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03.01.2020- SOSYAL BİLİMLER 

Oturum 1- Salon 1 

Saat 13:00 – 16:00 

Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Melahet Abdullayeva 

Arş. Gör. Ayşegül UYSAL 
GLİNİECKİ 

ÇEVİRİBİLİMİN KISA TARİHÇESİ VE TALİHSİZ ÇEVİRMEN ETİENNE 
DOLET 

Dr. Yeliz BOLAT 
Necibe KAYIRAN 

AKILLI SOKAK TABELASINDAN TARİHE AÇILAN PENCERE 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek GÖZE KAYA TÜRKİYE’DE EĞİTİM HARCAMALARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ (2006-2019) 

Sibel BULDUKLU “UNUTULMAYAN ÇOCUKLUK OYUNLARIMIZ” ADLI E-TWİNNİNG 
PROJESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

Halil BOLAT ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE AÇILAN KAPI: BİLİM VE 
SANAT MERKEZLERİ 
 

Dr. Yeliz BOLAT İLKOKUL İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL KAVRAMA VE 
MATEMATİKSEL İŞLEM BECERİLERİ ARASINDAKİ FARKIN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Beyhan İNCEKARA TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE İHRACAT İLİŞKİSİ ÜZERİNE 
EKONOMETRİK BİR ANALİZ 

Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İNCEKARA EKONOMİK SOĞUK SAVAŞ: TEKNOLOJİ SAVAŞLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Serpil AYTÜRE ARKAİK DÖNEM’DE İONİA BÖLGESİ’NDEKİ POLİTİK DÖNÜŞÜMLER 
Dr. Öğr. Üyesi Nur TALUY ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL RİSK ALGILARINI VE ÇEVREYE 

YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
Arş. Gör. Mehmet Emin CEYLAN YARGISAL AKTİVİZM 

Dr. Öğr. Üyesi Arif ATALAY FIKIH USULÜNDE BEYÂN ve ÇEŞİTLERİ 

04.01.2020 –   
 

Oturum-1, Salon-1 
Saat: 09:00- 11:00 

Oturum Başkanı:   Dr. Fahri ÖZSUNGUR 

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ÇARIKÇI 
Zehra KILINÇ 

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARININ DENETİMİNİN DENETÇİLER 
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Arş. Gör. Dr. Simge YILMAZ 
Dr. Öğr. Üyesi Sinem EYÜBOĞLU 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE EKONOMİK 
BÜYÜME İLİŞKİSİ 

Dr. Seyit HAYRAN 
Sinan DURU 
Aykut GÜL 

PEANUTS FARMERS' AGRICULTURAL CREDIT USAGE FROM FORMAL 
SOURCES IN TURKEY: THE CASE OF OSMANIYE PROVINCE 

Dr. Öğretim Üyesi Emrah GÜLAY THE IMPORTANCE OF STOCK MARKET IN TURKISH ECONOMY UNDER 
MACROECONOMIC INSTABILITY 

Dr. Öğr. Üyesi Sinem EYÜBOĞLU 
Doç. Dr. Kemal EYÜBOĞLU 

FİNANSAL GELİŞME VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK 

Öğr. Gör. İlknur KIRAN MORKOÇ 

ÜNİVERSİTELERDE KADINLARIN CAM TAVAN ENGELLERİNE İLİŞKİN 
ÇALIŞAN TUTUMLARI: BİR KAMU ÜNİVERSİTESİNDE ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Osman YILMAZ “FREDO ETKİSİ” VE TÜRKİYE’DEKİ BİR BÜYÜK AİLE ŞİRKETİNİN OLASI 
“FREDO ETKİSİ İLE BAŞETME YÖNTEMİ 

Doç. Dr. Gökhan KERSE 
Doç. Dr. Oktay YANIK 

TÜRKİYE BAĞLAMINDA DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN DUYGUSAL 
BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ: META- ANALİZ ÇALIŞMASI 

Dr. Fahri ÖZSUNGUR THE EFFECTS OF BOREOUT ON DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS IN 
THE WORKPLACE 



 

 

 

 

 

 

 

 

04.01.2020- EĞİTİM BİLİMLERİ 

 

Oturum-1, Salon-2 

Saat: 09:00- 11:00 

Oturum Başkanı:   Doç. Dr. Melahet ABDULLAYEVA 

Doç. Dr. Melahet ABDULLAYEVA MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 
DERS VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELDİLMESİ ARACI OLARAK 

Doç. Dr. Serkan ÜNSAL 
Büşra ÜNSAL 

TEMEL EĞİTİMDE BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENİ OLMAK 

Doç. Dr. Serkan ÜNSAL 
Selçuk KABA 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN STATÜSÜNE YÖNELİK YAPILAN 
ARAŞTIRMALARIN EĞİLİMLERİ 

Okutman Sibel BARCIN ALTIN KÖPRÜ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTABINDA (B2 SEVİYESİ) 
BULUNAN GÖRSELLERİN KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Yemliha COŞKUN 
Öğrt. Ahmet ÖNEM 

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ÖĞRENME MERKEZLERİNDE 
VE EVDE OYUN KURMA DAVRANIŞLARI 

Öğrt. Yılmaz AÇIK BİLİMKURGUNUN ALT TÜRÜ OLARAK MİZAHİ BİLİMKURGU VE 
SEÇİLMİŞ ROMANLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Dr. Rukiye KONUK ER DEZAVANTAJLI GRUPTA OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN OYUN VE 
SOSYAL BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi AKBAŞ ÜNİVERSİTE-ŞEHİR ETKİLEŞİMİ VE ALGISI: CELAL BAYAR 
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 
 

Dr. Öğr. Üyesi Selim GÜNDÜZ 
Arş. Gör. Ömür KILINÇARSLAN 

DELPHİ TEKNİĞİ KULLANILARAK YABANCI DİLDE ÜNİVERSİTE 
EĞİTİMİNİN NİTELİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

04.01.2020  TARİH 
 

Oturum-1, Salon-3 

Saat: 09:00- 11:00 

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU 

Arş. Gör. Onurcan ERDAL BURÇ TASVİRLİ BÜYÜK SELÇUKLU SERAMİKLERİ 

Öğr. Gör. Dr. Murat KARATAŞ AMASYA HALKEVİ DERGİSİ: YEŞİLIRMAK BİBLİYOGRAFYASI 

Kevser AKTAŞ İÇ AKTÖRLER EKSENİNDE İKİ DEVRİMİN ANALİZİ: 1979 İRAN VE 2011 
MISIR DEVRİMLERİ 

Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU 
Prof. Dr. Esra SARIKOYUNCU 
DEĞERLİ 
Uzm. Burak Can UĞURLUAY 

MİLLİ MÜCADELE’DE ADANA MİLLETVEKİLİ İKİ DİN ADAMI 
ABDULLAH FAİK ÇOPUROĞLU VE MEHMET HAMDİ İZGİ 

Doç.  Dr. Ayşe YANARDAĞ 
Merve Nil CANKURTARAN 

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE ADANA TİCARET ODASI 
TARAFINDAN HAZIRLANAN “ADANA’DA PAMUK MESELESİ” İSİMLİ 
ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç.  Dr. Ayşe YANARDAĞ ABDULLAH CEVDET’İN ADANA SEYAHATİ İNTİBAALARI 
 

Doç. Dr. Meryem GÜRBÜZ El-URÂZA FȊ HİKAYETİ’S SELCUKİYYE’NİN ŞİİRLERE MÜRACAATI 
ÜZERİNE BİR İNCELEME 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.01.2020  EDEBİYAT 

Oturum-2, Salon-1 

Saat: 11:30- 14:30 

Oturum Başkanı:    Doç. Dr. Sema ÇETİN BAYCANLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Murat GÖK ÇUKUROVA VE ÇEVRE İL AĞIZLARINDAKİ ORTAK EDATLARIN 

SES, ŞEKİL VE ANLAM ÖZELLİKLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ali DOĞANER ÇUKUROVA ÂŞIKLIK GELENEĞİNDE OZAN DURANOĞLU’NUN 
YERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül SUCU 
KÖROĞLU 

Uzm. Öğrt. Gülcan KOÇ 

MESNEVİ- İ ŞERİF’TE YER ALAN HZ. NÛH İLE İLGİLİ 
BEYİTLERİN TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Begüm KURT KOZAN YÖRESİ AĞITLARI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇÖZÜMLE 

Arş. Gör. Dr. Bilge KARGA GÖLLÜ ŞEVKET-İ BUHÂRÎ’NİN VATAN ALGISI 

Doç. Dr. Zülfiyye İSMAYIL NAHÇIVAN VE DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDAKİ BAZI ORTAK 

DİL ELEMENTLERİNE TEORİK BAKIŞ 
 

Doç. Dr. Sema ÇETİN BAYCANLAR REŞAT ENİS’İN TOPRAK KOKUSU ROMANINDA FOLKLORİK 

UNSURLAR 

04.01.2020-   ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

Oturum-2, Salon-2 

Saat: 11:30- 14:30 

Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Ceren YEGEN 

Dr. Mahir TERZİ FRANSIZ MODELİ VE ANGLOSAKSON MODELİ LAİKLİK 
TARTIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE FETÖ/PDY 

Salih AYGÜN ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM VE BİLGİ AKIŞININ ÇALIŞANLARIN ADALET 

ALGISINA ETKİSİ 

Mehmet KUTLU SİYASAL İKTİDAR VE AHLAK İLİŞKİSİ: IMMANUEL KANT’IN ÖDEV 
AHLAKI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Arş. Gör. Ahmet Arda ŞENSOY FIRSATLAR VE TEHDİTLER ARASINDA İSRAİL VE SURİYE İÇ SAVAŞI 

Öğr. Gör. Ali GÖK ALGI YÖNETİMİ STRATEJİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR 

DEĞERLENDİRME: IRAK SAVAŞI (2003) ÖRNEĞİ ÇERÇEVESİNDE 
PROPAGANDA 

Dr. Mevlüt KARADAĞ SAĞLIK HİZMETLERİNDE YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI 

Doç. Dr. Ceren YEGEN 

Ali Can YEGEN 

PROPAGANDA: GÜÇ, LİDERLİK VE İHTİŞAM 



 

 

 

04.01.2020 

Oturum-2, Salon-3 

Saat: 11:30- 14:30 
Oturum Başkanı:    Doç. Dr. Zuhal ERGEN 

Dr. Hacı Hayrettin TIRAŞ SEÇİLMİŞ GÖSTERGELER İLE TÜRKİYE’NİN G-20 İÇERİSİNDEKİ 
YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KOÇARSLAN 
Dr. Öğr. Üyesi Erhan KILINÇ 
Murat DEMİREL 

KAMU KURUMU ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK 
DAVRANIŞI DÜZEYİ İLE İÇSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif KARA 
Öğr. Gör. Oğuz CİĞERLİOĞLU 

BÖLGESEL DÜZEYDE TEKNOLOJİ GELİŞİM POLİTİKALARI 

Doç. Dr. Zuhal ERGEN T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞ İLE 
BİRLİKTE DEĞİŞEN ANAYASA MALİ HÜKÜMLERİMİZ VE KAMU MALİ 
KURUMLARIMIZDAKİ REVİZYON 

Doç. Dr. Zuhal ERGEN OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE TÜRK SAYIŞTAYININ TARİHSEL 
SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMİ VE GELİŞİMİ 

Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ DAİMİ KOVUŞTURMA AFFI: KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME 
Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ 7194 SAYILI KANUNLA KABUL EDİLEN KONAKLAMA VERGİSİNİN 

ADANA İLİ TURİZM VERİLERİ VE POTANSİYELİ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Arş. Gör. Dr. Rıfat KURT 
Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR 
Öğr. Gör. Erol İMREN 

İŞLETME YÖNETİMİNDE KULLANILAN BAZI GÜNCEL KAVRAM VE 
TEKNİKLER 

Mehmet ORHAN TÜRKİYE İLE BRİCS ÜLKELERİNİN İNOVASYON PERFORMANSININ 
KIYASLANMASI 

Mehmet ORHAN LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE FİLO YÖNETİMİ VE ÇOK KRİTERLİ 
KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE FİLO YÖNETİMİ YAZILIMININ 
SEÇİLMESİ 

Mehmet ORHAN BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TURİZM İŞLETMELERİNİN 
FİNANSAL PERFORMANSLARININ CRİRİC AĞIRLIKLI ARAS YÖNTEMİ 
İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

04.01.2020-  İLAHİYAT 

 

Oturum-3, Salon-1 

Saat: 15:00- 17:00 

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. İsmail ŞIK 

Prof. Dr. İsmail ŞIK 
Arş. Gör. Ömer FİDANBOY 

TÂCÜDDÎN ES-SÜBKÎ VE HALKU’l-KUR’ÂN MESELESİNE BAKIŞI 

Prof. Dr. İsmail ŞIK 
Arş. Gör. Ömer FİDANBOY 

TÂCÜDDÎN ES-SÜBKÎ VE RÜ’YETULLAH’A DAİR DÜŞÜNCELERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Arslan KARAOĞLAN NAHL SÛRESİNİN 125. ÂYETİ PERSPEKTİFİNDE DİN DİLİNİN 
YENİDEN İNŞA EDİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ 

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan DEMİR DİN ÖĞRETİMİNDE MOBİL TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 
 

Arş. Gör. Tuba ERKUT KUR’ÂN-I KERİM’İN NÜZULÜNDE TEDRİCİLİK VE MEDİNE 
DÖNEMİNDE OLUŞTURULAN İSLÂM TOPLUMUNA ETKİSİ 
 

Öğr. Gör. Dr. Ebru OKUTAN AKALIN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YEREL MEDYANIN ARTAN 
ÖNEMİ 
 

Doç. Dr. Deniz ZEREN 
Mehmet ÇELENK 

ÜLKE İTİBARININ ULUS MARKA DEĞERİ VE ÜLKE İMAJINA ETKİSİ 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 



 

 

04.01.2020-  ULUSLARARASI İLİŞKİLER - TARİH 

 

Oturum-3, Salon-2 

Saat: 15:00- 17:00 

Oturum Başkanı:   Doç. Dr. Nebahat GÖÇERİ 

Doç. Dr. Nebahat GÖÇERİ ULUSLARARASI İLK KADINLAR KONGRESİ’NE (1899)  TÜRKİYE’DEN KATILAN 

KADIN MİSYONER MARY MILLS PATRICK (1850-1940) VE TANITIMINI YAPTIĞI 

OKUL: DARÜLMUALLİMAT 

Dr. Öğr. Üyesi Sedat BİLİNİR SURİYE BÖLGESİNDEKİ PARÇALANMIŞ YAPININ HAÇLI ORDUSUNA  

SAĞLADIĞI AVANTAJ 

Neslihan DERELİ TÜRK SİYASETİNDE KADIN 

Neslihan DERELİ TÜRKİYE-İNGİLTERE ARASINDAKİ ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 

ANDLAŞMASI’NDA BAĞLAMA KURALLARI 

Arş. Gör. Dr. Seda ARSLAN DURMUŞ İŞLETMENİN, İŞYERİNİN VEYA İŞİN GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ 

NEDENLE FESİH 

Arş. Gör. Dr. Seda ARSLAN DURMUŞ BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ VE KORUNMASI 

Dr. Çiğdem KAVAK ÇEKEN OSMANLI DEVLETİNDE İKTİSADİ ADALET YAKLAŞIMI VE TOPRAK  

HUKUKUNA YANSIMALARI 

Doç. Dr. Ceyhun Can ÖZCAN 

Kaan ÇEVİKER 

TURİZM FAALİYETLERİNİN YEREL HALK TARAFINDAN NASIL ALGILANDIĞININ 

ANALİZİ: ADANA ÖRNEĞİ 

 

Hüseyin ATAŞ 

İ.Efe EFEOĞLU 

SOSYAL KİRLİLİĞİN AZALTILMASINI VE KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

SAĞLAYABİLECEK YENİLİKÇİ BİR LİDERLİK YAKLAŞIMI: AŞKIN LİDERLİK  

04.01.2020-  SOSYAL BİLİMLER 

 

Oturum-3, Salon-3 

Saat: 15:00- 17:00 

Oturum Başkanı:    Doç. Dr. Hüseyin GÜLER 
 

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TEKİN TARIM VE ENERJİ SEKTÖRLERİNDEKİ İŞLETMELERDE TİCARİ AMAÇLI DRONE 

KULLANIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TEKİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE YEŞİL İNOVASYON YÖNETİMİ 

Doç. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER 

Didem KESKİN 

SOSYOTELİST OLMA VE SOSYOTELİZM 

Ceren BÖRÜBAN CİNSİYET PARİTESİ ENDEKSİ VE SANAYİLEŞME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

Doç. Dr. Hüseyin GÜLER 

Selda SOYGÖZEN 

TÜRKİYE’DE GÖÇMEN SAYISININ MUTLULUK DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ 

Doç. Dr.  Emine YILMAZ BOLAT 

Öğr. Gör. Dr. Kerim ÜNAL 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ RESİMLER ARACILIĞIYLA BİLİM 

İNSANI KAVRAMI KONUSUNDAKİ ALGILARI 

 

H. Zeynep YELKEN 

Dr. Öğr. Üyesi Günay DENİZ DURSUN 

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNDE MUHASEBE KONTROLLERİNİN ROLÜ 

VE BİR UYGULAMA 

 

Dr. Uğur ERDOĞAN THE PACIFIC ALLIANCE AS A LATIN AMERICAN TRADE BLOCK: AN ANALYSIS 

OF TURKEY’S ECONOMIC RELATIONS WITH THE ALLIANCE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

04.01.2020-  SPOR BİLİMLERİ 

 

Oturum-4, Salon-1 

Saat: 17:00- 19:00 

Oturum Başkanı:   Prof. Dr. Yunus YILDIRIM 

Mahmut ULUKAN 

Prof. Dr. Mehmet ACET 

Yunus ŞAHİNLER 

14-16 YAŞ ARALIĞINDA LİSELERDE BASKETBOL OYNAYAN SPORCULARIN 

SPORA YÖNELİK BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ 

Gülsüm YILMAZ 

Neşe GENÇ 

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SPORCULARININ SPORTİF  

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mihriay MUSA  

Öğr. Gör. İbrahim DALBUDAK 

Gülsüm YILMAZ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN  

MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Neşe GENÇ 

Gülsüm YILMAZ 

GENÇLER KATEGORİSİNDE YARIŞAN VOLEYBOLCULARDA SPORUN YAŞAM 

BECERİSİNE ETKİSİ 

Neşe GENÇ 

Prof. Dr. Yunus YILDIRIM 

FUTBOL TARAFTARININ EVANGELİZM DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ: Adana Demirspor– Erzurumspor maçı örneği 

 

Emine DEMİR 

Doç. Dr. Ramazan ÇEKEN 

2017-2019 YILLARI ARASINDA ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN 

EĞİTİMİNE YÖNELİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ ARAŞTIRMALARIN 

İÇERİK ANALİZİ 

Emine DEMİR 

Doç. Dr. Ramazan ÇEKEN 

2000’DEN 2018’E FEN ÖĞRETİMİ PROGRAMLARINDA VÜCUT SİSTEMLERİ VE 

BEŞ DUYUNUN SARMAL YAPISININ İNCELENMESİ 

Ercan ŞİRİN 

Prof. Dr. Mehmet ACET 

Yunus ŞAHİNLER 

Engin ÇİNİBULAK 

Aşina USLULAR 

İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN SPORA KATILIM MOTİVASYONLARI VE YAŞAM 

DOYUMLARININ İNCELENMESİ 

Yunus ŞAHİNLER 

Prof. Dr. Mehmet ACET 

Ercan ŞİRİN 

Engin ÇİNİBULAK 

Aşina USLULAR 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 

ÖĞRETMENLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK TUTUMLARI 

04.01.2020 

 

Oturum-4, Salon-2 

Saat: 16:00- 18:00 

Oturum Başkanı:    Dr. Hana SHARİFİ  

Sawsan Abdul Karim GHANAWİ 

( Jinan University) 

 قطاع في للعاملين الوظيفي باألداء وعالقتها المعلومات تكنولوجيا إستخدام
 

 اإلتصاالت

Dr. Hana SHARİFİ  

Dr. Jujika QAZWİ 

( University of Algeria) 

 العاملة وغير  العاملة المرأة لدى المعرفية والمخططات الحياة جودة :المداخلة عنوان

Associate Professor  Derkach OKSANA 

( Taras Shevchenko National University) 

STATE AND TENDENCİES OF DEVELOPMENT OF AİR TRANSPORT AS A 

COMPONENT OF TOURİST İNFRASTRUCTURE OF UKRAİNE 

А.М.Дигарбаева 

профессор м.а. Р.К.Жексембиев 

профессор м.а., Е.А. Кіршібаев 

А.А.Ибраимова 

БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНДА БИОЛОГИЯЛЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ ҚОЛДАНА 
ОТЫРЫП СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІБИ ҚАБІЛЕТТІЛІКТЕРІН ДАМЫТУ 

ӘДІСТЕМЕСІ. 



 
ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRES İ 

3-5 OCAK 2020 / ADANA 

 

İÇİNDEKİLER 
KONGRE KÜNYESİ  I 

BİLİM KURULU  II 

FOTOĞRAF GALERİSİ  III 

KONGRE PROGRAMI  IV 

İÇİNDEKİLER  V 

 

 

Yazar Başlık No 

 
 Oğuzhan ÇARIKÇI 

Zehra KILINÇ 
 

SOSYAL  GÜVENLİK  UYGULAMALARININ 

DENETİMİNİN DENETÇİLER  TARAFINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
1 

Ayşegül UYSAL GLİNİECKİ 
ÇEVİRİBİLİMİN KISA TARİHÇESİ VE 

TALİHSİZ ÇEVİRMEN ETİENNE DOLET 
3 

Simge YILMAZ 

Sinem EYÜBOĞLU 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE  OKUL 

ÖNCESİ EĞİTİM VE  EKONOMİK  BÜYÜME 

İLİŞKİSİ 
4 

Yeliz BOLAT 

Necibe KAYIRAN 
AKILLI SOKAK TABELASINDAN TARİHE 

AÇILAN PENCERE 
5 

Sinem EYÜBOĞLU 

Kemal EYÜBOĞLU 

FİNANSAL GELİŞME VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ: 

TÜRKİYE  ÖRNEĞİ 
6 

Yeliz BOLAT 

İLKOKUL  İKİNCİ  SINIF  ÖĞRENCİLERİNİN 

MATEMATİKSEL  KAVRAMA VE 

MATEMATİKSEL İŞLEM BECERİLERİ 

ARASINDAKİ FARKIN İNCELENMESİ 

7 

Dilek GÖZE KAYA 
TÜRKİYE’DE EĞİTİM HARCAMALARININ 

GENEL GÖRÜNÜMÜ (2006-2019) 
8 

Sibel BULDUKLU 

“UNUTULMAYAN ÇOCUKLUK 

OYUNLARIMIZ” ADLI E-TWİNNİNG 

PROJESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN VE 

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

9 

Halil BOLAT 
ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE 

AÇILAN KAPI: BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ 
10 

Rahmi İNCEKARA 
EKONOMİK SOĞUK SAVAŞ: TEKNOLOJİ 

SAVAŞLARI 
11 
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Serpil AYTÜRE 
ARKAİK DÖNEM’DE İONİA BÖLGESİ’NDEKİ 

POLİTİK DÖNÜŞÜMLER 
12 

Nur TALUY 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL 

RİSK ALGILARINI VE ÇEVREYE YÖNELİK 

TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
13 

Mehmet Emin CEYLAN 

Murat Saltuk BİLGİLİ 
YARGISAL AKTİVİZM 15 

Arif ATALAY FIKIH USULÜNDE BEYÂN ve ÇEŞİTLERİ 16 

Zekai ÖZTÜRK 

İlknur KIRAN MORKOÇ 

ÜNİVERSİTELERDE KADINLARIN CAM 

TAVAN ENGELLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN 

TUTUMLARI: BİR KAMU ÜNİVERSİTESİNDE 

ARAŞTIRMA 

17 

Fahri ÖZSUNGUR 
THE EFFECTS OF BOREOUT ON DEPRESSION, 

ANXIETY AND STRESS IN THE WORKPLACE 
18 

Seyit HAYRAN 
Sinan DURU 

Aykut GÜL 

FACTORS AFFECTING THE PEANUT FARMERS' 
DECISIONS TO MAKE AGRICULTURAL 

INSURANCE: THE CASE OF OSMANIYE 
PROVINCE 

19 

Sedat BİLİNİR 

SURİYE BÖLGESİNDEKİ PARÇALANMIŞ 

YAPININ HAÇLI ORDUSUNA SAĞLADIĞI 
AVANTAJ 

20 

Yemliha COŞKUN 
Ahmet ÖNEM 

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ 

ÖĞRENME MERKEZLERİNDE VE EVDE OYUN 

KURMA DAVRANIŞLARI 
21 

Rukiye KONUK ER 

DEZAVANTAJLI GRUPTA OLAN VE 

OLMAYAN ÇOCUKLARIN OYUN VE SOSYAL 

BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
23 

Ferdi AKBAŞ 
ÜNİVERSİTE-ŞEHİR ETKİLEŞİMİ VE ALGISI: 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 
24 

Selim GÜNDÜZ 

Ömür KILINÇARSLAN 

DELPHİ TEKNİĞİ KULLANILARAK YABANCI 

DİLDE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİN NİTELİĞİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

26 

Onurcan ERDAL 
BURÇ TASVİRLİ BÜYÜK SELÇUKLU 

SERAMİKLERİ 
27 

Murat KARATAŞ 
AMASYA HALKEVİ DERGİSİ: YEŞİLIRMAK 

BİBLİYOGRAFYASI 
28 

Ali SARIKOYUNCU 

Esra SARIKOYUNCU DEĞERLİ 

Uzm. Burak Can UĞURLUAY 

MİLLİ  MÜCADELE’DE ADANA MİLLETVEKİLİ 

İKİ DİN ADAMI ABDULLAH FAİK 

ÇOPUROĞLU VE MEHMET HAMDİ İZGİ 
30 
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Gökhan KERSE 

Oktay YANIK 

TÜRKİYE BAĞLAMINDA DÖNÜŞTÜRÜCÜ 

LİDERLİĞİN DUYGUSAL BAĞLILIKLA 

İLİŞKİSİ:  META-ANALİZ ÇALIŞMASI 
31 

Ayşe YANARDAĞ 
ABDULLAH CEVDET’İN ADANA SEYAHATİ 

İNTİBAALARI 
32 

Ayşe YANARDAĞ 
Merve Nil CANKURTARAN 

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE ADANA 

TİCARET ODASI TARAFINDAN HAZIRLANAN 

“ADANA’DA PAMUK MESELESİ” İSİMLİ 

ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

33 

Meryem GÜRBÜZ 

El-URÂZA FȊ HİKAYETİ’S SELCUKİYYE’NİN 

ŞİİRLERE  MÜRACAATI 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

34 

Murat GÖK 

ÇUKUROVA VE ÇEVRE İL AĞIZLARINDAKİ 

ORTAK EDATLARIN SES, ŞEKİL VE ANLAM 

ÖZELLİKLERİ 
35 

Ali DOĞANER 
ÇUKUROVA ÂŞIKLIK GELENEĞİNDE OZAN 

DURANOĞLU’NUN YERİ 
36 

Nurgül SUCU KÖROĞLU 
Gülcan KOÇ 

MESNEVİ- İ ŞERİF’TE YER ALAN HZ. NÛH İLE 

İLGİLİ BEYİTLERİN 

TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

37 

Begüm KURT 
KOZAN YÖRESİ AĞITLARI ÜZERİNE 

BETİMSEL BİR ÇÖZÜMLE 
38 

Bilge KARGA GÖLLÜ ŞEVKET-İ BUHÂRÎ’NİN VATAN ALGISI 39 

Zülfiyye İSMAYIL 

NAHÇIVAN VE DOĞU ANADOLU 

AĞIZLARINDAKİ BAZI ORTAK DİL 

ELEMENTLERİNE TEORİK BAKIŞ 
40 

Sema ÇETİN BAYCANLAR 
REŞAT ENİS’İN TOPRAK KOKUSU 

ROMANINDA FOLKLORİK UNSURLAR 
41 

Mahir TERZİ 

FRANSIZ MODELİ VE ANGLOSAKSON 

MODELİ LAİKLİK TARTIŞMALARI 

ÇERÇEVESİNDE FETÖ/PDY 
42 

Salih AYGÜN 
Tolga ÖZ 

ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM VE BİLGİ AKIŞININ 

ÇALIŞANLARIN ADALET ALGISINA ETKİSİ 
43 

Mehmet KUTLU 

SİYASAL İKTİDAR VE AHLAK İLİŞKİSİ: 

IMMANUEL KANT’IN ÖDEV AHLAKI ÜZERİNE 

BİR İNCELEME 
44 

Ahmet Arda ŞENSOY 
FIRSATLAR VE TEHDİTLER ARASINDA İSRAİL 

VE SURİYE İÇ SAVAŞI 
45 



 
ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRES İ 

3-5 OCAK 2020 / ADANA 

 

Ali GÖK 

ALGI YÖNETİMİ STRATEJİLERİ ÜZERİNE 

GENEL BİR DEĞERLENDİRME: IRAK SAVAŞI 

(2003) ÖRNEĞİ ÇERÇEVESİNDE 

PROPAGANDA 

46 

Mevlüt KARADAĞ 
SAĞLIK HİZMETLERİNDE YAPAY ZEKÂ 

TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI 
48 

Ceren YEGEN 
Ali Can YEGEN 

PROPAGANDA: GÜÇ, LİDERLİK VE İHTİŞAM 49 

Hacı Hayrettin TIRAŞ 

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELER İLE TÜRKİYE’NİN G-

20 İÇERİSİNDEKİ YERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
50 

Hüseyin KOÇARSLAN 
Erhan KILINÇ 

Murat DEMİREL 

KAMU KURUMU ÇALIŞANLARININ 

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI 

DÜZEYİ İLE İÇSEL PAZARLAMA 

FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ 

52 

Serkan ÜNSAL 

Büşra ÜNSAL 

TEMEL EĞİTİMDE BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENİ 

OLMAK 
53 

Mehmet Akif KARA 

Oğuz CİĞERLİOĞLU 

BÖLGESEL DÜZEYDE TEKNOLOJİ GELİŞİM 

POLİTİKALARI 
54 

Zuhal ERGEN 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET 

SİSTEMİNE GEÇİŞ İLE BİRLİKTE DEĞİŞEN 

ANAYASA MALİ HÜKÜMLERİMİZ VE KAMU 

MALİ KURUMLARIMIZDAKİ REVİZYON 

55 

Zuhal ERGEN 

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE TÜRK 

SAYIŞTAYININ TARİHSEL SÜREÇTEKİ 

DEĞİŞİMİ VE GELİŞİMİ 
56 

Neslihan COŞKUN KARADAĞ 
DAİMİ KOVUŞTURMA AFFI: KANUN 

YOLUNDAN VAZGEÇME 
57 

Neslihan COŞKUN KARADAĞ 

7194 SAYILI KANUNLA KABUL EDİLEN 

KONAKLAMA VERGİSİNİN ADANA İLİ 

TURİZM VERİLERİ VE POTANSİYELİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

58 

Rıfat KURT 
Selman KARAYILMAZLAR 

Erol İMREN 

İŞLETME YÖNETİMİNDE KULLANILAN BAZI 
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SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARININ DENETİMİNİN DENETÇİLER 

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

THE EVALUATION OF THE CONTROL OF SOCIAL SECURITY PRACTICES BY THE 

CONTROLLERS 

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ÇARIKÇI 

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 

Zehra KILINÇ 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı 

ÖZET 

 Sosyal güvenlik, bireylerin hayatları boyunca karşılaşabilecekleri risklere ve buna bağlı olarak ortaya 

çıkan sonuçlara dair, ayrım ve ayrıcalık gözetmeksizin içinde bulundukları zaman diliminde ve 

gelecekte güvence altına alınmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem içinde sunumu gerçekleşen 

hizmetler bütününü Emekli Sandığı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 

Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)’nın birleştirildiği Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK) tarafından sürdürülmektedir. Söz konusu uygulamaların etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülmesi ile vatandaşların ekonomik ve sosyal durumuyla ilgilenilmekte, bireylerin asgari bir yaşam 

düzeyini sağlanmakta, sosyal güvenliğe ilişkin adalet temin edilmekte ve sosyal devlet olma 

anlayışının yerine getirilmesi sağlanmaktadır. SGK adına denetim faaliyetleri sosyal güvenlik 

müfettişleri, sosyal güvenlik denetmenleri ve sosyal güvenlik denetmen yardımcıları tarafından 

yapılmaktadır. Çalışmanın amacı yapılan denetimlerin süreçlerine ait bilgi verilmesi, denetim 

faaliyetlerinin uygulanması ve sonuçlarına dair değerlendirmeler yapılmasıdır. Bu kapsamda  nitel 

araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılarak çalışmanın uygulama aşaması gerçekleştirilmiş,  

devlet adına denetim faaliyetlerini yerine getiren denetçiler ile yüz yüze görüşmeler yapılarak,  

çalışmanın amacına ilişkin sorular sorulmuş ve tespitler yapılmıştır. Görüşmeler neticesinde ortaya 

çıkan bulgulardan bazıları; denetmenlerin yerinde denetim faaliyetlerinin etkinliğinin üzerinde 

durması, denetim faaliyetlerinin kayıt dışı ekonomi ile mücadele açısından önemli bir yer teşkil etmesi, 

lisans eğitiminin denetim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından yetersizliği şeklinde tespit 

edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Denetim, denetmen, sosyal güvenlik uygulamaları denetimi 

ABSTRACT 

 Social security is a system that guarantees the risks that individuals face throughout their lives and the 

consequences, without considering the difference and privilege in the current period of time and the 

future. The whole services presented in the system have been carried out by the Retirement Fund, the 

Union of Chamber of Merchants and Craftsmen, and other social insurance institution for  independent 
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self employed (Bag-Kur), and Social Insurance Institution (SKK) which has been combined as Social 

Security Institution. By carrying out these practices effectively and efficiently, the economic and social 

situation of the citizens have been taken care of, a minimum level of life has been provided to 

individuals, the justice is also available for social security and the understanding of being a social 

government is ensured. The control activities on behalf of the social security institution are carried out 

by social security inspectors, social security controllers, and social security vice controllers. The study 

aims to provide information about the processes of the controls conducted, to evaluate the practices 

and the results of the control activities. Regarding this context, using the interview techniques which 

is one of the qualitative research methods the application of the study was implemented, and 

performing face to face interviews with the controllers who are in charge of the control activities for 

government, the questions were asked in accordance with the aim of the study and the determinations 

were done. Some of the findings obtained as a result of the interviews have been determined that  

controllers pay attention to the effectiveness of the control practices, the control activities have the 

importance of struggling with the subterranean economy, and the undergraduate education has been 

insufficient for the sustainability of the control activities. 

