parametrik Mann-Whitney U test ile değerlendirildi diğer değişkenler ise
parametrik test Independent Samples t-test ile analiz yapıldı.
Bulgular:Araştırma grubunun yaş ortalamaları (n=14; yaş: 15,36±0,63; boy: 172,36±6,99 cm;
vücut ağırlığı; 68,61±13,43 kg)’dır. Solak grup ortalamaları (n=15; yaş: 14,67±1,11; boy:
167,93±8,43 cm; vücut ağırlığı; 63,27±11,20 kg)’dır. Yapılan Independent Samples ttestsonucunda gruplar arası karşılaştırmada istatiksel bakımdan sadece hexagonal çeviklik
testinde solak grup lehine anlamlı bir fark olduğu bulundu(p<0,05). Diğer çeviklik testlerinde
gruplar arası karşılaştırmada istatiksel bakımdan anlamlı bir fark bulunamadı.
Sonuç:Yapılan çeviklik testlerinde solak grup sağlak gruba göre matematiksel olarak daha
başarılı bulunmuştur. Çeviklik testlerinde her iki grubun birbirine matematiksel olarak yakın
değerler taşıması lateralitenin çeviklikte çok fazla baskın olmadığı görülse de solak sporcuların
rakiplerine ters gelmesi nedeni ile çalıştırıcılar tarafından bir tercih sebebidir. Bu nedenle bazı
çeviklik testlerinde istatiksel olmasa da matematiksel olarak anlamlı gelişim gösterdikleri
sebebi ile çeviklik çalışmalarını etkin bir şekilde kullanılması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çeviklik, Lateralizasyon, Sağlaklık ve Solaklık
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INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF LATERALITY ON THE PERFORMANCE
OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN DIFFERENT AGILITY TESTS

ABSTRACT
Purpose:The aim of this study; to investigate the effect of laterality on agility performance in
high school student.
Material and Method:It was realized with the participation of 29 male students, 14 right handed
and 15 left handed. A hand- held lateralizaion determination survey will be applied to the
research group first. Later, İllinois, 505, zig-zağ, hexagonal, vertical jmp (DS) and long jump
tests were applied to the research group. SPSS 23 is about the package program. In the test
normals, it was evaluated with the Kolmogorov-Simirov test. Variables that did not show.
Independent samples were analyzed by ındependent samples t-test.
Results:The average age of the research group (n:14; age; 15.36±0.63; height: 172.36±6.99 cm;
body weight;68.61±13.43 kg). The left hand group averages are (n=15; age: 14.67±1.11; height:
167.93±8.43 cm; body weight; 63.27±11.20 kg) . Independent samples t-test showed a
significant difference in favor of the left- handed group (p<0,05). As a result of Independent
samples t-test, it was found that there was a statistically significant difference in favor of the
left-handed group only in hexagonal agility test(p<0.05).İn other agility tests, no statiscally
significant difference was found in comparison between the groups.
Conclusion: In agility tests, the left-handed group was found to be mathematically more
successful than the right-handed group. The fact that both groups have mathematically close
values in agility tests shows that laterality is not very dominant in agility, but it is a reason for
preference by coaches because left-handed athletes are opposed to their competitors. For this
reason, it is thought that some agility tests should be used effectively because they show
development significant mathematically, if not statisticall.
Keywords:Agility, Lateralization, Right-handed and Left-hand
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LEAN LEADERSHIP, ITS FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND ITS APPLICATION
IN ORGANIZATIONS

Asist. Prof. Can Biçer
Karabük Üniversitesi, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar MYO,
ORCID ID: 0000-0001-7270-7417,
ABSTRACT
Traditional leadership tactics usually depend on centralized decision-making and micromanagement that often makes it hard to sustain the continuous improvement where as lean
leadership requires leaders to work with their subordinates but maintain their position of
authority upon them as well. Morover, lean leaders are just like teachers and they lead by
example, they usually address their employees as, “follow me and we’ll figure this out together”
and they also set the vision, develop the organizational culture and measure the success.
Furthermore, lean leadership is also about a leader’s commitment to his/her employees,
commitment to the system, commitment to making reasonable changes toward improvement,
and creating an environment of continuous improvement in organizations. To sum up, in this
study the lean leadership will be outlined and its fundamental principles and its application
forms will be discussed.
Key Words : Lean Leadership, Gemba Walk, Hoshin Kanri.
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ABSTRACT
In today’s world, where competition is intense and uncertainties arising from the pandemic are
increasing, businesses attach maximum importance to catching up with innovations in
digitalization, while developing efficiency and productivity-oriented strategies in order to
ensure their survival and profit above the average. In this study, it is aimed to theoretically
reveal the process of learning the new products, processes and technologies encountered by the
employees and making these learned permanent within the business by using the increasing
level of digitalization with the pandemic in the efforts of the businesses to provide competitive
advantage. In this respect, it is a necessity for businesses to comply with the change in the
environmental uncertainty emerged within the pandemic, and even direct it and adapt the
digitalization process to their structure. Thus, it has become necessary to break the resistance
of the employees to change, and to take care of the fact that digitalization is internalized at all
organizational levels and the knowledge is learned by spreading it within the business. While
digitalization allows businesses to develop new business models using different and new digital
technologies to gain competitive advantage, those who work together with integrated learning
can provide fast and permanent learning by revealing both multidimensional and more effective
relationships between these different and new digital subjects. Therefore, employees who are
open to change are especially preferred by businesses and are supported by businesses in
blending their knowledge, skills and experience with digital developments. In addition, it is
important to give importance to the personal development of the employees and to ensure
parallel development by transferring this into the organization. Thus, learning from experience
will contribute to increasing their awareness. In this respect, in this study, the increasing level
of digitalization during the pandemic will be evaluated in terms of integrated learning, and it is
expected that the study will fill the theoretical gap in the related literature. The necessity of
designing the activities that will create added value with the innovative perspective and vision
of the business managers in the company of technological developments and encouraging their
adoption and learning by the employees set forth in the light of this study will provide a basis
for further empirical studies.
Keywords: Digitization, Sustainability, Integrated Learning, Innovation
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PANDEMİ SÜRECİNDE DİJİTALLEŞME VE İŞLETMELERDE BÜTÜNLEŞİK
ÖĞRENMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET
Rekabetin yoğun olarak yaşandığı ve pandemiden kaynaklı belirsizliklerin arttığı günümüzde
işletmeler bekası ve ortalamanın üstünde kar elde edebilmek için etkinlik ve verimlilik odaklı
stratejiler geliştirmekle birlikte dijitalleşme konusunda gerçekleşen yenilikleri yakalamaya
maksimum önem vermektedirler. Bu çalışma ile pandemi ile artan dijitalleşmenin, işletmelerin
rekabet üstünlüğü sağlama çabalarında kullanılarak, karşılaşılan yeni ürün, süreç ve
teknolojinin çalışanlar tarafından öğrenilmesi ve işletme bünyesinde bu öğrenilenlerin kalıcı
hale gelmesi sürecinin kuramsal olarak ortaya konması amaçlanmaktadır. İşletmelerin pandemi
ile birlikte oluşan belirsizlik ortamında değişimi yakalamaları hatta buna yön vererek
dijitalleşme sürecini bünyelerine uygun hale getirmeleri bu açıdan bir zorunluluk arz
etmektedir. Böylelikle, çalışanların değişime olan dirençlerini kırmak, dijitalleşmenin tüm
örgüt kademelerinde özümsenip, oluşan bilginin işletme içerisinde yayılarak öğrenilmesine de
özen göstermek zaruri olmuştur. Dijitalleşme, işletmelerin rekabet avantajı sağlayabilmek için
farklı ve yeni dijital teknolojileri kullanarak yeni iş modelleri geliştirmesine olanak sağlarken,
bütünleşik öğrenme ile birlikte çalışanlar bu farklı ve yeni dijital konular arasında hem çok
boyutlu hem de daha etkili ilişkiler ortaya koyarak hızlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayabilirler.
Dolayısıyla değişime açık çalışanlar, işletmeler tarafından özellikle tercih edilmektedir ve sahip
oldukları bilgi, beceri ve tecrübelerini dijital gelişmeler ile harmanlamaları konusunda
işletmeler tarafından desteklenmektedir. Ayrıca çalışanların kişisel gelişimlerine önem vermesi
ve bunu işletme bünyesine de taşıyarak paralel gelişim sağlaması önem kazanmaktadır. Böylece
deneyimlerden öğrenmeleri farkındalıklarının artmasına katkı sağlayacaktır. Bu itibarla bu
çalışmada, pandemi süresince artan dijitalleşmenin bütünleşik öğrenme açısından
değerlendirilmesi yapılarak, çalışmanın ilgili yazında kuramsal boşluğu doldurması
beklenmektedir. Bu çalışma ışığında ortaya koyulan katma değer yaratacak faaliyetlerin
teknolojik gelişmeler eşliğinde işletme yöneticilerinin yenilikçi bakış açısı ve vizyonu ile
tasarlanması ve çalışanlar tarafından benimsenip öğrenilmesinin teşvik edilmesi gerekliliği,
bundan sonra yapılacak görgül çalışmalara da bir temel sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Sürdürülebilirlik, Bütünleşik Öğrenme, İnovasyon
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EXPLORING ENERGY-SAVING POTENTIAL FOR INDUSTRIAL SECTOR
UTILIZING ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT APPROACH: HADITHA
HYDROPOWER PLANT AS A CASE STUDY

B Attiya1, Abdulmuttalib A. Muhsen1,3, M Al-Sarray1 and K Khalaf 2
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Abstract
Reaching energy efficiency in industrial facilities particularly in Iraq is an essential part in
addressing the continuous energy crisis since the second Gulf war. In the electricity sector, the
gap between nameplate capacity and actual utilizable capacity is huge and is rapidly increasing.
Exploring the use of energy efficient practices can be a means to provide a cost-effective means
to contribute in solving some of electricity demand problems and high energy costs for the
industrial sectors in Iraq. In this paper, energy efficiency approach is used to estimates the
energy savings attained from upgrading and enhancing the energy consumption aspects in
Haditha hydropower plant-Iraq. The potential energy savings is computed and compared
against the current consumption of the compressed air system. To achieve this point, energy
audit and assessment is carried out to recommend a potential energy-efficient practice that can
be implemented in the plant. The recommended energy-efficient practice has the potential to
provide electrical energy saving around 172,323 kWh/yr, and $17,232 in annual cost of
electricity, which correspond to a reduction of 64.58% and 35.41%, respectively. The total
implementation cost for this proposed application is approximately $5,200. The findings clearly
indicate that there is a possibility to have a high electrical energy savings for the tested system,
which can enhance the power consumption efficiency in industrial sector and to minimize
energy waste in Iraq.
Keywords: energy efficiency; hydropower plant; energy consumption; energy audit; Iraq.
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HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ ÖNEMİ
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ÖZET
Günümüzde sanayi ve teknolojideki gelişmelerle birlikte enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu
enerji ihtiyacını karşılarken, fosil yakıtların çevreye verdiği zararları en aza indirmek adına
temiz, güvenilir ve sürdürülebilir olması gerekçesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji
üretilmesine önem verilmektedir. Dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynakları genel olarak
rüzgar, güneş, biyokütle ve hidrolik enerji olarak kabul edilmektedir. Hidrolik enerji her ne
kadar yenilenebilir bir kaynak olan sudan elde edilse de hidroelektrik santrallerinin özellikle
kurulum aşamasında çevreye ve sosyal yaşama zarar verdiği konusunda tartışmalar mevcuttur.
Özellikle kaynağı yenilenebilir olmasına rağmen çevresel ve sosyal tahribatı nedeniyle
oluşturduğu maliyetin, enerji üreterek oluşturduğu faydanın üzerine çıkarak sürdürülebilirliğini
kaybedebileceği konusu tartışmalıdır. Bu çalışmada hidroelektrik santrallerinin enerji üretimi
ile sağladığı faydaya karşılık, çevre ve insanlar üzerinde oluşturduğu sosyal maliyetleri
incelenmiş ve Türkiye özelinde bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji Kaynakları, HES, Çevresel Etki
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ÖZET
Petrol, kömür, doğal gaz gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarının ömrü sonsuz değildir. Ayrıca
bu kaynakların küresel ısınma ve çevre kirliliğine neden olduğu bilinmektedir. Bunlara ek
olarak enerjide dışarıya bağımlılığın önüne geçmek için de yerli üretimin yollarını aramak
gerekmektedir. İşte yenilenebilir enerji ile sürdürülebilir, temiz ve yerli enerji üretiminin
sağlanması mümkündür. Yerli ve yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması için bazı teşvik
programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı seçilmiş ülke uygulamaları
üzerinden yenilenebilir enerjiye uygulanan teşvik politikalarının etkinliğinin ölçülmesidir.
Çalışmada Türkiye’nin de içinde olduğu yenilenebilir enerji potansiyeli ve yatırımı yüksek olan
beş ülke seçilmiştir. Bu ülkelere ait 1995-2019 yıllarına ait yıllık veriler kullanılarak teşvik
politikalarının rüzgar enerjisinden üretilen elektrik enerjisi üzerindeki etkinliği ölçülmeye
çalışılmıştır. Çalışmada yöntem olarak panel veri analizi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Teşvik Mekanizmaları, Yenilenebilir Enerji, Rüzgar Enerjisi, Panel Veri
Analizi
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E-TİCARET YAPAN İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA
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ÖZET
Hızla gelişen dijital çağda, özellikle endüstri 4.0 devrimi ile hızlı dönüşümlerin yaşandığı bir
dönemde işletmelerin de bu dönüşüm ve değişimlere ayak uydurması zorunlu hale gelmiştir.
Son dönemde yaşanan Covid19 pandemisi nedeniyle zorlaşan yaşam koşulları tüketicilerin
davranışını da değiştirmiş ve tüketici tercihleri işletmelerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri
için en önemli etken haline gelmiştir. İnternet olgusu artık insanların en temel ihtiyaçları
arasında gösterilmektedir. İnternet sayesinde insanlar tüketim tercihlerini belirleyebilmekte ve
karar verebilmektedirler. Önceleri zamandan ve mekandan tasarruf gibi sebeplerle tercih edilen
e-ticaret, yaşanan pandemi sürecinde özellikle tercih edilir hale gelmiş, pandemi sonrasında da
normal yaşamın önemli bir parçası olacağını göstermiştir.