Keywords: Control, controller, control of social security practices 
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ÇEVİRİBİLİMİN KISA TARİHÇESİ VE TALİHSİZ ÇEVİRMEN ETİENNE DOLET  

Arş. Gör. Ayşegül UYSAL GLİNİECKİ 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

ÖZET 

Çeviribilim, 1970’lerde özerkliğini ilan etmiş bir bilim dalı olarak nitelendirilmekte olsa da, varlığı 

çok daha eskilere uzanmaktadır. “Babel’den Sonra” adlı kitabında George Steiner, çeviriye dair teori, 

uygulama ve tarihi dört döneme ayırmıştır. İlk dilimi, Cicero ve Horace’den 1971’de Alexander Fraser 

Tytler’ın Çeviri Esaslar hakkında Kompozisyon adlı eserinin yayımlanmasına kadar geçen süre olarak 

tanımlamaktadır Bu dönemde çeviri ile ilgili görüşler, direkt olarak uygulama sonucu elde 

edilmektedir. İkinci dönemi, 1946’da yayımlanan Larbaud’s Sous I’invocation de Saint Jérome adlı 

yapıt ile başlatırken dönemi de teori ve yorumbilimsel sorgulamalar ile birlikte sözcük, metot ve 

çeviriye yaklaşım olarak belirtmektedir. Üçüncü dönemi, 1940’larda makineler ile yapılan ilk 

çevirilerin yayımlanması olarak gösterir ve çeviribilim çalışmalarında, yapısal dilbilim ve iletiş im 

teorileri yaklaşımlarının gelişimi olarak görülmektedir. Son dönemi ise, üçüncü dönemin başlangıcı ile 

aynı döneme denk getirmektedir. Yorumbilimin tekrar gözden geçirilmesi, mütercim tercümanlık 

alanına neredeyse metafizik sorgulamasının girmesi biçiminde tanımlamaktadır. Böylece güncel 

çeviribilim, çeviriyi diğer disiplinleri de içeren geniş bir çerçeveye oturmaktadır (Bassnett, 2002, s.48-

49). Çeviribilim, günümüzde sistematiğe oturtulmuş bağımsız bir disiplin alanı olsa da, bu konumunu 

edinene kadara geçirdiği süreçlerin ilginç olduğu öne sürülebilmektedir. Mevcut yazılı kaynaklara 

dayanarak, hem doğuda hem de batıda, dini metinlerin çevirisinin tartışılması ekseninde gelişen 

çeviribilimin temel sorunsalının çeviri stratejileri olduğu söylenebilmektedir. Sözcüğü sözcüğüne 

çeviri ve anlamına göre çeviri temelde seçilen stratejiler olarak belirtilebilirken tercih edilen strateji, 

zaman zaman tehlikeli hatta ölümcül olabilmektedir. 16. Yüzyılda yaşamı olan Fransız çevirmen 

Etienne Dolet, tercih ettiği çeviri stratejisinden dolayı talihsiz bir biçimde ölüme mahkûm edilmiş t ir. 

Bu çalışmada, çevirinin tarihsel süreçteki sorunsalları ve çevirmenlere yüklediği sorumluluklar Etienne 

Dolet örneğiyle betimleyici bir yöntem ile anlatılacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Çeviribilim, Çeviribilim tarihçesi, Etinne Dolet, çevirmen, sadık çevirmen  
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME 

İLİŞKİSİ 

Arş.  Gör. Dr. Simge YILMAZ 

Mersin Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Sinem EYÜBOĞLU 

Tarsus Üniversitesi 

ÖZET 

Bilgi ekonomisinin hüküm sürdüğü günümüzde, ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınmaları için 

nitelikli bir eğitimin en önemli ihtiyaçlar arasında olduğu bilinmektedir. Özellikle erken çocukluk 

dönemi olarak kabul edilen 0-8 yaş dönemindeki çocuklara verilen eğitimin önemi ve uzun süredeki 

çıktıları, küresel ölçekte daha fazla anlaşılmaya başlanmıştır.  Ayrıca erken çocukluk eğitimine yapılan 

yatırımın geri dönüşünün, eğitimin ileri basamaklarına kıyasla çok daha yüksek olduğu birçok  

araştırma tarafından ortaya konulmuştur. Bu nedenle bu çalışmada gelişmekte olan ülkelerin büyüme 

sürecinde okul öncesi eğitiminin önemi araştırılmaktadır. Mevcut çalışmalar daha çok ilköğret im, 

ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyi ile büyüme oranı arasındaki ilişkiyi test etmişlerdir. Bu 

çalışmada ise, diğer çalışmalardan farklı olarak ilköğretimin yanında okul öncesi eğitiminin de 

ekonomik büyümeyi ne ölçüde etkilediğinin test edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla gelişmekte olan 

22 ülkeye ilişkin büyüme denklemi 2010-2017 dönemine ait panel veriler kullanılarak Arellano ve 

Bond’un İki Aşamalı Genelleştirilmiş Momentler Tahmincisi (GMM) ile tahmin edilmiştir. Eğitim 

değişkenleri olarak, farklı eğitim seviyelerindeki okullaşma oranlarının dahil edildiği modelin 

sonuçlarına göre, gelişmekte olan ülkelerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim seviyelerinde beşeri 

sermayenin kişi başına düşen gelir artış hızında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin 

olduğu tespit edilmiştir. Dolayısı ile bulgular gelişmekte olan ülkelerde eğitime daha fazla kaynak 

tahsis edilmesinin ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişme sürecinde önemli katkılar sağlayacağını 

ortaya koymuştur. Gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere kıyasla özellikle okul öncesi okullaşma 

oranları hala çok geridedir. Dolayısı ile devletin okul öncesi eğitime yatırım yapması ve ailelerin bu 

yönde teşvik edilmesi ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkileyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Ekonomik Büyüme, Dinamik Panel Veri Analizi 

 www.iksadkongre.org Sayfa 4 özet kitabı



 

ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

3-5 OCAK 2020 / ADANA

AKILLI SOKAK TABELASINDAN TARİHE AÇILAN PENCERE 

Dr. Yeliz BOLAT 

Hitit Üniversitesi 

Necibe KAYIRAN 

MEB 

ÖZET 

Günümüzde hızla büyüyen şehirlerde sokak, cadde, mahalle ve bulvarlar da artmaktadır. Hızla artan 

bu mekânlara numara ya da adlar verilmektedir.  Sokak, cadde, mahalle ve bulvarla r bir şehrin yaşayan 

unsurları ve geçmişten günümüze aktarılan hafızaları gibidir. Bu yerlerin geçmişten gelen, günümüzde 

yaşayan öneminin geleceğe de aktarılması gerekmektedir. Bu projenin amacı, tarihte önem arz eden 

kişi ya da olguların adını alan sokak, cadde, mahalle ve bulvarlara, bu adların veriliş nedenlerini ortaya 

çıkarmak ve bu yerlere ait tabelalara karekodlar geliştirerek bu bilgileri gelecek kuşaklara aktarmaktır. 

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim yaklaşımına göre desenlenmiştir. Bu bağlamda 

çalışmada içinde yaşanılan ilde kullanılan yer adları olgu olarak ele alınmış ve bu olguları yansıtan 

kişiler ya da yakınları, dokümanlar araştırılarak olguların taşıdıkları anlamlar ortaya konmaya 

çalışılmıştır.  Çalışma Adana ilinin merkez ilçeleri olan Seyhan ve Çukurova ilçeler inde 

gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda Adana ili önem arz eden ve sıklıkla kullanılan sokak, cadde, mahalle 

ve bulvar adlarından Nesrin Olgun Sokağı, Ramazanoğlu Caddesi ve Şıh Cemil Nardalı Caddesi olmak 

üzere üç tanesi seçilmiştir. Bu yerlerin tarihi ile ilgili bilgiler, birincil kaynaklardan, literatürden, 

kişilerin yaşayan akrabalarından elde edilmiştir. Nesrin Olgun Sokağı’na adını veren Nesrin Olgun ile 

yapılan görüşme yapılarak birinci kaynaktan veri toplanmıştır. Ramazanoğlu Caddesi ile ilgili bilgiler 

bu ailenin yaşayan iki üyesinden ve dokümanlardan, Şıh Cemil Nardalı Caddesi ile ilgili bilgiler Şıh 

Cemil Nardalı’nın torunundan elde edilmiştir. Toplanan verilerin analizinde içerik analizi yapılarak, 

metinler oluşturulmuştur. Ayrıca hazırlanan metinler Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde 

seslendirilerek videolar oluşturulmuş ve kardekodlara eklenmiştir. Böylelikle üç yer için de tabelalar 

hazırlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sokak tabelaları, karekod uygulaması, yaşayan tarih. 
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FİNANSAL GELİŞME VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Sinem EYÜBOĞLU 

Tarsus Üniversitesi 

Doç. Dr. Kemal EYÜBOĞLU 

Tarsus Üniversitesi 

ÖZET 

Finansal sektörün gelişmesiyle birlikte, yoksullar, istihdam fırsatı yaratan, gelirlerinin artmasına 

yardımcı olan ve nihayetinde yoksulluğu azaltan bir küçük işletme kurabilecek sermayeye erişim 

imkanı kazanabilirler. Ayrıca finansal sektörün gelişmesi, iş fırsatlarının artmasına ve yoksulların daha 

iyi bir gelir dağılımına sahip olmasına ve dolayısıyla yoksulların yaşam standartlarını iyileşmes ine 

olanak sağlayabilecektir. Eğer finansal sistem yeterince gelişmiş değilse, bankaların kredi için 

başvuruları değerlendirme ve borç alanların performansının gözetimini sağlama konusunda yetersiz 

olması olasıdır. Finansal sektör ile yoksulluğun azaltılması arasındaki ilişkiyi inceleyen önceki 

çalışmalar farklı sonuçlara ulaşmıştır. Türkiye ile ilgili önceki çalışmalarda ise daha çok finansa l 

gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Bu çalışmada ise yoksulluk üzerinde 

finansal gelişmenin ve ekonomik büyümenin kısa ve uzun dönemli etkileri ARDL yöntemi ile 

araştırılmıştır. Ayrıca dışlanmış değişken (omitted variable bias) probleminin üstesinden gelebilmek 

için ticari açıklık ve enflasyon verileri de analize dahil edilmiştir.  Finans sektörü ve yoksulluğun 

azaltılması ile ilgili konuların kapsamlı bir şekilde araştırılmasıyla, bu çalışmanın bulgularının, ilgil i 

otoritelere yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olabilecek politikalar oluşturma konusunda önemli 

girdiler sağlaması beklenmektedir. Çalışmada, 1987-2017 dönemi için Türkiye’de finansal gelişme ve 

yoksulluk arasındaki ilişki ARDL modeli kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca ekonomik 

büyüme, ticari açıklık ve enflasyon açıklayıcı değişkenler olarak modele dahil edilmiştir. Yapılan 

analizler sonucunda Türkiye’de değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu tespit 

edilmiştir. Uzun dönemde finansal gelişme ve ekonomik büyümenin Türkiye’de yoksulluğun 

azalmasına yardımcı olduğu, enflasyonun ise yoksulluğu artırdığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, 

finansal gelişmeyi ve ekonomik büyümeyi artırmaya yönelik politikaların, şu anda Türkiye’de hâkim 

olan yoksulluğu azaltmak için kullanılabileceğini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Finansal gelişme, yoksulluk, ekonomik büyüme, ticari açıklık, Türkiye 
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İLKOKUL İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL KAVRAMA VE 

MATEMATİKSEL İŞLEM  BECERİLERİ ARASINDAKİ FARKIN İNCELENMESİ 

Dr. Yeliz BOLAT 

Hitit Üniversitesi 

 

ÖZET 

Araştırmanın amacı, ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin toplama ve çıkarma ile ilgili konunun 

kavranması ile işlem becerileri arasındaki farkı inceleyip, bu farkın öğrencilerin cinsiyeti ve 

okuduğunu anlama becerisi değişkenleri açısından anlamlı olup olmadığını araştırılmak tır. 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden nedensel araştırma kullanılmıştır.  Araştırma Adana ilinin 

Seyhan ilçesinde bulunan alt sosyo ekonomik düzeydeki bir okulda yürütülmüştür. Araştırmada 

matematiksel kavrama ve işlem becerilerini ölçmek için ikinci sınıfın ikinci ünitesindeki doğal sayılar la 

toplama ve çıkarma işlemi konuları ele alınmıştır. Bu konular ile ilgili araştırmacı tarafından kavram 

ve işlem başarı testi hazırlanmıştır. Kavram ve işlem becerisini ölçmek için hazırlanan sorular bir 

matematik öğretmeni, üç sınıf öğretmeni ve eğitim bilimleri alanında doktorasını yapmış bir uzman 

tarafından incelenmiştir. Uzmanların dönütlerine göre sorular tekrar düzenlenmiştir. Ayrıca,  Ceran, 

Yıldız ve Özdemir (2015) tarafından geliştirilen okuduğunu anlama testiyle de öğrencilerin okuduğunu 

anlama düzeyleri belirlenmiştir. Araştırma sürecinde toplanan veriler analiz edilip sunulacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Matematik eğitimi, matematiksel düşünme, okuduğunu anlama. 
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TÜRKİYE’DE EĞİTİM HARCAMALARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ (2006-2019) 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek GÖZE KAYA 
Süleyman Demirel Üniversitesi 

ÖZET 

Eğitim, bireyin yaşamı boyunca tüm kazanımlarını içeren, yeterlilik ve gelişimini sağlayan sosyal bir 

süreç olarak tanımlanmaktadır. Eğitim tüm dünyada bireyin temel hakları arasında yer almaktadır. 

Bireyden başlayarak tüm topluma yayılan uzun bir süreçtir. Yalnızca bireylerin değil toplumsa l 

gelişmenin de itici kuvvetidir ve beşeri sermaye birikiminin anahtarlarından birisi olarak 

görülmektedir. Toplumun gelişmişlik düzeyini ölçmek için kullanılan temel indikatörlerden birisid ir. 

Günümüzde tüm dünyada kabul gören sürdürülebilir kalkınma kapsamında nitelikli eğitim hizmeti 

sunulması hedeflenmektedir. Böylece beşeri sermaye birikimine yatırım yapan ülkeler nitelikli işgücü 

potansiyeli oluşturmaktadırlar. Nitelikli işgücü, yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesini ve inovatif 

buluşların gerçekleşmesini hızlandırmaktadır. Böylece mikro ve makro düzeyde dinamizm kazanan 

ülke ekonomisi büyüme ve kalkınma hamlelerinde diğer ülkelerin önüne geçme fırsatı yakalayacaktır. 

Eğitim hizmetleri, yarı kamusal niteliktedir. Topluma gerektiği miktarda arz edilmemesi durumunda 

negatif dışsallıkların yayılmasına, yeteri miktarda arz edilmesi durumunda pozitif dışsallıklar ın 

yayılmasına neden olmaktadır. Özellikle sosyal ve ekonomik açıdan dışsallıkların yarattığı negatif 

etkileri önlemek ve gidermek, pozitif etkileri ise artırmak ve yaymak amacıyla eğitim alanında kamusal 

hizmet sunulması şarttır. Ayrıca toplumda fırsat eşitliği sağlanması açısından da önem arz etmektedir. 

Söz konusu sebepler doğrultusunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim alanında kamu  

kesimi önemli harcamalar yapmaktadır. Türkiye’de toplam eğitim harcamaları içerisinde en büyük 

harcamalar kamu kesimince yapılmaktadır. 

Bu çalışmada; beşeri sermaye birikimini doğrudan ve büyümeyi dolaylı olarak etkileyen eğitim 

harcamalarının 2006-2019 arası Türkiye’de genel görünümü hakkında bilgi verilmek istenmekted ir. 

Bu çerçevede kamu kesimi eğitim harcamalarının nasıl seyrettiği rakamsal veriler yardımıyla ele 

alınmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’nin öncelikle genel ekonomik perspektifini çizebilmek için yıllar 

içerinde GSYİH ve merkezi yönetim bütçesindeki değişim ele alınmaktadır. Ardından kamu kesimi 

eğitim harcamaları; Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) harcamaları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve 

Üniversitelerin harcamaları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) harcamaları tek tek ele 

alınmaktadır. Ve merkezi yönetim bütçesi içerisinde MEB bütçesinin payı, YÖK+Üniversite ler 

bütçesinin payı, GSYİH içerisinden toplam eğitim bütçesinin payı verilmektedir. Ayrıca merkezi 

yönetim toplam yatırım harcamaları ve MEB yatırım harcamalarına da yer verilmektedir. Böylece her 

geçen yıl eğitim harcamalarındaki ve yatırımlarındaki değişimler tablolar aracılığıyla verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Eğitim Harcamaları, Türkiye. 
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“UNUTULMAYAN ÇOCUKLUK OYUNLARIMIZ” ADLI E-TWİNNİNG PROJESİNE 

YÖNELİK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 
Sibel BULDUKLU 

MEB 

 

ÖZET 

 Bu çalışmada geçmişte daha çok oynanan günümüzde unutulmaya başlamış çocuk oyunlarına yönelik 
farkındalık oluşturulmuş ve oyunlar oynatılmış oyunların öğrenciler üzerindeki etkileri 

gözlemlenmiştir. Araştırmanın amacı “Unutulmayan Çocukluk Oyunlarımız” adlı e-twinning projesine 
yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu bağlamda araştırma nitel bir çalışmad ır. 
Çalışma 7 farklı şehirde(Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, Ordu, Marmaris, Bursa, Giresun )eğitim 

gören 167 ilkokul öğrencisiyle yürütülmüştür.  Proje 2018 Eylül ayında başlamış 2019 Mayıs ayında 
bitmiştir. Her ay iki oyun seçilmiş, seçilen oyunlar hakkında öğrenciler bilgilendirilmiş, her ay iki oyun 

oynanmıştır. Proje kapsamında Bezirgânbaşı, Arapsaçı, Dokuztaş, Beştaş, Sandalye Kapmaca, Mendil 
kapmaca, Nesi var? İsim Şehir, Hayvan, İstop, Topaç çevirme, Yakar top, İp atlama, Sek sek, İstop, 
Menekşe oyunları oynatılmıştır. Proje kapsamında yapılan bütün etkinlikler düzenli olarak projenin 

twinspace sayfasında yayımlanmıştır. Proje kapsamında okullar arası işbirliğini sağlamak için çevrim 
içi toplantılar düzenlenmiş öğretmen ve öğrencilerin bu toplantılara katılması sağlanmıştır. Proje 

bittikten sonra, projeye katılan öğrencilerden projeyle ilgili değerlendirmelerini sözlü, yazılı ve görsel 
yollardan ifade etmeleri istenmiş, projeyi yürüten öğretmenlerden proje ile ilgili görüşleri açık uçlu 
sorulardan oluşan anket ile toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz ile analiz edilmiş t ir. 

Öğrenciler bu çalışmaya katılmaktan çok mutlu olduklarını okul dışında da bu oyunları oynadıklar ını 
bazı oyunları anne ve babalarıyla da evlerinde oynadıklarını ifade etmişlerdir.   Çalışmaya katılan 

öğretmenler bu tür oyunların öğrenciler arasında iletişimi güçlendirdiği, motivasyonu arttırdığı, 
öğrencilere başkalarının haklarına saygı gösterme, sorumluluk alma özdenetim, işbirliği yapma disiplin 
kendine güven duyma yenilgiyi kabul etme kazananı kutlama,  gibi davranışlar kazandırd ığı, 

başkalarının haklarını ve kendi haklarını korumayı öğrendikleri, diğer derslerin işlenişi sırasında zaman 
zaman oyunları kazanımlarla ilişkilendirerek eğlenerek kalıcı öğrenme gerçekleştiği yönünde görüş 

bildirmişlerdir. 
Anahtar kelimeler: Çocuk oyunu, proje, öğretmen ve öğrenci görüşü. 
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ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE AÇILAN KAPI: BİLİM VE SANAT 

MERKEZLERİ 

Halil BOLAT 

Adana Bilim ve Sanat Merkezi 

ÖZET 

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Türkiye’de üstün zekalı ve yetenekli çocukların eğitiminde 

önemli bir özel eğitim kurumudur. BİLSEM’ler okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki üstün 

zekalı ve yetenekli öğrencilerin beş farklı program içerisinde yeteneklerini fark etmelerini sağlamak, 

bu yeteneklerini en üst düzeye kullanmak amacıyla açılmıştır. Bu kurumlar Ankara, İstanbul, İzmir, 

Denizli ve Bayburt illerinde 1993 yılında pilot proje olarak başlamış ve daha sonra il merkezleri başta 

olmak üzere birçok ilçede de açılarak yaygınlaştırılmıştır. Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesine göre il 

merkezleri ve nüfusu yüzbini aşan ilçelerde açılabilen BİLSEM’lerin sayısı 165’e ulaşmış t ır.   

BİLSEM’lere öğrenciler üç alandan seçilir. Bu alanlar genel zihinsel yetenek alanı, resim yetenek alanı 

ve müzik yetenek alanıdır. BİLSEM’lere öğrenci seçimi için önce ilkokul öğretmenleri bir form 

doldurarak öğrenci adına başvuru yapar, daha sonra öğrenciler grup tarama uygulamasına alınır. Grup 

tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler bireysel incelemeye alınır. Bireysel inceleme sonucunda 

üstün zekalı ve yetenekli olduğu belirlenen öğrenciler BİLSEM öğrencisi olmaya hak kazanır lar. 

BİLSEM’lerde beş farklı program uygulanır. Bu programlar sırasıyla Uyum Programı, Destek Eğitim 

Programı, Bireysel Yetenekleri Keşfetme Programı, Özel Yetenekleri Geliştirme Programı ve Proje 

Üretimi ve Yönetimi Programıdır. Uygulanan programlarda zenginleştirme stratejisi temele alınarak 

etkinlikler uygulanır. BİLSEM’i kazanan öğrenci okul saatleri dışında merkeze devam eder. Dersler 

çoğunlukla akşam ve hafta sonu yapılmaktadır. Merkeze devam eden öğrenciler temel eğitime dayalı 

bilgilerini okullarında almakta, BİLSEM’de de farklı okullardan gelen benzer arkadaşları ile aynı 

ortamı paylaşmaktadırlar. Ayrıca üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler okullarında toplumla bütünleşme 

sürecini yaşarken BİLSEM’lerde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almakta ve projeler 

aracılığıyla üretme olanağına sahip olmaktadırlar. BİLSEM’lere devam eden öğrenciler in 

avantajlarının yanında bazı dezavantajlarda yaşadıkları görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilim ve Sanat Merkezi, Üstün Zekalı Öğrenci, Özel Yetenekli Öğrenci 
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EKONOMİK SOĞUK SAVAŞ: TEKNOLOJİ SAVAŞLARI 

  

Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İNCEKARA 

İstanbul Kent Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Çin, ekonomi alanında paradigma değişikliğine giderek, ihracata dayalı büyümeden, yüksek teknoloji 

ve katma değer üreten bir ekonomik anlayışa geçiş yapmıştır. Bu durum, uzun yıllardır süregelen var 

ürünleri ve fikirleri taklit ederek, ucuz işgücü vasıtasıyla dünya piyasalarına girme stratejisinin de 

değişmesi anlamına gelmektedir. ‘’Çin malı’’ olumsuz imajının hafızalardan silinmesine yönelik 

olarak, ‘’dijital ekonomi’’ inşaasına önem veren Çin, bu algıyı tersine çevirmeye başlamış t ır. 

‘’Niteliksiz Ürün’’ üreten Çin algısı yerini, ‘’Yüksek Teknoloji’’ üreten Çin olgusuna bırakmış t ır.  

Çin’in yüksek teknolojili ve katma değerli üretim girişimleri ile kısa bir zaman içerisinde süper güç 

olması öngörülmektedir. Bu öngörü, hali hazırda dünyanın en değerli şirketlerini barındıran Amerika 

Birleşik Devletleri’nin de dikkatinden kaçmamıştır. Donald Trump, Amerika Birleşik Devlet ler i 

Başkanı seçildikten sonra, dış ticaret açığını engellemek amacıyla ‘’ticaret savaşları’’ başlatmış t ır. 

Ticaret savaşları her ne kadar, Amerika Birleşik Devletleri’nin Çin karşısındaki dış ticaret açığının 

kapatılmasına yönelik olarak başlatılmışsa da, Donald Trump'ın başkan olduğu ilk yılda, Çin'le olan 

dış ticaret açığı, bir önceki yıla göre %8 artışla 375 milyar dolara çıkmıştır. İlk ülke arasındaki ticaret 

savaşlarının yönü, teknoloji savaşlarına doğru kaymaktadır. Çin’in ‘’Made in China 2025’’ stratejisi 

ile dünyanın teknolojide en büyüğü olmak istemesi Amerika Birleşik Devletleri engeliyle 

karşılaşmıştır. Bu çalışmada ABD ve Çin arasındaki teknoloji savaşlarının geleceği, küresel piyasalara 

yansımaları, diplomatik gelişmelerin ülke ekonomilerine etkileri analiz edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Ticaret, ABD, Çin 
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ARKAİK DÖNEM’DE İONİA BÖLGESİ’NDEKİ POLİTİK DÖNÜŞÜMLER                                                

                                                                                                    Dr. Öğr. Üyesi Serpil AYTÜRE 

Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü                                                                                          

 

ÖZET 

Hellen polisleri, büyüklük ve doğal kaynaklar bakımından farklılık göstermelerine rağmen 

Arkaik Çağ boyunca temel siyasi kurumları ve toplumsal gelenekleri paylaşmışlardır. Bu yerleşimler, 

paylaştıkları değerleri farklı yollardan geliştirmiş; bu bakımdan siyasi yönelişler bölgelere göre çeşitli 

özellikler kazanmıştır. Bazı rejimler, sıradan anlamlarının dışına çıkarak, daha karmaşık bir sistemin 

parçası haline gelmişlerdir.  

İonia bölgesinde de tarihi süreç içinde farklı siyasi örgütleniş biçimleri görülmüştür. Hellen 

dünyasındaki genel siyasal düzenin, M.Ö.4.yüzyıla kadar, bu sözü edilen siyasal oluşumların yan yana 

ve iç içe bulundukları bir karışımı oldukları anlaşılmaktadır. Bu nedenle Hellen dünyasının bütünü için 

geçerli bir siyasal düzenden söz etmek mümkün değildir. Bu yerleşimlerde Hellen kültür birliğinin 

varlığına rağmen bu yapıda siyasal birliğin temel bir rol oynamadığı açıklığa kavuşmaktadır. Bu açıdan 

çalışmadaki amaç, politik dönüşümlerin İonia Bölgesi’ndeki yansımalarını kavramsal boyutlar ıyla 

incelemektir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL RİSK ALGILARINI VE ÇEVREYE YÖNELİK 

TUTUMLARINI  ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nur TALUY 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

 
ÖZET 

Hızlı sanayileşme ve kentleşmenin yanı sıra artan tüketim, ciddi çevre sorunlarına yol açmaktadır. 

Çevresel değişimler ve kirlilik doğa ve insanlık için kalıcı zararların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. İnsanların bu gibi riskleri nasıl algıladıkları bu risklere karşı harekete geçebilme ler i 

bağlamında önemlidir (Steg, Van Den Berg ve Groot, çev Cicerali, 2015). Çevresel tutum ise doğal 

çevreye karşı olumlu ya da olumsuz tavır sergileme şeklinde ifade edilen psikolojik bir eğilim olarak 

tanımlanmıştır (Milfont, 2007). Birçok insan yaptığı davranışların çevre üzerindeki etkisinin 

farkında değildir. Bireylerin davranışları üzerinde yönlendirici bir etkiye sahip olan tutumlar ise 

bireyin sahip olduğu düşünce, bilgi, inanç ve değerlerin bütünüdür (Crano and Messe,1982) ve 

güdüleyici bir tepki olarak (Doob, 1947) tanımlanmaktadır. Bu nedenle olumlu çevresel tutumlara 

sahip bireylerin artması çevre dostu davranışların da artmasına neden olacaktır. Çevresel risklere 

karşı duyarlılık ve olumlu çevre tutumlarının oluşturulması için ülkemizde bu konuda araştırmalar ın 

yapılması ve sonuçlarına göre çevre eğitimlerinin arttırılmasının Türkiye’deki çevre sorunlar ına 

fayda sağlayacağı düşünülmektedir.  

Bu araştırmanın amacı,  üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarını ve çevresel risklere 

karşı algılarını ölçmek ve öğrencilerde çevre farkındalığı yaratmaktır. Ayrıca kız ve erkek 

öğrencilerin çevre yönelik tutumlarında ve çevre risklerini algılama boyutlarında farklılaşma olup 

olmadığının belirlenmesidir.  

Yöntem: Araştırmada üniversitede okuyan 182 gönüllü öğrenciye, “çevresel tutum ölçeği” ve 

“çevresel risk algısı ölçeği” ile öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini içeren yaş, cinsiyet, 

medeni durum, gelir düzeyi, vb  yanı sıra öğrencinin çevre konularına yönelik ilgisi, çevre ile ilgil i 

ders alıp almadığı, ailede çevre konularının konuşulup konuşulmadığı, çevre kuruluşlarına üye olma 

durumlarıyla ilgili çeşitli sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırmaya 68 ’i (%37) kız, 

114’ü (%63) erkek olmak üzere toplam 182 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin %40’ının 18-20 yaş 

arası, %26’sının 21-23 yaş arası ve %34,’ünün 24 yaş ve üzeri yaş grubunda yer aldığı 

görülmektedir.  

Bulgular ve Sonuç : Katılımcıların çevre konularına yönelik ilgi düzeyinin, çevre ile ilgili ders alıp 

almamalarının ve ailede çevre konularının konuşulup konuşulmamasının çevresel risk algılarını ve 

çevresel tutumlarını ne düzeyde yordadığını belirlemek amacıyla adımsal regresyon analizi 

yürütülmüştür. Bulgulara göre, öğrencilerin çevresel risk algısını üniversitede derslerde verilen çevre 

eğitimi ve çevre kuruluşlarına üye olma durumu yordarken öğrencilerin çevresel tutumlarını ise 

çevre konusuna olan ilgileri yordamaktadır. 

Bunun yanı sıra  kız ve erkek öğrencilerin çevresel tutum düzeyler i ile çevresel risk algısı alt 

boyutlarından çevresel riskler, kimyasal atık riskleri, kaynakların tükenme riskleri ve küresel çevre 
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risklerinden alınan puanlarda farklılaşma olup olmadığı t testi ile incelenmiştir. Araştırma 

bulgularına göre,  kız öğrencilerin çevresel tutum ölçeğinden aldıkları puanlar erkek öğrencilere göre 

anlamlı olarak daha fazladır. Başka bir deyişle kız öğrencilerin çevreye karşı olumlu tutumları erkek 

öğrencilere göre fazladır. Yine sonuçlar incelendiğinde çevresel risk algısı  alt boyutlarından  sadece 

küresel çevre riskleri  boyutunda cinsiyetler arasında bir farklılaşma gözlenmiştir. Buna göre, asit 

yağmuru, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi ve petrol kirliliği ile ilgili maddeleri içeren 

küresel çevre riskleri boyutunda erkeklerin puanları kızlara göre anlamlı olarak yüksek çıkmış t ır. 

Başka bir söylemle erkeklerin küresel çevre riskleri algısının kızlara göre fazla olduğu belirlenmiş t ir.   

Bulguların sonucu, üniversite eğitiminde çevre ile ilgili derslerin verilmesinin öğrencilerin  çevreye 

ilişkin ilgilerini arttıracağını ve bununla birlikte çevre bilincinin artmasına neden olacağını 

düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevresel Risk Algısı, Çevresel Tutum,  Cinsiyet farklılıkları 
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YARGISAL AKTİVİZM 

Arş. Gör. Mehmet Emin CEYLAN 

 Bayburt Üniversitesi  

Arş. Gör. Murat Saltuk BİLGİLİ 

 Bayburt Üniversitesi 

 

ÖZET 

Anayasa yargısının temel işlevi, parlamentonun yapmış olduğu yasama faaliyetler inin 

anayasaya uygunluğunu denetlemektir. Ancak anayasaların hem siyasi bir metin olması hem de genel 

ve soyut düzenlemeler içerebilmesi anayasa yargısının yaptığı denetleme faaliyetlerini sorgulanab il ir 

hale getirmektedir. Doktrinde de bu durum “yargısal aktivizm” olarak adlandırılmaktadır. Yargısal 

aktivizmin tanımı konusunda görüş birliği sözkonusu değildir. Bir tanım vermek gerekecek olursa, 

yargının hukuki denetim sınırlarını aşarak karar alması olarak ifade edebiliriz. Peki, bu durum hukuk 

tekniğine ve hukukun doğasına aykırı mıdır? Anayasaya tamamıyla aykırı olan normların iptal edilmes i 

veya temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik alınan aktivist kararlarda herhangi bir problem 

bulunmamaktadır. Buna karşın genel ve soyut ifadeler içeren düzenlemeler ile  sosyal ve ekonomik 

haklarla ilgili verilen kararlarda aynı netliğin olduğunu göremiyoruz. Bir diğer tartışmalı husus ise 

seçilmiş temsilcilerin yapmış olduğu düzenlemelerin herhangi bir temsil yetkisi olmayan yargıçlar 

tarafından iptal edilebilmesidir. Çalışmada, tüm bu mevcut görüşler ele alınmış ve çeşitli kararlar 

incelenmiştir. Son olarak ise genel bir değerlendirme yapılmış ve birtakım çözüm öneriler i 

sunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler : anayasa yargısı, yargısal aktivizm, parlamento işlemleri 

 

   

  

 

 

 www.iksadkongre.org Sayfa 15 özet kitabı



 

ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

3-5 OCAK 2020 / ADANA

FIKIH USULÜNDE BEYÂN ve ÇEŞİTLERİ 

Dr. Öğrt. Üyesi Arif ATALAY 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

Beyân Kur'an-ı Kerim 'in ve sünnetin ilgi alanına giren müşterek konulardan biridir. Beyân 

terimini, Şâfiî’nin er-Risalesinden günümüze kadar birçok eserde önemli bir yere sahip olduğunu 

görmekteyiz. Ancak beyân’ı çeşitleriyle birlikte değerlendirdiğimizde müstakil bir çalışmaya konu 

olacak kadar bir öneme sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu makalede beyân teriminin; tanımı, 

çeşitleri ve önemli bir illetlendirme yöntemi olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Bir şeyi beyândan kastedilen, o şeyden maksat ne ise o olduğunu açıklamaktır. Maksadı 

açıklamada fiil sözden önce gelir. Fiili delaletin akılla ilgisi vardır, değişme ve ihtimal söz konusu 

değildir. Sözle delalet konum itibariyle değişir veya ihtimal içermez. Bu sebeple;  ليس الخبر كالمعاينة  

“haber görme gibi değildir”, denilmiştir. 

Beyân; fiilen, sözle, hatta sukutla da olsa muradı açıklayan şeydir. Beyânın maksadı izahtır. 

Bazı âlimler beyânı delil olarak kabul ederken bazıları da delilden hâsıl olan ilim olarak tanımlar lar. 

Kimileri de beyân; şeyi kapalılık konumundan açıklık konumuna çıkartmaktır, tanımaya ihtiyaç 

duyulan konularda, kendisiyle tanımanın meydana geldiği şeydir, şeklinde ifade etmektedirler. 

Bu durumlar dışında Beyân İlmi Fıkıh Usulü kitaplarında genel itibariyle; “Beyân-ı Takrir, 

Beyân-ı Tefsir, Beyân-ı Tağyir, Beyân-ı Zaruret ve Beyân-ı Tebdil yani nesih” olmak üzere beş ana 

başlık altında ele alınmaktadır. 

Bildirimiz; özet, giriş, üç bölüm ve sonuç kısımlarından meydana gelmektedir. Sonuç 

bölümünde kendi kanaatimi ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Beyân, Fıkıh Usulü, illet. 
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ÜNİVERSİTELERDE KADINLARIN CAM TAVAN ENGELLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN 

TUTUMLARI: BİR KAMU ÜNİVERSİTESİNDE ARAŞTIRMA 

Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF 

Öğr. Gör. İlknur KIRAN MORKOÇ 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Gölpazarı MYO 

 

ÖZET 

Küreselleşme süreci ile kadınların çalışma hayatına katılım oranının artmasına rağmen üst düzey 

yönetici kadrolarında kadın çalışanların sayısının yeterli olmadığı görülmektedir. Bu duruma yol açan 

etmenlerden biri olan Cam Tavan, örgütsel önyargılar ve kalıplar tarafından yaratılan, kadınların üst 

düzey yönetim pozisyonlarına gelmelerini engelleyen görünmez, yapay engeller olarak tanımlanmış t ır.  

Çalışma teorik ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın teorik bölümünde 

konu ile ilgili literatür çalışmasına yer verilmiş olup, uygulama bölümünde ise bir kamu üniversites inin 

meslek yüksekokullarında görev yapan akademik ve idari personelin konu hakkındaki tutumlar ını 

belirlemeye yönelik anket çalışması yapılmış ve toplanan veriler, ‘‘SPSS 16.0’' bilgisayar programı 

kullanılarak analiz edilmiştir.  

Meslek yüksekokulu çalışanlarının cam tavan sendromuna ilişkin tutumları analiz sonuçlarına 

dayanılarak değerlendirilmiş ve öneriler geliştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Cam Tavan, Cam Tavan Sendromu, Kadın Yöneticiler, Üniversite 
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THE EFFECTS OF BOREOUT ON DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS IN THE 

WORKPLACE 

Dr. Fahri ÖZSUNGUR 

Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University,  International Trade and Finance  

 

ABSTRACT 

The aim of the study is to determine the effects of boreout on employee’s depression, anxiety, and 

stress levels. Furthermore, it is aimed to reveal employee’s job meaningless, employee’s job boring, 

stress factors, ways of coping and being happy under stress via interview. This study was conducted 

with 186 participants recruited from the Chambers of Commerce in Turkey. Mixed-Method Evaluat ion 

Design has been adopted in the study based on the social exchange theory, which includes quantitat ive 

and qualitative analysis methods. Findings revealed a positive association between boreout, depression, 

anxiety and stress. The coding findings confirmed the three-dimensional structure of the boreout scale 

those were the problems arising from managers, employees and working conditions. Furthermore, 

stress was perceived by the employees as three main effects in terms of keeping away, accepting and 

struggling. This is the first study that revealed the association between boreout, depression, anxiety 

and stress with mixed research methods. Theoretical background, discussion, managerial implications, 

limitations and recommendations for future studies are discussed. 

Keywords: Boreout, depression, anxiety, stress, chambers of commerce  
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FACTORS AFFECTING THE PEANUT FARMERS' DECISIONS TO MAKE 

AGRICULTURAL INSURANCE: THE CASE OF OSMANIYE PROVINCE 

 

             Dr. Seyit HAYRAN  

Cukurova University 
Sinan DURU 

Ministry of Trade of Republic of Turkey 
Aykut GÜL 

Cukurova University 
 

ABSTRACT 

 Agriculture is one of the main sectors of Turkey’s economy. Agriculture is a very risky business 
because of uncertainties inherent in weather, yields, prices, government policies, global markets, and 

other factors that impact. Agricultural insurance is one of the risk management tools to minimize the 
negative effects of these risks on farms. Agricultural insurance is very important for farm surviva l 
because of compensating the farmer's losses. This study was carried out in order to determine the 

factors affecting the peanut farmers' decisions on making agricultural insurance in Osmaniye province 
placed in the Mediterranean region where obtain the most part of peanut production in Turkey. A cross-

sectional survey method and multistage random sampling technique were used in the present study. 
The data used in the study, obtained by a questionnaire from One hundred and five farmers during the 
period of August - October 2017 in four districts of Osmaniye. Binary logistic regression analysis and 

descriptive statistics such as mean and standard deviation were used for the data analysis. Binary 
logistic regression analysis was used to determine factors affecting farmers' decisions on making 

agricultural insurance. The result of binary logistic regression analysıs showed that age, gender, 
agricultural experience and use of extension services affecting farmers' decision on making agricultura l 
insurance. 

 
Keywords: Agricultural insurance, peanuts, Turkey 
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SURİYE BÖLGESİNDEKİ PARÇALANMIŞ YAPININ HAÇLI 

ORDUSUNA SAĞLADIĞI AVANTAJ 

Dr. Öğr. Üyesi Sedat BİLİNİR 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

 

ÖZET 

1098 yılında tepeden tırnağa zırhlı, şövalye, dük ve kontlardan oluşan Haçlı orduları Antakya Kalesi 

önlerine geldiklerinde, Müslüman dünyası bu ciddi ve tehlikeli gelişmenin önemini yeterince 
kavrayabilmiş değillerdi. Bunun sebebi bölgede otorite boşluğundan kaynaklanan bölünmüş yapıydı. 
Büyük Selçuklu Devleti, Sultan Melikşah’ın beklenmedik ölümünün ardından taht mücadeleler iyle 

çalkalanmaktaydı. Bu gelişme bölge emir ve komutanların kendi çıkarları doğrultusunda hareket 
etmelerine sebebiyet verdi. Böylelikle kişisel çıkarlar her şeyin önünde tutulmaya başlandı. Tüm 

bunların üzerine bölgedeki etnik ve mezhepsel farklılıklardan kaynaklanan mücadeleler bu 
gelişmelerin tuzu biberi oldu. Özellikle Suriye Selçuklu Melikliği’nin iki kardeş tarafından yönetiliyor 
olması bölgenin güvenliği açısından az da olsa güven aşılayıcı bir durum olması gerekirken, kardeşlerin 

de (Rıdvan ve Dukak) Suriye hâkimiyeti için birbirleriyle mücadeleye tutuşması son dayanak noktasını 
da adeta yıkmış oldu. Bu bağlamda Haçlılarla mücadele için bölgeye Büyük Selçuklu komutanlarından 

Gürboğa komutası altında bir ordu gönderildi. Ayrıca bölge emirlerinin de Gürboğa’ya katılımı 
hususunda emir gelmişti. Sultan Berkyaruk’un bu emri karşısında bölgede birbirlerine düşman olan bu 
emir ve valiler mecburen aynı ordu içerisinde, birlikte savaşmak zorunda kalacaklardı. Ancak bu 

durum hiç biri tarafından arzu edilen bir gelişme değildi. Kaynaklar bize Gürboğa komutası altındak i 
Selçuklu askerlerinin sayısının Haçlılardan daha fazla olduğunu söylese de içinde bulundukları bu 

durum bir avantaj değildi. Çünkü oluşturulan bu orduda bir birlik yoktu. Emir ve komutanlar 
birbirlerinin hareketlerinden tedirgin oluyor, gelip giden elçileri gördükçe Gürboğa ile savaş sonrası 
için bölge paylaşımı konusunda bir anlaşma ya da ittifak yapıldığı düşünülüyordu. Yaşanan bu 

gelişmelerden sonra ordu komutanlarında şöyle bir algı oluştu; “Savaşı kazandıktan sonra düşmanım 
bölgede hâkimiyeti eline alacaksa, Haçlıların kazanması benim hâkimiyetimin son bulmaması için 

daha iyidir”. İşte bu algı olayın ciddiyetinin anlaşılamadığının en büyük ispatıydı. Bu bildiride birlik 
olma olgusundan kopuşun bölge kaderine olan etkileri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Suriye, Selçuklu, Haçlı, Gürboğa, Rıdvan, Dukak. 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ÖĞRENME MERKEZLERİNDE VE EVDE 

OYUN KURMA DAVRANIŞLARI 

Doç. Dr. Yemliha COŞKUN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Ahmet ÖNEM 

MEB Okul Öncesi Öğretmeni 

ÖZET  

Okul öncesi dönem, çocukların doğal ve toplumsal çevreye uyum sağlayarak, bütünleşeb ilme 

gayretinde olduğu, temel becerileri kazanmaya başladığı bir dönemdir (Arslan, 2009). Bu dönemde 

oyun çocuk açısından çok önemli bir yere sahiptir (Şahin, 2010). Oyun, çocuğun bilişsel, duygusal ve 

fiziksel gelişiminde (Egemen, Yılmaz ve Akil, 2004), nesneleri uygun bir biçimde kullanabilmesinde, 

temel yaşam ve toplumsal becerilerini kazanmasında oldukça önemlidir (Sapsağlam, 2018). Bu 

anlamda okul öncesi eğitim kurumlarının çocukların eğitsel gereksinimlerini karşılayacak nitelikte 

tasarlanmış olması gerekmektedir (MEB, 2013). Anaokullarındaki öğrenme merkezlerindeki  nesneler  

çocukların gelişim özelliklerine, ilgilerine, gereksinimlerine yönelik olmalı ve bu nesnelerin çocukların 

bireysel veya grupça oynamalarına fırsat vermesi gerekmektedir (Demiriz, Ulutaş ve Karadağ, 2011). 

Ayrıca okulun yanı sıra çocukların ev yaşantılarını da göz ardı etmemek gerekmektedir. Evdeki 

etkinlikler de oldukça önemlidir. Çocukların eğitiminde okul ile ev bir bütün olarak kabul edilebilir 

(Sezer, Yılmaz ve Koçyiğit, 2016). Ebeveynlerin, çocuklarına güven ortamı sağlayarak özgürce 

oyunlar oynayacağı, denemeler yapabileceği, girişimlerde bulunabileceği bir çevre oluşturmas ı 

çocuklar için önemlidir. Birlikte oynadıkları oyunların çocuk için eğitici ve düzeltici bir etkisi 

olduğunu bilerek hareket etmeleri gerekmektedir (Yörükoğlu, 2002). Ebeveynlerin davranışları çocuğu 

kendi haline bırakıp onunla ilgilenmemek şeklinde olmamalıdır. Ebeveynler çocukların tek başına  

oyun kurma becerisi kazanmalarına ve bunun yanında grup oyunlarına katılımlarını desteklemeye 

yönelik adımlar atarak çocuklarının oyunlarına katılmaya istekli olmaları gerekmektedir (Şahin,1993) . 

Sonuç olarak çocukların okulda ve evde sergiledikleri oyun kurma davranışı, çocukların psikososyal 

gereksinimleri, ailesiyle ve çevresiyle olan iletişimleri hakkında ipuçları vermenin yanı sıra bilimsel 

düşünme yeterliliklerini anlamak adına oldukça önemlidir. Bu bağlamda yapılan araştırma ile okul öncesi 

dönem çocuklarının, öğrenme merkezlerindeki oyun zamanında ve evde oyun kurma davranışlar ının 

incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, araştırma deseni olarak 

olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında  

Kahramanmaraş’ta devlet okulundaki bir anasınıfında öğrenim görmekte olan 11 çocuk ve 8 ebeveyn 

oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örneklem türlerinden kolay ulaşılabilir örneklem türü tercih 

edilmiştir. Çalışmanın okul ortamındaki verileri, çocukların öğrenme merkezlerinde oyun zamanında 

oyun kurma davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla elde edilmiştir. Çocukların evde oyun kurma 

davranışlarına ilişkin bulgular ise ebeveynleriyle yapılan görüşmeler yoluyla elde edilmiş t ir.  

Çalışmada çocukların öğrenme merkezlerinde oyun zamanında bireysel ve ikili grup olarak oyun 

oynadıkları, oyunların üç ile on dört dakika arası sürdüğü, daha çok sanat konulu ve sanat merkezli 

nesneleri kullandıkları, akran uyumu gösterdikleri ve birbirleriyle olumlu iletişim kurdukları 

görülmüştür. Evde ise top oyunu oynamanın yanı sıra evcilik konulu oyun tercih ettikleri ebeveynler 

tarafından belirtilmiştir. 
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DEZAVANTAJLI GRUPTA OLAN VE OLMAYAN 

ÇOCUKLARIN OYUN VE SOSYAL BECERİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

     Dr. Öğr. Üyesi Rukiye KONUK ER 

 Necmettin Erbakan Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Oyun bir çocuğun kendini en rahat ve en iyi ifade ettiği uğraştır. Hayata dair pek çok yaşam becerileri 

oyun esnasında öğrenilir ve kazanılır. Yaşama şansını yakalamış her çocuk oyun hakkını da elde eder. 

Yapılan bu araştırmanın amacı dezavantajlı olan ve olmayan 5-7 yaş aralığındaki çocukların sosyal 

becerileri ile oyun becerileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu dezavantajlı grup içinde yer alan çocuk yuvalarındak i 

çocuklar (5 çocuk), ailesi ile birlikte yaşayan çocuklar (5 çocuk), yuvada bakım ve eğitim verenler (7 

kişi) ile okulöncesi öğretmenleri (5 kişi) oluşturmuştur. Araştırmada verilerin toplanmasında veri 

toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme sonucu elde 

edilen veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Veriler yorumlanırken temalar tespit edilmiş t ir. 

Her bir tema ile ilgili kategoriler oluşturulmuştur. Araştırmada uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme 

formundan elde edilen verilerin içerik analizinde bakım verenlere ve öğretmenlere göre olumsuz 

durumla baş edebilme, isteklerini ifade edebilme, yardım ve sorumluluk alma ve devam ettirmeye 

dayalı sosyal beceri temaları belirlenmiştir. Ayrıca oyun becerisi için de oyun oynamak istediğini ifade 

etme ve bunu belli bir süre devam ettirebilme ile oyuncak tercihinde bulunma temaları belirlenmiş t ir. 

Hem dezavantajlı grupta yer alan hem de bu grupta yer almayan 5-7 yaş aralığındaki çocukların oyun 

becerilerine ve sosyal becerilerine yönelik zengin oyun ortamlarının oluşturulması ve iki alandaki 

becerinin birbirini olumlu yönde desteklediği yönünde alt kategoriler oluşturulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Dezavantajlı çocuk, oyun, sosyal beceri, çocuk yuvası. 
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ÖRNEĞİ 

UNIVERSITY-CITY INTERACTION AND PERCEPTION: CASE OF CELAL BAYAR 

UNIVERSITY 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi AKBAŞ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Coğrafya Bölümü 

 

ÖZET 

Günümüz dünyasında teknolojik alanda meydana gelişmelerde üniversiteler büyük bir öneme sahiptir. 

Üniversiteler bilimsel etkinliklerin yanında kurulduğu yerleşim birimlerini sosyo-ekonomik ve sosyo-

kültürel anlamda etkilemektedir. Günümüzde üniversiteler mevcut misyonlarının yanında yer aldıklar ı 

coğrafi birimlerde istihdam değerlerinin yükseltip, yeni iş alanlarının ortaya çıkarıp, sosyolojik yapının 

çeşitlendirerek toplumsal entegrasyonu sağlamaktadırlar. Bu anlamda üniversiteler bulundukları yerler 

için hayati önem taşımakta ve o yerin kalkınma süreçlerinde en etkili rolü oynamaktad ır. 

Üniversitelerin söz konusu rolleri sayesinde yerel halk ile göç ile gelenler arasında bir etkileşim 

kurulmakta zaman içerisinde bu bağ kuvvetlenerek ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek ikili 

ilişkilere zemin hazırlamaktadır. Ülkemizde günümüz itibariyle 206 adet üniversite bulunmaktad ır. 

Sayıları gün geçtikçe artan bu kurumlar üniversite-şehir etkileşiminine olan ilgiyi de yükseltmekted ir. 

Ancak bu akademik anlamda henüz istenilen düzeyde değildir. Bu kapsamda söz konusu çalışmanın 

amacını üniversite-şehir etkileşimini detaylı bir şekilde Celal Bayar Üniversitesi özelinde ortaya 

çıkarmak ve Manisa’ya yönelik bu etkinin yerel halk tarafından nasıl algılandığını tespit etmek 

oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda nicel ve nitel veri toplama yöntemlerinden faydalanılmış t ır. 

Alan çalışması niteliğinde olan bu araştırma kapsamında 700 katılımcıya 60 sorudan oluşan bir anket 

uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın nitel boyutunda ise şehir içerisinde faaliyet gösteren esnaflar, 

minübüs ve otobüs işletmecileri, yurt ve ev sahipleri ile avmdeki mağaza sahipleri ve çalışanları ile 

mülakatlar yapılmıştır. Bu araştırmalar Celal Bayar Üniversitesi ile yerel halk arasında sıkı ve güçlü 

bir bağın olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunun yanında üniversitenin şehrin başta ekonomik olmak üzere 

sosyolojik ve kültürel anlamda gelişim ve değişimine büyük etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu 

bağlamda Manisa halkı üniversitenin şehre olumlu katkı yaptığı yönünde bir düşünceye sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite-Şehir Etkileşimi, Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etki, Manisa 

Kenti, Celal Bayar Üniversitesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.iksadkongre.org Sayfa 24 özet kitabı



 

ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

3-5 OCAK 2020 / ADANA

ABSTRACT 

In today's world, universities are of great importance in technological developments. In addition to 

scientific activities, universities affect the settlements in which they are established in socio-economic 

and socio-cultural terms. Today, universities provide social integration by increasing employment 

values in new geographical areas, diversifying sociological structure and increasing employment 

values in their geographical units. In this sense, universities are vital for their location and play the 

most effective role in the development processes of that location. Thanks to the aforementioned roles 

of universities, an interaction is established between local people and immigrants, and this bond 

strengthens in time and prepares the ground for bilateral relations that may emerge later. There are 206 

universities in our country as of today. These institutions, increasing in number, increase the interest 

in university-city interaction. However, this is not yet at the desired level in the academic sense. In this 

context, the aim of this study is to reveal the university-city interaction in detail in Celal Bayar 

University and to determine how this effect for Manisa is perceived by local people. For this purpose, 

quantitative and qualitative data collection methods were utilized. Within the scope of this field study, 

a questionnaire consisting of 60 questions was applied to 700 participants. In the qualitative aspect of 

the study, interviews were conducted with artisans, minibus and bus operators, dormitories and 

landlords, store owners and employees in the shopping centers. These studies revealed a close and 

strong connection between Celal Bayar University and local people. In addition, it has been determined 

that the university has a great impact on the development and change of the city in the sociological and 

cultural sense, especially in economic terms. In this context, the people of Manisa have the opinion 

that the university contributes positively to the city. 

Keywords: University-City Interaction, Socio-Economic and Socio-Cultural Impact, Manisa City, 

Celal Bayar University. 
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            Dr. Öğr. Üyesi Selim GÜNDÜZ                       
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  Arş. Gör. Ömür KILINÇARSLAN 

         Adana Alparslan Türkeş BTÜ  

                                  

ÖZET 

Yabancı dilde eğitim, üniversitelerde son yıllarda popüler hale gelen olgulardan birisi olarak öne 
çıkmaktadır. Bazı yeni açılan üniversiteler ve hatta açık öğretim fakültelerinde de yabancı dilde eğitim 

veren programlar mevcuttur. Yabancı dilde verilen nitelikli eğitimin mezuniyet sonrası öğrenciler in 
özellikle özel sektörde iş bulmalarını kolaylaştırması, uluslararası arenada nispeten kendilerini daha 

rahat konumlandırabilmelerine olanak sağlaması ve özellikle akademik kariyerlerinde daha hızlı 
yükselmelerine sebep olması gibi pek çok fayda sağlayacağı açıktır. Ancak üniversitelerin yabancı 
dilde eğitim programlarını açabilmeleri için gerekli altyapıyı sağlamadan eğitim ve öğretime 

başlamaları bu alanda niteliğinin sorgulanmasına sebebiyet vermektedir. Bu bağlamda dersi verecek 
öğretim üyesinin dinleme ve konuşma gibi temel boyutlarda yeterliliğe sahip olması, dersi alan 

öğrencinin de dersi iyi derecede anlayacak ve aktif olarak katılacak düzeyde dinleme ve konuşma 
yetisine sahip olması gerekmektedir. Ancak uygulamada gerek dersi veren öğretim üyesinin gerekse  
de dersi alan öğrencinin yabancı dildeki başarısının ölçütü genellikle yabancı dilin boyutlarından 

okuma ve yazma becerisine odaklanmaktadır. Ülkemizde akademisyenlerin yabancı dil yeterliliğini 
ölçtüğü kabul edilen sınavların (YDS, YÖKDİL) sadece okuma yetisini ölçmesi ve yabancı dilde 

eğitim yapan kurumlarda bu sınavların geçerli olması bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 
yabancı dilde eğitim veren üniversitelerde özellikle teknik uzmanlık isteyen derslerin verilmes inde 
müfredatla ilgili sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Tüm bu sorunlar dikkate alındığında , 

üniversitelerde yabancı dilde eğitimin gerekli olup olmadığı, bu eğitimi alan öğrenciler üzerinde nasıl 
bir etki bıraktığı ve mezuniyet sonrası girecekleri sınavlardaki başarılarını nasıl etkilediği incelenmesi 

gereken bir sorunsal olarak dikkat çekmektedir.  

Bu çalışmada yabancı dilde alınan üniversite eğitiminin gerekliliği veya niteliğini artırmak için 
yapılması gerekenlerin neler olduğu konusu ile yabancı dildeki eğitimin öğrencilerin mezuniyet sonrası 
girmiş olduğu sınavlardaki başarısını nasıl etkilediği konusu incelenecektir. Bu kapsamda yabancı 

dilde eğitimde karşılaşılan sorunların çözümü, eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılması ve mezun 
olan öğrencilerin girdiği devlet sınavlarındaki başarısını arttırmaya yönelik neler yapılabileceğine 

ilişkin yabancı dilde eğitim ve öğretim tecrübesi bulunan dil bilimci ve akademisyenlerden oluşan bir 
uzman grubundan delphi tekniği kullanılarak görüşler alınması ve ortak bir görüş üzerinde mutabakata 
varılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Delphi Tekniği, Grup Karar Verme Teknikleri, Yabancı Dilde Eğitim. 
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BURÇ TASVİRLİ BÜYÜK SELÇUKLU SERAMİKLERİ 

GREAT SELJUK CERAMICS WITH ZODIAC IMAGERIES 

Arş. Gör. Onurcan ERDAL 

Selçuk Üniversitesi 

ÖZET 

Büyük Selçuklu seramik sanatı, yapım ve süsleme programında geçirdiği aşamalar bakımından Türk 

seramik sanatında önemli bir yere sahiptir. Astroloji, kozmos içerisindeki güçlerin, dünya üzerindek i 

enerjilerin, insanın ve insan topluluklarının üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını yorumlayan bir düşünce 

sistemidir. Bu bağlamda kendine has bir şekilde hem bazı net gerçeklerden yola çıkar, hem de bunların 

yorumlamasını yapar.  

Astrolojide gök kürede yer alan 12 takımyıldızdan her birine burç dedir. Gezegenler ile ilişkilendir i len 

ve yaygın olarak insanların karakterine etkisi olduğu düşünülen burçlar, sosyal hayattan siyasete, dini 

inançlardan edebiyata kadar birçok düşünce ve faaliyet alanında karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada 

burç tasvirli Büyük Selçuklu seramikleri ele alınarak, zengin süsleme repertuarına sahip dönemin lüks 

olarak nitelendirilen seramikleri araştırmamıza ana odak noktası olmuştur. Bu seramiklerin araştırılıp 

incelenmesi günümüzde popülerliğini yitirmiş bazı teknik ve uygulamaların geliştirilmesine imkân 

tanıyabilir. 

Anahtar Kelimeler: Büyük Selçuklu, Seramik Sanatı, Burç, Tasvir, İkonografi. 

 

ABSTRACT 

The Great Seljuk ceramic art has an important place in Turkish ceramic art in terms of the stages it has 

gone through in the making and decoration program. Astrology is a system of thought that interprets 

the effects and consequences of forces within the universe, energies on Earth, on humans and human 

communities. In this sense, it is both based on some clear facts and interpretations. 

In astrology, each of the 12 constellations in the celestial sphere is a zodiac sign. Zodiacs associated 

with planets and widely thought to have an influence on the character of humans appear in every field 

of thought and activity, from social life to politics, from religious beliefs to literature. In this study, the 

Seljuk ceramics depicting the zodiac are considered and the main focus of our research is the ceramics 

which are considered as luxury of the period with rich ornamental repertoire. The investigation and 

examination of these ceramics may allow the development of some of the techniques and possibilit ies 

that have lost their popularity today. 