Bu anlamda özellikle KOBİ

niteliğindeki işletmelerin değişen tüketici tercihleri ile birlikte hızla dijital dönüşümlere ihtiyacı
vardır. Bu çalışmada 2021 yılında Türkiye’de varlık gösteren e-ticaret işletmelerinin web
siteleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve web sayfalarının etkinliği veri zarflama
yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda az sayıda işletmenin web sayfalarını etkin
olarak kullandığı ve değişen tüketici beklentileri doğrultusunda dijital dönüşümlere ayak
uydurduğu görülmüştür. Birçok işletmenin benzer kriterleri sağlamada örtüştükleri
gözlemlenmiştir. Ayrıca ulaşılan sonuçlar ve elde edilen bulgularla işletmeler için çeşitli
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, İçerik Analizi, Veri Zarflama Analizi, Covid19, Web Sitesi
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THE LEADERSHIP STYLE AND LEADERSHIP POWER ON ORGANIZATIONAL
PERFORMANCE (A CASE STUDY OF SOMALIA)
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Abstract
At present, the business entities strive for achieving the operational excellence. This is how
they tend to achieve the market share, the competitive advantage, as well as the increased
number of customers with the increased profitability. For the said purpose, the firms adopt
different strategic approaches to achieve its objectives well. Apart from other available
methods, one of the remarkable facts is about the leadership styles as well as the powers i.e.,
how these forces help to have the impact on the organizational performance. The current
research work is conducted in the context of leadership style and the leadership power on the
organizational performance i.e., a case study of Somalia. For the said purpose, leadership styles
are determined, and research work is carried out based on the existing research studies. The
data is being gathered from 113 respondents who provided their responses to well-defined
questionnaire items regarding leadership power, organizational commitment, leadership styles
as well as the organizational performance. The numeric data is first converted to the codes and
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Version 22 is used to conduct the tests i.e.,
correlation & regression analysis for determining the association between the study variables.
Based on the results of the current research work, it is determined that leadership power has the
strong positive correlation with the organizational performance. So, a firm needs to focus on all
parameters of leadership power in order to have the positive impact on firm’s growth.

Keywords: leadership style, leadership power, organizational performance.
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ÖZET
Bu çalışma ergenlik dönemindeki bireylerin nomofobi ve akıllı telefon bağımlılığı durumlarının
değerlendirilmesi, nomofobi ve akıllı telefon bağımlılığının ruhsal durum üzerine etkisini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 12-25 yaş aralığındaki 262 ergen ile
tamamlanmıştır. Veri formları katılımcılara Google Form üzerinden ulaştırılmış ve
doldurmaları istenmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde; Kolmogorov-Smirnov testi
sonucunda verilerin normal dağılmadığı tespit edilmiş ve Spearman korelasyon testi
kullanılmıştır. Ayrıca ilişkisel sorular için çoklu doğrusal regresyon testleri uygulanmıştır.
Gönüllülerin yaş ortalaması 20.67±2.09 (12-25) ve %80.6’sı kadındır. Ergenlerin %49.6’sının
orta düzey nomofobik, %48.4’ünün stres, %37.9’unun anksiyete ve %30.2’sinin depresyon
düzeylerinin normal olduğu belirlenmiştir. Ergenlerde, akıllı telefon bağımlılığı ve
nomofobinin ruhsal durumu olumsuz etkilediği ve akıllı telefon bağımlılığı ve nomofobinin
depresyondaki varyansın %18.7’sini, anksiyetedeki varyansın %13.4’ünü ve stresteki
varyansın %17.0’ını açıkladığı belirlenmiştir. Ergenlere ve ailelere uzun süreli akıllı telefon
kullanımlarının neden olacağı risklerle ilgili bilgi verilmesi gerekmektedir. Ayrıca ergenlere
akıllı telefon kullanımı kontrol etmeye yönelik becerileri kazandıracak çalışmaların
planlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon Bağımlılığı, Nomofobi, Ruhsal Durum

THE EFFECT OF NOMOPHOBIA AND SMARTPHONE ADDICTION ON MENTAL
STATE
ABSTRACT
This study was conducted to evaluate the nomophobia and smartphone addiction status of
adolescents and to determine the effects of nomophobia and smartphone addiction on mental
state. The research was completed with 262 adolescents between the ages of 12-25. Data forms
were sent to the participants via Google Form and they were asked to fill in. In the statistical
analysis of the data; As a result of Kolmogorov-Smirnov test, it was determined that the data
were not normally distributed and Spearman correlation test were used. In addition, multiple
linear regression tests were applied for relational questions. The mean age of the volunteers was
20.67±2.09 (12-25) and 80.6% were women. It was determined that 49.6% of the adolescents
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were moderately nomophobic, 48.4% had normal stress levels, 37.9% had anxiety and 30.2%
had normal depression levels. In adolescents, it was determined that smartphone addiction and
nomophobia adversely affected mood, and smartphone addiction and nomophobia explained
18.7% of the variance in depression, 13.4% of the variance in anxiety and 17.0% of the variance
in stress. Adolescents and families should be informed about the risks of long-term use of
smartphones. In addition, it is recommended to plan studies that will provide adolescents with
skills to control smartphone use.
Keywords: Smartphone Addiction, Nomophobia, Mental State
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COVİD-19 SÜRECİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAKİ DAMGALANMA
VE SOSYAL DIŞLANMAYA ETKİSİ
DR.ÖĞR. ÜYESİ LÜTFİYE KAYA CİCERALİ 1, SİMGE YALÇINKAYA2
1 Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji
Bölümü 0000-0002-8444-2847
2 Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji anabilim
dalı, 0000-0003-4680-009X

ÖZET
Bu araştırmanın amacı COVİD-19’un sağlık çalışanlarına yönelik sosyal damgalanma ve
dışlanmaya etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını hastanede çalışan 20 sağlık
çalışanı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik bilgi formu ve yarıyapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde yorumlayıcı
fenomenolojik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların söylemlerinin
benzerlikleri ve ortak söylemlerine yönelik damgalanma üst temasında üç; sosyal dışlanma
temasında üç ve COVİD-19’un sonuçlarına dair dört olmak üzere 10 tane alt kategori
oluşturulmuştur.
Araştırma sonucunda sağlık çalışanlarına yönelik damgalanma kategorisinde virüs
bulaştırıcı, virüs taşıma ve kahraman alt temaları olduğu gözlenmiştir. Dışlanma
kategorisinde sosyal dışlanma, statü kaybı ve ekonomik dışlanma olduğu tespit edilmiştir.
COVİD-19 sürecinde sağlık çalışanlarının damgalanma ve dışlanmaya maruz kalmasının yanı
sıra COVİD-19’dan da etkilendiği saptanmıştır. Sağlık çalışanları COVİD-19 kaynaklı
psikolojik ve mesleki tatminine yönelik olumsuz etkiler yaşamıştır. Bulgulara ek olarak sağlık
çalışanlarının COVİD-19 sürecinde meslekleri kaynaklı içsel tatmin yaşadıkları ve mesleki
itibarlarını tekrar hissettikleri de gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: : COVİD-19, Sağlık çalışanı, Sosyal damgalanma, Dışlanma
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KOVİD-19 SALGININDA HEMŞİRELERDE DEPRESYON, KAYGI VE STRES: BİR
DERLEME ÇALIŞMASI
Esma Ülkü KAYA1
1

Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ORCID ID 0000 0002 6740 5307

ÖZET
Hem dünya ekonomisini hem de toplum sağlığını olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını en
yüksek düzeyde sağlık hizmetinde çalışanları etkilemiştir. Bu nedenle literatürde birçok
çalışmanın kovid-19 salgınında sağlık çalışanlarının mental sağlığını ve tecrübe ettikleri stresi
incelediği görülür. Bu derleme hemşirelerin salgında yaşadıkları mental sağlık sorunları
(depresyon ve kaygı) ve stresi ve salgının bu değişkenler üzerindeki etkilerini inceleyen ampirik
çalışmalara odaklanır. Çalışmada ScienceDirect de 28 Mart-1 Nisan 2021 tarihleri arasında
literatür “COVID-19 and depression and anxiety and stress and nurses” anahtar kelimeleriyle
tarandı. Tarama sonucunda hemşirelerde depresyon, kaygı ve stresi inceleyen nicel veya yarı
nicel, full text, İngilizce dilinde yazılmış ve yayınlanmış olan makaleler dikkate alındı. Literatür
taramasından sonra bu kriterlere uyan toplam 20 makaleyle mevcut derleme çalışması yazıldı.
Bu derleme çalışması, kovid-19 salgınında hemşirelerin tecrübe ettikleri kaygı, depresyon ve
stresin yaygınlığının arttığını ve bu sorunları zayıflatmak için ne gibi koruyucu ve iyileştirici
uygulamalar yapmak gerektiğini ortaya koyan çalışmaların sonuçlarını sunar.
Anahtar Kelimeler: Kovid-19; Hemşireler; Depresyon; Kaygı; Stres

DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS IN NURSES IN THE COVID-19
OUTBREAK: A REVIEW STUDY

ABSTRACT
The COVID-19 outbreak, which negatively affects both the world economy and public health,
has affected the health care staff at the highest level. For this reason, it is seen that many studies
in the literature examine the mental health of health care staff and the stress they experience
during the COVID-19 outbreak. This review focuses on empirical studies examining the mental
health problems (depression and anxiety) and stress experienced by nurses during the pandemic
and the affects of the epidemic on these variables. In the study, the literature was searced with
the keywords “COVID-19 and depression and anxiety and stress and nurses” on ScienceDirect
between March 28 and April 1, 2021. As a result of the screening, quantitative or semiquantitative, full-text, written and published in English articles examining depression, anxiety
and stress in nurses were taken into consideration. After the literature review, the current review
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study was written with a total of 20 articles matching these criteria. This review study presents
the results of studies that reveal the increased prevalence of anxiety, depression and stress
experienced by nurses during the COVID-19 outbreak, and what preventive and remedial
practices should be done to weaken these problems.
Keywords: Covid-19; Nurses; Depression; Anxiety; Stress
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SİBER ZORBALIKTA KİŞİLİĞİN ROLÜ
Dr. Nihat KÖSE
1

1

Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı M.Y.O. nikose44@gmail.com – 0000-0002-9891-1421

ÖZET
Literatürde siber zorbalık; bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla zorbaların başkalarına zarar
verici davranışlarda bulunmaları olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu davranışlar; kasıtlı,
tekrarlayıcı ve düşmancadır. Bireysel ya da gruplar halinde yapılabilir. Amaç ve sonuçları
bakımından fiziksel zorbalığa oldukça benzeyen bu yeni kavram, zorbalığa maruz kalan
bireylerde(kurban) başta psikolojik olmak üzere çeşitli travmalar oluşturmanın yanı sıra;
fiziksel şiddet, intihar ve cinayet vb. adlî sorunlara sebep olabilmektedir. Kişi mahremiyetini
ihlal, özel bilgilerin ele geçirilmesi, kullanılması ya da üçüncü kişilerin erişimine açık hale
getirilmesi, kişisel elektronik cihazlara uzaktan erişim, kontrol ve kilitleme, chat odaları gibi
anlık iletişim sağlayan platformlar üzerinden küfür, hakaret ve tehdit etme vb. çok geniş
yelpazede zarar verici olabilen siber zorbalık, kurbanlarla fiziksel temas olmadan yıkıcı etki
bırakan bir potansiyele sahiptir. Hatta siber zorbalık fiziksel olarak yetersiz kişiler için zarar
vermenin kolay ve etkili bir yolu olarak öne çıkmaktadır. Bu kişiler bazen yaşça küçük,
bedensel gelişimleri itibariyle zayıf hatta engelli olabilir. Ancak ileri düzey teknoloji okuryazarlığı sayesinde sahte profil ve karakterler oluşturarak kendilerini güçlü bireyler olarak
gösterip

kurbanlarını

rahatsız

etmekte,

utandırmakta,

korkutmakta

veya

şantajda

bulunmaktadır. Siber zorbalık ile baş etmek ve bireyleri özellikle okul çağı çocukları kurban
olmaktan kurtarmak için bu olgunun psikolojik arka planının bilinmesinde yarar vardır.
Ebeveyn, okul öğretmen ve yöneticileri, kolluk kuvvetleri ya da konuyla ilgili tüm paydaşlar
siber zorbaların kişilik özellikleri hakkında bilimsel bilgiye sahip olmalıdır. Kurbanların ya da
siber zorbalıkta risk grubundaki kişilerin zorbaların kişiliği hakkında bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu sayede kişilerin zorbalığı savuşturma, doğru biçimde
zorbalığa karşı koyma ve en az zararla zorbalıktan kurtulma pratikleri geliştirmeleri
sağlanabilir. Bu çalışmada siber zorbalıkta kişiliğin rolü tüm boyutlarıyla ele alınmakla birlikte
siber

zorbalıkta

kişiliğe

ilişkin

faktörleri

ortaya

koyması

beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Siber zorbalık, Kişilik, Çevrimiçi Ortamlar
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AKADEMİK BAŞARIDA KİŞİLİĞİN ETKİSİ
Dr. Nihat KÖSE
1

1

Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı M.Y.O. nikose44@gmail.com – 0000-0002-9891-1421

ÖZET
Okul çağı çocuklarının zihinsel gelişimlerinin ürünü ve göstergesi olan akademik başarı,
öğretim süreçlerinin formel mekânları olan okulların da öncelikli misyonudur. Her okul -hem
de tüm öğrencilerini- mümkün olan en üst düzeyde bir akademik niteliğe taşımak için çabalar.
Ebeveyn ise çocuklarını çağın gereklerine uygun bilgi ve becerilerle donatması için okula
gönderir. Okullardaki tüm program, plan ve etkinliklerin birincil hedefi öğrencinin bilişsel alan
becerilerinin istenen düzeyde geliştirilmesidir. Başka bir ifadeyle çocuklar okula öncelikli
olarak derslerinde başarılı olmak için devam etmektedir. Ne var ki akademik başarı tek bir
faktörden etkilenen bir olgu değildir. Aksine birbirinden farklı pek çok değişken tarafından
beslenen iki boyutlu (öğrenci ve çevre) ancak çok faktörlü bir değişkendir. Zekâ türü ve yaşı,
motivasyon, algısal özellikler gibi akademik başarının öğrenci boyutunda sonuca doğrudan etki
eden pek çok değişkenden biri de öğrencinin kişilik özellikleridir. Modern çağ için insanı için
oldukça önemli ve değerli görülen akademik başarı, kişilik özellikleri ile doğrudan ilişkilidir.
Çünkü akademik başarı bireyin yaşantısında bir anda olup biten bir olay değil, aksine bireyde
kararlı hale gelmiş ön koşul davranışlara ihtiyaç duyan, zamana yayılan, nispeten uzun soluklu
bir süreçtir. Gerek eğitim sistemleri gerekse aile gibi sosyal yapılar akademik başarıda
doğrudan bağlantılı kişilik konusunda farkındalık geliştirmelidir. Bu çalışmada akademik
başarıda kişiliğin etkilerini tüm boyutlarıyla ele almaktadır. Bu çalışmanın akademik başarı ve
başarısızlıkta kişiliğe ilişkin faktörleri ortaya koyması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler : Akademik başarı, Kişilik, Kişilik kuramları
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YETİŞKİN ÇEVRE GÖNÜLLÜLERİNİN KENDİ VE GÜNÜMÜZ ÇOCUKLARININ
DOĞADA ZAMAN GEÇİRME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ*
Dilek ZUBARİ1, Emine KURU KAÇMAZOĞLU2
1

MaYa Mavi Yaşam Eğitim Kurumları, ORCID ID: 0000-0002-2560-4842

2

İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, , ORCID ID: 0000-0002-9718-6790

ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşlarına üye
bireylerin, yetişkin çevre gönüllülerinin ve doğaseverlerin kendi çocukluk dönemleri ile
bugünkü çocukların doğayla etkileşimlerine yönelik görüşleri araştırılmıştır. Araştırma,
uygun/kazara örnekleme tekniği kullanılarak seçilen 265 yetişkin çevre gönüllüsünün
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma nicel olarak gerçekleştirilmiş ve keşfedici
korelasyon tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen veriler, SPSS 25.0 paket
programı ile analiz edilerek tartışılmış ve yorumlanmıştır. Yapılan analizlerde çevre
gönüllülerinin kendi çocukluklarında doğa ile doğrudan etkileşimleri ve açık alanda geçirdikleri
zamanın daha fazla olduğu, günümüz çocuklarının ise zamanlarının çoğunu kapalı mekânlarda
geçirdiği ve doğa ile etkileşimlerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar, günümüz
çocuklarının doğayla bağının kopma nedenlerini; teknolojik araçlara olan ilginin yoğunlaşması,
çevrenin bozulması ve güvenlik önlemleri şeklinde sıralamışlardır. Bu durumun yol açtığı temel
sorunlar ise teknolojik araçlara bağımlılığın artması, doğa koruma bilincinin azalması ve
gençlerin çevre sorunlarına ilgisiz kalınması olarak görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Doğa yoksunluğu sendromu, Doğa ve çocuk, Çocukluk dönemi doğa
deneyimleri,

* Bu çalışma, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
1 MaYa Mavi Yaşam Eğitim Kurumları, Malatya-TURKEY.
2 Dr. Öğr. Ü., İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, MalatyaTurkey.
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NOMOFOBİNİN İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ: COVİD-19 NEDENİYLE
İSTANBUL İLİNDE EVDEN ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Çağla DEMİR
1

1

İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Dr.Öğrencisi
ORCID ID :0000-0001-8063-1598

ÖZET
Teknolojik gelişmelerin etkisiyle insan hayatını doğrudan etkileyen ürünlerin başında mobil
telefonlar gelmektedir. Bir yandan hayatı kolaylaştıran mobil telefonlar, bazı kişilerde
bağımlılık ve kaygıya sebebiyet vermektedir. ‘No mobile phobia’ (nomofobi) kavramı da bu
noktada ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, teknolojik gelişmelerin etkisiyle büyüyen
kuşak olarak belirtilen Y kuşağı (1981-1994) ve teknolojiye doğan Z kuşağı(1995-1999)
işgörenlerin mobil telefon ile bağlantısını kaybetme korkusunun (nomofobi) iş performansına
olan etkisini incelemektir. Araştıma için, Yıldırım ve Correia (2015)’in geliştirdiği, Yıldırım,
Sumuer, Adnan ve Yıldırım (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ‘Nomofobi Ölçeği’ ve
Sigler ve Pearson (2000) tarafından çeşitli araştırmalarda kullanılmış, Çöl (2003) tarafından
Türkçe’ye uyarlanmış ‘İşgören Performans Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu İstanbul ilinde medya ve e-ticaret sektöründe 2021 mayıs ile ağustos ayları arasında,
Covid-19 salgını nedeniyle evden çalışan Y ve Z kuşağına mensup işgörenler oluşturmaktadır.
Araştırma için veriler çevirim içi anket yönetimi ile basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiş
gönüllü katılımcılardan elde edilmiştir. Toplamda 130 katılımcıdan elde edilen verilere çoklu
regresyon analizi uygulanmıştır. Çoklu regresyon analizi sonucunda, bilgiye erişememe,
rahatlıktan feragat etme, iletişim kuramama ve çevirim içi bağlantıyı kaybetme değişkenleri
birlikte performans değişkeni ile anlamlı bir ilişki içerisinde olmadığı ortaya çıkmıştır. Test
edilen regresyon modeli, Y kuşağı işgörenlerde performans puanının %2 sini açıklarken, Z
kuşağı işgörenlerden ise performans puanının %25’ini açıklamaktadır. Bu doğrultuda, her iki
regresyon modeli analizinin istatistiki olarak anlamlı olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.
Teknoloji ile etkileşimi diğer kuşaklara nazaran daha yoğun olduğu belirtilen Y ve Z kuşağı
işgörenlerin mobil telefon ile bağlantısını kaybetme korkusunun iş performanslarını olumsuz
yönde etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. İş süreçlerini evden bireysel olarak yürüten
işgörenlerin işlerine etkin bir şekilde odaklandıkları, mobil telefonları ile bağlantılarının kopma
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kaygısı yaşamadıkları yorumu yapılabilir. Çalışmanın sonucunun bu çerçevede literatüre
önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Nomofobi, İşgören Performansı, Covid-19, Evden Çalışma, Y Kuşağı
İşgörenler, Z Kuşağı İşgörenler

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-7341-53-0

www.karadenizkongresi.org

Page | 42

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
YAŞAR NABİ NAYIR’IN EDEBİYAT EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE
DÜŞÜNCELERİ

Sedat KARAGÜL
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ORCID ID: 0000-0003-1829-2809

ÖZET
Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Yaşar Nabi Nayır, edebiyat eğitimine ilişkin
görüş ve düşüncelerini kurucusu olduğu Varlık dergisinin 1951 yılında yayımlanan 372.
sayısında kaleme aldığı “Edebiyat Öğrenimi” adlı makalesinde açık bir biçimde ortaya
koymuştur. Nayır, bu makalede liselerde okutulan “Türk Dili ve Edebiyatı” derslerinin içeriğine
ve işleniş biçimine ilişkin önemli saptamalarda bulunmakla birlikte bu derslerin içerik ve
sunuluş açısından hangi nitelikleri taşıması gerektiğine ilişkin çeşitli önerilerini okurlarıyla
paylaşmıştır. Bu çalışmada Yaşar Nabi Nayır’ın “Edebiyat Öğrenimi” adlı makalesinden yola
çıkarak onun edebiyat eğitimine ilişkin tespitleri, değerlendirmeleri ve önerileri yorumlayıcı bir
yaklaşımla ele alınmıştır. Ülkemizin yetiştirdiği önemli sanatçı ve aydınlardan biri olan
Nayır’ın edebiyat eğitimine ilişkin öne sürdüğü görüş ve düşüncelerin günümüz Türk Dili ve
Edebiyatı derslerine ne şekilde uygulanabileceğine ve bunların olası sonuçlarının neler
olabileceğine ilişkin belirlemelerde ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Yaşar Nabi Nayır, Varlık dergisi, edebiyat eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı
dersleri.
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRENME ALANLARININ
DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ

Dr. Öğrt. Üyesi, Nalan ALTAY
1Manisa

1

Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0000-0003-0807-7494

ÖZET
Sosyal bilimler pek çok disiplinden oluşmaktadır. Bunların başlıcaları tarih, coğrafya, arkeoloji,
antropoloji, sosyoloji, ekonomi, hukuk gibi disiplinlerdir. İlkokul 4.sınıftan orta okul 7. sınıfa
düzeyine kadar okutulmakta olan sosyal bilgiler dersi ile sosyal bilimlerin bu disiplinleri;
yurttaşlık, demokrasi, insan hakları gibi konularla bütünleştirerek verilmektedir. Sosyal bilgiler
dersinin disiplinler arası yapısı içinde matematik, fen bilimleri, din, sanat gibi alanların da
bulunduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan
öğrenme alanlarının hangi disiplinlerle ilişkili olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaçla ortaokul
5., 6., 7. sınıf kazanımları araştırmacı tarafından birçok kez incelenerek, hangi disiplinlerle
ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Kazanımların ait olduğu öğrenme alanları ile eşleştirilen
disiplinler, daha sonra tablo haline getirilerek yorumlanmıştır. Bu araştırma nitel yöntem ile
yapılmış olup, durum çalışması şeklinde desenlenmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı’na ait internet
sitesinden elde edilen 2018 sosyal bilgiler öğretim programı kazanımları içerik analizi yapılarak
analiz edilmiştir. Bütün olarak değerlendirildiğinde öğrenme alanlarında en fazla sosyoloji
disiplinine ilişkin konuların, en az ise arkeoloji, felsefe ve psikoloji disiplinine konu olan
kazanımların yer aldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmayla aynı zamanda 5.,6.ve 7.sınıf
düzeyindeki öğrenme alanlarının ilişkili olduğu disiplinler de ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, disiplinler arası, öğretim programı, nitel çalışma.
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سة ُ
س ََلمِ يَّةُ األ َ ْه ِليَّةُ(ال َكتَاتِيْب) في شرق تركيا ودورها في
اإل ْ
تعليم اللُّغَ ِة العربيَّ ِة لغير الناطقين بها ( َمد َْر َ
ِ
ال َمد َِار ُ
س ِ
 Yuvacıkأ ْن ُموذَ َجاً)
(Suhaıb MUHAMMAD)1
Yüzüncü Yıl Üiversitesi-Arap Dili ve Belagatı
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األئم ِة وال ُخ َاءِ
ِ
ِ
ِ
ْ
المدارس األهليةَ حفا ُ
سِل ِسلَ ِة العلمية(اإلجازة)
اإلسالم ،ومِ َّما يُ َم ِيِّ ُز هذ َه
علوم العربي ِة منذ فجر
لتعليم وتعلَّ ِم
والعلماء
ظها على ال ِّ
ِ
ِ
ِ
َ
ص ْرفِ .
من لدن سلفِ هذه األم ِة إلى يومنا هذا ،واهتما ُمها
الكبير بالنَّ ْح ِو وال َّ
ُ
دارس ال ُمت َ َم ِيِّزَ ِة والقَديم ِة (الكتاتيب أو َمد َْرسه فَقِيا باللغة الكردية) في والي ِة
ُوفاج ْغ( )Yuvacikت ُ َعدُّ من ال َم ِ
ومدرسةُ ي ِ
علوم العربي ِة وال َّ
س فيها
ليم
كثير من العلماءِ األفاضل ،والطالبُ
ش ْر ِعيَّ ِة وفي ُمقَ ِدِّ َمتِها النَّ ْح ُو وال َّ
ٌ
ص ُ
ِ
ديار بكر ِلت َ ْع ِ
رف ،وقد دَ َر َ
ب ال ِسِّيوطي(البهجة المرضية في شرح األلفية) وقراءتَهُ قراءة ً ُم ْع َر َبةُ واعيةً ،وفي
(فَ ِق ْي) َي ْستَحِ ُّق اإلجازة َ إذا استطا َ
ع فَ ْه َم كتا ِ
العلوم العربي ِة وال َّ
ش ْرعيةِ ،ومعظمها من علمي النحو والصرف،
أكثر من أربعين كتابا ً موزعةً على
س
ُ
هذه ال َمدْرس ِة تُدَ َّر ُ
ِ
أكثر من سبع سنين.
ت َ ْست َ ْغ ِر ُق ال ِد َِّرا َ
سةُ فيها َ
ِف إلى ال َك ْشفِ عن دَ ْو ِر هذه ال َمدَ ِار ِس في تعليم اللغ ِة العربيةِ ،والوقوفِ
ومن هنا تأتي أهميةُ هذه ال ِدِّراس ِة التي ت َ ْهد ُ
ي ما ال يمكن
على الوسائ ِل الت َّ ْعليمي ِة فيها ،و َم ْع ِرفَ ِة ما يُ َ
س َّمى عندهم بالدروس األصليةِ(النحو ،والصرف ،وبقية علوم اآللة) أ ْ
ْ
والدروس الفرعيةِ( العلوم الشرعية) أي التَّي ت َأتِي في الد ََّر َجة الثَّانية ،والمقارن ِة بينها وبين مدارس األئمة
االستغنا ُء عنها،
ِ
ت دقيق ٍة وكافي ٍة عنها،
ث َم ْيدَاني للحصول على بيانا ٍ
والخطباء وكليات اإللهيات من حيث المناهج والوسائل ،وذلك من خالل بَ ْح ٍ
ي مقارن للوقوف على دورها في تعليم اللغة العربية ،ونق ِل تجربتها المميزةِ في تعليم قواعد النَّحْ ِو
ي ٍ تحليل ٍِّ
ومنهج وصف ِّ
ٍ
ص ْرفِ  ،مع تسليطِ الض َّْوءِ على جوانبها اإليجابية والسلبية في تعليم اللغة العربية.
وال َّ
الكلمات المفتاحية :التعليم ،اللغة العربية ،المدارس األهلية(الكتاتيب) ،مدارس األئمة والخطباء ،وكليات اإلليهات.

(1) )Doktora Öğrencisi-Yüzüncü

Yıl Üiversitesi-Arap Dili ve Belagatı.
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“SEVGİ BİR KUŞ” ADLI DERGİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM
PROGRAMI’NDA YER ALAN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Samet KARAKUŞ 1
1

Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 0000-0003-4588-0163

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sevgi Bir
Kuş” adlı dergiyi Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda yer alan değerler açısından
incelemektir. Bu doğrultuda, “Sevgi Bir Kuş” adlı dergide Sosyal Bilgiler Öğretim
Programı’nda yer alan hangi değerlere yer verildiğinin ve bu değerlerin belirlenmesinde
kullanılan alt kategorilerin neler olduğunun ortaya çıkarılması araştırmanın alt amaçları olarak
belirlenmiştir. Araştırmada nitel yaklaşım kapsamında doküman incelemesi yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2015-2020 yılları arasında yayınlanan derginin sekiz sayısı
oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgular içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir.
Araştırmanın veri kaynağı “Sevgi Bir Kuş” adlı dergideki değer ifade eden cümle ve
paragraflardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ilgili dergide Sosyal Bilgiler Öğretim
Programı’nda yer alan adalet, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, barış, bilimsellik,
çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, eşitlik, özgürlük, saygı, sevgi,
sorumluluk, tasarruf, vatanseverlik ve yardımseverlik değerlerinin tamamına yer verildiği
belirlenmiştir. Bahsekonu dergide Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer alan
değerlerden en çok sevgi, aile birliğine önem verme ve vatanseverlik değerleri; en az ise
bağımsızlık, dürüstlük ve adalet değerlerinin yer aldığı saptanmıştır. Araştırmada en çok
ilişkilendirilen değer olan sevgi değerinin alt kategorilerinde canlıları sevmek, içinden gelerek
sevmek, sevgisini göstermek, bir faaliyeti sevmek gibi kategoriler tespit edilmiştir.. Araştırma
sonucunda, “Sevgi Bir Kuş” adlı derginin Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimi kapsamında
kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler : Değerler eğitimi, Sevgi bir kuş, Sosyal bilgiler öğretim programı
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KAREKOD DESTEKLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE UYGUN ÖRNEK BİR
UYGULAMA VE UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ

Samet KARAKUŞ 1, Ayşegül ŞEYİHOĞLU 2
1

Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 0000-0003-4588-0163
2

Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, 0000-0001-8143-3753

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, karekod uygulaması ile desteklenen sosyal bilgiler öğretimine bir
uygulama örneği sunmak ve bu uygulamaya ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerini almaktır.
Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmada “Su Tasarrufu” konusunda karekod uygulaması ile desteklenen dört etkinlik planı
geliştirilmiştir. Geliştirilen etkinlik planları 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir ilkokulda 4. sınıf düzeyindeki iki şubenin
41 öğrencisi ve iki öğretmenine uygulanmıştır. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından
geliştirilen yarı yapılandırılmış öğrenci görüşme formu ve yapılandırılmamış öğretmen
görüşme sorularından elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir.
Araştırmada öğrencilerin önemli bir kısmının karekod uygulamasını daha önce kullanmadığı
ancak kullanım alanlarını bildikleri ortaya çıkmıştır. Araştırmada elde edilen diğer bir sonuç
ise öğrencilerin tamamına yakınının karekod destekli sosyal bilgiler öğretimine yönelik olumlu
görüşe sahip olmasıdır. Öğretmen görüşleri incelendiğinde ise karekod destekli öğretimin
öğrencilerin derse yönelik duyuşsal davranışlarını geliştirdiği, teknoloji kullanımının öğrenciler
tarafından ilgi çekici bulunduğu, konunun anlaşılmasını kolaylaştırdığı şeklinde verilere
ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin sonucunda karekod destekli uygulamaların
sosyal bilgiler öğretiminde farklı konularda ve diğer derslerde kullanılarak yaygınlaştırılması
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Sosyal bilgiler öğretimi, karekod uygulaması, su tasarrufu
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ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINA YÖNELİK ALGILARI

Ahmet ÜSTÜN1, Recep EKİM2
1

Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ORCİD: 0000-0002-2457-5381, Tel:0532 700 4937,

2

Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ORCİD 0000-0001-9089-0331, Tel:0543 434 6187,

ÖZET
Sosyal Medya Bağımlılığının öğrenciler üzerinde hem akademik hem de sağlık açısından
olumsuz etkileri görülebilmektedir. Bu çalışma Sosyal Medya Bağımlılığının öğrenciler
üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Bu çalışma nitel araştırma yönteminin olgubilim deseni ile şekillendirilmiştir. Çalışma grubu
farklı tür ve kademedeki okullarda öğretmenlik yapan 9 katılımcıdan oluşmaktadır. Çalışmada
veri toplama aracı olarak 10 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır.
Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar sosyal
medya bağımlılığı kavramını sosyal medya kullanma arzusu, zaman kaybı, kişinin gerçek
hayattan kendini soyutlaması, takip etme-edilme arzusu, yalnızlık giderme vasıtası kavramları
ile açıklamışlardır. Sosyal Medya Bağımlılığının öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini ise
sorumlulukların ertelenmesi, akademik başarının düşmesi, uyku problemi, dikkat dağınıklığı,
depresyon, kişiler arası ilişkilerin ve iletişimin bozulması, zaman kaybı, fiziksel olumsuzluklar,
hobiler edinmeyi engelleme olarak sıralanmıştır. Katılımcılar ayrıca sosyal medya
bağımlılığının etkisini azaltmak için çeşitli aktiviteler yapılmalı, rehberlik yapılmalı, sosyal
ilişkiler arttırılmalı, zaman kontrol altına alınmalı gibi birtakım önerilerde bulunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: sosyal medya, bağımlılık, olumsuz etki
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TƏRBİYƏÇİNİN PEDAQOJİ SƏRİŞTƏLİYİ UŞAQLARDA HUMANİST
DƏYƏRLƏRİN FORMALAŞDIRILMASI AMİLİ KİMI
Babayeva Ayşən
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Tezis (Özet)
Açar sözlər: tərbiyəçi,təlim,uşaq bağçası, didaktika.
Müəllim nə qədər ki,oxuyur,öyrənir,o yaşayır,o,oxumağı dayandırdıqda ondakı müəllimlik
ölür.(K.D.Uşinski)
Tərbiyəçi gündəlik informasiyaları toplamaqla yeni biliklər əldə etməklə həmçinin dünya təhsil
sisteminə inteqrasiya etməklə özünü təkmilləşdirir,ali səviyyəyə çatdırır.O, yeni
biliklər,təcrübələr qazanmaqla öz pedaqoji səriştəliliyini artırır.Tərbiyəçinin səriştəliliyi
artdıqca onda yaradıcı təfəkkür daha çox inkişaf edir.
Tərbiyəçinin səriştəliliyi onun qarşısında duran ən mühüm və vacib amillərdən biridir.Tərbiyəçi
səriştəliliyi gənc nəslin düzgün yetişməsində əsas rol oynayır.Pedaqoji işin səmərəliliyinin
inkişafı təlim-tərbiyə edən tərbiyəçidən savadlı olmaqla yanaşı səriştəli olmağı da vacib hesab
edir.
Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında birinci strateji
istiqamət olan “səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönümlü təhsil məzmununun yaradılması” nın əsas
hədəflərindən biri kimi təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsinin daim yüksəlməsini təmin edən
yeni sistemin yaradılması bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Müasir təlim texnologiyalarından,metodlarından istifadə edən tərbiyəçi özünün pedaqoji
səriştəliliyini artıraraq özündə daha çox humanist dəyərləri inkişaf etdirməyə çalışmalıdır.O,bu
zaman körpə yaşlı uşaqlarla təlim-tərbiyə prosesinin daha müasir,səmərəli,səriştəli ənənələr
əsasında quracaqdır.Yeniliyə meylli olan,təlim-tərbiyə işində baş verən problemləri öz səriştəsi
hesabına həll etməyə çalışan tərbiyəçi daima yüksək ali müəllim səviyyəsinə özünü çatdırır.
Müasir tərbiyəçi ənənəvi qaydalara əsaslanaraq təlim prosesinə qoşulan yox,təlimtərbiyə prosesində humanist dəyərlərdən istifadə edərək onu idarə müəllimdir.Öz fəaliyyətini
humanizm prinsipləri çərçivəsində həyata keçirəndir.Tərbiyəçi həm öz ixtisasını və uşaqları
sevməyi bacarmalıdr.Tərbiyəçi uşaqlara öz övladı kimi yanaşmalı,onlara qayğı göstərməlidir.
Avtoritarlıqdan humanist ənənələrə meyllilik yaranır.Fəal,qarşılıqlı əməkdaşlığa əsaslanan
humanizm prinsiplərindən istifadə olunur.Uşaq şəxsiyyətinə,onun şərəf və ləyaqətinə hörmət
hissi gücləndirilir.Pedaqogikada humanizm heç də tərbiyəçi tələbkarlığını inkar etmir və
hamıya hər şeyə güzəşt edilməsi demək deyildir.Əksinə,burada hörmət və tələbkarlığın elə bir
sintezi reallaşır ki,uşaq şəxsiyyətinin inkişafı üçün real imkanlar yaranır.Belə şəraitdə uşaq
öyrənməyə daha çox,bilməyə həvəsli olur və maraqlı olur.Yaradılmış şərait,qarşılıqlı münasibət
uşaqların gələcək inkişafına yeni-yeni impulslar verir,onlarda stimullar yaradır.Buna görə də
“Müəllim –şagird münasibətlərinin humanistləşdirilməsi böyük bir anlama –şagirdin bir
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şəxsiyyət kimi formalaşmasına,inkişaf etməsinə,özünüaktuallaşdırması üçün şəraitin
yaradılmasına xidmət etməlidir”(6,137).
Tərbiyəçi səriştəliliyinin əsasında humanistlik prinsipi gözlənilərsə demək istənilən nəticəni
almaq mümkün olacaqdır.Tərbiyəçi mədəni,səbrli,nəzakətli davranışı ilə seçilməlidir.O səliqəli
olmalı,səliqəli nitq üslubuna malik olmalıdır.V.A.Suxomlinski yazırdı: “Tərbiyəçinin ən
qiymətli keyfiyyətlərindən biri insanlıqdır,uşaqlara dərin məhəbbətdir,atanın,ananın səmimi
nəvazişi ilə müdrik,ciddiliyini və tələbkarlığını özündə birləşdirən məhəbbətdir” (23,12)
Təcrübə göstərir ki,uşaqları sevməyən,uşaqlarla səbrli,təmkinli rəftarı bilməyənlərin tərbiyəçi
ixtisasını seçməmələri daha düzgün olardı.Humanist davranışı bacarmayan tərbiyəçi öz işində
də heç nəyə nail olmayacaq və heç bir səmərə əldə edə bilməyəcəkdir.Tərbiyəçi humanistlik
göstərməklə uşaqların qəlbinə yol tapmalı,daima onların yaddaşında qalmağa
çalışmalıdır.Uşağın fikirlərinə şərik çıxmaq onun fikirlərinə maraq göstərmək tərbiyəçidən
humanist səriştəlilik tələb edir.

Ədəbiyyat:
1.Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası
2.S.A.Smirnov “Pedaqoji ünsiyyət”
3.Vasili Suxomlinski “Ürəyimi uşaqlara verirəm”, “Vətəndaşın doğulması”
4.Yan Amos Kamenski “İnsanlıq tərbiyəsi”
5.Y.Korçak “Uşağı necə sevmək” təhsil haqqında kitab 1990.
6.Museyib İlyasov “Müəllimin pedaqoji ustalığı” “Elm və Təhsil” Bakı 2013
7.H.Ə.Əlizadə,R.M.Mahmudova “Sosial pedaqogika” Bakı 2013
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ETKİLİ ÖĞRETİM KAVRAMI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN METAFORLARI
ÜZERİNE BİR İNCELEME

Muhammet Mustafa SEÇME
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
ORCID NO: 0000-0001-5739-4950

ÖZET
Bu araştırmanın amacı etkili öğretim kavramıyla ilgili öğretmenlerde oluşan metaforları
kategorik gruplar halinde ortaya koymaktır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu
bilim araştırma deseni kullanılmıştır. Bu çalışmaya Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde görev
yapmakta olan 50 öğretmen katılmıştır. Araştırmada her katılımcı tarafından 3 adet metafor
oluşturması istenmiştir. Katılımcıların oluşturdukları metaforlar ortak özelliklerine göre
kategorileştirilmiştir. Bu kategorileştirmelerin sonucunda öğretmenlerin etkili öğretim
kavramına yönelik algılarının önemli bir bölümünün öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif
olması ve öğretmenlerin öğrenme-öğretme süreçlerinde materyal kullanması yönünde olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etkili öğretim, etkili öğretim metaforları, metafor.

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-7341-53-0

www.karadenizkongresi.org

Page | 51

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
HÜSEYİN CAHİT YALÇIN’IN KARADENİZ GEZİSİNE DAİR İZLENİMLERİ

Özgül ÖZBEK GİRAY1
Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, ORCID ID: 0000-0003-0867-1434

ÖZET
Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) topluluğunun önemli isimlerinden biri olan Hüseyin Cahit
Yalçın, uzun yıllar gazetecilik, siyasetçilik ve yazarlık mesleğini bir arada sürdürür. Servet-i
Fünun, Tanin, Akşam, Fikir Hareketleri, Ulus gibi çeşitli gazete ve dergilerde yazmış olduğu
siyasî, fikrî ve edebî yazılarının dışında Yedigün dergisinde sade bir dille sohbet, deneme ve
gezi yazısı türünde yazılar yazar. Bu yazılarda yurt içi ve yurt dışındaki seyahatlerine dair
izlenimlerini aktarırken 1936, 1937 ve 1938 yıllarında birkaç defa çıktığı Karadeniz
seyahatlerine de yer verir. Bu seyahatlerde Hüseyin Cahit Yalçın, kendisini yolculuğa sevk
eden sebeplerden başlayarak yolculuğa çıkışını, yolculuk esnasında denizyolları idaresinin
verdiği hizmeti, yolculukta karşılaştığı insan manzaralarını, Karadeniz kıyılarının
güzelliklerini, ilk gidişinde gördükleriyle sonraki gidişinde gördükleri arasındaki farklılıkları,
kıyı şehirlerinde turizmin canlandırılması gerektiğini ve bunu engelleyen hususları dile getirir.
Bu çalışmada Karadeniz seyahati sırasında Trabzon ve Rize çevresinde uğradığı yerleri,
gördüğü manzaraları ve bu manzaraların onun üzerinde bıraktığı etkiyi edebi bir dille anlatan
Hüseyin Cahit Yalçın’ın izlenimleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hüseyin Cahit Yalçın, Yedigün dergisi, Karadeniz, Trabzon, Rize.
HÜSEYİN CAHİT YALÇIN'S IMPRESSIONS ABOUT THE BLACK SEA TRIP

SUMMARY
Hüseyin Cahit Yalçın, one of the important names of the Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide)
community, has been a journalist, politician and writer for many years. Apart from his political,
intellectual and literary articles in various newspapers and magazines such as Servet-i Fünun,
Tanin, Akşam, Fikir Hareketleri, Ulus, he writes articles in a plain language such as
conversation, essay and travel writing in Yedigün magazine. In these articles, while conveying
his impressions of his travels in Turkey and abroad, he also includes his Black Sea travels,
which he took several times in 1936, 1937 and 1938. In these travels, Hüseyin Cahit Yalçın
tells about the reasons that led him to travel, his embarkation on the journey, the service
provided by the maritime administration during the journey, the human landscapes he
encountered during the journey, the beauties of the Black Sea coast, the differences between
what he saw on his first trip and what he saw on his next trip, the need to revive tourism in
coastal cities and the issues that prevent this.
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In this study, the impressions of Hüseyin Cahit Yalçın, who described the places he visited
around Trabzon and Rize during his Black Sea trip, the sights he saw and the effect these
landscapes had on him, will be emphasized.
Keywords: Hüseyin Cahit Yalçın, Yedigün magazine, Black Sea, Trabzon, Rize.
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FREGE’NİN GEÇ DÖNEM DİL ANLAYIŞI

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIRIM 1
1

Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ORCID ID: 0000-0002-2560-9758

ÖZET
Gottlob Frege, felsefe tarihinde önemli bir yere sahip, modern mantığın ve analitik felsefenin
kurucusu olarak görülen, matematiğe, mantığa ve dile ilişkin görüşleriyle günümüzde de
etkisini sürdüren bir düşünürdür. Frege, 1890’ların başında yazdığı ve “Fonksiyon ve Kavram”,
“Anlam ve Gönderim Üzerine” ve “Kavram ve Nesne Üzerine” başlıklarını taşıyan
makaleleriyle çağdaş dil felsefesinin gündemini belirlemiş ve bu alanda çalışanlara ilham
kaynağı olmuştur. Bu makaleler içerisinde özellikle “Anlam ve Gönderim Üzerine” başlığını
taşıyan çalışma oldukça önemlidir. Onun söz konusu çalışmada anlam ve gönderim arasında
gerçekleştirdiği ayrım –aslında bu ayrımı ilk kez “Fonksiyon ve Kavram”da matematiksel
önermeler açısından tanıtır- onun geç dönem dil anlayışının temelinde yer alır ve onun daha
önce Begriffsschrift’te geliştirdiği mantıksal teorinin bütünleyicisidir. Frege’nin anlam ve
gönderim arasındaki gerçekleştirdiği ayrım, onun mantığında can alıcı bir ilerlemeyi ifade ettiği
gibi, onun mantığına ve dil anlayışına olgunluk katan da bir şeydir.
Frege’nin anlam-gönderim ayrımı, özellikle “a = b” (a, b ile özdeştir) şeklindeki özdeşlik
ifadelerinin sentetik olduklarını ve dolayısıyla sahip olduğumuz bilgide bir genişlemeye yol
açtıklarını herhangi bir güçlükle karşılaşılmadan ortaya koyar. Biz de çalışmamızda, Frege’nin
anlam-gönderim ayrımından sonra şekillenen geç dönem dil anlayışına göz atarak Frege’nin
geç dönem dil anlayışının ön planında yer alan düşüncelerini ele alacağız.
Anahtar Kelimeler : Frege, Begriffsschrift, Anlam-Gönderim Ayrımı, Kavram-Nesne Ayrımı.
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FREGE’NİN MANTIKÇILIK TEZİ VE KAVRAM YAZISI DÜŞÜNCESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIRIM 1
1

Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ORCID ID: 0000-0002-2560-9758

ÖZET
Gottlob Frege, 19. yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın ilk çeyreğine damgasını vurmuş en
önemli matematikçi, mantıkçı ve filozof olarak analitik felsefenin ve modern mantığın
kurulmasında öncü bir role sahiptir. Matematiğin mantığa indirgenmesi olarak bilinen
mantıkçılık (logicism) anlayışının önde gelen savunucu olan Frege’nin öne sürdüğü düşünceler
mantık, matematik felsefesi, dil felsefesi, zihin felsefesi, epistemoloji ve metafizik gibi
alanlarda çalışan pek çok düşünürün görüşlerini derinden etkilemeye günümüzde de devam
etmektedir. Frege, çok önemli yeniliklere imza atan bir figür olmasına rağmen, yaşadığı
dönemde değeri anlaşılamamış bir düşünürdür. Frege üzerine ilk kapsamlı eserleri kaleme almış
olan Michael Dummett, bir söyleşide, Frege’nin birçok felsefi problem için iyi bir başlangıç
noktası olma özelliğini muhafaza ettiğini dile getirir.
Frege kariyerine matematik tarihi açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde bir
matematikçi olarak başlar ve onun matematiksel mantık ile matematiğin temelleri gibi alanlarda
gerçekleştirdiği erken dönem çalışmaları matematiksel ufku genişletip matematiğe ilişkin yeni
bir felsefi kavrayışın ortaya çıkmasını sağlar. Bu yeni felsefi kavrayışın temelinde ise
mantıkçılık tezi vardır. Mantıkçılık tezinin dayandığı iki temel iddia vardır: (i) Aritmetiğe
ilişkin önermeler analitiktir; (ii) Aritmetiğe ilişkin önermeler yalnızca mantıksal ilkelerden
türetilebilir. Frege, mantıkçılık tezi doğrultusunda matematiği ve özellikle de aritmetiği
mantığa indirgemek ve aritmetiksel bütün önermeleri, kavramları ya da aksiyomları mantıksal
kavramlar ya da ifadelerden türetebilmek için hayatı boyunca uğraşır. O, bu indirgeme
işleminde faydalı bir araç olarak kullanılmak üzere, 1879 tarihli Begriffsschrift başlıklı eserinde
mantıksal bir notasyon, eş deyişle bir kavram yazısı geliştirir.
Biz de bu çalışmamızda, Frege’nin mantıkçılık tezine ilişkin görüşlerini ele alarak onun kavram
yazısı kavrayışında öne çıkan fikirlere odaklanacağız.
Anahtar Kelimeler : Frege, Begriffsschrift, Kavram Yazısı, Mantıkçılık Tezi.
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ABDULLAH KADİRİ’NİN ÖTGEN KÜNLER ROMANINDA TÜRKİSTAN AİLE
YAPISI VE KADINININ ELE ALINIŞI

Dr. Öğr. Üyesi Selim Serkan ÜKTEN
Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 0000-0002-8311-8535
ÖZET
Özbekistan’ın yetiştirdiği en büyük edebiyatçılardan biri olan Abdullah Kadiri’nin kaleme
aldığı Ötgen Künler, Özbek edebiyatının ilk roman örneği olmasının yanı sıra ilk tarihi romanı
olması bakımından da önemlidir. 19. yüzyıl ortaları Hokand Hanlığı’nda Atabek ve Gümüş adlı
iki gencin aşkı etrafında şekillenen roman, sıradan bir aşk hikâyesinin ötesinde, dönemin
Türkistan’ındaki siyasî, sosyal ve kültürel durumu gerçekçi ve zengin bir anlatımla
sunmaktadır. Hüdayar Han döneminde, hanlığın içinde bulunduğu siyasî kriz, yönetimde Özbek
ve Kıpçakların çekişmesi ve bu sebeplerden ötürü halkın iktisadî yönden çektiği sıkıntıların
yanı sıra, roman, sosyal ve kültürel hayata dair de verdiği detaylarla, hanlıklar dönemi
Türkistan’ındaki toplumsal yapıyı ve muhtelif sıkıntıları çarpıcı bir şekilde okuyucuya
sunmaktadır. Bu noktada romanın odak noktası olarak geleneklerden kaynaklanan bazı
olumsuzluklar dikkat çekicidir. Bunların başında evlilik müessesesinde, evlenecek çiftlerin
kendi eşlerini seçme haklarının aile büyüklerine ait olmasıdır. Nitekim romanın kahramanları
Atabek ve Gümüş’ün evlilikleri kendi iradeleri ile değil Atabek’in büyüğü olarak gördüğü
Hasan Ali ve Gümüş’ün ailesi tarafından kararlaştırılmıştır. Hatta gelin damat birbirlerini
düğün günü görmüşlerdir. Fakat tesadüfen birbirlerini önceden tanımaları ve karşılıklı
hoşlanma durumları tesadüfen de olsa bu evliliği kurtarmıştır. İki genç birbirini sevse de
geleneklerden ve toplumsal önyargılardan kaynaklanan meseleler evliliklerini gölgede
bırakmıştır. Özellikle Atabek’in annesi Özbek Hanım’ın Gümüş ve ailesine karşı ön yargısı,
oğlunun ikinci bir evlilik yapmasına sebep olmuştur. Ortaya çıkan kuma sorunu kıskançlığa,
kıskançlık da kuma gelen Zeynep’in Gümüş’ü zehirleyerek öldürmesiyle sonuçlanmıştır.
Bu çalışmada Türkistan kadını ve aile yapısının romana yansıması analiz edilerek yazarın
dikkat çektiği gelenekle alakalı sıkıntılar yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ötken Künler, Türkistan Aile Yapısı, Hokand Hanlığı.
TURKISTAN FAMILY STRUCTURE AND WOMEN'S EXPRESSION IN
ABDULLAH KADİRİ'S ÖTGEN KÜNLER NOVEL
Ötgen Künler, written by Abdullah Kadiri, one of the greatest writers of Uzbekistan, is
important in terms of being the first historical novel as well as being the first novel example of
Uzbek literature. The novel, which is shaped around the love of two young people named
Atabek and Gümüş in the Kokand Khanate in the mid-19th century, is beyond an ordinary love
story. It presents the political, social and cultural situation in Turkestan of the period with a
realistic and rich narrative. The novel tells about the political crisis of the khanate, the conflict

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-7341-53-0

www.karadenizkongresi.org

Page | 56

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
between the Uzbek and Kipchaks in the administration and the economic problems of the people
due to these reasons during the Hüdayar Khan period. At the same time, with the details it gives
about social and cultural life, it presents the social structure and various problems in Turkestan
during the khanate period to the reader in a striking way. At this point, some negativities arising
from traditions as the focal point of the novel are remarkable. The first of these is that in the
institution of marriage, the right of the couples to marry belongs to the elders of the family. As
a matter of fact, the marriage of Atabek and Gümüş, the protagonists of the novel, was decided
not by their own will, but by the family of Hasan Ali and Gümüş, whom Atabek saw as the
eldest. Even the bride and groom saw each other on their wedding day. But the to know each
other beforehand saved this marriage. Although the two young people love each other, issues
arising from traditions and social prejudices have overshadowed their marriage. Especially
Atabek's mother Özbek Hanım's prejudice against Gümüş and her family caused her son to have
a second marriage. The resulting fellow wife problem resulted in jealousy, and jealousy resulted
in Zeynep, who came to the fellow wife, poisoning Gümüş.
In this study, the reflection of the Turkestan woman and family structure on the novel will be
analyzed and the problems related to the tradition that the author draws attention to will be
interpreted.
Keywords: Ötken Künler, Turkestan Family Structure, Hokand Khanate.
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İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN’IN ORTADOĞU DENKLEMİNDE ARTAN NÜFUZ
MÜCADELESİNDE ARAP BAHARI DÖNEMİ
Engin KOÇ
Dr. Öğr.Üyesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi,
ORCID: 0000-0003-3682-8718

ÖZET
İran ve Suudi Arabistan Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve Arap Milliyetçiliğine
karşı iş birliği yürütmeyi başarmıştır. İran Devrimi sonrasında Tahran’ın devrim ihracı
politikaları nedeni ile iki ülke arasında gergin ilişkiler tekrardan başlamıştır. Uzun yıllar devam
eden sorunlu ilişkiler 2010 yılında başlayan Arap Baharı olayları ile yeni ve daha tehlikeli bir
seviyeye taşınmıştır. İran ve Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan bu
süreçlerde ideolojik, kimliksel ve tarihi nedenlerden dolayı farklı taraflara destek vermeyi tercih
etmiştir.
Bu çalışmada İran ve Suudi Arabistan’ın Arap Baharı döneminde ikili ilişkileri, temel
politikaları ve söylemleri analiz edilecektir. Ayrıca bu dönemde iki devlet arasında yaşanan
nüfuz mücadelesinde yer alan vekil grupların Ortadoğu’da ki mevcut istikrarsızlığa etkisi
irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Suudi Arabistan, İran, Arap Baharı, Ortadoğu, Kuzey Afrika
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İSPAT HUKUKU BAĞLAMINDA MENFİ VAKIALARIN İSPATI
Öğr. Gör. Yasin ÇELİK
Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu
ORCİD 0000-0002-6253-8143

ÖZET
Hukuk kuralları vakıa ve sonuç olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Hukuk
kuralının vakıa bölümünde genel ve soyut olarak tanımlanan durum, koşul vakıa olarak
adlandırılır. Koşul vakıalar somut iddialar bakımından gerçekleşmedikçe kuralın düzenlediği
hukuki sonucun doğması mümkün olmaz. Menfi kavramlar ise bir kanun hükmünün koşul
vakıasında bulunabildiği gibi hukuki sonuç bölümünde de bulunabilir. Menfi kavramın nerede
kullanıldığının tespit edilmesi incelememiz bakımından oldukça önemlidir. Zira bizim
çalışmamızın konusunu koşul vakıada bulunan menfi vakıalar oluşturmaktadır.
Asıl inceleme konumuza geçmeden önce hukuki sonuç bölümünde yer alan menfi
kavramlardan kısaca bahsetmek yerinde olur. Hukuki sonuç bölümünde menfilik taşıyan
kuralları gruplandırmak mümkündür. Hakkı engelleyici kurallar, bir hukuk kuralının bazı
koşulların gerçekleşmesi durumunda bir hakkın doğmasını engelleyeceği düzenlenebilir.
Hakkı sona erdirici kurallar, bir hukuk kuralı bazı koşulların gerçekleşmesi durumunda
hukuki ilişkinin sona erdirilmesini düzenlemiş olabilir. Hakkı doğurucu kurallar, hukuk
kuralında hukuki sonuç içerik bakımından menfi olabilir.
Menfi kavram, koşul vakıa kısmında düzenlenmiş olabilir. Yani hukuki sonucun
doğması, bir ödevin yerine getirilmemesi, bir işlemin yapılmamış olması veya bir vakıanın
gerçekleşmemiş olması gibi menfi biçimde tanımlanmış koşul vakıalar bağlanmış olabilir.
Hukuk kuralını oluşturan koşul vakıa ve hukuki sonuç bölümlerinin birbirinden ayırt edilmesi
her durumda kolay olmayabilir. Örneğin, Hukuk kuralında yer alan önemli sebepler,
imkânsızlık, önemli sebepler olmaksızın veya çekilmez hale gelmek gibi ifadeler hem koşul
vakıa ile hem de hukuki sonuç ile ilgilidir. Bu tür ifadeler hukuk kuralında menfi bir kavram
olarak koşul vakıa için önem arz ediyorsa burada geniş anlamda bir menfi vakıa ispatından söz
etmek gerekir.
Çalışmamıza konu olan menfilik koşul yukarıda da belirttiğimiz üzere vakıada mevcut
olan menfiliktir. Çünkü ispatın konusu kural olarak vakıalardır. Hukuk kuralının koşul vakıası
menfi unsurlar içeriyorsa bu durumda menfi vakıaların ispatı gündeme gelir. Bu noktada ifade
etmek gerekir ki menfi vakıaya bağlanan hukuki sonucun türü önemli değildir. Yani hukuki
sonuç hak doğurucu, hakkı sona erdirici veya hakkı engelleyici nitelikte olabilir.
Anahtar Kelimeler: İspat, Menfi vakıa, Medeni Usul Hukuku
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ADALETE ERİŞİM HAKKI BAĞLAMINDA TÜRK HUKUKUNDA YARGILAMA
HARÇLARI

Öğr. Gör. Yasin ÇELİK
Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu
ORCİD 0000-0002-6253-8143
GİRİŞ
Mahkemeler tarafından yerine getirilen yargı hizmetleri kamu hizmeti niteliğindeki
adalet hizmetlerinin bir parçasını oluşturur. Kamu hizmetleri bütünü içinde yer alan yargı
hizmetlerinden faydalanırken bedelsizlik esasının geçerli olması gerektiği düşünülebilir. Fakat
uygulamaya baktığımızda mahkemelerin vermiş olduğu yargı hizmetinin bütünüyle parasız bir
hizmet olmadığını görmekteyiz. Devlet, mahkemelerin sürekli olarak işlevini yerine
getirebilmesi için birçok harcama yapar. Bu harcamalar hâkim ve memurlara yapılan aylık
ödemeler, bina kirası, kırtasiye giderleri şeklinde karşımıza çıkar. Bu harcamaların çoğu devlet
tarafından finanse edilmekle beraber sosyal hukuk devletlerinde masrafların bir kısmı bu
hizmetlerden faydalananlardan tahsil edilir.
Bazı kamu hizmetlerinden toplum tarafından aynı ölçüde yararlanılırken; mahkeme,
noter, icra ve iflas, tapu gibi bazı hizmetler ancak bu hizmetle ilgili olanların yararlanmasına
açıktır. Dolayısıyla bu tip hizmetlerin başvuruda bulunan kişilerin şahsi menfaatleri ile ilgili
olduğu ortadadır. Bu nedenle bu tip hizmetlerden yararlanan kişilerden harç alınmayıp, yapılan
giderleri vergi yolu ile bu hizmetlerden yararlanmayanlara yükletmek barış ve adalet anlayışını
zedeler. Ayrıca yargılama hizmetlerinin sağlanmasında bu hizmetten yararlananları yargı
harçlarından tamamıyla muaf tutmak açılan dava sayısının artmasına yol açar. Zira bireyler sulh
olmak yerine maliyeti olmayan, verilen kararın devlet güvencesi ile garanti altına alındığı
yargılama yolunu tercih ederler.
Bu noktada harç miktarı, yargıya başvurmayı düşünenleri hak arama yoluna
başvurmaktan caydıracak derecede yüksek olmamalıdır. Bu durumda bir oranlılık ilkesine
ihtiyaç gündeme gelmektedir. Devletin sosyal devlet olma özelliği nedeni ile harç miktarı ne
yargılamaya başvurmayı engelleyecek kadar yüksek ne de basit bir hak ihlalinde yargıya
başvurmaya neden olacak şekilde çok düşük olmalıdır. Bu noktadan hareketle bir hukuk
devletinde kişilerin hak arama hürriyetine sahip olması tek başına yeterli olmaz, mahkemelere
erişimin de kolaylaştırılması gerekir.
Yargılama giderlerini harçlar, masraflar ve vekâlet ücreti şeklinde tasnif etmek mümkündür.
Mahkemelerin yerine getirmiş olduğu yargılama hizmeti karşılığında bu hizmetten
yararlananlardan alınan yargılama harçları belirlenirken hak arama özgürlüğüne engel olacak
şekilde bir miktar belirlenmemesine dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Yargılama Harçları, Adalete Erişim Hakkı, Hak Arama Özgürlüğü
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ADLİ MUHASEBENİN BAĞIMSIZ DENETİME KATKISI