Key Words: Great Seljuk, Ceramic Art, Zodiac, Depiction, Iconography. 
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AMASYA HALKEVİ DERGİSİ: YEŞİLIRMAK BİBLİYOGRAFYASI 

THE AMASYA PEOPLE’S HOUSE MAGAZINES: THE BIBLIOGRAPHY OF YEŞİLIRMAK  
 

Öğ. Gör. Dr. Murat KARATAŞ 

Abdullah Gül Üniversitesi, AİİT Bölümü 

ÖZET 

Halkevleri tek parti döneminde ulus inşa etmenin aracı olarak kullanılan ideolojik eğitim ve kültür 

kurumlarıdır. İlk olarak 1932 yılında açılan bu kurumlar Kemalizm’in ilkelerini tüm Türkiye’ye 

yaymayı amaçlamıştır. Kemalizm’in halkevleri eliyle inşa etmeye çalıştığı Türk ulusu cumhuriye tç i, 

laik, milliyetçi ve inkılâpçı nitelik taşımıştır. Amasya Halkevi de cumhuriyet yönetiminin istediği 

niteliklere sahip bilinçli bireyler yetiştirme idealini gerçekleştirme noktasında merkezle uyum içinde 

çalışmış, söz konusu temel değerleri geniş halk kitlelerine yayma amacıyla örgün eğitim dışında kalan 

halkın eğitilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir. Dil, Tarih-Edebiyat, Güzel Sanatlar, 

Temsil, Spor, Sosyal Yardım, Kütüphane-Neşriyat ve Köycülük şubelerini bünyesinde barındıran 

Amasya Halkevi 23 Şubat 1934 tarihinde açılmış ve Demokrat Parti (DP) döneminde Halkevler inin 

kapatıldığı 8 Ağustos 1951 tarihine kadar çok farklı alanlarda faaliyetlerde bulunmuştur. Bunlardan 

biri de dergi çıkarma görevi de olan Dil, Tarih-Edebiyat şubesidir. Yöreden geçen nehirden adını alan 

Yeşilırmak Dergisi, yayın hayatına Eylül 1938 tarihinde başlamıştır. Yeşilırmak Dergisi ancak 8 sayı 

yayınlanabilmiş, Nisan 1939 tarihli sayısıyla da yayın hayatı sona ermiştir. Amasya Halkevi dergisi 

Yeşilırmak, Amasya'nın mahalli tarihinde önemli bir kaynak olma özelliğini hala korumaktadır. Bu 

çalışmada Yeşilırmak Dergisi ve içeriği elde mevcut olan 8 sayı üzerinden incelenmiştir. Çalışmada 

Yeşilırmak Dergisi'nin ortaya çıkışı, dergi çıkarma süreci ve yaşanan sıkıntılar, dergide ele alınan 

konular ve derginin kapatılması ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Halkevi, Amasya Halkevi, Yeşilırmak Dergisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 

Kemalizm. 

ABSTRACT 

The People’s Houses were institutions of ideological education and culture established during the 

single-party rule in order to build a nation. First established in 1932, these institutions aimed to spread 

the principles of Kemalism to the whole Turkey. The Turkish nation to be built through the people’s 

houses would be republican, secular, nationalist and reformist. The Amasya People’s House carried 

out its work in line with the center’s ideal of raising conscious individuals who possess qualities asked 

by the republican government and undertook its share of responsibilities to educate people left outside 

of formal education with the aim of disseminating the said fundamental values to more people. The 

Amasya People’s House was founded on February 23, 1934, and operated in many different areas such 

as the studies of Language, History-Literature, Fine Arts, Representation, Sports, Social Help, Library-

Publishing, and Villagism until August 8, 1951 when the People's Houses were closed during the 

Democrat Party (DP) period. One of its branches, the Language, History-Literature, also has the task 

of issuing journals. Yeşilırmak Magazine, which took its name from a river passing through a local 
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area, started publishing in September 1938. Yeşilırmak Magazine could only publish 8 issues and was 

terminated on April 1939. The Amasya People’s House Magazine Yeşilırmak still remains as an 

important source in Amasya's local history. In this study, Yeşilırmak Magazine and its contents will be 

examined through the 8 numbers available. Within this study, the establishment history of the 

magazine, processes followed during publications, issues occurred after publications, scope of the 

articles in the magazine, and its termination are discussed.  

Key Words: People’s Houses, Amasya People’s House, Yeşilırmak Magazine, Republican People’s 

Party, Kemalism. 

 

 

 www.iksadkongre.org Sayfa 29 özet kitabı



 

ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

3-5 OCAK 2020 / ADANA

MİLLİ MÜCADELE’DE ADANA MİLLETVEKİLİ İKİ DİN ADAMI ABDULLAH FAİK 

ÇOPUROĞLU VE MEHMET HAMDİ İZGİ 

TWO RELIGIOUS MAN ADANA DEPUTY IN THE NATIONAL STRUGGLE ABDULLAH 

FAİK ÇOPUROĞLU AND MEHMET HAMDİ İZGİ 

Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

Prof. Dr. Esra SARIKOYUNCU DEĞERLİ 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  

Burak Can UĞURLUAY 

(Tarih Bilim Uzmanı) 

 

ÖZET 

Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi’ni 

imzalamıştır. Adana, önce İngilizler sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. İngilizler in 

işgalinde Adana’da önemli hadiseler yaşanmamıştır. Ancak Fransızlar ve Ermenilerin her geçen gün 

artan saldırıları karşısında halkta işgale karşı bir tepki ve nefret oluşmuştur. Bu durumda, halk Fransız 

ve Ermenilere karşı mücadele etmek zorunda kaldı. 

Din adamları da bu mücadelenin başta dini meşruiyetini ortaya koyarak bu mücadelede büyük 

yararlılıklar göstermişlerdir. Çalışmamızda Adana Milletvekilleri Abdullah Faik Çopuroğlu ve 

Mehmet Hamdi İzgi’nin Milli mücadeledeki hizmetleri arşiv belgelerinden de yararlanılarak ele 

alınacaktır. 

Anahtar Kelimler: Milli Mücadele, Müftü, Karaisalı, Adana, Abdullah Faik Çopuroğlu, Mehmet 

Hamdi İzgi 

ABSTRACT 

Ottoman State, which was defeated in the First World War, signed Mondros Treaty on October 30, 

1918. Adana was first occupied by the English, then by the French. No important event occurred in 

Adana during the invasion of the English. In the face of increasing attacks of Armenian people with 

the French, a reaction and hatred occurred in people against the invasion. In this case, the locals had to 

struggle against the French and Armenians. 

 The religious men showed great benefit in this struggle by revealing the religious legitimacy of this 

struggle. In this study, Adana’s deputys Abdullah Faik Çopuroğlu and Mehmet Hamdi İzgi the National 

Struggle will also be exploited through archival documents.   

Key Words: National Struggle, Müfti, Karaisalı, Adana, Abdullah Faik Çopuroğlu, Mehmet Hamdi 

İzgi 
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TÜRKİYE BAĞLAMINDA DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN DUYGUSAL BAĞLILIKLA 

İLİŞKİSİ: META-ANALİZ ÇALIŞMASI  

Doç. Dr. Gökhan KERSE 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Doç. Dr. Oktay YANIK  

Yüksek İhtisas Üniversitesi 

ÖZET  

Dönüştürücü liderlik, çalışanların kişisel çıkarlarını aşıp örgüt amaçlarına bağlı olmasını sağlama ve 
söz konusu amaçları başarması için onları güçlendirme sürecidir. Duygusal bağlılık ise çalışanlar ın 

örgütle duygusal olarak bağ kurmaları, örgütün bir parçası olarak hissetmeleri ve örgütsel faaliyet lere 
istekli bir şekilde katılmaları durumudur. Bu çalışmada dönüştürücü liderlik ile duygusal bağlılık 

arasındaki ilişki ele alınmış ve ilişkinin tespiti için korelasyonel meta analiz kullanılmıştır. Kavramlar 
arasındaki ilişki Türkiye’de yapılmış makale yayınları değerlendirmeye alınarak incelenmiş t ir. 
Öncelikle üniversite veri tabanı ve Dergipark kullanılarak araştırma kavramları arasındaki ilişkiyi ele 

alan çalışmalar tespit edilmiştir. Daha sonra belirlenen seçim ölçütleri dikkate alınarak elemeler 
yapılmış ve ölçütleri karşılayan 13 çalışma belirlenmiştir. Bu çalışmalar farklı birçok sektörden ve 

meslekten çalışanlar örnekleminde yapılmıştır. Meta-analiz CMA 3.0 istatistiksel paket programı 
kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada yayın yanlılığının tespiti için Huni Grafiğine, Begg ve Mazumdar 
sıra korelasyonu değerlerine ve Classic fail-safe N analiz değerine bakılmış ve yanlılığın bulunmad ığı 

tespit edilmiştir. Akabinde heterojenlik testi değerlerine bakılmış ve heterojenlik kriteri sağlanmış t ır. 
Bu bulgunun elde edilmesiyle rastgele etkiler modeline göre dönüştürücü liderlik ile duygusal bağlılık  

arasındaki ilişkiye bakılmıştır. İlişkinin 0,489 etki büyüklüğünde pozitif yönde olduğu gözlenmiş t ir. 
Dolayısıyla dönüştürücü liderliğin algılanmasının duygusal olarak bağlılığı güçlendird iği 
belirlenmiştir. Bulgular yorumlanarak literatürdeki çalışmalarla karşılaştırılmış ve kısıtları belirtilerek 

gelecek çalışmalara önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Dönüştürücü Liderlik, Duygusal Bağlılık, Meta-Analiz  
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ABDULLAH CEVDET’İN ADANA SEYAHATİ İNTİBAALARI 

Doç. Dr. Ayşe YANARDAĞ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
 

ÖZET 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini ve Cumhuriyet’in ilk yıllarını yaşamış olan Abdullah Cevdet 

Türk tarihinde önemli bir kişiliktir. Özellikle düşünce tarihi açısından batıcı fikirleri ile tanınmış t ır. 

Çeşitli kitap ve yazılarında özellikle İçtihat Dergisinde yazmış ve görüşlerini ortaya koymuştur. Bu 

yönüyle tanınan Abdullah Cevdet’in bir başka özelliği seyahat ettiği yerler hakkında gördüklerini ve 

edindiği izlenimlerini yazmış olmasıdır. Abdullah Cevdet 1927 yılında trenle Adana’ya çıktığı 

seyahatindeki izlenimlerini İçtihat’ın 15 Teşrinievvel 1927, 15 Kânunuevvel 1927, 1 Kânunusani 1928, 

15 Kânunusani 1928, 1 Mart 1928, 1 Haziran 1928 tarihli sayılarında yayınlamıştır. Cumhuriye t’ in 

yeni kurulduğu bu yıllarda yazılan seyahat notları yerel düzeyde ülkenin içinde bulunduğu durumu ile 

Osmanlı’dan devr alınan yapıyı göstermesi ve tarihe ışık tutması açısından değerlidir. Bu seyahatinde 

trenle geçtiği yerler Eskişehir, İzmit, Ankara hakkında da bilgi vermiştir. Ancak asıl önemli ve geniş 

bilgiyi Adana hakkında vermiştir. Abdullah Cevdet 1927 yılı itibariyle Adana hakkında verdiği zirai, 

ekonomik, coğrafi, sosyolojik, kültürel dikkat çekici bilgiler şehircilik tarihi açısından kıymetli bilgiler 

içermektedir. Adana’nın tarımsal potansiyeli Mısır ile kıyaslanırken yapılan tarımsal yanlış lara 

değinmiştir. Arttırılacak tarımsal potansiyelin ekonomik getirisi vurgulanmıştır. Bunun dışında 

nehirlerinden ve diğer coğrafi imkânlardan bahsetmiştir. Ayrıca bölgedeki nüfus yapısı, eğitim, ticaret, 

demiryolları, hayvancılık hakkında bilgi vermiştir. Bu çalışmada Abdullah Cevdet’in sadece Adana 

hakkında İçtihat’ta yazdıkları transkript edilmiş ve değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adana, tarım, pamuk, ekonomi.   
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE ADANA TİCARET ODASI TARAFINDAN 

HAZIRLANAN “ADANA’DA PAMUK MESELESİ” İSİMLİ ÇALIŞMANIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç.Dr. Ayşe YANARDAĞ 

Cumhuriyet Üniversitesi  

Merve Nil CANKURTARAN 

Cumhuriyet Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi) 

ÖZET 

Osmanlı Devleti’nin yıkılışındaki sebeplerden birisi olan ekonomik geri kalmışlık devletin son 

dönemlerinde fark edilmeye başlanmış ve bir takım çalışmalar yapılmıştır. Fakat bu konudaki 

çalışmalar Birinci Dünya Savaşı’na girilmesiyle başarılı olamamış ve Osmanlı Devleti yıkılmış t ır. 

Osmanlı’daki bu çalışmalar Cumhuriyet döneminde daha hassas bir şekilde devam etmişt ir. 

Cumhuriyeti kuran kuşak ekonomik kalkınmada tarımsal üretimin arttırılması ve geliştirilmesi için 

tarım politikaları belirlemiştir. Bu bağlamda önemli bir tarımsal ürün olan ve Birinci Dünya Savaşı 

sırasında azalan pamuk üretimi hakkında da politika geliştirilmeye çalışılmıştır. Dünyada ve 

Türkiye’de tarımına son derece önem verilen ve insan yaşamının temel ihtiyaçlarını karşılayan 

bitkilerden biri olan pamuk da ekonomik kalkınma sürecinden payına düşeni almıştır. Pamuğun önemli 

merkezlerinden olan Adana’da aslında çok uzun yıllardan beri pamuk tarımı yapılmıştır. 19. Yüzyıl ın 

ortalarına kadar ancak bölge ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan pamuk tarımı özellikle Amerikan 

İç Savaşı’nın çıkmasından sonra önemini daha da artırmıştı. Pamuk ticaretinin düzenli bir şekilde 

yapılmasını sağlamak amacıyla 1894 yılında kurulan Adana Ticaret Odası da bu konu üzerinde durmuş 

ve 1925 yılında Adana’da ikincisi düzenlenen Pamuk Kongresi sırasında bir takım yayınlarda 

bulunmuştur. İşte bunlardan biri de devam etmekte olan tezimizin bir bölümünü içeren “Adana’da 

Pamuk Meselesi” isimli yayındır. Bu yayında pamuğun Türkiye ve Dünya için önemine değinilmiş, 

bölgede üretilecek pamuktan daha fazla verim alabilmek için neler yapılabileceği üzerinde durulmuş 

ve ülkemizde çıkarılan pamuk miktarı ile diğer ülkelerin durumları karşılaştırmalı bir şekilde 

sunulmuştur. Bunların yanında pamuk inkılabımızın henüz pek noksan olduğuna da dikkat çekilmiş t ir. 

İşte bu çalışmada Adana Ticaret Odası tarafından tertip edilen “Adana’da Pamuk Meselesi’ isimli 

yayın incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Tarım, Adana Ticaret Odası, Ekonomik Kalkınma 
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El-URÂZA FȊ HİKAYETİ’S  SELCUKİYYE’NİN ŞİİRLERE 

MÜRACAATI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Doç. Dr. Meryem  GÜRBÜZ 

Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı 

ÖZET 

Ortaçağ Türk tarihinin kaynak yazarları eserlerinde çeşitli vesileler ile şiirlere müracaat etmişlerd ir.  

Konumuz olan el-Urâza fî hikayeti’s Selcukiyye de bunlardan bir tanesidir. el-Urâza ’nın müellifi, 

Muhammed b. Muhammed b. Abdullah b. Nizâm el-Hüseynî el-Yezdî’dir. Eser,  711 (1281-1282) 

yılında kaleme alınmıştır. Yazarı hakkında detaylı bilgimiz yoktur. Onun, İlhanlılar zamanında 

yaşadığını, müztevfî ve vezir olmasından hareketle iktidar çevresine yakın olduğunu, Olcaytu Han 

(1304-1316) ve  Ebû Said Bahadır Han (1317-1335) devirlerinde devlet görevinde bulunduğunu ve 

734 (1342-1343) yılında vefat ettiğini biliyoruz. Şiî olan müellif, eserini Farsça yazarak, Reşîdüddin 

Fazlullah (ö. 718/1318)’a takdim etmiştir. 

Yazar eserinde Selçuklu tarihini, başlangıcından Tuğrul b. Arslanşah (572-590/1177-1194) zamanının 

sonuna kadar ele almıştır. Eser ilk kez, Karl Süssheim tarafından ilave notlar ve mukaddime ile şark 

baskısı olarak Kahire’de (1908) garb baskısı olarak da  Leiden (1909) ’de tab edilmiştir .  Biz bu 

çalışmamızda el-Urâza ‘nın 1979 yılında Bağdat’ta yayınlanan, Abdülnaim Muhammed Hasaneyn ve  

Hüseyin Emin tarafından yapılan Arapça çevirisini kulland ık. 

Çalışmamızda amacımız, bir ortaçağ Türk tarihi yazarının eserinde şiirlere neden ve nasıl müracaat 

ettiğini ortaya koymaktır. Bunu yaparken de şöyle bir yöntem takip ettik: İlk önce eserin şiirlere 

müracaatını teker teker inceledik. Sonra, yazarın kaynaklarını da göz önünde bulundurarak şiirlere 

yaptığı atıfları devrin yazım geleneği içerisinde ele almaya çalıştık. Bu yöntemle incelemeye 

çalıştığımız el-Urâza ‘nın yazımında şiire müracaatı nasıl yaptığını öğrenmeye çalıştık. Bunun 

sebeplerini tasnif ettik. Çalışmamızın sonunda da müellifin siyasi tarih anlattığı eserinde şiirlere 

başvurusunun günümüz tarihçisine ne öğreteceği sorusunu cevaplamaya çalıştık.  

Anahtar kelimeler: el-Urâza fî Hikayeti’s-Selcukiyye, Selçuklular, şiir 
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ÇUKUROVA VE ÇEVRE İL AĞIZLARINDAKİ ORTAK EDATLARIN SES, ŞEKİL 

VE ANLAM ÖZELLİKLERİ 

  
 

Dr. Öğr. Üyesi Murat GÖK 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, Anadolu ağız grupları içinde Batı Grubu Anadolu Ağızlarına dâhil olan Çukurova ve 

Çukurova çevresinde yer alan il ağızlarının bölge için karakteristik ağızları seçilmiştir. Belirlenen ve 
üzerinde çalışılan Anadolu ağızlarında ortak olarak kullanılan edatlar tespit edilmiştir. Bu edatlar 

birbirinden ayrılarak sınıflandırılmış: edatlar, bağlaçlar, ünlemler alt başlıkları altında incelenmiş t ir. 
Tespit edilen edatlar her ilin ağzında nasıl kullanılıyorsa kendi karakteristik şekil, ses özellik ler i 
bozulmadan ele alınmıştır. İncelenen edatların aynı zamanda kullanıldığı ağız bölgesindeki anlamlar ı 

da tespit edilmiştir. Edatların anlamları edatın kullanıldığı il ağzının özelliğine göre çeşitlil ik 
göstermiştir. Bir edatın Çukurova ve çevre il ağızlarında birden çok ses, şekil ve anlamı ortaya 

çıkabilmiştir. Edatlar incelenirken bu ses, şekil, anlam farklılıkları göz önüne alınmıştır. Edatların ses 
özellikleri incelenirken edatın kullanıldığı ağzın ses özelliklerinin bozulmamasına dikkat edilmiş: uzun 
ünlülere, kısa ünlülere, ara ünlülere, ara ünsüzlere, ses düşmelerine, hece düşmelerine, ulamalara dikkat 

edilmiştir. Edatların şekil özellikleri, edatların kullanıldığı ilin ağzına uygun olarak kaydedilmiş t ir. 
Bunda amaç tabloda gösterilen edatların benzer ve farklı şekillerini aynı tabloda göstererek aynı edatın 

farklı ağızlardaki şekillerini somut olarak ortaya koyabilmektir. İncelenen edatların anlamları da 
tabloya yazılmıştır. Böylece aynı edatın farklı il ağızlarında benzer ve farklı anlamları aynı tabloda 
gösterilmiştir. Edatların çeşitleri, Çukurova ve çevre il ağızlarının içinde farklılık ve benzerlik gösteren 

özellikleri tablolar içinde karşılaştırılmıştır. Her tablonun altına o edatı bulunduran illerin ağızlar ının 
ses, şekil, anlam farkları veya benzerlikleri yorumlanmıştır. Bu çalışmalar yapılırken edatlar 

kullanıldıkları il ağzının cümleleri içinde incelenmiştir. Bu şekilde edatın cümle bağlamındaki anlamı 
da doğru tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylece edatların farklı ağızlardaki işlev, ses, yapı ve anlamlar ı 
karşılaştırılmıştır. Bu çalışmayla Çukurova ve çevre il ağızlarının edatlar bağlamında benzer veya 

farklı ilişkileri ortaya konmaya çalışılmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: Dil, Edatlar, Anadolu Ağızları, Çukurova, Farklılaşma. 
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ÇUKUROVA ÂŞIKLIK GELENEĞİNDE OZAN DURANOĞLU’NUN YERİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali DOĞANER 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
 

ÖZET 

Çukurova, 17. yüzyılda Karacaoğlan’la başlayan ve 19. yüzyılda Dadaloğlu ile devam eden âşıklık 
geleneğinin günümüze gelinceye kadar canlı olarak sürdüğü bölgelerimizden birisidir. Bu iki isimden 

sonra Âşık Feymanî (1942-…), Âşık Hacı Karakılçık (1948-…), Âşık İmamî (1954-2012), Âşık 
Ferrahî (1934-1969) gibi temsilcileriyle söz konusu gelenek bölgedeki varlığını koruyabilmiş t ir. 
Günümüzde âşık, ozan, halk şairi, şair olarak nitelendirilen ve farklı yaş gruplarından oldukları görülen 

sanatçılar, âşık tipinin çeşitli özelliklerini taşımakta ve eserlerinde âşık tarzı şiir geleneğini kimi 
yönleriyle takip etmektedirler. Kendisini ozan olarak tanımlayan ve şiirlerinde Duranoğlu mahlas ını 

kullanan Mahmut Eynallı da bu sanatçılardan birisidir. Mahmut Eynallı; 1956 yılında, Andırın’ ın 
Beşbucak köyünün Eynallı obasında dünyaya gelir. Tarihi Maraş kervan yolu üzerinde bulunan 
köyünde âşıkların, hikâyecilerin, ağıtçıların bulunması onun çocukluk döneminden başlayarak sözlü 

kültürle tanışmasına fırsat oluşturur. Dedesi okumayı bilmediğinden Karacaoğlan’ın, Dadaloğlu’nun, 
Afşinli Derdiçok’un, Âşık Veysel’in şiirlerini; Abdulvahap Kocaman’ın destanlarını kendisine 

okumasını ister. İlkokul öğretmeni, türkü söylemesi için cesaretlendirir ve ona bilmediği türküler i 
öğretir. Ortaokul ve lise yılları Osmaniye’de şiir ve müzikle iç içe geçer. Urfa Eğitim Enstitüsünü 
bitirdikten sonra yurdun çeşitli yerlerinde 27 yıl öğretmenlik yapar ve 2006 yılında emekli olur. 2004 

yılında yerleştiği Osmaniye’de sanat çalışmalarını sürdürmektedir. Ozan Duranoğlu bağlama çalar; 
fakat badeli bir âşık değildir. Doğaçlama söyleme yönü çok güçlü olmasa da, yazdığı şiirler âşık tarzı 

şiir geleneğine uygundur. Şiirlerinden 19 tanesini türkü olarak söylemektedir. Bunun dışında, 
repeturtuvarında ustasına ait türküler ve popüler parçalar bulunmaktadır. Ustası Andırınlı Âşık Ali 
(1948-1987) olmakla birlikte Âşık Feymâni’nin de onun sanatı üzerinde etkisi ve katkısı vardır. 

Eserlerini internet ortamında, gazete ve dergilerde yayımlamaktadır. İlk kitabı olan “Sevda Çıkını” 
2008 yılında yayımlanmıştır. Bu bildiride, Çukurova âşıklık geleneğinden kısaca bahsedildikten sonra 

Ozan Duranoğlu, hayatı ve sanatı yönleriyle tanıtılacak ve gelenek içindeki yeri ortaya konulmaya 
çalışılacaktır.  
 

Anahtar Kelimeler: Çukurova, Âşıklık Geleneği, Ozan, Şâir, Şiir. 
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MESNEVİ- İ ŞERİF’TE YER ALAN HZ. NÛH İLE İLGİLİ BEYİTLERİN  

TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül SUCU KÖROĞLU 

 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Uzm. Öğrt. Gülcan KOÇ 

Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Mevlâna ve Mevlevilik Ana Bilim Dalı YL Mezunu 

ÖZET 

Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde geniş bir şekilde tanıtılan ve “ulü’l-‘azm” olarak isimlendir i len 
beş büyük peygamberden ilki Hz. Nûh’dur. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Nûh28 surede anlatılır ve toplam 

43 yerde ismen zikredilir. 71. sure olan ve Hz. Nûh’un tevhit mücadelesinin anlatıldığı sure, Nuh 
(AS)’ın adı ile müsemmadır. “Nûh” kelimesi çok ağlayıcı manasına gelir. Nûh (A.S.)’a, kendisine 
inananların sayıca azlığı nedeniyle çok çaba sarf etmesi ve ağlayıp inlemesinden dolayı bu isim 

verilmiştir.Kur’an- ı Kerim’de Hz. Nuh; şükreden (İsrâ, 17/3), kul (Kamer, 54/9), mübârek (Hûd, 
11/48),mürsel (Şu‘arâ, 26/105), resûl (Şu‘arâ, 26/107), apaçık uyarıcı (Zâriyât, 51/50), muhsin (Sâffât, 

37/80), mü’min (Sâffât, 37/81), gibi sıfatlarla anılmaktadır.Hz. Nûh’un peygamber olarak gönderild iği 
kavim putpereslikten vazgeçmemiş,Nûh (A.S.)’a çok az sayıda insan inanmıştır. 

Hz. Mevlâna, Mesnevi-i Şerif’te Nûh (A.S.)’la ilgili önemli tespitlerde bulunmaktadır. Hz. Nûh ile 
ilgili hususlar, Mesnevi’nin toplam 102 beytinde geçer.Bu beyitleri konularına göre tasnif 

edersek;78’inintufan hadisesi ve Nûh (A.S.)’ın kendisine inanan çok az sayıda insanla birlikte, kendi 
yaptığı gemi ile kurtuluşu;7’sininNeciyyullâh oluşu;17’sininise kavmiyle mücadelesikonular ıyla 

alâkalı olduğunu görürüz. 

Bu tebliğde; Mesnevi-i Şerif’in Farsça orijinal metninin baştan sona taranması neticesinde elde 
ettiğimiz Hz. Nûh ile ilgili beyitlerin muhtelif tercüme ve şerhlerden istifade edilerek konularına göre 
tasnifi ve farklı açılardan değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nûh (A.S.), Kıssa, Gemi, Hz. Mevlâna. 
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KOZAN YÖRESİ AĞITLARI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇÖZÜMLE 

Dr. Öğr. Üyesi Begüm KURT 

Çağ Üniversitesi 

ÖZET 

Evrensel kültür ürünlerinden ağıtlar, insanın yaşam serüveni içerisinde, geçirdiği dönüm 

noktalarında duygusuna ifade imkânı sunan, türkü, mani, ninni, mersiye, fıkra, başta olmak üzere diğer 

edebi türlerle etkileşim içerisinde olan ve kültüre dair unsurları muhafaza ederek söylenme biçimi ve 

söylenme ortamı ile gelenek teşekkül ettirmiş özel bir türdür. Türkü sınıflandırmaları içerisinde lirik 

türküler grubunda değerlendirilen ağıtlar, genellikle ölüm ile yaşanan kayıplar, başa gelen dert ve 

uğursuzluklar, hastalıklar, maddi zarar ve ziyan ile ayrılık gibi konular üzerine söylenmiş bununla  

birlikte farklı söylenme gerekçelerine de sahip olarak ezgi ve konunun eşit öneme sahip olduğu 

verimlerdir. Çukurova’nın Yukarıova denilen bölümünde konumlanan Kozan ilçesi, Adana ili halk 

kültürü içerisinde esaslı bir yere sahiptir. Tarih boyunca farklı birçok topluluğa ev sahipliği yapmış 

yörenin yaşam izlerini aksettirdiği edebi verimler kültürünü belirlemede önemli rol oynamıştır. Bu 

türden ürünler arasında yer alan ağıtlar dikkat çekicidir. Bu araştırmada metin merkezli yöntem 

kullanılmıştır. Kozan yöresine ait 200 ağıt metni biçim, içerik, dil ve üslup açısından incelenmiş, nitel 

ve nicel özellikleri tespit edilmiştir. Yapısal bağlamda ölçü, hacim, kafiye, nakarat; dil ve üslup 

bağlamında içerdikleri söz varlığı, anlatım şekilleri, anlatım kalıpları ve edebi sanatlar; içerik 

bağlamında ise aktardıkları örf ve adetler, insanların yaşayışları ve statülerine dair verdikleri bilgiler, 

zaman, mekân, bitkiler, hayvanlar, eşyalar, aletler, giyim-kuşam kültürü unsurları ile ilgili işlenen 

öğeler değerlendirilmiştir. Kozan yöresi ağıt metinlerinin oluşturulma sebepleri arasında çeşitli 

nedenlerden dolayı yaşanan ölüm, şehitlik, kıyım, intihar, asker ayrılığı, sevda ayrılığı, gurbete gitme, 

gelin gitme, hastalık bulunmaktadır. Günlük yaşama, sosyal ve siyasi yaşama ve dine dair temalar ele 

alınmıştır. Yapı bakımından tamamına yakını dörtlüklerle kurulmuş, hecenin en çok 8’li ve 11’li 

kalıplarıyla düzenlenmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Yas Kültürü, Türk Halk Edebiyatı, Ağıt, Kozan.  
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ŞEVKET-İ BUHÂRÎ’NİN VATAN ALGISI 

 

Arş. Gör. Dr. Bilge KARGA GÖLLÜ 

Çukurova Üniversitesi  

ÖZET 

Asıl adı Muhammed Ebû İshak olan Şevket-i Buhârî (d. 1037/1627-ö. 1695-99), babası ölünce 

babasının sarraflık mesleğini devam ettirmiş; ancak Buhâra’da çıkan savaş sonucunda tahsilini yarıda 

bırakmıştır. Vatanını terk eden şair, h. 1058’de Horasan’a geçmiş ve Horasan’ın en önemli ilim ve 

sanat merkezlerinden biri olan Meşhed’i seçmiştir. Burada Mîrzâ Sa'deddîn Hân'ın sarayına 

bağlanmıştır. Bir süre sonra saraydan bazı kırgınlıkları nedeniyle ayrılmıştır. Uzun bir müddet riyazet le 

meşgul olan ve içine kapanan Şevket-i Buhârî hayatının son zamanlarını ise İsfahan’da geçirmiş t ir. 

Ölüm sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Mezarı İsfahan'da Alî b. Suhayl'ın türbesindedir. 

Şevket-i Buhârî’nin bilinen tek eseri olan Dîvân’ının Türkiye kütüphanelerinde birçok nüshası ve şerhi 

bulunmaktadır. Ayrıca Dîvân, Hâkim (Seyyid Mehmed Efendi), Molla Murâd, Mustafa Vâsıf el-

Ledûnî, Edîb ve Nüzhet tarafından da şerh edilmiştir. Türk edebiyatında sevilip merak edilen şiirler i 

İran’da pek ilgi görmemiştir. Dîvân’ın İran kütüphanelerinde bulunan nüsha sayısının Türkiye’ye göre 

az olması da bunu göstermektedir.  

Kaynaklar, Sebk-i Hindî şairi olarak bilinen Şevket-i Buhârî’nin vatanını terk etme nedenleri üzerinde 

şiirlerinden hareketle durmuşlardır. Kimileri bu ayrılışı psikolojik nedenlere ve savaşa bağlarken, 

kimileri de Buhâra’yı kendi isteğiyle terk ettiğini, buradan hoşlanmadığını belirtmişlerdir. Ancak 

yapılan yorumlar birkaç beyit örneğiyle sınırlı kalmış, onun vatan hakkındaki düşünceleri üzerinde 

müstakil olarak durulmamıştır. Dolayısıyla bu bildiride, Şevket-i Buhârî’nin şiirlerinden hareketle 

vatanı nasıl algıladığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Dünya kaygısı taşımayan şairin şiirlerinde vatanın 

genellikle ilâhî bir anlam taşıdığı görülse de onun vatana bakışı hakkında bilgi sahibi olunmaya gayret 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Şevket-i Buhârî, XVII. Yüzyıl, Sebk-i Hindî, Vatan.  
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NAHÇIVAN VE DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDAKİ BAZI ORTAK DİL 

ELEMENTLERİNE TEORİK BAKIŞ 

Doç. Dr. Zülfiyye İSMAYIL 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Nahçıvan Bölümü 

ÖZET 

Ağız araştırmaları özellikle son yıllarda Türklük bilimi çalışmalarının en fazla ilgi duyulan 

alanlarından biri hâline gelmiştir. Bu konuda yapılan araştırmalarda, belli bir yörenin ağız 

özelliklerinin ortaya konulmasının yanı sıra birden fazla ağız yöresinin, yani Nahçıvan ve Doğu 

Anadolu ağızlarını  çeşitli açılardan karşılaştırılması da esas alınabilmektedir. Biz de bildirimizde bu 

konulara değineceğiz. Esasen de, Nahçıvan ve  Doğu Anadolu ağızlarında rastlanan ortak dil 

elementleri incelenecektir.  