Günay Deniz DURSUN1, Melek SALIN 2
1

İstanbul Aydın Üniversitesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Anabilim Dalı ,
Orcid /orcid.org/0000-0002-1079-2879

2

İstanbul Aydın Üniversitesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Anabilim Dalı
ORCID:0000-0001-8799-915X

ÖZET
Dünyada her geçen gün hile ve yolsuzluklar artmaktadır. Artan bu hile ve yolsuzluklar
işletmeye ve o ülkeye olan güveni zedelemektedir. Finansal tablolar geçerlilik ve güvenilirlik
açısın dan kişilerin karar verebilmelerine yardımcı olmaktadır. İşletme faaliyetlerine ve ülkeye
zarar getirecek suiistimalleri belirlemek sorumluluktur.Bu makale çalışması ile şirketler de
yaşanan hata ve hilerin çoğalması ile adli muhasebecilik mesleğinin önemi gittik çe
artmaktadır. Uygulamada önemli bir aktör olan Kocaeli iline kayıtlı bağımsız denetçiler ile, adli
muhasebenin tanınırlılığını arttırmak ve Kocaeli iline uygulanabilirliğine dair düşünceleri
değerlendirmek amacıyla bu tez hazırlanmıştır. Bu kapsamda Kocaeline bağlı bağımsız
denetçilere bir anket formu oluşturulmuştur burada görüşlerini sunmaları ve cinsiyet bilgileri,
yıl bazında mesleki tecrübeleri ve yaşlarına ilişkin sorulardan oluşan, verilerde istenmiştir.
Doldurulan anketler SPSS v 22.0 paket programı ile istatistikleri alınmıştır. Bağımsız
denetçilerin anket sonun da adli muhasebe mesleği için düşünceleri, adli muhasebe mesleği
ülkemiz için uygundur,Adli muhasebe mesleği bağımsız denetim şirketlerine ekgelir
sağlayacağı düşünülmektedir, Adli muhasebecilik mesleğinin daha aktif rol oynaması gerektiği,
Hile ve yolsuzlukla mücadele konusun da eğitim görmüş muhasebe ve denetim meslek
mensupları yeterliliği, SPK tasarısı taslağının yasalaşması adli muhasebe ve denetim mesleğine
önemli yararlar sağlar. gibi düzenlemeler den bahsedilmiştir. Anket çalımasın da cinsiyet, yaş
ve mesleki tecrübe durumlarına göre verilen cevaplar ile istatistikleri alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Denetim, Hile denetimi, Hilekar Adli Muhasebe
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COVID-19 PANDEMİSİNİN REEL SEKTÖR VE FİNANSAL PİYASALARA
ETKİLERİ

Nedim DİKMEN 1, Atakan BÜYÜKBOSTANCI 2
1

Ordu Üniversitesi, Ünye İİBF Fakültesi, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8376-6463
2
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ÖZET
COVID-19 virüsü 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde
ortaya çıkmış, 2020 yılı Ocak ayından itibaren başta Avrupa ve Amerika olmak üzere tüm
dünyaya yayılmıştır. Covid-19 virüsü, Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından
küresel bir pandemi olarak ilan edilmiştir. Virüsün en önemli özelliği çok hızlı yayılması ve
çok yaygın bir şekilde, çok fazla sayıda insanı tehdit etmesidir. Dünya genelinde pandemi süreci
4 dalga halinde devam etmiştir. Her dalgada virüsün farklı mutasyonlarla ortaya çıkmaşı daha
hızlı yaygınlaşmasına ve ölüm oranlarının artmasına yol açmıştır. İlk dalgada ortaya çıkan
belirsizlikler karşısında dünya ülkeleri adeta çaresiz kalmış, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm
ülkeler salgının yayılım hızını düşürmek amacıyla ülke sınırlarının kapatılması ve sokağa çıkma
kısıtlamaları başta olmak üzere, insan hareketliliğini sınırlayan çok sert önlemler almıştır.
Pandemi süreci tüm dünya ekonomilerini etkisi altına almıştır. Birinci dalga sonucu ortaya
çıkan belirsizlikler dünya ekonomisini derinden etkilemiştir. Salgının birinci dalgasında
ülkelerin aldıkları kapanma önlemleriyle birlikte finansal piyasalarda artan belirsizlik sonucu
dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borsa endekslerinde büyük çöküşler yaşanmıştır.
20 Şubat 2020 tarihinden 23 Mart 2020’ye kadar olan dönemde borsalarda sert satış dalgaları
olmuştur. 2020 yılının II. Çeyreğinden itibaren reel sektör ve büyüme rakamlarında rekor
küçülme oranları görülmüştür. Salgının ikinci ve üçüncü dalgalarına karşı ülkeler daha
hazırlıklı olduğu için alınan önlemler birinci dalgaya göre kısmen hafiflemiştir. Pandemi
sürecinde uygulanan genişletici para ve maliye politikaları sonucu ekonomiler III. Çeyrek
itibariyle toparlanmaya başlamıştır. Finansal piyasalarda ise başta FED, ECB olmak üzere
sınırsız varlık alımı uygulamalarıyla birlikte borsalarda yeniden hızlı yükselişler başlamıştır.
Bu çalışmada özellikle salgının başlangıç sürecinde ortaya çıkan belirsizliğin büyüme, işsizlik
gibi küresel ekonomik göstergeler, reel sektör ve finansal piyasalar üzerindeki etkileri analiz
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edilmiştir. Elde edilen bulgular pandemi sonrası dönemde dünya ekonomilerinin
toparlanmasının kolay olmayacağı, salgının etkisinin uzun yıllar devam edeceği yönündedir.
Anahtar Kelimeler : Covid-19 pandemisi, Küresel ekonomik göstergeler, İktisadi büyüme,
İşsizlik, Finansal piyasalar.
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THE FUTURE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN CONSTRUCTION SUPPLY
CHAIN: A SURVEY IN IRAQ

AHMAD AL-HAYANI
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Department of Management, 0000-0002-9287-0913
SUMMARY
Construction is one of the most prominent industries globally due to a record of profits and
several innovative initiatives. To sustain this trend, we argue that disruptive technologies may
play a significant role. Being one of the disruptive technologies, blockchain can help build
resilience into supply chains in construction industry. In developing countries such as Iraq, high
numbers of investors are looking for new technologies to increase profit and their work
sustainable.
With this in mind, this study aims to investigate the possibilities of introducing BcT to the
construction supply chain. To this end, a survey method is adopted, and a questionnaire was
developed to scrutinize construction companies located in Iraq for their BcT awareness and
tendency to implement it. Descriptive statistics were used to describe the basic features of the
data gathered in this study, which provides simple summaries about the sample and the
measures. Together with simple graphical figures, they formed the basis of our analysis.
The results of the survey showed that no company has implemented BcT in their construction
supply chains in Iraq yet. The results also indicated that “BcTs are still an emerging technology”
and “Lack of experts skilled in BcT” are the most important barriers that impede blockchain
adoption.
The study will also contribute to giving an insight on the future of BcT usage in Iraq. We argue
that the findings of this study will help decision makers develop their plans with respect to the
possible BcT investments in developing countries such as Iraq.
Keywords: Blockchain Technology, Construction Industry, Supply Chain, Survey,
Developing Countries.
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GELENEKSEL AYDINDAN ORGANİK AYDINA GEÇİŞTE YÖN HAREKETİ VE
KIRSAL
M. ALİ SAĞLAM
Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İİBF, İktisat Bölümü, OCID: 0000-0001-6617-7958,

ÖZET
Türkiye iktisadi düşünce tarihinde tarım/kırsal meselesi Osmanlı modernleşmesinin önemli
sorun alanlarından biri olarak hem devlet seçkinleri tarafından hem de düşün insanları
tarafından sıkça ele alınan konulardan biridir. Tarım toplumunun sanayi toplumuyla ilişkilenme
biçimleri/eklemlenmesi, eklemlenmenin yaratmış olduğu hallere karşılık düşünsel ve eylemsel
reaksiyonları ve bu reaksiyonların realize olması hatta ötesinde bir süre sonra çarenin sanayi
toplumuna dair düşünüş/eylemselliklerde aranması bu hattın en belirgin halidir. Bu bağlamda
devletin elitler eliyle öncelikle el yordamı olarak tanımlamaya çalıştığı batı/modern toplumun
tarım toplumuna bakışı, yeni toplumsal ilişkilerdeki konumlandırması zaman içinde batı
ülkelerindeki

kısa

süreli

gözlemlerden

genç

kuşakların

yetiştirilmesi

şekline

evrilmiştir(Sağlam, 2019).1 Özellikle batı Avrupa ülkelerine gönderilen gençlerin oradaki
toplumsal ilişki formlarını gözlemledikçe ülkelerine dair önerileri, değiştirme istekleri, karşı
çıkışları veya uzlaşıları şeklindeki geleneksel aydın formundaki müdahale istekleri erken
Cumhuriyet dönemine de sirayet etmiştir (Hanioğlu, 2009)2. Bu halin bir yansıması olarak
İttihat ve Terakki Partisi etrafındaki aydınlar, onların devamı olan Kemalistler geleneksel
aydının önemli örnekleri olarak kırsala bakıştaki düşünsel sürekliliğin izlekleridir.3
Kitleleri mobilize etme bakımından geleneksel aydından organik aydına (Gramsci, 1986)4
geçişin Türkiye aydınlanmasındaki önemli kırılma evrelerinden biri 1960’lı yıllardır. Daha
somut söylemek gerekirse dünyada yükselen 68 kuşağının Türkiye aydınındaki yansımaları
organik aydının geleneksel aydın karşısındaki yükselişini temsil eder. Bu bağlamda yön dergisi
ve bu derginin etrafında ortaya çıkan sinerji baskın olarak geleneksel aydının düşünüş ve
davranışlarına sahip olsa da artık cin bir kere şişeden çıkmıştır. 5 Yön dergisinin önde gelen

1Sağlam,

M. Ali (2019). “Türkiye İktisadi Düşüncesinde Milli İktisat ve Kırsala Bakışları”. Karadeniz Uluslararası Bilimsel
Dergi, (44), 252-272.
2Hanioğlu, M. Şükrü (2009). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e zihniyet siyaset ve tarih. 2. bs. İstanbul: Bağlam Yayınları.
3 Sağlam, M.A. (2020). “Kadro Dergisinin / Hareketinin Kırsala Bakışı”. Journal of History School, 48, 3450-3477.
4 Gramsci A.(2003). Hapishane defterleri: felsefe ve politika sorunları. çev. Adnan Cemgil. 4. bs. İstanbul: Belge Yayınları.
5 Şener, M(2015), Türkiye solunda Üç Tarz-I Siyaset Yön, MDD ve TİP. 2. Bsm. İstanbul Yordam Kitap. Atılgan G.(2008),
Yön-Devrim Hareketi Kemaliz İle Marksizm Arasında Geleneksel Aydınlar, İstanbul: Yordam Kitap.
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düşünürlerinin Türkiye toplumuna, devlete, toplumsal kesimlere dair fikrilerini sürekli bir
şekilde aktardıkları yön /devrim dergisi/hareketi önemli bir yerde durmaktadır. Kalkınmacı
mitosun dünyayı sarstığı bir dönemde yön dergisi de dönemin hegamonik söylemle paralel ama
özgünlükleriyle farklılaşan bir hattı temsil eder. Bu bağlamda ithal ikameciliğin karşısına
sosyalistçe bir düzene gidişi Kemalizm ile köklüleştirerek ve sıkçada üçüncü dünyacı
sloganlar/pratikler öne çıkaran yön dergisi bu duruşun önemli temsillerindendir. Yön hareketi
Türkiye geleneksel aydının kırsala bakışından kopmadan bir kırsal tasavvuru içerisine girmiştir.
Bu bağlamda kırsaldaki eşitsizlikler, ağa/bezirgân/feodalizm eleştirisi dillerine pelesenk olmuş
hegamonik/süreklilik gösteren kavramlardır. Bu kavramların ötesinde kırsal kalkınma
dolayısıyla kırsala/köylüye gitme daha önceki öncülleriyle önemli oranda benzeşmekle birlikte
farklılıklarda ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda kalkınmanın kırsalda nasıl ele alınması
gerektiği,

köylülerin

katılımı,

köylerin

toplulaştırılması,

sanayi

toplumuna

içkin

eklemlenmenin köylüler için faydalarını anlatan çokça metin dergilerde yer almaktadır. Oysaki
o dönemde diğer sosyalist hareketler geleneksel aydınının tepeden söyleminden sıyrılıp
kırsaldaki eşitsizliklere doğrudan müdahale edildiği bir evreyi yaşamaktadırlar. Bu bağlamda
köylüleri örgütleme, direnişe davet etme, toprak işgalleri devam ede gelen eşitsizliklere
doğrudan müdahalenin lokal düzeydeki yansımalarıdır.
Bu çalışmanın esas amacı geleneksel aydın ile organik aydın arasında ama geleneksel aydın
davranış ve düşünüşüne sahip olan yön dergisi çevresinde yoğunlaşan dönem düşünürlerinin
Türkiye kırsalına bakışını eleştirel bir perspektifle ele almaktır. Bu bağlamda derginin bütün
sayıları tek tek taranarak kırsal ile ilgili haberler, kırsala dair politikalar, öneriler ve bakış açıları
analize tabi tutulmuştur. Böylece yön dergisinin Kadro, Kemalistler, İttihat ve Terakki Partisi
düşünürleriyle olan süreklilikleri ve kopuşları ele alınmıştır. Aynı zamanda 68 kuşağı ile ortaya
çıkan yeni sol hareketler ile ortaklaşan/farklılaşan yönleri sıklıkla konu edilmiştir. Böylece daha
önce yön dergisi hakkında yazılan metinlerde eksik kalan kırsala bakışlarının toplu bir resmi
çekilemeye çalışılmıştır. Çalışma yön dergisi üzerine yazılmış ikinci el kaynaklar ile
yön/devrim dergisinin taranması üzerine inşa edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Türkiye İktisat Tarihi, Kırsal, Yön Dergisi, Kalkınma,
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FİNANSAL REFAHIN ONLİNE SATIN ALMAYA ETKİSİNDE PANDEMİK
KAYGININ ARACI ROLÜ