Doğu Anadolu ve Nahçıvan ağızları ümumtürk kökünden oluşmasının yanı sıra fonetik, leksik  

açıdan farklı yönleri de vardır. Bu çalışmamızdaki amacımız bu farklı ve ortak yönleri aşikar etmek ve 

bir takım nitelikleri ortaya koya bilmektir. Bu amacımıza ulaşmak nedeniyle  her iki yörenin 

ağızlarında baş veren bazı prosesleri araştırmak, spesifik niteliklerini incelemek, mevcut ortak dil 

elementlerinin leksik-tematik tasnifini ortaya çıkarmak, parelellerini tasbit etmek ve b.  

İncelememizin eksik kalmamaması için, önce derlenmiş malzemeler bilimsel yöntemlerle r le 

araştırılıcak ve mükayiseli ağız araştırmamız Doğu Anadolu ve Nahçıvan yöresini yaşamına, öz 

geçmişine, çözüm bekleğen bir çok meselenin bu yöredeki ağız çalışmamızla ayna tutacaktır.   

Ağızların ceşitli açılardan araştırılması, karşılaştırılması farklı dönemlerdeki bir takım dilsel 

kullanımlarla ve bu iki yörenin ağızlarının farklı açılardan araştırılması ele alınacaktır. Bu da ortak 

kültürün, ortak medeniyyetin ve bir millet, iki devlet olmanın kanıtıdır.  

İncelememiz sonucunda ortaya çıkan sadece dil değil, folklor, tarih, etnografiya, sosyoloji vb. 

bu gibi bir çok dalın da çalışma alanını ilgilendiren ürünler elde edilecektir. Bu araştırma dilin kendesi 

için olduğu kadar, sosyal ve kültürel bakımdan da önem taşımaktatır.  

 

Anahtar kelimeler:  Nahçıvan, Doğu Anadolu, dialektoloji, ağız, karşılaştırma 
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REŞAT ENİS’İN TOPRAK KOKUSU ROMANINDA FOLKLORİK UNSURLAR  

 

Doç. Dr. Sema ÇETİN BAYCANLAR 

 Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  

ÖZET 

Reşat Enis’in Toprak Kokusu (1944) romanı, Türk edebiyatında Adana’da yaşayan tarım 

ırgatlarının yaşayışlarını ve gündelik hayat pratiklerini anlatan ilk eserlerden biridir. Reşat Enis, 
gazeteci olarak geldiği Adana’da bizzat zaman geçirdiğini söylediği tarım işçilerini gazeteci kimliğinin 
de etkisiyle adeta veri toplarcasına izlemiş ve 1940’lı yılların yaşam pratiklerini tecrübe etme imkânı 

bulmuştur.  

Romanın dikkat çeken özelliklerinden biri de kırsalda yaşayan ırgatların ve köylülerin yaşamını 
ele alırken folklorik özelliklerden alabildiğine yararlanmasıdır.  Bu durum yazarın üslubunu ve anlatım 

tekniğini etkilemiştir. Anonim Halk edebiyatı unsurlarının üsluba yansıyan özellikleri özellik le 
kalıplaşmış ifadeler bağlamında romana yansımıştır. Bunun yanında geçiş törenleri, halk hekimliği,  
giyim-kuşam özellikleri, halk inanışlarına ait unsurlar romanın kurgusu içinde sürekli bir fon 

oluşturmuştur. Çukurova folkloruna ait birçok ayrıntının betimlendiği eserde, yazarın bu tutumunu 
gerçekçilik kaygısının bir uzantısı olarak da ele almak mümkündür. Bu haliyle Toprak Kokusu romanı 

halk kültürü ve edebiyatına ilişkin sunduğu zengin malzemeyle 1940’lı yıllarda Çukurova’ya ait 
kültürel malzemeyi folklorik açıdan değerlendirmeye imkân sağlamaktadır. 

Bu bildiride Toprak Kokusu romanının biçim ve içerik düzleminde folklorla ilişkisi irdelenecek 

ve folklorik malzemeler tasnif edilerek romana katkısı değerlendirilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Toprak Kokusu, roman, halk kültürü, folklor. 
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FRANSIZ MODELİ VE ANGLOSAKSON MODELİ LAİKLİK TARTIŞMALARI 

ÇERÇEVESİNDE FETÖ/PDY 

Dr. Mahir TERZİ  

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

ÖZET 

Bu bildiri, FETÖ gibi din iltisaklı terör örgütlerinin varlıklarının, Anglosakson seküler sistemden 

ziyade Fransız modeline dayanmasından kaynaklandığını savunan görüşleri kritize etmeyi 

amaçlamaktadır. Çalışmanın önemi salt anlamda seküler sistem menşeine odaklanmaktan ziyade, 

laikliği anlamlı kılan hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve demokrasinin demokratikleştirilmes i 

gibi değerler manzumesine odaklanılması gerektiğini ortaya koymasında yatmaktadır. Böyle bir sonuç, 

terörizmle mücadelede laik sistemin menşeinden ziyade terörizmi yaratan ve retoriğini oluşturan 

unsurlara odaklanılmasına gerektiğine işaret etmektedir. Kaldı ki İngiltere’de Anglikan Klisesinin 

yönetiminde kral veya kraliçe yer almaktadır. ABD’de ise durum daha da farklıdır. Üç temel dini grubu 

yani Katoliklik, Protestanlık ve Yahudiliğin herhangi birini temsil eden siyasi bir teşekkül örneğin 

Avrupa’da olduğu gibi Hristiyan Demokrat Parti yoktur. Bu grupların menfaati siyasi kanallar 

aracılığıyla Cumhuriyetçi veya Demokrat Parti şemsiyesi altında gözetilir ve bu dini gruplarda bunu 

içselleştirmiştir. Özellikle ABD yapısı, mevcut ABD tarihi itibariyle, laikliğin dini gruplar tarafından 

da içselleştirildiğini göstermektedir. Bu anlamda İngiltere ve ABD laik sistemleri, kendi geçmiş ve 

kendi siyasi kültürleri içerisinde gelişmiş nevi şahsına münhasır örnekler olarak durmaktadır. Bildir inin 

metodunu tanımlayıcı yöntem ve örgüt kuramları oluşturmaktadır. Sonuçlar, sosyal bir hareket olarak 

başlayan cemaatlerin misyonunu tamamladıktan sonra dağılmadığını, kendine yeni vizyonlar 

belirleyerek büyümeye ve köklerini derinleştirmeye çalıştığını, nihayetinde ontolojik olarak kendini 

tekel yahut üst sistem olarak gören devlet ile çatışmanın kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Diğer 

bir ifadeyle, mevcut tecrübeler sosyal hareket olarak başlayan dini hareketlerin zamanla siyasi bağlama 

kaydığını göstermektedir. Benzer nedenler benzer sonuçlar doğuracağından, Türkiye açısından kendi 

demokrasisini güçlendirmesi, hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını olmazsa olmaz 

parametreler olarak koruması gerektiğini söylemek mümkündür. Ayrıca kontrol mekanizmas ı 

açısından bürokrasinin yahut güçlü kurumların varlığı da önemlidir. Mujeeb R. Khan’ın tesbitiyle 

“devlet kurumlarını kontrol etme ve hukukun üstünlüğünü zayıflatma girişimleri, Türkiye’deki mevcut 

siyasi krizin kurumsal çerçevesidir.” Bunun dışında liyakat, ekonomik refah, kadın haklarının 

geliştirilmesi ayrıca önemli hususlardır. Her şeyden önce devletin sağlayacağı konfor ve güvenin, 

cemaatlerin sağlayacağı konfor ve güvenden daha fazla olması gerekmektedir. Devletin, toplumun 

standartlarını yükseltmeye çalışması önemli ve haklı bir kaygıdır. Ancak bunu devlet, o anlamda siyasi 

otoriteler, bireyleri dışlamadan ve kutuplaştırmadan yapmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Fransız Modeli Laiklik, Anglosakson Modeli Laiklik, Örgüt Kuramları, 

Kuvvetler Ayrılığı, FETÖ/PDY. 
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ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM VE BİLGİ AKIŞININ ÇALIŞANLARIN ADALET ALGISINA 

ETKİSİ 

 

Salih AYGÜN 

 Milli Savunma Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÖZ 

Milli Savunma Üniversitesi 

ÖZET 

Adalet kavramı toplum içinde ve kişiler arası ilişkilerde olduğu gibi örgütsel ilişkilerde de 
önemli bir yer tutmaktadır. Adil bir hareket olarak algılanan örgüt içi davranışların işgörenler üzerinde 
önemli etkileri olduğu ve motivasyonu arttırdığı yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bu nedenle 

son yıllarda örgütsel adalet ve örgütsel adaletin boyutlarını içeren çalışmaların sayısı artmıştır. Örgütsel 
adalet kavramı gibi örgütler için hayati önem taşıyan diğer bir kavram da örgüt içi iletişimdir. Etkin 

bir örgütsel iletişim, organizasyona sayısız katkı sağlamaktadır. Elde edilen katkıların başında örgütün 
bilgi alışverişini ölçen iletişim doyumu kavramı gelmektedir. Karşılıklı iletişimi yüksek olan 
çalışanların örgütlerine olumlu yönde katkı yaptıkları yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur.  

Bu çalışmada, işgörenlerin iletişim doyum düzeyleri ile örgütsel adalet algılarının, işgörenle r in 
çeşitli özelliklerine göre belirlenmesi, iletişim doyumu ile örgütsel adalet algısı ve örgütsel adalet 

algısının alt boyutları arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, çeşitli kamu 
kurumu ve özel sektörde çalışan 51 kişinin katılımıyla elde edilen veriler doğrultusunda analizler 
yapılmıştır. Analiz bulguları sonucunda, katılımcıların iletişim doyum düzeyleri ile örgütsel adalet 

algısı ve örgütsel adalet algısının alt boyutları arasında anlamlı ve pozitif ilişkilerin olduğu 
belirlenmiştir. Yapılan çalışmada ulaşabileceğimiz sonuç olarak; yöneticilerin organizasyonlarda odak 
noktası kabul edilen çalışanların davranışları üzerinde yadsınamaz etkileri olan örgütsel adalet ve 

örgütsel iletişim kavramlarına gereken önemi vermeleridir. Kurumda yönetim kademesinde 
bulunanların açık kapı politikası izleyerek, çalışanların problem ve tekliflerine daima çözüm odaklı 

tavır almaları gereklidir. Problem ve tekliflere zamanında çözüm bulmak ancak çalışanlar ile devamlı 
iletişim halinde mümkün olabilir. Aksi halde, zamanında çözüme kavuşturulmayan problemler, 
çalışanlarda adaletsizlik algısı oluşmasına neden olabilir. Ayrıca, özellikle alt düzey yöneticilere, 

iletişim becerilerinin arttırılmasına yönelik eğitimler verilmesi ve teşvik edilmesi, kurum içindeki 
örgütsel adalet algısını arttırmak için karar aşamalarının ayrıntılı şekilde çalışanlara iletilmesi çok 

önemlidir. İnsan ilişkilerinde ön yargıdan uzak herkesin birbiriyle eşit mesafede ve hoşgörüyle 
birbirine yaklaşması adalet algılaması için çok önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Adalet, Örgütsel Adalet, Örgütsel Adalet Boyutları, Örgütsel İletişim 
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SİYASAL İKTİDAR VE AHLAK İLİŞKİSİ: IMMANUEL KANT’IN ÖDEV AHLAKI 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Mehmet KUTLU 

Muş Alparslan Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi ) 

 

ÖZET 

Her sosyal faaliyetin, mesleğin mutlaka bir ahlakı olması gerektiğini ve bunun bir ihtiyaç olduğunu 

ifade eden Durkheim (1962: 22), toplumsal alandan ayrı olarak düşünülemeyecek olan politikanın da 

bir ahlakı olması gerektiğini ifade eder. Bu bağlamda genel olarak iyi-kötü kavramları üzerinde 

değerlendirmeye dayanan ve iyiyi kötüden ayıran ahlak, evrensel insan yaşamının bir özelliği olarak, 

insan hayatının her alanında olduğu gibi siyaset kurumundan da ayrı düşünülemez. Çünkü ahlaklı 

olmak insan olmanın farklı bir ifadesi şeklinde kabul edilir. İnsana veya toplumun söz konusu olduğu 

her kurum, olay veya ilişkide ahlak temellendirilmesi üzerine zorunlu bir bağlantı olarak 

görülmektedir. Günümüz toplumsal algısında siyasal iktidar ve siyasetçiler bencil ve kendi 

menfaatlerini ön plana çıkaran, sahip olduğu gücü istismar etmekle suçlanıp değerlendirilir. Alman 

filozof Immanuel Kant (2015; 81) ise, ahlak metafiziği temellendirilmesinde günlük yaşamda eylemde 

bulunurken ahlaklı olmanın koşulunu istediklerimizin her türlü kişisel çıkardan bağımsız olması 

gerektiğini ifade eder. Bu çalışmada genelde bir paradoks olarak görünen siyasal iktidar ve ahlak 

ilişkisini, özelde ise politik olanın ahlaki problemlerini Kant’ın “ödev ahlakı’’ kavramlaştırılması 

üzerinden incelenecektir. Çalışmanın amacı, literatürde sürekli konu edilen siyasal iktidar ve ahlak 

ilişkisini konumlandırmak ve bu konumlandırmanın paralelinde politik olanın ahlak ilişkisini Kant’ın 

“ödev ahlakı’’ kavramı üzerinden analiz etmektedir. Çalışma, özellikle modern dönemde Machiavelist 

siyaset anlayışının politik olana dair yıpratıcı ve toplum nezdinde politikaya ve politikacıya yönelik 

güvenin zedelenmesine neden olmasından dolayı Kant’ın deontolojik ahlak önerisi, politika ve ahlak 

arasındaki olumsuz çağrışıma çözüm sunması bu alanda önem arz etmektedir. Çatışma ve uzlaşmacı 

yapıdan uzak olarak görülen politikanın içerisinden ahlakın aranmayacağı görüşlerine karşılık, 

özellikle Kant’ın ödev ahlakı kavramlaştırmasının genelde bireysel ve toplumsal alanda, özelde ise 

politik alana dair çözümlemesini kapsamaktadır. Bu bağlamda politik olanın en büyük görüngülerinden 

siyasal iktidar, ahlak ve Kant’ın “ödev ahlakı’’ kavramları fenomenolojik olarak çözümlenmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal İktidar, Ahlak, Immanuel Kant, Ödev Ahlakı. 
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FIRSATLAR VE TEHDİTLER ARASINDA İSRAİL VE SURİYE İÇ SAVAŞI 

Arş. Gör. Ahmet Arda ŞENSOY 

Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu Enstitüsü  

 

ÖZET 

Bu çalışmada 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşında İsrail’in pozisyonu süreklilik ve kopuşlar 

üzerinden anlatılacaktır. Bunun için ise iç savaşta Esed rejiminin hayatta kalması için doğrudan 

müdahil olan İran ve Rusya’nın yaklaşımları ve İsrail’in bu ülkelerle ilişkileri de ortaya konulacaktır. 

İlk kırılma noktası olarak İran ve Hizbullah’ın Suriye iç savaşına müdahil olması, ikinci olarak ise 

Obama döneminde İsrail’in baskılarına rağmen müdahil olmayan ABD ve bunun sonucu olarak İsrail 

Rusya ilişkilerinin yoğunlaşması ele alınacaktır. İlk kırılma noktasıyla müdahaleci bir politika gütmek 

isteyen İsrail’in, ABD ilgisizliği sebebiyle Hizbullah’ın Suriye’ye girişine engel olamadığı 

belirtilecektir. Bu noktada İsrail’in Suriye’de İran ve Hizbullah’ı Rusya eliyle sınırlandırma 

girişiminde olduğu iddia edilecek, sınırlı müdahaleci bir yaklaşımla İran’a karşı defansif bir pozisyon 

aldığı vurgulanacaktır. Trump yönetiminin desteği ile Golan Tepeleri’nin ilhak edilmesi ve Rusya – 

ABD – İsrail ekseninin kurulmasına yönelik çabalar ise son kırılma noktası olarak belirtilecektir. Bu 

ise İsrail’in ofansif bir politikaya geçişi ve dolayısıyla İran’ın Suriye’den çıkarılması doğrultusunda 

hareket ettiğini göstermektedir. Tüm bu kırılma noktaları ortaya konulurken İsrail’in Suriye iç 

savaşında Hizbullah, İran ve Esed rejimi unsurlarına yaptığı tüm hava saldırıları da analiz edilecek ve 

bu sayede saldırıların yoğunlaştığı dönemlendirmelerle çalışmanın ana argümanı desteklenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Suriye İç Savaşı, İran, İsrail, sınırlı müdahalecilik, önleyici saldırı.  
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ALGI YÖNETİMİ STRATEJİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME: IRAK 

SAVAŞI (2003) ÖRNEĞİ ÇERÇEVESİNDE PROPAGANDA1 

A GENERAL APPRAISAL ON PERCEPTION MANAGEMENT STRATEGIES: 

PROPAGANDA WITHIN THE FRAMEWORK OF IRAQ WAR (2003) 

 

Öğr. Gör.  Ali GÖK 

Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

 

ÖZET 

21. yüzyılda devletlerarası mücadeleler sadece cephe muharebeleri şeklinde değil, aynı zamanda 

yürütülen bir takım sistematik, psikolojik faaliyetlerle de meydana gelmektedir. Devletler bir yandan 

muharebe alanlarında savaşırken diğer yandan da düşmanlarının asker ve toplumlarına yönelik 

gerçekleştirdikleri psikolojik faaliyetler ile galip gelmeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle devletler, 

düşmanlarının toplumlarının yaşam tarzlarını, duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını hedef 

alarak, milli güç ve mücadele iradelerini zayıflatmayı veya etkisiz hale getirmeyi amaçlamaktadırlar. 

Devletler, bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için riski az, başarı ihtimali yüksek ve maliyeti düşük olan 

algı yönetimi stratejilerini ve etkili silahı propagandayı kullanmaktadırlar.  

Algı yönetimi ve propaganda, kitleleri etkilemek, kontrol altında tutabilmek ve yönlendirebilmek için 

medyayı kullanmaktadır. Medya, toplumların düşünce ve davranışlarını etkileyerek, kamuoyu 

oluşturulmasını kolaylaştırdığından, birer algı yönetimi ve propaganda vasıtası olarak görülmektedir.  

Medya vasıtalarının algı yönetimi ve propaganda amaçlı kullanımında öne çıkan örnek, 2003 yılında 

başlayan Irak Savaşı’dır. Bu savaş, yakın zamanda meydana gelmesinden ve son derece kapsamlı algı 

yönetimi ve propaganda tekniklerinin kullanılmasından dolayı büyük önem arz etmektedir. ABD’nin, 

Irak Savaşı’nda algı yönetimi ve propaganda uygulamalarının iki ayrı amacı olduğu görülmüştür. 

ABD’nin ilk amacı; kamuoyunu savaşın meşruluğuna inandırabilmek, böylece gerekli yardım ve 

desteği alabilmek iken, ikinci amacı; Irak toplumunun ve askerlerinin duygularını, düşüncelerini ve 

davranışlarını hedef alarak, milli güç ve mücadele iradelerini zayıflatmak ve etkisiz hale getirebilmek 

olmuştur.  

Çalışmada, ABD’nin bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için geliştirdiği algı yönetimi ve propaganda 

uygulamaları çeşitli örnekler üzerinden incelenmiş olup, Irak Savaşı’nda algı yönetimi ve propaganda 

uygulamalarının başarılı olup olmadığı konusunda çıkarımlarda bulunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Algı Yönetimi, Irak Savaşı, Propaganda, Psikolojik Operasyonlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1Bu çalışma 2012 yılında tamamlanan “İkinci Körfez Savaşı örneğinde ABD'nin psikolojik harekat ve propaganda 

uygulamalarının incelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezi esas alınarak hazırlanmıştır. 
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ABSTRACT 

In the 21st century, struggles between states are not only the battle front, also consist of some 

systematic psychological activities. While states are fighting on the battlefields, on the other hand they 

try to defeat their enemies with psychological activities. Therefore, the states intent to reduce their 

enemy’s national power, the will to fight and to defuse them by targeting their emotions, thoughts, 

behaviors and life style. The states use the strategies of perception management which are low risk, 

high success rate and low cost and they use its most effective weapon which is propaganda. 

Perception management and propaganda, use the mass media tools to impress the masses, to keep them 

under control and to direct. The mass media is seen as a tool of perception management and 

propaganda. Because the mass media affect thoughts and behavior of communities and facilitate the 

creation of public. 

The first example, the use of mass media for propaganda purposes and in perception management, is 

Iraq War in 2003. This war is extremely important because of occurred recently and due to use of 

perception management and propaganda techniques. US had two different purposes of perception 

management and propaganda applications in the Iraq War. The first purpose of US was to persuade of 

public opinion that the war was legitimate, so to receive the necessary assistance and support from its 

people.  The second purpose was to reduce their enemy’s national power, the will to fight and to defuse 

the people of Iraq and the soldiers by targeting their emotions, thoughts, behaviors and life style. 

In this study, perception management and propaganda applications were examined due to various 

examples,  that to execute these purposes of US and were tried to show that these perception 

management and propaganda applications were successful or unsuccessful. 

Key Words: Perception Management, Iraq War, Propaganda, Psychological Operations. 
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI 

Dr. Mevlüt KARADAĞ 

Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı 

ÖZET 

Dünyamız her geçen gün inanılmaz bir hızla değişmekte ve gelişmektedir. IBM’e göre Dünya 

üzerindeki verilerin %90’ı son birkaç yıl içerisinde üretilmiştir. Gelişmiş bilgi işlemciler vasıtasıyla, 

bu verilerden (büyük veri) beslenen yapay zekâ teknolojisi artık her sektörde değişim ve dönüşümün 

lokomotifi durumundadır. Nüfusun artışı ve ortalama yaşam sürelerinin yükselmesi ile birlikte, insan 

sağlığının iyileştirilmesi adına yeni atılımlar yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Böylece sağlık sektörü, 

yapay zekâ teknolojisinin yoğun olarak kullanıldığı önemli sektörlerden biri haline gelmiştir. Sağlığın, 

insan yaşamını anlamlı kılan en önemli değer olduğu göz önüne alındığında, hastalıkların erken teşhis 

edilmesi, sağlıklı yaşamın sürdürülebilmesinde büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda, bilgi iletişim 

teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak, tıp teknolojisindeki gelişmeler de ivme kazanmaya başladı 

ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar yapay zekâ teknolojisinin sağlık sektörü ile bütünleşmesini 

sağlamıştır. Yapılan bu çalışma ile büyük veriden beslenen yapay zekâ teknolojisinin sağlık hizmetleri 

açısından öneminin, kavramsal bir bakış açısıyla ortaya konulması amaçlanmış ve sağlık hizmetlerinde 

yapay zekâ teknolojisinin kullanımı; bilimsel literatürde yer alan çalışmalar esas alınarak, tıbbi 

hizmetler, hasta bakım hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, eczane hizmetleri ve idari hizmetler 

boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Ayrıca, yapay zekâ teknolojisi vasıtasıyla sağlık hizmetlerine bakış 

açımıza yeni bir perspektif kazandırılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Yapay Zekâ, Teknoloji 
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PROPAGANDA: GÜÇ, LİDERLİK VE İHTİŞAM 

PROPAGANDA: POWER, LEADERSHİP AND MAGNİFİCENCE 

Doç. Dr. Ceren YEGEN  
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Ali Can YEGEN 

Çağ Üniversitesi SBE Psikoloji Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Propaganda tarih içerisinde siyasi aktörlerin büyük önem atfettiği olgulardan birisi olmuş, sıklıkla 

manipülasyon tartışmalarının temelinde yer almıştır. Ortaya çıkış amacının ötesine geçerek, siyasi bir 

anlamı devralan propaganda, siyasi propaganda boyutu ile siyasi aktör ve liderlerin kitleleri etkileme 

eylemleri bağlamında da özellikle seçim dönemlerinin en yoğun tartışılan konularından olmuştur. 

Propagandanın tarihi oldukça eskidir ve tarih sahnesinde, birçok önemli hükümdar tarafından kitlesel 

etki, ikna ve inandırıcılık sağlamak için propagandaya başvurulmuştur. Öyle ki Makedonya Kral’ı 

Büyük İskender’in retorik ve propagandaya büyük önem verdiğini, kitlelere yönelik güçlü söylem ve 

eylemlerde bulunduğunu biliyoruz. Eski Mısır hükümdarı II. Ramses’in propaganda anlayışı ise daha 

çok güç ve ihtişamı somutlaştırma gayesi ile ortaya çıkıyor. Çünkü Eski Mısır’ın en önemli 

hükümdarlarından olan II. Ramses, yaptırdığı ihtişamlı yapılar ile propaganda mekanizmalarını akıllara 

getiriyor ve kabartmalara siyasi/askeri başarılarını (bu iddia tartışılmaktadır) resmettirerek, görsel 

inandırıcılık ve etki hedefliyordu. Bu yüzden bu çalışmada, Büyük İskender ve II. Ramses’in 

propaganda anlayışları ele alınacak, propaganda kitlesel anlatı açısından incelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Propaganda, Liderlik, Güç, Kitle, Siyaset. 

 

ABSTRACT 

Propaganda has been one of the events that political actors attach great importance to throughout 

history and has often been at the basis of discussions of manipulation. The propaganda, which has gone 

beyond the purpose of its emergence and gain a political meaning, especially has been one of the most 

debated issues of the electoral period in the context of the political propaganda dimension and the 

actions of political actors and leaders to influence the masses. The history of the propaganda is quite 

old and propaganda has been used in the history scene by many important rulers to provide mass 

influence, persuasion and cogency. We know that the King of Macedonia, Alexander the Great, 

attaches great importance to rhetoric and propaganda, and makes strong discourses and actions against 

the masses. The ruler of ancient Egypt II. Ramses' understanding of propaganda is more likely to 

embody power and grandeur. Because one of the most important rulers of ancient Egypt II. Ramses, 

brought to mind propaganda mechanisms via the glorious structures that he had built and he aimed at 

visual credibility and influence by depicting political/military achievements (this argument is being 

discussed) in reliefs. Therefore, in this study, Alexander the Great and II. Ramses' understanding of 

propaganda will be discussed and the propaganda will be examined in terms of mass narrative. 

Keywords: Propaganda, Leadership, Power, Mass, Politics. 
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SEÇİLMİŞ GÖSTERGELER İLE TÜRKİYE’NİN G-20 İÇERİSİNDEKİ YERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF TURKEY'S POSITION IN THE G-20 WITH SELECTED INDICATORS 

 

Dr. Hacı Hayrettin TIRAŞ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 

ÖZET 

G-20, Dünyadaki büyük ekonomilerin ve bölgesel güç olma niteliği olan ülkelerin bir araya gelmesiyle 

oluşturulmuş, temsil niteliği yüksek ve çok sesli bir platformdur. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 

19 ülke ve Avrupa Birliği Konseyi’nden oluşan G-20 platformunda, başta küresel mali dengesizliklerin 

giderilmesi olmak üzere dünya gündeminde önemli yer tutan konular öncelikle tartışılmakta ve çözüm 

önerileri geliştirilmektedir. G-20, özellikle küresel finansal kriz sonrası küresel ekonominin ve finansal 

sistemin en etkili aktörü haline gelmiştir. Bu çalışmada seçilmiş bazı göstergeler ile Türkiye’nin G-20 

içerisindeki yeri ve 2023 hedefleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Dünya Bankası ve Uluslararası Para 

Fonu 2018 yılı verileri ile yapılan değerlendirmeye göre Türkiye G-20 içerisinde, GSYİH büyüklüğü 

bakımından 18., Kişi başı GSYİH bakımından 16., Dış ticaret hacmi bakımından 17., Enflasyon oranı 

bakımından 19., İşsizlik oranı bakımından 16., AR-GE harcamaları bakımından 14. ve Nüfus 

büyüklüğü bakımından ise 10. sırada bulunmaktadır. Yapılan değerlendirmeler ile Türkiye’nin 2023 

hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, üretim ve ihracatını artırması, üretimde dışa bağımlılığı azaltması 

ve bölgesinde istikrarın sağlanarak ekonomik etkinliğinin artırılması gerektiği kanaatine varılmıştır.       

Anahtar Kelimeler: G-20, Küresel Sorunlar, Zirveler, Türkiye  

 

ABSTRACT 

The G-20 is a highly representative and polyphonic platform created by bringing together the world's 

major economies and countries that are regional powers. The G-20 platform, consisting of 19 countries 

and the Council of the European Union, including Turkey, discusses the issues that are important on 

the world agenda, especially the elimination of global financial imbalances, and proposals for 

solutions developed. The G-20 has become the most influential actor in the global economy and 

financial system, especially after the global financial crisis. In this study, some selected indicators and 

Turkey's place in the G-20 and the 2023 targets were evaluated. According to the 2018 data of the 

World Bank and The International Monetary Fund, Turkey is 18th in terms of GDP, 16th in terms of 

GDP per capita, 17th in terms of foreign trade volume, 19th in terms of inflation rate, 16th in terms of 

unemployment rate, 14th in Terms of R&D expenditures, and 10th  in terms of population size. In order 

to perform the assessments made by Turkey in 2023, to increase its production and exports, reduce 

dependence on foreign production and ensuring stability in the region has concluded that there is need 

to increase the economic activity. 

Key words: G-20 Countries, Global Problems, Summits, Turkey  
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KAMU KURUMU ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI DÜZEYİ 

İLE İÇSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 

BEHAVIOR OF PUBLIC INSTITUTION EMPLOYEES AND INTERNAL MARKETING 

ACTIVITIES 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KOÇARSLAN 

Selcuk University, Beyşehir Ali Akkanat Faculty of Business Administration 

Dr. Öğr. Üyesi. Erhan KILINÇ 

Selcuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi 

Murat DEMİREL 

Selcuk Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Öğrencisi) 

ÖZET 

Kamu kurumlarının ana hedefi vatandaşlara hizmetin verimli ve kaliteli sunulmasıdır. Kamu 

hizmetlerinin sunumunda hizmet kalitesi, çalışanların tutum ve davranışlarından oldukça 

etkilenmektedir. Örgütün başarısı için büyük öneme sahip olan örgütsel vatandaşlık davranışı, görev 

tanımı ötesinde gönüllülük esasına bağlı ekstra gayret içeren örgütsel başarı için fayda sağlayan 

davranışlardır. İçsel pazarlama ise çalışanın işe alımından başlayan ve örgütsel bağlılığını sağlayarak 

işten ayrılışına ya da emeklilik dönemine kadar süren bir süreçtir. Müşteri odaklı hizmeti ifade eden 

bu tutumun başarılı olabilmesi için çalışanların yani iç müşterilerin bu yönde motive olması ve bu 

inanca sahip olmaları gerekmektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışı ve içsel pazarlama kavramları, 

ürün ve hizmet kalitesinin artmasında önemli unsurlardan biri olarak görülmekte ve günümüz 

örgütlerinde gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, kamu kurumlarında görev yapan çalışanların örgütsel vatandaşlık 

davranışı ile içsel pazarlama faaliyetleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu temel amaç kapsamında 

Konya ili Beyşehir ilçesindeki çeşitli kamu kurumlarında görev yapan çalışanlara anket uygulanmıştır. 