Öğr. Gör. Dr. Kayhan AHMETOĞULLARI1, Ahmet ŞENOL2
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Bağımsız Araştırmacı,

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, pandemi döneminde finansal refahın çevrimiçi satın almaya etkisini
irdelemektir. Bu temel amacın yanı sıra çevrim içi satın almaya ve teknolojiye daha çok maruz
kalan Z kuşağı ile diğer kuşakların online satın almada rolü irdelenmektedir. Çalışmada
açımlayıcı faktör, güvenilirlik, aracı analiz ve t-testleri kullanılmıştır. %5 anlamlılık düzeyinde
146 kullanılabilir denekle Bursa ili özelinde veri toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre,
açıklayıcı faktör analizine dayalı pandemik kaygı, finansal refahın düşmesi ve online satın alma
değişkenleri diye literatürde beklendiği gibi tek değişkene yüklenmiştir. Regresyon analizi
sonuçlarına göre, finansal refahın azalması pandemik kaygıyı arttırırken, online satın almaya
herhangi bir etkisi olmamıştır. Dahası pandemik kaygının artması online satın almayı arttırdığı
gözlenmiştir. Öte yandan pandemik kaygının finansal refah düşüşünün online satın almaya
etkisinde tam aracılık rolü üstlendiği ortaya konmuştur. Son olarak kuşaklara göre online satın
alma davranışının değiştiği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Finansal Refah, Pandemik Kaygı, Online Satınalma.
THE INTERMEDIATE ROLE OF PANDEMIC ANXIETY IN THE IMPACT OF FINANCIAL WELLBEING ON ONLINE PURCHASING
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the effect of financial well-being on online purchasing
during the pandemic period. In addition to this main purpose, the role of the Z generation and
other generations, who are more exposed to online purchasing and technology, in online
purchasing is examined. Exploratory factor, reliability, regulatory analysis and t-tests were used
in the study. Data were collected for Bursa province with 146 usable subjects at the 5%
significance level. According to the results of the analysis, pandemic anxiety based on
explanatory factor analysis was loaded on a single variable, as expected in the literature, as the
variables of decreasing financial welfare and online purchasing. According to the results of the
regression analysis, while the decrease in financial well-being increased the pandemic anxiety,
it did not have any effect on online purchasing. Moreover, it has been observed that the increase
in pandemic anxiety increases online purchasing. On the other hand, it has been revealed that
pandemic anxiety plays a full mediating role in the effect of the decline in financial welfare on
online purchasing. Finally, it has been determined that online purchasing behavior changes
according to generations.
Key words: Financial Well-being, Epidemic Anxienty, Online Buying.
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MOBİL BANKACILIK KULLANIMINDA FİNANSAL MALİYET VE FAYDA
UNSURLARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ EKSENİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğr. Gör. Dr. Kayhan AHMETOĞULLARI1, Ahmet ŞENOL2
1

Bursa Uludağ Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-2658-189X
2

Bağımsız Araştırmacı,

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, teknoloji kabul modeline dayalı mobil bankacılık kullanımını etkileyen
unsurları belirlemektir. Algılanan fayda, finansal maliyet, kullanım kolaylığı ve güvenilirlik
gibi faktörlerin mobil bankacılık kullanma niyetine nasıl etki ettiği değerlendirilmektedir.
Ayrıca daha önceki bankacılık deneyiminin mobil bankacılık kullanma niyetine etkisi de
irdelenmektedir. Araştırma açımlayıcı faktör, güvenilirlik, yapısal eşitlik modeli ve t testlerini
kapsayan nicel desenli analiz tekniklerini içermektedir. Çalışmada %5 anlamlılık düzeyinde
144 veriyle Batı Marmara Bölgesi’nden örneklem toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre,
açımlayıcı faktör analizi ile algılanan kullanım kolaylığı, fayda, güven, finansal maliyet, mobil
bankacılık deneyimi ve mobil banka kullanma niyeti gibi değişkenlere ayrılmıştır. Değişkenler
arasındaki korelasyon analizi sonuçlarına göre, ilgili bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenle
arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre,
elde edilen veriler bir bütün olarak oluşturulan modeli desteklemektedir. Yol değerlerine
bakıldığında, algılanan kullanım kolaylığının faydaya ve fayda aracılığıyla mobil banka
kullanma niyetine pozitif yönde etki yapmıştır. Öte yandan, mobil bankacılık deneyiminin
mobil banka kullanama niyetine pozitif yönde önemli bir etki etmektedir. Algılanan fayda
anlamlı ve güven anlamsız ve negatif yönde etki etmektedir. Finansal maliyetin azalması ise
mobil banka kullanma niyetini arttırmaktadır. Son olarak demografik değişkenlere göre de
anlamlı değişimler bulunmaktadır.
Anahtar kelimeler: Finansal maliyet, Teknoloji Kabul Modeli, Mobil bankacılık, Algılanan
Fayda.
EVALUATION OF FINANCIAL COSTS AND BENEFITS IN MOBILE BANKING ON THE AXIS OF
TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL
ABSTRACT
The aim of this study is to determine the factors affecting the use of mobile banking based on
the technology acceptance model. It is evaluated how factors such as perceived benefit,
financial cost, ease of use and reliability affect the intention to use mobile banking. In addition,
the effect of previous banking experience on the intention to use mobile banking is also
examined. The research includes quantitative patterned analysis techniques including
exploratory factor, reliability, structural equation model and t-tests. In the study, a sample was
collected from the West Marmara Region with 144 data at the 5% significance level. According
to the results of the analysis, perceived ease of use, benefit, trust, financial cost, mobile banking
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experience and intention to use mobile bank were divided into variables by exploratory factor
analysis. According to the results of the correlation analysis between the variables, a significant
and positive relationship was found between the related independent variables and the
dependent variable. According to the results of the structural equation model, the obtained data
support the model created as a whole. Considering the path values, perceived ease of use had a
positive effect on utility and intention to use mobile banking through utility. On the other hand,
mobile banking experience has a significant positive effect on the intention to use mobile
banking. Perceived usefulness is significant and trust is meaningless and has a negative effect.
The decrease in financial cost increases the intention to use mobile banking. Finally, there are
significant changes according to demographic variables.
Key words: Financial Cost, Technology Acceptance Model, Mobile Banking, Perceived
Benefit.
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İKTİSADİ DÜŞÜNCEYE GALBRAITH’IN KATKISI

R. Hülya ÖZTÜRK1
1

Selçuk Üniversitesi, Akşehir İİBF, 0000-0003-1396-9737, 0 (535) 106 69 95

ÖZET
John Kenneth Galbraith dünya çapında ün kazanmış bir iktisatçı olmasının yanı sıra önemli bir
politikacı, tarihçi ve yazardır. İktisat politikasının geleneksel fikirlerini eleştirmiş, geleneksel
bilgeliği sorgulamıştır. Harvard Üniversitesi’nde başlayan akademik hayatına, ekonomi
danışmanlığı, büyükelçilik ve devletin üst düzey kurumlarında yöneticilik görevleri eşlik
etmiştir. Bu görevleri sırasında yazarlığı ihmal etmemiş günümüzde halen sıklıkla okunan ve
iktisata ilgi duyan okuyuculara şiddetle tavsiye edilen eserler meydana getirmiştir.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında ABD ekonomisinde istikrar sağlamak ve fiyatları kontrol altında
tutmakla görevlendirilmiştir. Bu görev onun ileride yoğun bir şekilde tartışacağı enflasyon ile
ücret ve fiyat kontrolleri alanında tecrübe edinmesini sağlamıştır. Galbraith’ı önemli kılan
unsurlardan bir tanesi de kendi has iktisadi düşünceleridir. İktisat okullarının hiç birisine tam
olarak uymayan Galbraith eski kurumsal iktisat ve post keynesyen iktisata katkılar yapmıştır.
Galbraith’ın ABD’deki dev şirketleri ekonominin temel yönlendirici kurumları olarak ele
alması onu eski kurumsal iktisata yaklaştırırken, ekonomilerde belirsizliğe ilişkin yaptığı vurgu
onu post keynesyen iktisata yaklaştırmıştır. Neo klasik iktisada ise ciddi eleştiriler getirmiştir.
Bu çalışmanın amacı Galbraith’ın iktisadi düşünceye yaptığı katkıların incelenmesidir.
Çalışmanın birinci bölümünde Galbraith’ın düşünce sistemine ilham veren iktisadi düşünce
akımları ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise Galbraith’ın iktisadi düşüncenin değişimine dair
yaptığı katkı incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise Galbraith’ın bazı eserleri incelenerek
literatüre yaptığı katkılar değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Galbraith, Orijinal Kurumsal İktisat, Post Keynesyen İktisat

CONTRIBUTIONS OF GALBRAITH TO ECONOMİC THOUGHT
ABSTRACT
John Kenneth Galbraith is a World-renowned economist as well as an important politician,
historian and author. He criticized traditional ideas of economic policy and questioned
conventional wisdom. His academic life which began at Harvard University was accompanied
by economic consultancy,embassy and managerial positions in high-level government
institutions.During these duties, he did not neglect authorship and created works that are still
frequently read today and highly recommended to readers who are interested in economics.
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During the Second World War, he was tasked with stabilizing the US economy and keeping
prices under control. This task enabled him to gain experience in the field of inflation, wage
and price controls, which he will discuss extensively in the future. One of the elements that
makes Galbraith important is his own economic thoughts. Galbraith, who does not fit well into
any of the schools of economics, made contributions to original institutional and postKeynesian economics. While Galbraith's handling of giant companies in the USA as the main
guiding institutions of the economy brought him closer to the old institutional economics, his
emphasis on uncertainty in economies brought him closer to post-Keynesian economics. He
has brought serious criticism to Neo Classical economics.
The aim of this study is to examine Galbraith's contributions to economic thought. In the first
part of the study, the currents of economic thought that inspired Galbraith's thought system are
discussed. In the second part, Galbraith's contribution to the change of economic thought is
examined. In the third part, some of Galbraith's works are examined and his contributions to
the literature are evaluated.
Key words: Galbraith, Original Institutional Economics, Post Keynesian Economics
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ZANAATKÂRLIKTAN STİL ÖNDERLİĞİNE:
GİYSİ TAMAMLAYICISI ÖZELİNDE AKSESUARLAR
SAFİYE SARİ
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
ORCID ID 0000-0002-1324-5352,
ÖZET
Zanaatkarlar, ustalar, tasarımcılar ve sanatçılar yüzyıllar boyunca vücut üzerine giyilen ve
giysinin en önemli tamamlayıcılarından olan aksesuarlar tasarlamışlardır. Tarihsel süreç
içerisinde aksesuarlar, zanaat ürünü tasarımların el ve makinada bir arada kullanıldığı daha
ihtişamlı, ilgi çekici ve şaşırtıcı etkiler doğuran sanat nesnelerine dönüşmüştür. Bugün, sanatın
dilsel çeşitliliği ile oluşturulan tüm stil ve trendlerin en vazgeçilmez bileşeni haline
gelmişlerdir. Zenginliğin, ihtişamın ve statünün göstergesi olan aksesuarlar, aynı zamanda
taşıyan kişinin kimliğini temsil eden etkileyici sembollerdir. Tema, motif ve tarihi referans
akışıyla birlikte giderek popülerliğini artıran aksesuarlar, sanatın her dalından ilham almış,
kullandığı teknolojik malzeme ve yöntemlerle tasarımcıların stil arayışlarının odağında
kalmışlardır. İnsan vücudunun bu güçlü tamamlayıcıları, birçok türden oluşsa da genel olarak;
çanta, ayakkabı, mücevher ve şapka olarak dört ana türe ayrılmaktadır.
Çalışma, aksesuarları tarihi süreç içerisinde inceleyerek giysi özelinde çanta, ayakkabı, şapka
ve mücevher alt başlıklarında ele almıştır. Araştırmanın amacı, tasarım kesitinde giysi
koleksiyonlarında sıklıkla kullanılan aksesuarların neler olduğuna, bunların nasıl ve hangi
yöntemlerle oluşturulduklarına dair tasarımcıya genel bir bakış açısı kazandırmaktır. Konu bu
düzlemde birçok kaynaktan incelenmiş, elde edilen bulgular ilgili örneklerle açıklanarak
somutlaştırılmıştır. Araştırmadan; malzeme alanındaki teknolojik gelişmelerin aksesuar
tasarımlarının çehresini değiştirdiği, giysiyi oluşturan tasarım detaylarının aynı zamanda
aksesuarla birlikte düşünülmesi gerektiği,

aksesuar tarihinin bilinmesi başarılı bir moda

koleksiyonunun hazırlanmasının altın kuralı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aksesuar, giysi tamamlayıcısı, stil önderliği, moda koleksiyonu, tasarım.
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DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE TERMAL TURİZM

Selma ÇAMLIBEL
1

1

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ORCID ID: 0000-0002-6075-2285

ÖZET
Son yıllarda hizmet sektörlerinden birisi olan sağlık turizmine talep çeşitli etkenlere bağlı
olarak artmıştır. Sağlık turizmi çeşitlerinden biri olan Termal Turizme de ekonomiye sağladığı
yüksek katkı, yıl boyunca planlanması ve sağladığı birçok imkân sonucunda; tüm dünya da ve
Türkiye’de verilen önem artmıştır. Termal turizm sadece insanların sağlığına kavuşmak için
tercih ettiği bir turizm türü değil, aynı zamanda insanların boş vakitlerini değerlendirmek için
tercih ettikleri bir turizm çeşididir. Termal turizm diğer turizm çeşitleri ile de entegre
olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Dünya da ve Türkiye de Termal Turizmin geldiği nokta,
termal turizm de ileri olan ülkelerden bahsetmek, Türkiye’nin mevcut potansiyeli ve bu alanda
yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermektir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Termal Turizm, Turizm
ABSTRACT
In recent years, the demand for health tourism, which is one of the service sectors, has
increased due to various factors. As a result of its high contribution to the economy, planning
throughout the year and many opportunities it provides to Thermal Tourism, which is one of
the types of health tourism; The importance given in the whole world and in Turkey has
increased. Thermal tourism is not only a type of tourism that people prefer to regain their
health, but also a type of tourism that people prefer to spend their free time. Thermal tourism
can also be integrated with other types of tourism. The aim of this study is to talk about the
point where Thermal Tourism has reached in the world and in Turkey, to talk about the
countries that are advanced in thermal tourism, to give information about the current potential
of Turkey and the studies carried out in this field.
Keywords: Health Tourism, Thermal Tourism, Tourism
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BİR SOSYAL SORUMLUK PROJESİ OLARAK KILIMWORKS MARKASININ
YÖRESEL KİLİM DOKUMACILIĞINA KATKILARI