Araştırma kapsamında toplamda 180 kişiye anket gönderilmiş olup bunlardan 136 tane katılımcı anketi 

cevaplamıştır. Anket sonucu elde edilen verilerin analizi için SPSS programı kullanılmıştır. Hipotezleri 

test etmek amacıyla yüzde ve ortalamalar, t testi, varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon analizleri 

yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda araştırmaya katılan kamu çalışanlarının örgütsel vatandaşlık 

davranışı düzeyi (Min:1-Max:5) 4,0683±0,67974, içsel pazarlama düzeyi 3,1858±0,92913 olarak 

saptanmıştır. Kamu çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışı ile içsel pazarlama faaliyet düzeyi 

faaliyetlerinin arasında aynı yönlü orta düzey bir ilişki (r=0,437, p<0,001) saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İçsel Pazarlama, Kamu sektörü 
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ABSTRACT 

The main objective of public institutions is to provide efficient and high quality service to citizens. In 

the provision of public services, service quality is highly influenced by the attitudes and behaviors of 

the employees. Organizational citizenship behavior, which is of great importance for the success of the 

organization, is beneficial for organizational success, which includes extra efforts based on 

volunteering beyond the definition of duty. Internal marketing is a process that starts from the 

recruitment of employees and lasts until their retirement or leaving of employment by providing 

organizational commitment. In order for this attitude, which expresses customer-oriented service, to 

be successful, employees (internal customers), must be motivated and have this belief. Organizational 

citizenship behavior and internal marketing concepts are seen as one of the important factors in 

increasing product and service quality and gaining more importance in today's organizations. The aim 

of this study is to investigate the relationship between organizational citizenship behavior and internal 

marketing activities of employees working in public institutions. Within the scope of this main purpose, 

a questionnaire was applied to the employees working in various public institutions in Beyşehir, Konya. 

Within the scope of the research, a total of 180 people were sent questionnaires, of which 136 

participants answered the questionnaire. SPSS program was used for the analysis of the data obtained 

from the survey. In order to test hypotheses, percentage and means, t test, analysis of variance 

(ANOVA) and correlation analysis were performed. As a result of the analyzes, the level of 

organizational citizenship behavior (Min: 1-Max: 5) of public employees participating in the research 

was found to be 4,0683 ± 0,67974 and internal marketing level was 3,1858 ± 0,92913. There was a 

moderate relationship (r = 0,437, p <0,001) between organizational citizenship behavior of public 

employees and internal marketing activity level activities. 

Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Internal Marketing, public sector 
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TEMEL EĞİTİMDE BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENİ OLMAK 

Doç. Dr. Serkan ÜNSAL 
Sütçü İmam Üniversitesi 

Büşra ÜNSAL 
Sütçü İmam Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi) 

 

ÖZET 

Ülkelerin toplumsal, bilimsel, teknolojik, kalkınmasında geçmişten günümüze önemli bir konumda 

olan eğitim, bu konumunu gelecekte de sürdüreceği söylenebilir. Eğitimin bu konumu sürdürmes inde 
büyük sorumluluk öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenler bu sorumluluklarını yerine getirmede 
birçok zorluklarla karşılaş/tığı/acağı söylenebilir. Bu zorlukların tespit edilerek gerekli tedbirlerin 

alınması veya düzenlemelerin gerçekleşmesi eğitimde istenilen kalitenin yakalanması adına önemli 
katkılar sunacaktır. Bu açıdan bu çalışmada temel eğitimde birinci sınıf öğretmenlerinin yaşadıklar ı 

mesleki zorlukların, birinci sınıf öğretmeni olmanın sosyal hayatlarına yansımalarının ve veliler le 
yaşadıkları zorlukları neler olduğu sorularına cevap aramak amaçlanmıştır. Nitel araştırmayla 
yürütülen çalışmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 Eğitim 

Öğretim yılında birinci sınıflarda görevli 11 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın veriler i 
araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir.  Verilerin 

analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi sonucunda ulaşılan tema ve kodlar tablolaştırı lmış 
ve yorumlanmıştır.  Araştırmanın sonucunda birinci sınıf öğretmenleri mesleki açıdan; pedagojik 
olarak,  eğitim öğretim sürecinde, sınıf yönetiminde zorluklar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Birinci sınıf 

öğretmeni olmanın sosyal yaşamlarına daha sabırlı olmak gibi olumlu katkıları olduğunu belirten 
katılımcılar olmakla birlikte sosyal yaşamlarını kısıtladıklarını belirten katılımcılar olmuştur. Sosyal 

yaşamlarının kısıtladığını belirten katılımcıların görüşlerinden iş yükünün artması, materyal hazırlama, 
ev işlerinde aksama, eve iş götürme, aşırı yorgun olma gibi kodlara ulaşılmıştır. Araştırmanın diğer bir 
sonucunda katılımcılar velilerle yaşadıkları zorlukları eğitim-öğretime farklı anlam yükleme, mesleğe 

müdahale, pedagoji eksikliği şeklinde sıralamışlardır. Katılımcıların mesleğe müdahale temasında 
belirttikleri görüşlerinden yönlendirmeye çalışmak, ödevleri fazla bulma kodlarına ulaşılırken, 

pedagoji temasında öğrenciye olumsuz tutum sergileme, ilgisizlik kodlarına ulaşılmıştır. Araştırmanın 
sonunda elde edilen bulgular literatür eşliğinde tartışılarak öneriler sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretmen, Sınıf Öğretmeni 
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BÖLGESEL DÜZEYDE TEKNOLOJİ GELİŞİM POLİTİKALARI 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Öğr. Gör. Oğuz CİĞERLİOĞLU 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

ÖZET 

Ekonomik faaliyetlerin sonuçlarının bölgelerin genelinde daha eşit bir dağılımla gerçekleşmesinin 

sağlanması ve bölgesel dengesizliklerin giderilmesi bölgesel politika uygulamalarının amacını 

oluşturmaktadır. Bölgesel dengesizliklerin azaltılmasının değerlendirilmesinde gelir, istihdam gibi 

ekonomik göstergeler kullanılmakla birlikte bireysel ve sosyal refah kriterleri de ön plana çıkmaktadır. 

Politika uygulamaları ekonomik unsurlar ve refah düzeyiyle ilgili kaynakların yeniden dağılımını 

koordine etmekte ve bölgesel potansiyelin etkin şekilde gelişimini destekleyebilmektedir. Ancak 

geleneksel politika yaklaşımlarında merkezi yönetim planlamacıları tarafından süreçlere yerel ve 

bölgesel aktörlerin dahil edilmediği ya da katılımlarının düşük düzeyde olduğu izlenmektedir.  Oysaki 

günümüz uygulamalarında teknoloji alanındaki değişimler bölge kaynaklarının etkin şekilde dağılımını 

gerçekleştirmek ve rekabetçi avantajlar elde edebilmek amacıyla bölgelerin ekonomik potansiyelini 

harekete geçiren yerel aktörleri politika aracı haline getirebilmektedir. Bir ülkenin ekonomik 

gelişmişlik düzeyi teknolojik gelişimin yönlendirdiği yenilik yeteneğindeki artış ve yerel aktörler 

arasındaki ağsal ilişkilere bağlantılı kabul edilebilmektedir. Bu nedenle bölgesel düzeyde uygulanacak 

teknoloji gelişim politikaları bilimsel uygulamalar ile eğitim ve araştırma faaliyetlerinin 

desteklenmesini, üniversite-sanayi iş birliğini, teknoloji geliştirme bölgelerini, teknoloji transferini ve 

kamunun uygulayacağı yasal düzenlemeler gibi kurumsal mekanizmaları içerebilmektedir. Belirtilen 

yapılar ekonominin potansiyel büyüme kaynaklarının bölge içerisinden gerçekleştirilmesi temeline 

dayanmaktadır. Böylelikle yerel girişimcilik desteklenmekte, küçük ve orta ölçekli işletmeler teşvik 

edilmekte, teknolojik yeniliklerin ilerlemesi yoluyla bölgelerin rekabet gücü gelişmektedir.  

Çalışmada öncelikle bölgesel ekonomik politikaların zaman içerisindeki gelişim süreçleri izah 

edilecektir. Bölgesel dengesizliklerin giderilmesine yönelik bölgesel düzeyde teknoloji gelişim 

politikaları; bilimsel uygulamalar ile eğitim ve araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi, üniversite-

sanayi iş birliği, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transferi ve kamunun uygulayacağı yasal 

düzenlemeler kapsamında değerlendirilecektir. Son olarak bölgesel düzeyde teknoloji gelişim 

politikaları uygulamalarının sağladı çıktılarla ilgili önerilerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Teknoloji, Politika Araçları 
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T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞ İLE BİRLİKTE DEĞİŞEN 

ANAYASA MALİ HÜKÜMLERİMİZ VE KAMU MALİ KURUMLARIMIZDAKİ 

REVİZYON 

                                                  Doç. Dr. Zuhal ERGEN 

                         Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

Ülkemizde 21.01.2017 tarih ve 6771 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa Değişiklikleri, 16.04.2017 

tarihinde halkoylamasına sunularak kabul edilmiş, buna ilişkin 27.04.2018 tarihli ve 663 sayılı Yüksek 

Seçim kurulu Kararı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe sokulmuştur. Anayasa Değişikliği 

sonrasında uygulanmasına başlanılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte, kamu 

yönetimi ve kamu mali kurumları yapısında önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Başta 2709 sayılı 

18.10.1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda olmak üzere, uygulamada birçok kamu mali 

kurumunun yapısı ve işleyişi revize edilmiştir. Bu bağlamda Anayasamızın Dördüncü Kısım “Mali ve 

Ekonomik Hükümler” Başlığı altında yer alan Birinci Bölüm “Mali Hükümler” kısmındaki 160-161-

162-163 ve 164. Maddelerini kapsayan, saydığımız kimi maddeleri mülga hale getiren bu değişiklikler 

çalışmamızda ayrıntılı şekilde değerlendirilecektir. Ayrıca Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 

hazırlanış ve uygulanış esaslarına ilişkin olarak yetkili kurumların yapısına yönelik yeni düzenlemeler 

mevcuttur. Bu düzenlemelerle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 1 sayılı Cetveline ekli yürütme 

organlarından olan Bakanlıkların sayısı 26’dan 16’ya indirilmiştir. Ayrıca bütçe kanununun hazırlanma 

ve uygulanma esaslarını yürüten Maliye Bakanlığı ve ona bağlı Bütçe ve Mali kontrol Genel 

Müdürlüğü’nden(BUMKO) bu bütçe düzenlemesi ve uygulaması ile ilgili bu görev alınarak BUMKO 

mülga hale getirilmiş ve Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ile birleştirilerek yeni bir teşkilat 

yapısına kavuşturulmuştur. Çalışmamızda bu konular ayrıntıları ile ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anayasa Revizyonu, Kamu Mali Yönetimi, Mali Kurumlar 
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ÖZET 

Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu öncesi Müslüman Türk devletlerine kadar uzanan Türk Sayıştay 

Teşkilatı günümüzde de taşıdığı yüksek denetim sorumluluğu ile en önemli yüksek yargı 

kurumlarımızdan biri olma özelliğini devam ettirmektedir. Abbasi Devletinin Sayıştay’ı “Divan-ül 

İşraf” , Selçuklu Devleti’ninde Sayıştay Kurumu’na ilham olmuş ve aynı isimle devletin mali ve idari 

işlerinin teftiş ve denetleme görevini üstlenmiştir. Moğolların Müslüman varisleri arasında da yer alan 

İlhanlı Devletinde’de Sayıştay Teşkilatı “İşraf-ı Memalik” adıyla görev yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin 

Tanzimat öncesi devlet teşkilatı, büyük ölçüde “Divan-ı Hümayun” (Padişah Divanı) tarafından 

yönetilmiştir. Bu divan, devlete ait siyasi, idari ve mali işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı en 

yüksek merciidir. Bu divan aynı zamanda adli, mali ve idari anlamda bir mahkeme niteliği de 

taşımaktadır. Divan-ı Hümayun’un asli azalarından biri de mali işlerden sorumlu olan Defterdar’dır. 

Fatih Sultan Mehmed döneminde defterdar sayısı Anadolu ve Rumeli Defterdarları olarak ikiye 

çıkartılmış, Rumeli defterdarına Baş Defterdar denilmiştir. Daha sonra İstanbul’da da bir Defterdarlık 

kurularak, defterdarlık sayısının 3’e çıkartıldığı görülmüştür. Defterdarlık teşkilatı Osmanlı’da maliye 

teşlkilatı olarak yapılanırken, Osmanlı Sayştayı’da Baş Baki Kulluğu adı altında yapılandırılmıştır. 

Çalışmamızda Sayıştay tarihi ve değişen Sayıştay Kanunları ayrıntılı şekilde ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sayıştay, Denetim, Sayıştay Kanunu 
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DAİMİ KOVUŞTURMA AFFI: KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME 

Doç.Dr.Neslihan COŞKUN KARADAĞ 

Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’nun 27.maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 

379. maddesi “Kanun Yolundan Vazgeçme:” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. İlgili madde 

düzenlemesi, vergi ve/veya ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince 

verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda, 

mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçilmesi halinde 

vergi aslı ve vergi  cezalarının değişik oranlarda indirimini öngörmektedir. Bu düzenlemede amaç, 

vergi idaresi ile mükellefler arasında ortaya çıkan, yargıya taşınması muhtemel veya yargıya taşınan 

uyuşmazlıkların belirli miktar alacaktan vazgeçilmesi karşılığında giderilmesi ve yargı organlarının iş 

yükünün azaltılmasıdır. Teoride “Kovuşturma Affı” olarak bilinen ve davadan feragat esasına dayanan 

bu uygulamaya, 2010 yılı sonrasında kabul edilen vergi affı yasalarında yer verilmiştir. Vergi affı 

yasalarında da amaç uyuşmazlıkların giderilmesi, gönüllü uyumun arttırılması ve yargı organlarının iş 

yükünün azaltılması olarak belirtilmiştir. Örneğin, 2018 yılında 7143 Sayılı Af yasası ile getirilen 

kovuşturma affı kapsamında, vergi mahkemelerinde görülen 2990 davadan feragat edilmiş ve bu 

durum vergi mahkemelerinin iş yükünü %2,6 oranında azaltmıştır. VUK’un 376.maddesinde “Kanun 

Yolundan Vazgeçme” başlığı altında yapılan düzenleme ile kovuşturma affı daimi hale getirilmiştir. 

Bu şekilde VUK’da yer alan uyuşmazlıkların idari aşamada çözüm mekanizmalarına bir yenisi 

eklenmiştir. Bu çalışmada, idari aşamada çözüm getiren ancak etkisi yargının yükünü azaltacak olan 

kanun yolundan vazgeçme müessesesi, vergi affı yasalarıyla uygulama alanı bulmuş kovuşturma affı 

ile birlikte ele alınacak ve değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Kanun Yolundan Vazgeçme, Kovuşturma Affı, İdari Aşamada Çözüm 
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7194 SAYILI KANUNLA KABUL EDİLEN KONAKLAMA VERGİSİNİN ADANA İLİ 

TURİZM VERİLERİ VE POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ   

Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ 

Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

Türkiye’de ilk defa 2008 yılında gündeme gelen konaklama vergisi, 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi 

ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun’nun 9.maddesi ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’na eklenmiş,  mülga 34.maddesi 

Konaklama Vergisi adı altında yeniden ihdas edilmiştir. Dünya’da şehir vergisi, otel vergisi, turist 

vergisi gibi isimlerle uygulanan ve dolaylı bir vergi olan konaklama vergisi Türk vergicilik tarihi 

bakımından yeni bir vergidir. Bu düzenleme ile otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, 

kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle 

birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama 

vergisine tabi tutulmuştur.  Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler 

ile yabancı ülke temsilcilikleri ve mensuplarına verilen hizmetler karşılıklı olmak kaydıyla vergiden 

müstesna tutulmuştur. Verginin mükellefi konaklama hizmetlerini sunanlardır. Birer aylık dönemler 

itibariyle, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmek suretiyle fiyata dahil edilerek alınan  %2 

nispetinde konaklama vergisinin her ayın 26.gününe kadar beyan edilip aynı sürede ödeneceği hüküm 

altına alınmıştır. Konaklama vergisi, bacasız sanayi olarak bilinen turizm sektörünü etkileyecek 

niteliktedir. Nitekim sektör temsilcilerinin vergi ile yaptığı açıklamalar verginin olumsuz etkisinin 

olacağı endişesini taşımaktadır. İhdas edilen vergi yerli-yabancı turist, bölge-şehir veya turizm sezonu 

ayrımı yapmamaktadır. Bu düzenleme yerli ve yabancı turist sayısını etkileyebileceği gibi (satın alma 

gücü bakımından vergi dolayısıyla artan fiyattan yerli turistlerin etkilenmesi muhtemel beklentidir), 

turizm bakımından henüz kalkınma gösteren ve yatırımlar yapan bazı bölge ve şehirler açısından 

olumsuz etkiler gösterme potansiyeline sahiptir.  Adana, yatak sayısı bakımından Akdeniz Bölgesinde 

bulunan 8 ilde Antalya ve Mersin’den sonra üçüncü sırada gelen ve özellikle kültür turizmi bakımından 

son yıllarda canlanma gösteren ilimizdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel 

Müdürlüğü istatistiklerine göre, 2019 yılı Ocak- Ekim aralığında Adana’ya gelen yerli-yabancı turist 

sayısı, geceleme ve ortalama kalış süresine göre yapılan belirlemelere göre turizm işletme belgeli 53 

tesiste % 62.23 doluluk oranı yaşanmıştır. Belediyelerce belgelendirilen konaklama tesislerinde ise bu 

oran % 43.63 olarak gerçekleşmiştir. Doluluk oranları yüksek oranla yerli turistlerce sağlanmıştır. 

Örneğin, 2019 Ekim ayında turizm işletme belgeli tesislerde gerçekleşen %52,62 doluluk oranının 

%45,71’i yerli %6,91’i yabancı turistlerce sağlanmıştır. Bu dağılım yıl boyunca benzerlik göstermiştir. 

Sektöre ilişkin bu veriler ile ihdas edilen konaklama vergisi birlikte değerlendirildiğinde, Adana ili 

bazında verginin yerli turistlere yöneleceği, henüz gelişme gösteren turizm sektörünü etkileyeceği 

sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Turizm, Adana İlinde Turizm, Konaklama Vergisi 
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İŞLETME YÖNETİMİNDE KULLANILAN BAZI GÜNCEL KAVRAM VE TEKNİKLER 

 

Arş. Gör. Dr. Rıfat KURT 

Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 

 Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR 

Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 

 Öğr. Gör. Erol İMREN 

Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü  

ÖZET 

Teknolojideki hızlı ilerleme yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğu gibi tüketici tercihlerinin değişimine 

de etki etmektedir. Bu değişim ekonomik şartlara bağlı olarak işletmeleri daha büyük bir rekabet 

ortamına yöneltmiştir.  Dolayısıyla işletmeler rekabet üstünlüklerini arttıracak ve temel yeteneklerini 

geliştirecek yeni yönetim stratejileri araştırmaya yönelmişlerdir. Artan küreselleşme ve yoğun rekabet 

ortamında yönetim stratejilerini geliştiremeyen veya günümüz şartlarına uygun hale getirmeyen 

işletmeler ise varlıklarını sürdürme yolunda birçok güçlükle karşı karşıya kalmışlardır. Yapılan 

çalışmada işletmelerde kullanılmakta olan yönetimle ilgili bazı güncel kavram ve teknikler üzerinde 

durularak konuyla ilgili bilgiler verilmiştir. Bu kapsamda Süreç Yenileme (Reengineering), Kıyaslama 

(Benchmarking), Öğrenen Örgütler (Learning Organizations), Temel Yetenekler (Core Competences), 

Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing), Personel Güçlendirme (Empowerment), Stratejik 

İşbirlikleri (Strategic Alliances), Küçülme (Downsizing), Yalın Yönetim ve Organizasyon (Lean 

Management and Organization, Takım Organizasyonu (Team-Based Organization), Sanal 

Organizasyonlar (Virtual Organizations), Yeni Ekonomi (New Economy) ile Karmaşıklık Teoremi 

(Complexity Theory) kavramları ele alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: İşletme, Yönetim, Kavram ve Teknikler 
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LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE FİLO YÖNETİMİ VE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 

YÖNTEMLERİ İLE FİLO YÖNETİMİ YAZILIMININ SEÇİLMESİ 

 

Mehmet ORHAN 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

ÖZET 

Günümüzde lojistik işletmeleri, müşteri taleplerindeki değişmeler, rekabet baskısı, politik etkenler, 

emisyon ve gürültü problemleri, trafik yoğunluğu vb. birçok problemle başa çıkarak faaliyetlerini 

sürdürmeye çalışmaktadır. Bu nedenle lojistik işletmelerinde filo yönetimi çok büyük önem arz 

etmektedir. Lojistik işletmelerinde filo iyi yönetildiğinde maliyetlerin azaltılması, emisyon oranlarının 

düşürülmesi, etkinlik ve verimliliğin artırılması, hizmet kalitesinin artırılması vb. birçok avantaj 

sağlamaktadır. Lojistik işletmelerinde filo yönetimi çok fazla değişken içermesinden dolayı birçok 

zorluğu da içinde barındırmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte lojistik 

işletmelerde filo yönetimini kolaylaştıracak birçok filo yönetimi yazılımı (program) geliştirilmiştir. Bu 

çalışmada lojistik işletmelerde kullanılan filo yönetimi yazılımlarının tercih edilmesinde etkili olan 

kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesi ve en ideal filo yönetimi yazılımının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Analizlerde çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden AHP ve EDAS 

yöntemleri kullanılmıştır. Kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesinde AHP yöntemi ve filo 

yönetimi yazılımları kendi arasında sıralanırken EDAS yöntemi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik İşletmelerinde Filo Yönetimi, AHP, EDAS. 
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BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TURİZM İŞLETMELERİNİN FİNANSAL 

PERFORMANSLARININ ENTROPİ AĞIRLIKLI ARAS YÖNTEMİ İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mehmet ORHAN 

Gelir İdaresi Başkanlığı  

ÖZET 

Turizm sektörü, ülke ekonomisinin gelişmesindeki pozitif etkileri (istihdam oranının artırılması, kişi 

başında düşen gelirin artırılması, ülkeye döviz girişini sağlayarak cari açığın azaltılması vb.) sebebiyle 

önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden turizm işletmelerinin finansal performanslarının ölçülmesi tüm 

paydaşlar açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem 

gören turizm şirketlerinin finansal performanslarını finansal oranlar yardımıyla ölçmektir. Çalışmanın 

analiz kısmında, literatürde finansal performans kıyaslamalarında sıklıkla kullanılan ENTROPİ ve 

ARAS yöntemleri kullanılmıştır. Turizm şirketlerinin 2011-2018 yıllarına ait finansal 

performanslarının ENTROPİ ve ARAS yöntemleri ile analiz edilmesinde kaldıraç, likidite, faaliyet ve 

kârlılık göstergelerinden faydalanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, herkese açık olan Borsa 

İstanbul (BİST) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) internet sitelerinden temin edilmiştir. 

Çalışmada geçekleştirilen analizler sonucunda 2011-2018 yılları arasında BİST’te işlem gören turizm 

işletmelerinin finansal performansları kıyaslanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Sektörü, Finansal Performans, ENTROPİ, ARAS. 
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TÜRKİYE İLE BRİCS ÜLKELERİNİN İNOVASYON PERFORMANSININ 

KIYASLANMASI 

Mehmet ORHAN 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ülkelerin inovasyon performansının kıyaslanmasında kullanılan kriterlerin 

ağırlıklarının tespit edilmesi ve Türkiye ile BRİCS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney 

Afrika) inovasyon performansının çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleriyle kıyaslanmasıdır. Bu 

amaçla öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması sonucunda; ülkelerin inovasyon 

performansının kıyaslanmasında yaygın olarak kullanılan kriterlerin: patent başvuru sayısı, Ar-Ge 

harcamaları GSYH oranı, Ar-Ge personeli sayısı, kişi başına sağlık harcamaları GSYH oranı, kişi 

başına eğitim harcamaları GSYH oranı, internet kullanıcı sayısı, bilimsel ve teknik makale sayısı ile 

ileri teknoloji ihracatı olduğu tespit edilmiştir. Bu kriterler analizlerde kıyaslama değişkeni olarak 

kullanılmıştır. Kriter ağırlıklarının tespit edilmesinde ENTROPİ yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra 

MAUT yöntemi kullanılarak ülkelerin inovasyon performanslarına göre sıralaması yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, İnovasyon Performansı, ENTROPİ, MAUT. 
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TÂCÜDDÎN ES-SÜBKÎ VE HALKU’l-KUR’ÂN MESELESİNE BAKIŞI 

Prof. Dr. İsmail ŞIK 

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi  

Arş. Gör. Ömer FİDANBOY 

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 

ÖZET 

Tâcüddîn es-Sübkî (ö. 771/1370), gerek aklî ilimlerde gerekse naklî ilimlerde kendini 
geliştirmiş ve birçok farklı alanlarda eserler ortaya koymuş bir ilim adamıdır. Kelâm ile ilgili es-

Seyfü’l-meşhûr fî şerḥi ʿaḳīdeti Ebî Manṣûr, el-Ḳaṣîdetü’n-nûniyye fi’l-ʿaḳīde, Kavâʿidü’d-dîn ve 
ʿumdetü’l-muvaḥḥidîn adındaki müstakil eserleri yanında Ṭabaḳātü’ş-Şâfiʿiyyeti’l-kübrâ adlı eserinde 

de itikadî görüşlerine yer verdiğini görmekteyiz. 
İtikatta Eş‘arî olan Tâcüddîn es-Sübkî, Ehl-i hadisin kelâmî yaklaşımlarını savunup 

temellendiren önemli eserler kaleme aldığı bilinmektedir. Bu eserler, geçmişten beri sürdürülen tavrı 

yansıtmasının yanında, ortaya çıkan yeni meselelere karşı bu tavrın reformize edilmesi bakımından 
önem arz eden bir muhtevaya sahiptir. 

Öte yandan Sübkî’nin, özellikle Horasan ve Maveraünnehir bölgelerinde Ehl-i sünnet'in iki 
önemli itikadî mezhebi Eş‘ârîler ve Hanefîler arasında yaşanan ihtilafların giderilmesi ve gerilen 
ilişkilerin yeniden onarılması adına gösterdiği çabalar takdire şayandır. Sübkî, bu alanda uzlaşmac ı 

kimliğiyle öne çıkmıştır. Bunun en bariz örneklerinden biri, Eş‘arî ve Mâtûrîdî mezhepler inin 
görüşlerini uzlaştırmaya çalıştığı es-Seyfü’l-meşhûr fî şerḥi ʿaḳīdeti Ebî Manṣûr adlı eseridir. el-

Ḳaṣîdetü’n-nûniyye fi’l-ʿaḳīde adlı eserinde de bu hususa değinen Sübkî, Hanefîler’le Eş‘arîler arasında 
sadece altı meselede ihtilâf bulunduğunu kaydeder. Sübkî’ye göre, Eş‘arîler’in kesb dediklerine 
Hanefîler ihtiyâr demektedir. Dolayısıyla Hanefîlerin insanın iradesi hususundaki görüşleri, Eş‘arîler in 

kesb teorisi ile benzer niteliktedir. Böylelikle aradaki ihtilâf, lâfzîdir.  
Eş‘arî ve Mâtûrîdî mezheplerinin görüşlerini uzlaştırmaya çalışan Sübkî, diğer fırkalar 

hakkında uzlaşıdan uzak bir tutum sergilemekte, onları ve mensuplarını akıllarını iyice kullanmamak la 
itham etmektedir. 

İşte bu çalışmamızda mezheb içerisinde önemli bir konuma sahip olan Sübkî’nin kelam ile 

alakalı kaleme aldığı bu eserler çerçevesinde onun kelâmî tavırlarını kısaca aktaracak ve es-Seyfü’l-
meşhûr fî şerḥi ʿaḳīdeti Ebî Manṣûr adlı eseri özelinde I. (VIII.) yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan 

Halku’l-Kur’ân meselesine dair görüşlerini aktarıp değerlendireceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Hanefî, Eş‘arî, Sübkî, Halku’l-Kur’ân. 
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TÂCÜDDÎN ES-SÜBKÎ VE RÜ’YETULLAH’A DAİR DÜŞÜNCELERİ 

Prof. Dr. İsmail ŞIK 

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 

Arş. Gör. Ömer FİDANBOY 

Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 

ÖZET 

M. 1200’lü yıllarda İslâm dünyası sıkıntılı zamanlar geçirmiştir.  Haçlı seferleri ve Moğol 
istilasının etkisiyle vaziyet daha da kaotik bir hal almıştır. Yaklaşık bir asır sonra tarih sahnesine çıkan 

Memlûkler İslâm dünyasını bu sıkıntılı halden nispeten kurtarmıştır. Böylelikle İslâm dünyasındak i 
bilimsel gelişmeler hız kazanmış ve önemli ilim adamları yetişmiştir. Bu ilim adamlarından biri de 
Tâcüddîn es-Sübkî (ö. 771/1370)’dir.  

Tâcüddîn es-Sübkî, gerek aklî ilimlerde gerekse naklî ilimlerde kendini geliştirmiş ve birçok 
farklı alanlarda eserler ortaya koymuştur. Kelâm ile ilgili es-Seyfü’l-meşhûr fî şerḥi ʿaḳīdeti Ebî 

Manṣûr, el-Ḳaṣîdetü’n-nûniyye fi’l-ʿaḳīde, Kavâʿidü’d-dîn ve ʿ umdetü’l-muvaḥḥidîn adındaki müstakil 
eserleri yanında Ṭabaḳātü’ş-Şâfiʿiyyeti’l-kübrâ adlı eserinde de itikadî görüşlerine yer vermiştir.  

İtikatta Eş‘arî olan Tâcüddîn es-Sübkî, Ehl-i hadisin kelâmî yaklaşımlarını savunup 

temellendiren önemli eserler kaleme almıştır. Bu eserler, geçmişten beri sürdürülen tavrı yansıtmas ının 
yanında, ortaya çıkan yeni meselelere karşı bu tavrın reformize edilmesi bakımından önem arz eden 

bir muhtevaya sahiptir. 
Öte yandan Sübkî’nin, özellikle Horasan ve Maveraünnehir bölgelerinde Ehl-i sünnet'in iki 

önemli itikadî mezhebi Eş‘ârîler ve Hanefîler arasında yaşanan ihtilafların giderilmesi ve gerilen 

ilişkilerin yeniden onarılması adına gösterdiği çabalar takdire şayandır. Sübkî, bu alanda uzlaşmac ı 
kimliğiyle öne çıkmıştır. Bunun en bariz örneklerinden biri, Eş‘arî ve Mâtûrîdî mezhepler inin 
görüşlerini uzlaştırmaya çalıştığı es-Seyfü’l-meşhûr fî şerḥi ʿaḳīdeti Ebî Manṣûr adlı eseridir. el-

Ḳaṣîdetü’n-nûniyye fi’l-ʿaḳīde adlı eserinde de bu hususa değinen Sübkî, Hanefîler’le Eş‘arîler arasında  
sadece altı meselede ihtilâf bulunduğunu kaydeder. Sübkî’ye göre, Eş‘arîler’in kesb dediklerine 

Hanefîler ihtiyâr demektedir. Dolayısıyla Hanefîlerin insanın iradesi hususundaki görüşleri, Eş‘arîler in 
kesb teorisi ile benzer niteliktedir. Böylelikle aradaki ihtilâf, lâfzîdir.  

Eş‘arî ve Mâtûrîdî mezheplerinin görüşlerini uzlaştırmaya çalışan Sübkî, diğer fırkalar 

hakkında uzlaşıdan uzak bir tutum sergilemekte, onları ve mensuplarını akıllarını iyice kullanmamak la 
itham etmektedir. 

İşte bu çalışmamızda mezheb içerisinde önemli bir konuma sahip olan Sübkî’nin kelam ile 
alakalı kaleme aldığı bu eserler çerçevesinde onun kelâmî tavırlarını kısaca aktaracak ve es-Seyfü’l-
meşhûr fî şerḥi ʿaḳīdeti Ebî Manṣûr adlı eseri özelinde onun II. (VIII.) yüzyılın ilk yarısında ortaya 

çıkan itikadî konulardan biri olan Rü’yetullah meselesine dair görüşlerini aktarıp değerlendireceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Hanefî, Eş‘arî, Sübkî, Rü’yetullah,  
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NAHL SÛRESİNİN 125. ÂYETİ PERSPEKTİFİNDE DİN DİLİNİN YENİDEN İNŞA 

EDİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ 

Dr. Öğr. Üyesi Arslan KARAOĞLAN  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi  

ÖZET 

Dini değerler, anlayış ve kavrayışlar belli bir dil düzeni içinde aktarılıp paylaşılır.  İnsanlar arasında 

doğru ve etkin dini iletişimlerin kurulabilmesi, dini değerleri ifade etme yeterliğine sahip bir dili 

kullanmaya bağlıdır. İlâhî mesajları algılama, yorumlama ve ifade edebilme dil ile mümkündür. Her 

dilin içerisinde kullanıma bağlı olarak özel bir dil gelişir. Bu özel dillerden biri de kuşkusuz din dilid ir. 

Din dili terkibi dil ile dinin sıkı ilişkisine de atıfta bulunur. Genel olarak dili, taraflar arasında anlamlı 

bir ilişki kurmaya yarayan iletişim kaynağı olarak tanımlamak mümkündür. Din ise akıl sahipler ini 

kendi iradeleriyle hayırlara sevk eden ilahi bir vaz’dır. Dolayısıyla din dili, belli bir inanç, kabul ve 

felsefeye bağlı kalarak, varlık ve onun bilgisine ilişkin tutum ve anlayış biçimlerinin anlaşılabilir ve 

hissedilebilir bir dil disiplini içerisinde ifade edilmesidir.  Maalesef bugün dini tebliğ ve beyan çatışı 

altında ağdalı bir dille dinin belki de zahiri anlatılmaktadır. Kur’ân perspektifinden bakıldığı zaman 

dinin temel öğretilerini fertlerin ve toplumun ruh dünyasına ulaştırabilecek niteliksel ve niceliksel yeni 

bir üslüp dili/din dili geliştirmek zorundayız.  

Öncelikle şunu belirtmekte yarar vardır:  Davetin ya da tebliğin aslında iki temel esası vardır: Hikmet 

ve mevize-i hasene. Buna Nahl Sûresi 125. âyeti dikkat çekmektedir: (Bütün insanlığı) hikmetle ve 

güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır; ve onlarla en güzel, en inandırıcı yöntemlerle tartış…”  İslami 

davette Kur’ân merkezli bir din dilinin orta ölçekte ve muhatabı hakka ısındıran bir özelliği sahip 

olması çok önemli bir husustur. Bu çerçevede tebliğin temasına anahtarlık yapan Nahl sûresi 125. 

âyette dinin anlatılmasında ortaya konan üslûp dilinin ya da din dilinin şekilsel ve içerik düzenlemes ine 

ilişkin hikmet ve güzel öğüt gibi bazı ilkelere dikkat çekilmiştir. Nitekim hikmet; kişinin tebliği 

sırasında dikkatli ve basiretli olması, bunu körü körüne yapmamasıdır. Hikmet, hitabedilen kişinin 

zihin, yetenek ve şartlarının göz önünde bulundurulmasını ve mesajın bunlara uygun bir şekilde 

iletilmesini gerektirir.  Bu çerçevede  “Herkese güzel sözler söyleme” (el-Bakara 2/83) ve “yumuşak 

bir dille konuşma” (et-Taha 20/44)  âyetleri yumuşak ve estetik bir dil kullanmanın önemini 

vurgulamaktadır. İçinde güzel bir sunum barındıran, arzu edilen konuya teşvik eden, söylenenler in 

doğruluğunu gösteren ögeleri içeren, hak ile batılı açıkça ortaya koyan ve bununla beraber muhatabın 

sinir uçlarına dokunmayan söz demektir. Tebliğe konu olan âyette geçen güzel öğüt kavramı, bireyin, 

muhatabını sadece mantıki ikna metodlarıyla değil aynı zamanda duygularını cezbederek de 

inandırmaya çalışmasına ve öğüdün karşıdakinin mutluluğu ve refahını düşündüğünü gösterir bir 

tarzda olmamasına dikkat çekmektedir. 

Söz söylemek kadar, sözün ne şekilde ve nasıl söylendiği de önemlidir ve söz söyleme disiplini ifadesi 

biraz da bunu kapsamaktadır. Dolayısıyla söz konusu âyeti kerimede geçen “En güzel şekilde mücadele 

et” emri davetin değil, daveti yaparken karşılaşılan tepkilere cevap vermenin, cidalin yani tartışmanın 

usulünü belirler. Bir başka deyişle üslûptaki din dilinin yapıcılığı, yapılan itirazlara ve verilen tepkilere 

en güzel yolla karşılık verilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Başkalarıyla en güzel şekilde mücadele eden 

kimse, suçlamalara, çarpık fikir ve iğneli sözlere yönelmez; bunun tam tersine öğüt veren kişi, 

karşısındakine nazik ve kibar olmanın olumlu neticeler vereceğini kavrar. 
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DİN ÖĞRETİMİNDE MOBİL TEKNOLOJİ UYGULAMALARI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan DEMİR 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

 

ÖZET 

İnternetin yaygınlaştığı, akıllı cep telefonu ve tablet benzeri mobil cihaz teknolojilerinin süratle 

ilerlediği, akıllı/etkileşimli tahtaların sınıflarda kullanıldığı bir dönemde bulunmaktayız. Bilimin ve 

teknolojik yeniliklerin her alanda kendini göstermesi, eğitimde de yeni teknolojilerin uygulanmasını 

gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede mobil teknolojiye dayalı çok boyutlu sanal ortamlar, öğrencinin aktif 

olduğu, görme, duyma gibi duyularını aynı anda harekete geçirebilen bir öğretim uygulaması olup 

günümüz eğitim ortamlarında dikkat çekmeye başlamıştır. Başta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 

olmak üzere din eğitimi ile alakalı dersler; çok boyutlu, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi 

teknolojiye dayalı araç gereçlerin kullanıldığı etkinlikler vasıtasıyla öğretildiğinde, öğrencilerin bu 

derslere yönelik olarak olumlu tutum geliştirileceği ve derslerde daha aktif olacakları düşünülmekted ir. 

Zira ibadet, din ve kültür, Hz. Muhammedin hayatı ve dini mekânlar gibi birçok konunun öğretiminde  

mobil teknoloji uygulamalarından istifade etmek mümkündür. Bu bağlamda “Din öğretiminde hangi 

mobil teknoloji uygulamalarından yararlanılabilir” sorusu önem kazanmaktadır. Bu çalışmada din 

öğretiminde Android ve ios uyumlu mobil teknolojiye dayalı eğitim uygulamalarının tanıtılmas ı 

amaçlamıştır. Bu amaçla google play ve apple store gibi mobil uygulama veri tabanları taranmış ve din 

öğretiminde kullanılabilecek üç boyutlu (3D), sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalar ı 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Tespit edilen uygulamaların ücretsiz olmasına, üyelik gerektirmemesine 

ve farklı sitelerin reklam aracı bulunan uygulamalar olmamasına dikkat edilmiştir. Çalışma nitel 

araştırma yöntemini esas alan, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırma sonucuna göre 

din öğretiminde ücretsiz olarak kullanılabilecek Türkçe dil destekli mobil teknoloji uygulamalar ının 

çok sınırlı olduğu buna karşın diğer dillerde daha fazla mobil uygulamaların bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mobil Teknoloji, Din Öğretimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 
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KUR’ÂN-I KERİM’İN NÜZULÜNDE TEDRİCİLİK VE MEDİNE DÖNEMİNDE 

OLUŞTURULAN İSLÂM TOPLUMUNA ETKİSİ 

 

Arş. Gör. Tuba ERKUT 
Gaziantep Üniversitesi 

ÖZET 

  
Kur’ân-ı Kerim, nüzulün ilk aşamasında toplumu şirkten uzaklaştırmayı ve tevhit eksenli inanç 

biçimini benimsetmeyi hedeflemiştir. Ardından tevhidin pratik yansımalarını hem fertte hem 

toplumda yerleştirecek birtakım düzenlemeler getirmiştir. Zira İslâm’da inanç ile yaşantı birbirinden 

kopuk iki ayrı alan değil, birbirini tamamlayan unsurlardır. Bu nedenle Kur’ân’ın nüzulü ile birlikte 

sosyal değişimin de sinyallerini verdiğini söylemek mümkündür İslâm’ın geldiği andan itibaren 

müşriklerin yeni dine karşı koymuş olmaları da bunu göstermektedir. Nitekim yalnızca teorik 

düzeyde kalan ve sosyal yaşantıya herhangi bir müdahalede bulunmayan bir öğreti sert bir tepki ile 

karşılaşmadan yine teorik düzeyde reddedilebilirdi. Mekke döneminde Arap toplumunun yeniden 

şekillenmesine dair çeşitli emir ve yasaklar gelmiş olsa da kurumsallaşma ve bir devlet olma adımları 

Medine’de hız kazanmıştır. Hicretin hemen ardından Ensar ve Muhacir arasında “kardeşleştirme” 

projesinin uygulanması, kurumsal bir yapı olarak mescidin inşa edilmesi, ümmet bilincinin 

oluşturulmaya başlanması, toplumsal düzeni koruyacak genel ahlak kurallarının belirlenmesi, 

kıblenin değişmesi, dini pratiklerin vurgulanması, müşrikler ile ilişkilerin Mekke dönemindekinden 

farklı bir seyir içerisine girmesi, ehl-i kitap ile olan ilişkilerin düzenlenmesi, hukuki anlamda çeşitli 

hükümlerin detaylandırılması, kadınların ve dezavantajlı grupların haklarının garanti altına alınması, 

idari konularda düzenlemeler getirilmesi ve savaş ve savunma stratejilerinin belirlenmesi Medine 

döneminde yeni bir toplumun oluşturulma adımlarına örnek olarak verilebilir. Bütün bu uygulamalar, 

muhatapların durumu gözetilerek aşamalı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Zira inanç ve yaşantı 

alanında yozlaşmış durumda olan bir topluluğu dönüştürmek bir anda mümkün olmayacaktı. Biz bu 

çalışmamızda öncelikle nüzul döneminde Arapların inanç ve yaşantılarının ne şekilde olduğuna dair 

genel bilgiler verip sonrasında Kur’ân’ın aşama aşama hangi toplumsal değişiklikleri 

gerçekleştirdiğinden söz edeceğiz. Konuyu ele alırken, zaman zaman Mekke dönemine referansta 

bulunmakla birlikte, kurumsallaşmanın hızlandığı Medine dönemini inceleyeceğiz.   

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Vahiy, Medine, Tedricilik, Toplum.  
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YEREL MEDYANIN ARTAN ÖNEMİ 

Öğr. Gör. Dr. Ebru OKUTAN AKALIN 
  Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü 

ÖZET 

Dünyanın giderek birbiriyle bağlantısının arttığı bir bütünleşme süreci olarak küreselleşme  bir 

çok alanı olduğu gibi yerellik kavramını da tartışmalı hale getirmiştir. Özellikle 1980 sonrasında dünya 

genelinde giderek yaygınlaşan uydu ve internet teknolojisinin gelişimi dünya üzerindeki sınır lar ı 

ortadan kaldırmış yerelin anlamını değiştirmiştir. Küreselleşme çağında sözlük anlamı "sınırlı bir yerle 

ilgili ya da lokal" olan yerel, coğrafi olarak yere bağlı olmaktan çıkmıştır. Artık yerel medya başta 

uydu ve internet olmak üzere  iletişim teknolojisinin sunduğu yeni  olanakları kullanarak  yerele ait 

bilgiyi, haberi kendine özgü bir üslup ile çok daha geniş bir kesime duyurma imkanına kavuşmuştur.  

Bu gelişmeler yerel medyayı dünya genelinde tek tip bilginin yayılmasına aracılık eden tekelleşmiş 

küresel  medya  şirketlerinin yayın organları karşısında farklı sesleri duyurması bağlamında bir 

potansiyel güç haline getirmiştir. Bu çalışma bu yaklaşımdan yola çıkarak küreselleşme sürecinde yerel 

medyanın artan öneminin nedenlerini ve farklı yerellikleri temsil etmesi bağlamında potansiyelini 

araştırmayı amaçlamıştır. 

 Araştırmada veri elde etmek üzere yapılan literatür taramasında küreselleşme sürecinde yerel 

medyayı önemli bir konuma taşıyan teknolojik gelişmeler, olaylar ve görüşlere dair elde edilen veriler 

aktarılmıştır.  Sonuçta küreselleşme sürecinde yerel medyanın küresel medya karşısında farklılıklar ın 

sesi olması bağlamında bir potansiyeli olduğunu söylemek mümkün olmuştur. Çalışma  yerel 

medyanın artan önemini göstermesi ve yerel medyayı güçlendirmeye yönelik yapılacak yeni 

çalışmalara kaynaklık etmesi bakımından önemlidir.  

Anahtar kelimeler: Küreselleşme, Yerel Medya 

Bu çalışma Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu  danışmanlığında 2019 yılında tamamlanan 

"Küreselleşme Bağlamında Yerel Televizyonlarda Yerel Kültürün Temsili: Şanlıurfa" isimli doktora tezimden 

esinlenerek hazırlanmıştır. 
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ABSTRACT 

As an integration process in which the world is increasingly connected, globalization has made 

the concept of locality controversial as in many other areas. Especially after 1980, the development of 

satellite and internet technology which has become widespread all over the world has changed the 

meaning of the local which has eliminated the borders on the world.  

In the age of globalization, the lexicon has ceased to be local, geographically linked to a local 

or limited locality. Now the local media has been able to use the new opportunities offered by 

communication technology, especially satellite and internet, to make the local information available to 

the broader segment in a unique style. These developments have made the local media a potential force 

in the context of the monopolized global media companies, which mediate the dissemination of uniform 

information throughout the world, in the context of different voices against the media.  Based on this 

approach, this study aimed to investigate the reasons of the increasing importance of local media in the 

globalization process and its potential in terms of representing different localities.  

In the literature search made to obtain data in the research, the data obtained on technologica l 

developments, events and opinions which have brought local media to an important position in the 

process of globalization were transferred. As a result, it is possible to say that local media has a potential 

in the context of globalization process in terms of being the voice of differences in the face of global 

media. The study is important in that it shows the increasing importance of the local media and provides 

resources for new efforts to strengthen the local media. 

Key words: Globalization, local media 
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ÜLKE İTİBARININ ULUS MARKA DEĞERİ VE ÜLKE İMAJINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

A RESEARCH ON EFFECT OF COUNTRY REPUTATION ON NATIONAL BRAND VALUE 

AND COUNTRY IMAGE 
 

Doç. Dr. Deniz ZEREN 

Çukurova Üniversitesi 

Mehmet ÇELENK 

Çukurova Üniversitesi 
ÖZET 

Teknolojinin sürekli evrimi ve bunun iletişim araçları üzerindeki yansıması sayesinde ülkeler 

kendilerini insanların gözünde nasıl konumlandırdıklarına önem ve değer vermektedirler. Ekonomik, 
sosyal, kültürel ve siyasal bağlamda açıkça görülen değişimlerden etkilenen ülkeler artık diğer 
ülkelerden kendisini farklı kılacak olan itibara yönelmektedirler. Bu çalışmanın temel amacı ülke 

itibarının ulus marka değeri ve ülke imajı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla Çukurova 
Üniversitesi’nde eğitim öğretim gören yabancı öğrencilerden ulaşılabilen ve çalışmaya katılmaya 

gönüllü olan 307 katılımcıdan anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde; 
regresyon, çoklu regresyon ve faktör analizinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen 
bulgular ülke imajı ve ülke marka değerinin ülke itibarına yönelik tutum üzerinde anlamlı ve pozitif 

bir şekilde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Ülke İtibarı, Ülke İmajı, Ulus Markası 

 
 
ABSTRACT 

Thanks to the continuous evolution of technology and its reflection on communication tools, countries 
give importance and value to how they position themselves in the eyes of people. The countries affected 
by the obvious changes in the economic, social, cultural and political context are now turning to the 

reputation that will make them different from other countries. 
The main purpose of this study is to demonstrate the impact of country reputation on nation brand value 

and country image. For this purpose, data was collected by survey method from 307 participants who 
volunteered to participate in the study and which can be reached from foreign students studying at 
Çukurova University. Regression, multiple regression and factor analysis were used in the analysis of 

the data obtained. The results of the analysis concluded that the country's image and the country's brand 
value had a significant and positive effect on the attitude towards the country's reputation. 

Keywords:  Country Reputation, Country Image, Nation Brand 
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ULUSLARARASI İLK KADINLAR KONGRESİ’NE (1899) TÜRKİYE’DEN KATILAN 

KADIN MİSYONER MARY MILLS PATRICK (1850-1940) VE TANITIMINI YAPTIĞI 

OKUL: DARÜLMUALLİMAT 

Doç. Dr. Nebahat GÖÇERİ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

ÖZET 

Osmanlı’da kız çocukları “medrese” denen eğitim kurumunda değil, “mektep” denen eğitim 

kurumlarında eğitim almışlardır. Osmanlının kız çocukları için kızlardan/ kadınlardan öğretmen  

yetiştirmek için açtığı Darülmuallimat  (1870) yani “Kız Öğretmen Okulu” dünyada ilk kez 1899’da 

yapılan Uluslararası Kadın Kongresi’nde ünlü Amerikalı kadın misyoner Dr. Mary Mills Patrick 

(1850-1940) tanıtılmıştır. Kongre kayıtlarında Türkiye’den katıldığı belirtilen Patrick’in Osmanlının 

resmi temsilcisi mi, yoksa gayri resmi olarak mı Osmanlı ülkesinden /Türkiye’den katıldığı 

belirtilmemiştir. Patrick’in üç önemli özelliği vardır. Birincisi bir kadın Hristiyan misyoner olmak, 

ikincisi yüksek düzeyde eğitim görmüş (felsefe doktoru) bir eğitimci olmak, bu bağlamda Osmanlı 

memleketinde okullar açmayı kendisine misyon/ görev edinmek, üçüncüsü de Osmanlı ülkesindeki ilk 

feminist (kadın hakları aktivisti) olarak tanınmaktır.   

Onun eğitimci kimliği en çok İstanbul’da Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde hocalık yapması ile başlar. 

Onun ülkemizdeki pek çok önemli kadın şahsiyetin eğitimindeki etkisinin ve katkısının olması 

değerlendirilmeyi gerektiren bir durumdur. Patrick’in Türkiye’de kızların eğitimine büyük katkıları 

olmuştur. O Türk kızlarının eğitim hayatına dahil olması için çok gayret sarf etmiştir.  

Mary Mills Patrick 1899’da İngiltere’de, Londra şehrinde yapılan The International Congress of 

Women’a Türkiye’den katılarak “Eğitimde Kadın” (Women in Education) başlıklı eğitim oturumunda 

(Educational Section) Darülmuallimat’ın tanıtımını yapmıştır. Özelde Darülmuallimat üzerinde 

konuşsa da genelde Osmanlıdaki kadına dair konuşmuştur. Ona göre Osmanlıda eğitim düzeyinin 

yükselmesi batılı fikirlerin ve batı etkisinin kadınlar arasında yayılması bakımından önemli bir kanal 

açmıştır. Patrick İstanbul’da bulunduğu süre içinde yaptığı görüşmelerden bir takım sonuçlar 

çıkarmıştır. Bu sonuçlara ve tespitlere göre Türk kızları/kadınları arasında bağımsız düşünceler 

gelişmekte olup bütün toplumsal ve sınıfsal baskılara rağmen bu düşünceler büyük ilerlemeler 

kaydetmektedir. Kadınlar son kertede kadınlığın kurtuluşunu gerçekleştireceklerdir. Bu bakımından 

yavaş yavaş gerçekleşen ama sağlam ve kesin temele dayanan fikri ve eğitimsel bir güce erişmişlerd ir. 

Patrick’in bu sunumu bizce ülkemiz kadın eğitimi ve kadın hareketi konusunda bilinmesi gereken bir 

konudur.   

Anahtar Kelimeler: Mary Mills Patrick, İlk Uluslararası Kadın Kongresi, Osmanlıda Kız Okulları, 

Darülmuallimat, Feminizm 
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TÜRK SİYASETİNDE KADIN 

Mali Müşavir Neslihan DERELİ 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Azteca Universidad PHD (Doktora Öğrencisi) 

 
 ÖZET  

 

Uluslararası alanda bir ülkenin en büyük demokratik göstergelerinden biri kadınlara tanınan haklardır. 
Türkiye’de son yıllarda kadınların siyaset ve karar alma mekanizmalarında sayıca daha fazla yer 

almaları yeterli olmamakla birlikte olumlu bir gelişmedir. Siyasal hayata katılım ve karar 
mekanizmalarında kadınların eksik temsili de demokrasi yolundaki gelişmemizin hızını 
yavaşlatmaktadır.  

Nüfusun yarısını oluşturan kadınların karar alma süreçlerine katılamaması, siyasette eşit oranda temsil 
edilememesi, her şeyden önce bir demokrasi meselesidir.  

Bilindiği gibi, demokrasinin temel unsurlarından olan eşit temsil ve katılımın kadınlar açısından 
yaşama geçirilememesi, bir kadın erkek eşitsizliği sorunu olmasının ötesinde, aynı zamanda bir 
demokrasi sorunudur. Ancak, demokrasi tüm siyasal tartışmaların odak noktasını oluşturduğu 

halde, kadınların eksik temsili konusunda göz ardı edilmekte, kadınsız demokrasi doğal 
karşılanmaktadır.  

Aslında, ayrımcılık yapılmaksızın kadın erkek herkesin eşit haklardan yararlanması demokrasiyle 
yönetilen laik hukuk devletlerinin temel ilkesidir. Ancak, demokrasi ve insan hakları açısından gelişmiş 
ülkelerin birçoğunda bugün bile kadınlar siyasette ve karar alma süreçlerinde eşit olarak yer 

alamamaktadırlar.  
Günümüzde birçok alanda eğitim, meslek seçimi, çalışma koşulları açısından daha iyi konumda olsalar 

da, siyasal yaşam kadınlara kapalı bir arena olmaya devam etmektedir.  
Ben de bu çalışmamda; bir kadın birey olarak özellikle gerek kendi aktif iş yaşamımda görmüş 
olduğum ve gerekse kadın bireylerin iş yaşamı ve siyasi kariyerleri boyunca karşılaşmış oldukları 

zorluklar ve adaletsizlikler neticesinde en doğal hakkımız olan demokratik hakkımızı kullanmamızda 
engelleri aşmaya çalışmanın ne denli zor olduğunu ifade etmeye çalışacağım. Ataerkil zihniyetin hâkim 

olduğu, kadınların sadece evde olmaları gerektiği düşüncesi ile maalesef siyasi ve iş yaşamımızda pek 
çok zorlukla karşılaşmaktayız.  
Bu ve benzeri nedenlerle bu çalışmada “Türk Siyasetinde Kadın nerededir ve hangi engeller le 

karşılaşmaktadır?” konusu irdelenecektir.  
 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Türk Kadını, Kadın-Erkek Eşitliği, Demokrasi, Siyaset, Yönetim, Toplum 
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TÜRKİYE-İNGİLTERE ARASINDAKİ ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 

ANDLAŞMASI’NDA BAĞLAMA KURALLARI 

Mali Müşavir Neslihan DERELİ 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Azteca Universidad PHD (Doktora Öğrencisi) 

ÖZET  

Küreselleşen dünyada mal, sermaye ve emek akışı veya dolaşımının yoğunlaşmasına paralel olarak 

uluslararası ekonomik ilişkiler de yoğunlaşmakta ve işletmeler gerek iş hacimlerini ve gerekse 

kazançlarını arttırmak için iş güçlerini ve sermayelerini bağlı bulund ukları ülkelerin dışına taşıma 

yarışı içindedirler. Kalkınmakta olan ülkeler veya kaynaklarını yeterince kullanamayan ya da ticari 

amaçlarla yabancı yatırımcıya ve işgücüne ihtiyaç duyan ülkeler, yabancı girişimcileri özendirmek 

açısından çeşitli yasa ve mevzuat düzenlemeleri yapmaktadırlar. Bu anlayışın gelişmesi ve kâr 

amacının uluslararası ticarete ivme kazandırması sonucunda, çok uluslu şirketlerin doğmasına sebep 

olmakta ve bu da girişimcilerin farklı ülkelere teknoloji ve sermaye aktarma isteğini arttırmaktad ır. 

Ancak bu istemi engelleyen faktörlerden biri ve en önemlisi kazancın mükerrer olarak 

vergilendirilmesi şeklinde sorundur.! Vergilendirme ilişkisinin bu boyutu karşısında, devletler 

münhasır vergilendirme yetkilerini klasik anlamda kullanma çabalarından vazgeçmemektedir ler. 

Böylece kişilerin elde ettikleri gelir, birden fazla devletin vergilendirme yetkisine konu olabilmekted ir. 

Çifte vergilendirme olarak adlandırdığımız bu durumun engellenmesi ya da ortadan kaldırılmas ı 

hususunda hükümetlerin tek taraflı aldıkları ulusal önlemlerin yetersiz kalması, uluslararası bazı 

yöntemlere başvurmayı gerektirmektedir. Temel amaçlara uygun olarak engellenmesinin bilinen tek 

yöntemi, vergilendirme yetkisine sahip olan devletlerden birisinin, bu yetkisinden kısmen veya 

tamamen vazgeçmesidir. Türkiye sözü geçen çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının ilkini 

03.11.1970 yılında Avusturya Cumhuriyeti ile Viyana’ da imzalamıştır. Bugüne kadar hukuki, 

ekonomik ticari gibi nedenlerle birçok ülke ile 85 çifte vergilendirme antlaşması imzalanmış t ır. 

Bunlardan bir tanesi de 19.02.1986 yılında “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 

Birleşik Krallığı Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 

Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ikili müzakereler sonucunda 

Londra’da 19.02.1986 tarihinde imzaya söz konusu olmuş ve bu hukuki çerçeve 25.10.1988 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Uygulanmaya başlandığı tarih ise, yürürlük tarihinden farklı olarak taraf ülkelerce 

tespite konu olmuş ve 01.01.1989 tarih itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada Birleşik 

Krallık ile imzalanan antlaşma çerçevesinde çifte vergilendirmeyi önleme antlaşması çifte 

vergilendirme, mukim, tarafların vergilendirme süreçleri ve bağlama kuralları gibi konular ele 

alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Antlaşmaları, Uluslararası Vergilendirme, Çifte Vergilendirme, 

Türkiye-İngiltere Çifte Vergilendirme 
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İŞLETMENİN, İŞYERİNİN VEYA İŞİN GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ 

NEDENLE FESİH 

 

Arş. Gör. Dr. Seda ARSLAN DURMUŞ 

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

 

ÖZET 

4857 sayılı İş Kanunu’nun kabulüyle Türk Hukuk Sistemi’ne, ‘iş güvencesi’ sistemi getirilmiş, iş 

güvencesi kapsamına giren hukuki ilişkiler açısından feshin geçerli bir sebebe dayanması gerektiği, 

geçerli sebep var olmadığında ise işçinin işe iadesini veya iş güvencesi tazminatı ve boşta geçe n 

sürelere ilişkin olarak işçinin en çok dört aya kadar ücretinin ödenmesi gerektiği düzenlenmiştir. İş 

Kanunu m. 18’de düzenlenen bu hükme göre, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı 

aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya 

davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe 

dayanmak zorundadır. İşçinin sürekli olarak işini kaybetme korkusuyla baskı altında çalışmas ının 

önüne geçilerek; huzurlu ve verimli çalışması, geleceğine güven duyması amaçlanmıştır. Geçerli 

nedenler, maddenin gerekçesinde belirtildiği üzere, haklı fesih nedenleri kadar ağır olmamakla birlikte, 

işin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. Bu nedenle, geçerli fesih için söz 

konusu olabilecek sebepler, işçinin iş görme borcunu kendisinden kaynaklanan veya işyerinden 

kaynaklanan sebeplerle ciddi bir biçimde olumsuz etkileyen ve iş görme borcunu gerektiği şekilde 

yerine getirmesine olanak vermeyen sebepler olabilecektir. Kanun’da işletme, işyeri ve işin 

gereklerinin ne olduğu açıklanmamış, gerekçesinde birtakım nedenler sayılarak uygulanması yargı 

kararlarına bırakılmıştır. İşletme, işyeri ve işin gereklerine ilişkin geçerli nedenle fesih, işçinin kişiliği 

ile ilgili olmayan, teknolojik değişimlere, ekonomik nedenlere, verimlilik ve rekabet gereklerine dayalı 

olarak, işyerinde işçinin işinin ortadan kalkması veya nitelik değiştirmesi nedeniyle çalışma imkânının 

ortadan kalkması sonucunu doğuran, işyerindeki işçi sayısının işgücü ihtiyacına uyarlanmasıd ır.  

Çalışmamızda öncelikle işletme, işyeri ve işin gerekleri kavramları açıklanacak, işletmesel kararın 

yargı denetimine kural olarak tabi olmadığı açıklanacaktır. İşletmenin işyerinin veya işin gereklerinden 

kaynaklanan geçerli fesih nedenlerinin neler olduğu belirtilecektir. Son olarak işletmenin, işyerinin 

veya işin gereklerinden kaynaklanan nedenlerin geçerli neden olarak kabul edilme koşullar ı 

incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Geçerli Neden, Fesih, İş Hukuku, İşletme Gerekleri, İş Güvencesi. 
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BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ VE KORUNMASI 

Arş. Gör. Dr. Seda ARSLAN DURMUŞ 

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

ÖZET 

Çalışma hayatı, çalışma barışı, işin verimi, işçi ile işveren arasındaki ilişkinin ve çalışanlar ın 

durumunun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi açısından sendika özgürlüğü büyük bir öneme sahiptir. T.C. 

Anayasası m. 51’de düzenlenen sendika özgürlüğüne göre, çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma 

ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin 

almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe 

çekilme haklarına sahiptir. 6356 sayılı Kanun’da da sendika özgürlüğü ile ilgili olarak sendika üyeliği 

ve üyeliğin kazanılması, sendikaya üye olmanın serbest olduğu ve hiç kimsenin sendikaya üye olmaya 

veya olmamaya zorlanamayacağı belirtilmiş; sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması, işçi 

veya işverenin, sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamayacağı ifade edilmiş; 

sendika özgürlüğünün güvencesi, işçilerin işe alınmalarının belli bir sendikaya üye olma şartına bağlı 

tutulamayacağı ve işverenin sendikaya üye olan işçilerle, sendika üyesi olmayan işçiler arasından 

ayrım yapamayacağı düzenlenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin de taraf olduğu 1948 tarihli ‘Sendika 

Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı ILO Sözleşmesi1’ne göre sendika 

özgürlüğü, sosyal adalet amacına varmayı sürekli kılacak vazgeçilmez bir koşuldur. Türk Ceza Kanunu 

bağlamında da sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suç sayılarak m. 118’de yaptırımı hapis 

cezası olarak düzenlenmiştir. Çalışmamızda sendika özgürlüğü kavramı genel olarak tanımlanarak, 

niteliği, sosyal ve ekonomik bir hak olduğu, insan haklarından sayılacağı ifade edilecek; sendika 

özgürlüğünün konusu pozitif ve negatif sendika özgürlüğü olarak ikiye ayrılarak incelenecek tir. 

Sendikadan yararlananların çalışanlar ve işverenler olduğu belirtilecek, kamu görevlileri ile 

memurların da sendika haklarının olduğu vurgulanacaktır. Son olarak bireysel sendika özgürlüğünün 

korunması kısaca açıklanmaya çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Sendika, Sendika Özgürlüğü, İşveren, İş İlişkisi, Toplu İş Hukuku 

 

 

                                                                 
1 87 Sayılı ILO Sözleşmesi’ni 31 Aralık 1988 tarihi itibarıyla 99 ülke imzalamıştır. Türkiye ise söz konusu sözleşmeyi 1993 
tarihinde onaylamıştır.  
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OSMANLI DEVLETİNDE İKTİSADİ ADALET YAKLAŞIMI VE TOPRAK HUKUKUNA 

YANSIMALARI 

Dr. Çiğdem KAVAK ÇEKEN 

Dicle Üniversitesi 

ÖZET  

İktisadi adalet, bir toplum ya da grubun kaynakları ya da ürünü, gereksinimleri ya da istemleri itibariyle 

birbirine rakip olan bireyler arasında nasıl dağıtılması gerektiği sorusuna yanıt arar. Devletlerin başlıca 

amaçları adil gelir bölüşümü ve fiyat istikrarı sağlanmasıdır. Osmanlı Devleti adaleti, sisteminin hem 

hareket noktası olarak almış, hem de sisteminin merkezine koymuştur. Bu amaçların 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak Osmanlı Devleti’nin uyguladığı ticaret politikasında provizyonizm 

(piyasada yeterli miktarda ve bol mal bulunması) ve fiskalizm (devlet gelirlerinin sürekli ve 

sürdürülebilir biçimde artırılması) önemli yer tutmaktadır. Devletin gelir sağlaması, toplumun geneline 

adalet sağlamasının ön koşuludur.  