Mine TAYLAN
1

1

Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
ORCID ID: 000-0002-2098-1948, TEL NO: 5393015139

ÖZET
Arkeolojik buluntular, dokumacılığın M.Ö. 6000’lerden daha önceki dönemlerde ve büyük bir
olasılıkla Anadolu’da başladığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Anadolu’nun birçok
bölgesinde dokumacılık çok eski bir gelenek olarak varlığını sürdürürken desen, motif ve renk
açısından yöresel farklılık gösteren halı ve kilimler dokunmuştur. Van-Hakkari yöresi kilimleri
de bunlardandır. Öte yandan yörede son yıllarda dokumacılığa olan ilginin azaldığı
görülmektedir. Bunun sebepleri; köyden kente göçün artması, dokuyucuların yaşlanması,
gençlerin kilim dokumaması ve dokumacılığın yeterli kazanç sağlamaması olarak açıklanabilir.
Van-Hakkari yöresi kilim dokumacılığını canlandırmak ve yöre kadınlarına istihdam sağlamak
için bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kilimworks isimli bir kilim markası
yaratılmıştır. Proje ile, yörede zaten var olan kilim atölyelerinde üretimin sürdürülebilirliği
desteklenmiş, ayrıca yeni atölyelerin kurulması sağlanmıştır. Bu atölyelerde; başta yörenin
geleneksel desenli kilimleri olmak üzere bu desenlerin etkisi ile oluşmuş yeni desenlere sahip
kilimler dokunmuştur. Ayrıca yerli ve yabancı kilim alıcılarının isteği üzerine özel ebat, renk
ve desende kilim siparişleri alınmıştır. Van Müzesi başta olmak üzere, Türkiye’nin birçok
müzesinde sergilenen tarihi kilimlerin replikaları yapılmıştır. Bunların dışında yabancı
sanatçıların tasarımları kilim haline getirilmiştir. Dokunan kilimler yurt içi ve yurt dışında
düzenlenen çeşitli sergi, kongre, fuar, kermes ve müze mağazalarında kilim alıcılarına
sunulmuştur. Böylece yörede kilim dokumacılığı canlanmış, geleneksel desenlerin kullanımı
ve yeni desenlerin ortaya çıkması sağlanmıştır. Proje; kazanç kapısı olması açısından yöre
kadınlarını dokumaya teşvik etmiştir. Bu çalışmada; geleneksel Van-Hakkari kilimlerinin
karakteristik özellikleri anlatılacak, Kilimworks markası altında üretilen kilimlerden örnekler
gösterilerek projenin yöresel kilim dokumacılığına katkıları ve dokuyucular üzerindeki sosyoekonomik etkileri üzerinde durulacaktır. Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren benzer
oluşumlardan örnekler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kilim, Dokumacılık, Yöresel Dokumalar, Kilimworks.
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BENEFITS OF KILIMWORKS BRAND TO LOCAL KILIM WEAVING AS A
SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT
ABSTRACT
Archaeological finds indicate that weaving started in periods before 6000 BC and most
probably in Anatolia. In this context, while weaving continues to exist as an ancient tradition
of Anatolia, carpets and kilims with regional differences in terms of patterns, motifs and colours
have been woven. Van-Hakkari region kilims are among them. On the other hand, it is seen that
the interest in weaving has decreased in recent years in the region. The reason for this is the
increase in migration from the village to the city, the ageing of the weavers, the young people
not weaving kilims and weaving not providing sufficient income. A kilim brand named
Kilimworks was created as a part of a social responsibility Project to revive the kilim weaving
of the Van-Hakkari region and provide employment to local women. With the Project, the
sustainability of production in the kilim workshops that already exist in the region was
supported, and new workshops were established. In these workshops, kilims with new patterns
formed by the effect of mainly traditional region patterns were woven. In addition, kilim orders
in special sizes, colours and patterns were received upon the request of domestic and foreign
kilim buyers. Replicas of historical kilims exhibited in many Turkish museums especially the
Van Museum, have been made. Apart from these, the designs of foreign artists were turned into
kilims. Woven kilims were presented to the buyers in various exhibitions, congresses, fairs,
bazaar and museum stores held in Turkey and abroad. Thus, kilim weaving in the region was
revived, the use of traditional patterns and the emergence of new patterns were ensured. Project;
in terms of being a source of income, it encouraged the women of the region to weave. In this
study, the characteristics of traditional Van-Hakkari kilims will be explained, examples of
kilims produced under the brand of Kilimworks will be shown, and the contributions of the
Project to local kilim weaving and its socio-economic effects on weavers will be emphasized.
In addition, examples from similar organizations in our country will be given.
Keywords: Kilim, Weaving, Local Weavings, Kilimworks.
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GLOBAL SEMBOL VE DİLLER ÇERÇEVESİNDE PLASTİK SANATLAR
PLASTIC ARTS WITHIN THE FRAMEWORK OF GLOBAL SYMBOLS AND
LANGUAGES
Mehmet Akif ÖZDAL 1
1 Sivas

Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,0000-0003-3148-8988

ÖZET
Görseller global nitelik taşıyan diller dir. Bu çerçevede Sanatın her branşında kendine özgü bir
dil vardır diyebiliriz. Bu çerçevede görsel sanatların da kendine has bir görsel dili mevcuttur.
Bu çerçevede Bahsi geçen dil görsel simgelerden oluşması ile birlikte belirtilen simgeler görsel
iletişimi ve dolayısı ile evrensel dili oluşturmaktadır. Bu çerçevede Simge, bir hayli bilim
dalında çalışılmış bir konu olmasına karşın benzer konularla karıştırılabilmektedir. Kendisi gibi
soyut bir manaya işaret eden diğer kavramlardan değişik olan özelliklerini bilmek simgeyi daha
iyi anlamaya katkı sağlayacaktır. Simgenin kendisi dışında bir hakikati göstermesi “işarette
bulunurken, gösterdiği hakikatten etkilenmesi ve çok manalı olması simgesi işaretten ayıran
özellikler arasındadır. Simgeler, özelliklerinin yanında ferdi ve toplumsal işlevlere sahiptirler.
Bu çerçevede Kültür hem üretilen, hem de paylaşılan yapısı ile toplulukların ortak değer
yaratması ile birlikte ortak manaları paylaşmasının aracıdır. Bütünlük, aidiyet, uzlaşma ve
içselleştirmeye hizmet eden kültürün mikro düzeyini ve arkaik çekirdeğini de kültür simgeleri
oluşturmaktadır. Belirli bir kültürün simgeleri başka bir kültür ile harmanlandığında benzeşir,
yine biçimlenir veyahut bir takım kültürel simgeler diğerlerini asimile eder. Bunların da
ötesinde bazı simgeler vardır ki evrenseldir. Kültürel simgeler, kültüre ait değerlerin gelecek
nesillere değişmeden aktarılmasında çok ehemmiyetli bir yere sahiptir bu manada savunucu
güç olarak da değerlendirilir.
Bu çalışmanın emeli; görsel sanatları simgeler ve bildirişim açısından irdelemek, sanatın global
dil olma boyutunu tartışmak ve görsel sanatlar eğitiminin ehemmiyetini vurgulamaktır.
Çalışmada tarama yollarından önde gelen literatür taramasından yararlanılmıştır. Ele geçirilen
belirtilere bakılırsa; iletişimde görme duyusu ehemmiyetli rol oynamaktadır, sanatın her
branşında ve sanatçının kendini dile getirmesinde simgeler tesirli olmaktadır. Sanatta
simgelerin kullanılması sanatın ileti boyutunu ve dolayısı ile evrensel dili oluşturmaktadır,
sanat; kültürün, cemiyet ve iletişim oluşmasında rol almaktadır, çocuk resimlerinde simgeler
sıkça bulunmaktadır ve çocuklar kendini dile getirmede simgeleri kullanarak ileti kurmaya
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çalışmaktadırlar. Netice olarak sanatın görsel dilini öğrenmek iletişim için ehemmiyetlidir, Bu
iletişimin ve global dilin öğrenilmesi sanat eğitimini gerekli kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Plastik sanatlar, sembol, evrensel dil, global, sanat
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SANATSAL ALANDA KABİLİYETLİ ÇOCUKLARIN NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ
QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF TALENTED CHILDREN IN THE ARTISTIC
FIELD
Mehmet Akif ÖZDAL 1
1

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,0000-0003-3148-8988

ÖZET
Toplumların iktisadi ve yaşamsal bağlamda kendilerine özgü (kendilerine has) oluşturdukları
değerler bütünü içerisinde yer alan normlar ve maddi manevi birikimlerinin tümünün istikbali
kendilerinden sonraki devamlılıklarını sağlayacak olan kuşaklar biçimlendirmekte ve
şekillendirmektedir.
Umumi nüfus topluluğu ve bütününün içlerinde yer aldıkları çevrenin normlar ve beklenen
özelliklerine uygunluk düzeyindeki gelişimsel özellikleri pedagojik seviyede bulunan ve yer
alan kapsamlı, yararlı ve üretken (eğitim verilen kişileri ilerletici nitelikte olan) bir eğitim
sürecinin bulunması toplumlarda genellikle nadir olarak rastlanılan üstün kabiliyet
Potansiyelleri bulundukları ve yer aldıkları gelişimsel düzey özelliklerine uygun ve çocukta
sahip olunan nitelikleri geliştirici özellikte oluşturulmuş izlenceler dahilindeki programların
sürekliliğinde çocukların eğitim almaları eğitim alan düzeyin bireyselliklerine ve içlerinde
bulundukları toplulukları ilerleyen süreçlerde iktisadi etmenler yanında geçmişten getirdikleri
ve bulunulan toplum tarafından bu getirilen ve benimsenen değerler ve olgular bütününü
bulunduğu düzeyden daha ileriye taşıyacak ve niteliksel ve gelişimsel olarak sıra gelen süreçten
ayrı olarak farklı ve değerli kılacaktır
Kendi gelişimsel düzeylerine uygun biçimdeki eğitimi ve eğitimleri alabilme kabiliyetine sahip
olan çocukların potansiyelleri ilk başta birlikte yaşadıkları çevresi ve yer aldığı veya alması
muhtemel

sınıf

düzeyindeki

eğitmenler

tarafından

saptanabilmektedir

Fakat bu saptamaların doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için aile ve eğitmenlerin çocuğa karşı
eğitimsel boyutta yaptıkları saptamanın çocuğun bulunduğu gelişimsel düzeydeki özellikleri
baz alınmasının yanında (göz önünde bulundurularak) kabiliyetli veya üstün kabiliyet
düzeyindeki çocukların özellikleri hakkında genel bilgi birikimlerine sahip olmaları
gerekmektedir.
Yapılmış olan çalışma sanatsal düzeyde yer alan veya alınması muhtemel kabiliyet ve niteliksel
düzeydeki çocukların genel bağlamda nitelik potansiyellerine yoğunlaşarak çevrede ve ailede

ABSTRACT BOOK

ISBN: 978-625-7341-53-0

www.karadenizkongresi.org

Page | 78

BLACK SEA SUMMIT 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
bulunan bireylerin yanında eğitmenlere rehberlik edinebilme (yol gösterebilme) gibi bazı
belirtiler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, çocuk, Kabiliyet, Sanat, Potansiyel, Nitelik
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USE OF HUMOR IN COMMERCIALS DURING THE PANDEMIC

Güldane ZENGİN
1

1

Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, ORCID ID 0000-0001-6816-1618

ABSTRACT
Brands aim to be where their target audiences are, and they also aim to have a healthy
communication with their audiences in these touch points. The time spent watching both TV
and social media content have risen in the pandemic. This makes TV commercials as well as
the content that brands share in the popular social media platform, YouTube, more important
than ever. Brands share the commercials that have been produced for TV also on their YouTube
accounts. Humor, although an effective way to attract the attention of the consumer, is a strategy
that should be carefully crafted and handled with care, since it is easy to generate negative
feedback when it is overused. Thus, it is important to assess the usage of humor in pandemic –
period advertising, and to determine the type of humor in those advertisements with it. In this
study, YouTube accounts of the brands that were featured in Brand Finance’s 2021 list of the
strongest brands in Turkey were analyzed. These brands are Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA,
Turkcell, Ülker, Opet, Akbank, YapıKredi, Ziraat Bankası, Anadolu Sigorta and Pegasus
Airlines. The videos that were posted between March-July of 2020 and the same months of
2021 were selected for comparative analysis, since these dates include both lockdowns due to
quarantine and the ease of these lockdowns.
Anahtar Kelimeler : Humor, Advertising, Brand
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TÜRK KAHVESİNİN GASTRONOMİMİZDEKİ YERİ VE KAHVE FALININ
GASTRONOMİK UNSUR OLARAK TURİST GÖRÜŞLERİN BELİRLENMESİ
Emre HASTAOĞLU 1
1

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 0000-0001-8802-6632

ÖZET
Türk kahvesi, Türkler tarafından keşfedilen kahve hazırlama ve pişirme metodunun adıdır. Özel
bir tadı, kokusu, pişirilişi ve ikramı olan Türk kahvesi nesillerdir tüketilmektedir. Hafif
kavrulmuş Türk kahvesinde 50, orta kavrulmuş kahvede 59 ve çok kavrulmuş kahvede 65 farklı
tat ve koku maddesi bulunmaktadır. Türk kahvesi, kahve falı ile geleceği anlatmak için
kullanılan tek kahve türü olup kahvehane adlı işletmelerin doğmasına yol açmıştır. Türk
kahvesi kültürü, Türkiye’de toplumun her bir üyesi tarafından uygulanmaktadır; özelikle
aileler, kap kacak üreticileri, kahvehanelerdeki usta-çıraklar, işçiler, kahve telvesi satıcıları bu
gelenekle ilgilenmektedir. Bu çalışmanın amacı Türk kahvesinin Türk gastronomisindeki yeri,
Türk kahvesinin üretim şekilleri, Türk kahve falının kültürümüzde ki yeri, Türk kahvesinin
turistler üzerinde bıraktığı etki ve yine Türk kahve falının turistler üzerinde bıraktığı izlenim ve
değerlendirmesidir. Araştırma sonuçları incelendiğinde, yabancı turistlerin büyük bir kısmının
(%53,3) Türk kahvesini beğendiği ancak Türk kahvesinin onların kahve ihtiyacını
karşılamadığı ve Türk kahvesinin tadı kadar sunumunu da önemli olduğunu belirlenmiştir. Türk
kahvesi içtikten sonra fal bakma alışkanlıklarının olmadığı ancak büyük çoğunluğunun bunu
ilginç bulduğu söylenebilir. Türk kahvesinin önemli bir gastronomik unsur olması nedeniyle
yabancı turistlerin konakladığı işletmelerde sıklıkla ikram edilmesi ve Türk kahvesinin Türk
kültüründeki yeri hakkında bilgi verilmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Türk kahvesi, gastronomi, kahve falı
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