 Osmanlı iktisadi ve sosyal hayatını düzenleyen kuralların temel kaynağı İslam Hukukudur. 

Dolayısıyla şer’i hukukun hükümleri Osmanlı hukukunun da temel prensiplerini oluşturmaktad ır. 

Osmanlı hukukunda şer’i hukukun boşluk bıraktığı alanlarda bu hukuka aykırı olmamak kaydıyla 

hükümdar tarafından kanunnamelerle meydana getirilen örfi hukuk uygulanmaktadır. Ayrıca Osmanlı 

ülkesinde yaşayan zımmilerin şahıs, aile, miras gibi hususlarda dinlerinin gereği olarak kendi cemaat 

mahkemelerine başvurmaları ve cemaat hukukun uygulanması mümkündür. Yine Osmanlı ülkesine 

izinle gelen yabancı ülke vatandaşları bazı hususlarda ecnebiler hukukuna tabi olmuş ve Osmanlılar ın 

fethettikleri bazı beldelerin mahalli hukuklarını ve kanunlarını ilga etmemesi nedeniyle mevcut mahalli 

hukuk prensipleri uygulanabilmiştir. Dolayısıyla Osmanlı hukuku zamanın şartlarına uygun olarak 

şahıs ve bölgelere göre değişen çok hukuklu bir yapıya sahiptir.   

 Toprak vergi, para, narh vb. konularda amaçlarla uyumlu araçların belirlenmesi ve 

uygulamaların yapılmasında temel unsurlar örf-i ve şer’i hükümler olmuştur. Örfi hukuk gücünü devlet 

otoritesinden almakta ve padişahın iradesiyle ortaya çıkmaktadır ancak padişahın iradesi keyfi 

olmayıp, genelde şeriatın yanı sıra teamül, tecrübe, kaide ve geleneklere de bağlıdır.  

 Osmanlı Devleti’nde sosyal adaletin, fırsat eşitliğinin, dengeli gelir ve servet dağılımının 

sağlanması bakımından tımar sistemi oldukça önemlidir. Vergilendirilebilir arazilerin büyük kısmını 

oluşturan tımar uzun bir süre Osmanlı’nın temel refah kaynağı olmuştur. Osmanlı toprak düzeninin 

temelini oluşturan miri rejim içerisinde ekonomide mal arzını arttırmak, kaliteyi yükseltmek ve 

fiyatları mümkün olduğunca düşük tutmak için müdahaleci tedbirler alınmıştır. Zenginliğin kaynağını 

oluşturan zirai üretimde en yüksek düzeyde üretimin gerçekleştirilebileceği orta büyüklükteki işletme 

tipi yaygınlaştırılmıştır. Aile işletmelerinin parçalanarak küçülmesi ya da daha büyük işletme lere 

dönüşmeleri önlenmiştir. Miri arazi mülkiyet sistemi ile üretim alanlarının kiralanması, alım satımı,  

bağışlanması ve vakfedilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca verimliliğin düşmesine neden olabilecek toprak 

kullanım biçimleri yasaklanmıştır. 

 www.iksadkongre.org Sayfa 77 özet kitabı



 

ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

3-5 OCAK 2020 / ADANA

 Üretimi ve toprak işleme üzerine sürdürülebilirliği esas alan,  verimliliği sağlayanı 

ödüllendiren, kendisine tahsis edilen arazileri de bakımsız bırakarak mahsul açısından heba edenleri  

cezalandırarak iktisadi adaleti sağlamada önemli bir rol üstlenmiş olan tımar sistemi zamanla iç ve dış 

etkenlerle bozulmaya başlamıştır. 17. yüzyıldan itibaren sürekli hale gelen savaş baskısı, kaybedilen 

savaşların hazineye gelir aktarımında yarattığı sorunlar, hak etmeyen kişilere tımar tevcih edilmesi ve 

vergi toplama usulündeki değişimlerin reaya üzerinde yarattığı baskı gibi sorunlar bu sistemin 

bozulmasında iç etkenler olarak belirtilebilir. Coğrafi keşiflerin oluşturduğu değişimler, uluslara ras ı 

ticaret hatlarının çeşitlenmesinin yarattığı rekabet baskısı ve Avrupa ülkelerinin üretim hacmini arttıran 

teknolojik gelişmeler ve daha ucuza imal etme imkanlarıyla öne çıkmaları önemli dış etkenler olarak 

sıralanabilir. 

Anahtar Kelimeler: İktisadi Adalet, Osmanlı, Toprak Hukuku, Tımar 
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TURİZM FAALİYETLERİNİN YEREL HALK TARAFINDAN NASIL ALGILANDIĞININ 

ANALİZİ: ADANA ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Ceyhun Can ÖZCAN 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Kaan ÇEVİKER 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

ÖZET 

Turizm sektörü bünyesinde barındırdığı birçok avantaj nedeniyle fazlasıyla önem arz etmekle birlikte 

hızlı bir şekilde gelişmekte olan sektörlerin de başında gelmektedir. Turizm sektörünün; ulusal ve 

bölgesel ekonomilere sağladığı katkılar da yadsınamayacak derecede önemli bir yer tutmaktadır. 

Ülkeler, geçmişten günümüze gelişen ve gelişmeye devam etmekte olan turizm pazarında, kendiler ine 

daha çok yer edinebilmek için sektörel yatırımlara ağırlık vermektedirler. Bu kapsamda sektörel 

anlamda verimliliği ve sürekliliği sağlayabilmek temel hedefler arasında yer almaktadır. Turizm 

yatırımlarından verim alınabilmesi çeşitli etkenlere bağlıdır. Bu hedefler doğrultusunda yerel 

yönetimler, sektör çalışanlarına görevler düştüğü gibi yerel halka da birtakım görevler düşmektedir. 

Fakat yerel halkın teoride ve pratikte; yerel yönetimler ve sektör çalışanlarına nazaran daha az bilgi ve 

tecrübeye sahip olması sebebiyle öncelikle turizm algılarının ve sektörle ilgili donanımlar ının 

belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği destinasyonlar üzerinde 

ekonomik, sosyokültürel ve çevresel olmak üzere çeşitli etkilerden de söz etmek gerekmektedir. Bu 

etkilerin yerel halk tarafından nasıl algılandığının bilinmesi; ülke ve bölge turizminin geleceği 

açısından büyük bir öneme sahiptir. Çalışmanın amacı yerel halkın gözünden Adana’da meydana gelen 

turizm faaliyetlerinin ve turizmin bölgede yarattığı ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerin 

tespit edilmesidir. Bu kapsamda 239 kadın ve 261 erkek olmak üzere toplam 500 kişinin görüşü 

değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket programı yardımı ile analiz edilmiş t ir. 

Yapılan analiz sonucunda; çalışma altı alt boyutta ele alınmıştır. Genel olarak Adana’da ikamet eden 

yerel halkın, turizmin kaynaklı meydana gelen ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilere karşı 

olumlu bir bakış açısına sahip oldukları ve bölgede turizmin gelişimini destekledikleri belirlenmiştir.   

Anahtar kelimeler: Adana, Yerel Halk, Turizm Algısı. 1 

 

                                                                 
1 Bu özet Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan’ın danışmanlığında Yüksek Lisans öğrencisi Kaan Çeviker’in tez çalışmasından 
yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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BİLİMKURGUNUN ALT TÜRÜ OLARAK MİZAHİ BİLİMKURGU VE SEÇİLMİŞ 

ROMANLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Öğrt.  Yılmaz AÇIK 

Milli Eğitim Bakanlığı ( Doktora öğrencisi) 

 

ÖZET 

Bilimsel gelişmelerin romana yansımasıyla ortaya çıkan bir tür olan bilimkurgu, Türk 

Edebiyatı’nda XIX. yüzyılda Jules Verne çevirileriyle görülmeye başlamıştır. Ahmet Mithat 

Efendi’nin Fenni Bir Roman yahut Amerikan Doktorları (1888) adlı eseri, ilk telif eser olarak Türk 

Edebiyatı’nda yer alsa da çok uzun bir süre bu türe ilgi gösterilmemiştir. 1970’li yıllara kadar 

yayımlanan çok az sayıdaki eserle varla yok arasında varlığını sürdüren bilimkurgu, 1970’li yıllardan 

sonra çıkan bilimkurgu dergilerinin de etkisiyle 1980’lerde daha görünür hale gelmiştir. 1980 

sonrasında da Amerika ve Avrupa’da yayımlanmış romanların Türkçeye çevrilmesi ve sinemadak i 

bilimkurgu filmlerinin etkisiyle de özellikle 2000 sonrasında giderek artan bir şekilde Türk 

Edebiyatı’nda yerini almaya başlamıştır. 

Bilimkurgu sözcüğünün içindeki bilim sözcüğünün verdiği resmiyet ve ağırlıktan dolayı 

bilimkurgunun ‘mizah’la pek işinin olmadığı zannedilse de aksine bilimkurgu, mizahla oldukça iç 

içedir. Bu iç içeliğin yansıması olan mizahi bilimkurgu, olayları mizahi bir dille ele alan, bilim ve 

teknolojiyi sık sık şaka ve hiciv konusu yapan, karmaşık bir yapıya sahip olmayıp okuyucuyu 

güldürmek için kurgulanmış bilimkurgunun öne çıkan alt türlerinden biridir. 

Türk Edebiyatı’nda da mizahi bilimkurgu türünde eserler verilmiştir. Bu eserlerin bazılar ında 

temel amaç, genel eğilime uygun olarak sadece okuyucuyu güldürmekken bazılarında da okuyucuyu 

güldürürken aynı zamanda toplumsal sorunları, aksaklıkları, yanlışları parodileştirerek, hicvederek, 

alaya alarak görünür kılmaktır. 3. Türden Yakın İlişkiler, Evrenin Türk Bekçileri, Yıl 2binyüz2, Zarkon 

Savaşları adlı romanlar, bu amaçlarla kaleme alınmış mizahi bilimkurgu örnekleri olarak 

değerlendirilebilir.  

Bu bildiride, yukarıda verilen romanlar, mizahi bilimkurgunun özelliklerini ortaya koymak ve 

mizahi bilimkurgunun hangi amaçlarla kullanıldığı, nasıl ele alındığını göstermek amacıyla, mizahi 

bilimkurgu örnekleri olarak ele alınıp incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilimkurgu, Mizah, Parodi, Hiciv. 
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SOSYAL KİRLİLİĞİN AZALTILMASINI VE KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

SAĞLAYABİLECEK YENİLİKÇİ BİR LİDERLİK YAKLAŞIMI: AŞKIN LİDERLİK 

Hüseyin ATAŞ 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Öğrencisi) 

Doç. Dr. İbrahim Efe EFEOĞLU 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İşletme Fakültesi 

 

ÖZET 

Aşkın liderlik, 2007 Davos Ekonomik Forumu’nda küresel sürdürülebilirlik için zorunlu olan liderlik 

türü olarak önerilmiştir. Cardona (2000) tarafından kavramsallaştırılan aşkın liderlik katkı ve iş odaklı 

bir motivasyonu temel almaktadır.  Küresel sürdürülebilirlik sosyal, ekonomik ve çevresel hedeflere 

odaklanmaktadır. Aşkın liderlik küresel sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda kara, çalışana ve 

gezegene hizmet eden bir liderlik metaforu olarak ifade edilmiştir. Aşkın liderlik kültürü, karar 

vericinin kendi örgütü veya ülkesinin ötesinde gezegen ve insanlık için faydalı kararlar alma 

konusundaki isteklilik olarak tanımlanmıştır (Useem, 2007). Aşkın liderlik, basit bir performans ve 

ekonomi alışverişinin ötesinde kişilere içsel bir kontrol odağı sunan ve ruhsal gelişimleri için ilham 

veren bir anlayıştır. Aşkın liderler, etkinliklerini sınırlayan dış çevre ile ilgilenmemekte, çevresel 

sınırlamaları aşmaya ve kendi içsel gelişimlerine odaklanmaktadırlar. Aşkın liderlik hizmetçi liderliği 

temel alarak kapsayıcı, güvenilir ve katılımcı bir yönetişim fırsatı sunmaktadır. Bu liderlik türünün 

ekonomik, sosyal ve çevresel problemler için tekil bir odak noktasının ötesine geçerek küresel sosyal 

sorumluluk anlamında fark yaratacağı ileri sürülmektedir (Gardiner, 2009). Aşkın liderlik sadece 

küresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve çevresel kirliliğin önlenmesi için önerilmemektedir. Aşkın 

liderliğin, işletmelerin insan çevresi üzerindeki olumsuz sonuçlarını ifade eden sosyal kirliliğin 

önlenmesi için de anahtar bir liderlik türü olduğu savunulmaktadır (Ataş ve Efeoğlu, 2019). Aşkın 

liderlik, Chinchilla (2019) tarafından sosyal kirliliği azaltabilecek, zenginleştirici bir iş kültürünü 

oluşturmaya yardım edebilecek yegane liderlik türü olarak değerlendirilmektedir. 

Aşkın liderliğin, 2007 Dünya Ekonomik Forumu'nda küresel bir zorunluluk olarak tanıtılmasından bu 

yana geçen sürede aşkın liderlik ile ilgili çeşitli bazı model ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu model ve 

teorilerden öne çıkanlar; maneviyat temelli Kantiyen aşkın liderlik modeli, sürdürülebilirlik odaklı 

aşkın liderlik teorisi ve varoluşsal felsefeyi temel alan 5D modelidir.  

Liderlik artık bireysel bir karakteristik olarak değerlendirilmemektedir. Günümüzde liderlik daha çok 

ikili, paylaşılan, stratejik, küresel ve karmaşık bir sosyal dinamik olarak tanımlanmaktadır (Avolio, 

Walumbwa ve Weber, 2009). Aşkın liderliğin günümüz dünyasının dinamik iş ortamında etkili bir 

liderlik türü olduğu gittikçe daha fazla kabul edilen bir görüş haline gelmektedir. 

Bu çalışmada, sadece kar ile birlikte toplumun ve gezegenin de faydasına odaklanması hasebiyle 

küresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve sosyal kirliliğin azaltılması için anahtar liderlik türü olduğu 

savunulan aşkın liderliğe ait literatürün tanıtılması amaçlanmıştır. Bu derleme aşkın liderlik kavramını 
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tanıtma, yapılan çalışmaları ele alma ve bu şekilde kavram ile ilgili bir farkındalık oluşturarak  geleceğe 

yönelik bir altyapı inşa etmeyi  amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Aşkın liderlik, İşlemsel liderlik, sosyal kirlilik 
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TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE İHRACAT İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK 

BİR ANALİZ 

Dr. Öğr. Üy. Beyhan İNCEKARA 

İstanbul İstinye Üniversitesi 

ÖZET 

Türkiye ekonomisinin en önemli makroekonomik göstergelerinden biri olan ihracat son dönemde 

rekorlar kırarak 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Döviz geliri açısından oldukça 

önemli yer tutan ihracatın kompozisyonuna baktığımızda özellikle aramalı ve hammadde ithalat ına 

bağımlılık ve ulaştırma maliyetleri dikkat çekmektedir ki daha fazla ihracat için özellikle de yüksek 

katma değerli ürün ihracatı için bu faktörlerin revize edilmesi gerekmektedir. İhracatın arttırılmas ının 

lojistik sektörüyle yakından ilişkili olduğu göz önüne alınmalıdır. Ulaştırma harcamaları arttıkça 

lojistik sektörü güçlenecek ihracatın da daha hızlı, daha güvenli ve daha az maliyetli yapılmas ı 

sağlanacaktır. Lojistik sektörü incelenirken sayısal veri kaynakları yeterli olmadığından lojistik 

sektörünün en önemli kalemi olan ulaştırma harcamaları verilerinden faydalanılmıştır. Bu çalışmada  

lojistik sektöründe en önemli pay alan ulaştırma harcamaları ve ihracat arasındaki ilişki Granger 

Nedensellik Testleri ile Toda ve Yamamoto ekonometrik modeli uygulanarak bulunmuş ve ulaştırma 

harcamaları ve ihracat arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi ortaya çıkmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Lojistik Sektörü, İhracat, Ekonometrik Analiz, Toda ve Yamamoto 
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TARIM VE ENERJİ SEKTÖRLERİNDEKİ İŞLETMELERDE TİCARİ AMAÇLI DRONE 

KULLANIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TEKİN 

Muş Alparslan Üniversitesi 

 

ÖZET 

İngilizce “erkek arı”, “vızıltı”, “arı vızıltısı gibi sesler çıkarmak” gibi anlamlara gelen drone kelimes i 

“insansız hava aracı” (İHA), “pilotsuz uçabilen araçlar” “insansız hava sistemleri” anlamlar ında 

kullanılmaktadır. Dronelar, yer saptama, engelleri algılama, yardım etme, teslimat, savunma, denetim 

yapma işlevleriyle birlikte hobi, profesyonel, askeri ve ticari amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Enerji, 

sigorta, lojistik, tarım, gayrimenkul, inşaat, güvenlik, sinema ve fotoğraf (medya-eğlence), 

telekomünikasyon, madencilik, sağlık, savunma, yiyecek-içecek, haritacılık, çevre koruma, basın 

drone kullanılan alanlar/sektörler arasındadır. Dronelar enerji sektöründe, santral muayenesinden kalite 

ve verimlilik değerlemesine, kaçak elektrik kullanımlarının tespitinden büyük tesislerin havadan 

hızlıca kontrol edilmesine ve rüzgâr santrallerinin temizliğine kadar pek çok işte kullanılmaktad ır. 

Aynı şekilde drone kullanımının gün geçtikçe yaygınlaştığı tarım sektöründe de mahsulün kontrolü, 

yabancı ot tespiti, topraktaki azot seviyesinin ölçülmesi, su stresi, sera ve fidanlıkların izlenmesi, 

gübreleme, tohum ekme, ilaçlama yapma, fotosentez verimi hakkında bilgi sunma ve bitki 

hastalıklarının tespit edilmesi gibi pek çok kullanım alanları bulunmaktadır. Bu çalışmada tarım ve 

enerji sektöründeki drone uygulamaları anlatılmış, drone kullanımının tarım ve enerji sektöründeki 

işletmelere faydalarının yanında çevrenin korunması ve enerji verimliliği sağlaması gibi faydalar 

üzerinde de ayrıca durulmuştur. Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle tarım 

ve enerji sektöründe drone kullanımıyla ilgili akademik çalışmalar taranmış daha sonra da tarım ve 

enerji alanında drone kullanımlarına bakılmıştır. Çalışma sonunda, drone kullanımının işletme lere  

denetim kolaylığı kazandırdığı, insanların ulaşmasının zor olduğu yer ve bölgelere ulaşarak erişim 

imkânı sunduğu, zaman ve para tasarrufu sağladığı ve verimliliği artırdığı    ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tarım, Enerji, İşletme, Drone. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE YEŞİL İNOVASYON YÖNETİMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TEKİN 

Muş Alparslan Üniversitesi 

ÖZET  

Yeşil inovasyon, çevreye uyumlu ve çevreyle dost olan (eko-inovatif) yeni veya değiştirilmiş süreçler, 

teknolojiler içeren sürdürülebilir inovasyondur. Yeşil inovasyonda, doğal kaynakların rasyonel, 

verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması; tüketicilere çevreye duyarlı yeni yeşil ürün ve hizmetler 

(kirliliğin önlenmesi, geri dönüşüm, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu) sunularak çevresel 

farkındalık yaratılması söz konusudur. Yeşil inovasyon yönetimi, akıllı teknoloji ve sistemler 

kullanarak sera gazı salınımının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmas ı, 

atık malzemelerin azaltılması yoluyla iklim değişikliği ile mücadele etmede etkin bir yönetim 

modelidir. Son zamanlarda teknolojinin artan hızıyla birlikte sanayileşme hızı da artmış bu artış 

beraberinde canlı ve cansız varlıklara zarar vermiş ekolojik dengeyi bozmak suretiyle hava kirliliğini 

de getirmiştir. Hava kirliliğine bağlı olarak atmosferdeki karbondioksit (CO2) artmış, insan faaliyet ler i 

sonucu oluşan sera gazları da küresel ısınmaya neden olmuştur. Önlem alınmadığı takdirde  

okyanusların yükselmesi, buzulların daha fazla erimesi, aşırı sıcaklık, kuraklaşma ve bitki ve hayvan 

çeşitliliğinin azalması gibi sonuçlar doğuracak iklim değişmeleri ile karşı karşıya kalınacaktır. 

Konunun öneminden yola çıkılarak bu çalışmada öncelikle iklim değişikliği ve iklim değişikliği ile 

mücadele konuları ele alınmış; ardından yeşil inovasyon, yeşil inovasyon yönetimi konuları anlatılmış; 

yeşil teknoloji kullanımında başarılı işletme örneklerine yer verilmiştir. Çalışmanın yöntemi literatür 

taramasıdır. Çalışma sonucunda, işletmelerin yenilenebilir enerji kaynaklarını (rüzgâr, güneş, hava, su) 

kullanarak daha az maliyetle ve daha az atıkla (çevre dostu yeşil teknoloji kullanarak) üretim 

yapmalarının ve etkin bir yeşil inovasyon yönetiminin iklim değişikliği ile mücadelede önemli unsurlar 

olduğu ortaya çıkmıştır. 
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ÖZET 

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte akıllı telefonların insan hayatına girmesi beraberinde pek çok 

değişimlerin yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Günümüzde artık her biri küçük bir cep bilgisayar ı 

özelliğine sahip olan ve içerisinde pek çok özellik barındıran akıllı telefonlar bireyin yaşamına 

kolaylıklar sunarken bazen de birtakım sorunların yaşanmasını beraberinde getirmektedir. Özellik le, 

bu kadar kolay erişilebilir bir teknolojiyle sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayan bireyler, yüz yüze ilişk i 

kurma konusunda çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. Bu konudaki çalışmalara ilişkin alan yazın 

incelendiğinde, dile getirilen sorunların başında sosyotelizm gelmektedir.  Sosyotelizm, bireyin 

herhangi bir ortamda kendisi dışındaki bireyler ile iletişim hâlindeyken dikkatini akıllı telefona 

vermesi, akıllı telefonla ilgilenmesi ve algısını kişilerarası iletişimden kaçırması şeklinde ifade 

edilmektedir. Başka bir ifadeyle sosyotelizm; bireylerin etrafındaki kişileri görmezden gelerek, 

zamanlarını sosyal medyada ya da başka bir sohbet programında konuşması gibi faaliyetlerde zaman 

geçirme durumudur. Günümüzde bu problemle en fazla karşı karşıya kalan gruplardan biri de 

üniversite öğrencileridir. Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon 

ile bu denli ilgilenmelerinde etkili olan temel motivasyonları belirleyerek, bu faktörler hakkında bilgi 

sahibi olmaktır. Bu amaçla pilot çalışma olarak yürütülmesi planlanan çalışmada, Chotpitayasunondh 

ve Douglas (2018) tarafından geliştirilen ve Göksun (2019) tarafından Türkçeye uyarlanan ve 15 

ifadeden oluşan, ‘’Genel Sosyotelist Olma Ölçeği (GSO)’’ kullanılmıştır. Hazırlanan anket formunda, 

ölçeğe ilişkin ifadelerin yanı sıra katılımcıların sosyo demografik özelliklerini içeren bilgilerine ve bazı 

spesifik özelliklerine ilişkin sorulara da yer verilmiştir. Çalışmaya ilişkin veri matrisinin oluşturulmas ı 

sürecinde yüz yüze anket yöntemi uygulanmış, elde edilen verilerin analizinde SPSS paket 

programından yararlanılmıştır. Çalışma bulguları yardımıyla, genel sosyotelist olma ölçeğine ilişk in 

temel bilgiler verilerek, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak telefonla ilgilenme nedenlerinde dikkat 

çeken faktörlerin önem sırasına göre vurgulanması planlanmaktadır. Böylelikle ileride farklı örneklem 

grupları ve farklı ölçeklerle ilişkilendirilmesi planlanan sosyotelizm kavramı hakkında literatüre katkı 

sağlanacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bir ülkenin gelişmişlik göstergeleri tüm sosyal bilimcileri ilgilendirmektedir. Gelişmişlik, milli gelir 

artışı kadar cinsiyet eşitliği, eğitime erişimde eşitlik, demokratik özgürlükler gibi ilerlemelerle de 

ölçülmektedir.  Bir ülkenin basın, sivil ve politik haklar özgürlüğü o ülkenin demokratiklik ve 

gelişmişlik seviyesi ile özdeşlemektedir. Bir ülkedeki özgürlükler ve demokratik haklar üzerindek i 

baskıların artması uluslararası kamuoyunca siyasi iktidarın otoriterleşmesi şeklinde yorumlanmaktad ır. 

Bu durum, ülkenin gelişmişlik seviyesi ile ilgili olumsuz bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Politik 

haklar ve sivil özgürlüklerin bir göstergesi, Özgürlük Evi tarafından yayınlanan politik haklar ve sivil 

özgürlükler endeksidir. En geniş politik haklar ve sivil özgürlüklere sahip ülke 1 endeks değerini 

alırken, özgürlüklerin en çok kısıtlandığı ülke 7 endeks değerini almaktadır.  Özgürlük evi endeksine 

göre, ülkeler, özgür değil, kısmi özgür ve özgür olarak kategorize edilebilmektedir.  Okullaşma ve 

okuryazarlık istatistikleri bir ülkenin gelişmişlik göstergeleri arasında kabul edilmektedir. Kız 

çocukların okullaşma sayısının erkek çocuk okullaşma sayısına oranı (cinsiyet paritesi endeksi)  bir 

cinsiyet eşitliği ve gelişmişlik göstergesidir.  Gelişme çoğu kez sanayileşme ile özdeş kabul edilir. 

Sanayi üretiminin ağırlığı bir ekonomik gelişmişlik göstergesi olarak literatürde kabul görmektedir. 

Daha açık ifade etmek gerekirse, kentleşme, eğitim seviyesinde artış, yaşam beklentisinde artış, bebek  

ölüm hızında düşüş vb. birçok gelişmişlik göstergesi aslında tarım toplumundan sanayi toplumuna 

geçişin bir sonucudur. Dolayısıyla, iktisadi kompozisyon içinde sanayinin payının yüksekliği bir 

gelişmişlik işaretidir. Hem cinsiyet paritesi endeksi hem sanayi üretim yüzdesi gelişmişlik göstergesi 

olduğundan bu iki değişken arasında bir ilişki olduğunu beklemek doğaldır. Bu çalışmada 2018 yılı 

itibariyle, çeşitli ülkeler için, özgür değil, kısmi özgür ve özgür kategorilerine göre, bu iki değişken 

arasındaki korelasyonun farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmak amaçlanmıştır.  
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ABSTRACT 

Development indicators of a country appeal all social scientists. Development is measured by gender 

equality, equality in access to education and democratic liberties as much as national income increase. 

Press, civil and political rights of a country are synonymous with its democratic and development level. 

An increase in pressure on freedom and democratic rights is interpreted as political government’s being 

authoritarian by international public opinion. This situation is accepted as a negative indicator of the 

country’s development level. An indicator of political rights and civil liberties is political rights and 

civil liberties index which is disseminated by Freedom House. Country which has the broadest politica l 

rights and civil liberties take 1 index value whereas the country in which political rights and civil 

liberties most restricted take 7 index value. According to freedom house index, countries can be 

categorized as not free, partly free and free. Schooling and literacy statistics are accepted as a country’s 

development indicator. The ratio of schooling of girls to boys (gender parity index) is an indicator of 

gender equality and development level. Development is oftenly accepted as identical with 

industrialization. The dominancy of industry production is accepted as an economic development 

indicator in literature. To express more clearly, development indicators like urbanization, increase in 

education level, increase in life expectancy, decrease in infant death etc. are infact a consequence of 

transition from agriculture community to industry community. As both gender parity index and 

industry production share are development indicators, it is normal to expect a relationship between 

these two variables. Therefore, industry share in economic composition is an indicator of development. 

In this study, for various countries, it is aimed to research if this correlation differentiate according to 

not free, partly free and free categories as of year 2018. 

Keywords: Gender Equality, Political Liberty, Development, Industry 
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AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF NUMBER OF IMMIGRANTS ON HAPPINESS 

LEVEL IN TURKEY 
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Çukurova Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü 

Selda SOYGÖZEN 
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ÖZET 

Göç günümüzde küresel sağlık ve sosyal gelişmenin en önemli belirleyicilerinden biri haline gelmiş t ir. 

Türkiye son yıllarda Suriye gibi çevre ülkelerde meydana gelen olayların etkisiyle birlikte birçok 

göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum gerek görsel medya gerekse yazılı basında göçmen 

sayısındaki artışın Türk toplumu tarafından hoş karşılanmadığı algısını yaratmaktadır. Özellikle Mart 

2011’de Suriye’de başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin tamamına yayılan bir iç savaşa dönüşmüş tür. 

Türkiye, Suriye’deki iç savaşın yoğunlaştığı 2012 yılından itibaren, Lübnan, Ürdün, Irak gibi diğer 

bölge ülkeleriyle birlikte en çok Suriyeli sığınmacı kabul eden ülkelerden biri olmuştur. Literatürdek i 

bazı çalışmalar göçmen sayısı artışının ülkelerdeki mutluluğu düşüreceğini iddia ederken diğer bazı 

çalışmalar ise bu artışın bazı faktörler (yabancı iç gücü, alternatif pazarların oluşumu vb.) üzerinden 

mutluluğu arttırabileceğini önermektedir. Bu doğrultuda çalışmada, Türkiye’deki göçmen sayısının 

mutluluk düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2003-2018 arası yıllık 

veriler kullanılarak bağımlı değişken olarak genel mutluluk düzeyi; bağımsız değişkenler olarak 

işsizlik oranı, reel kişi başı gayri safi yurt içi hasıla (KBGSYİH) ve göçmen sayısı ile Suriye’deki iç 

savaşın başlangıcını gösteren kukla değişkenin yer aldığı regresyon modelinin parametreleri tahmin 

edilmiştir. Modelde yer alan işsizlik oranı ve KBGSYİH değişkenleri, sonuçların daha geniş bir 

perspektiften yorumlanmasını sağlamıştır. Türkiye’deki göçmen sayısı verileri T.C. İçişleri Bakanlığı 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü web sitesinden, genel mutluluk düzeyi verisi ve işsizlik verisi Türkiye 

İstatistik Kurumu web sitesinden, KBGSYİH verileri Eurostat web sitesinden elde edilmiştir. Çalışma 

sonuçları göçmen gruplarının ülkemizdeki istihdamı, barınma olanakları, kalkındırılması gibi konular 

ile bu konularda yapılacak çalışmalara öncü olmakla birlikte ülkemizde uygulanan göçmen politikas ı 

için yol gösterici olacaktır. 
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ABSTRACT 

Migration has become one of the most important determinants of global health and social development. 

Turkey is home to many immigrants with the impact of events occurring in neighboring countries such 

as Syria in recent years. This situation creates the perception that the increase in the number of 

immigrants is not welcomed by the Turkish society in both the visual and print media. The protests 

that started in Syria in March 2011 turned into a civil war that spread throughout the country in a short 

time. Turkey has been one of the countries that received the majority of Syrian refugees since 2012, 

when the civil war in Syria intensified along with other regional countries such as Lebanon, Jordan and 

Iraq. Some studies in the literature suggest that the increase in the number of immigrants has a negative 

effect on the general happiness level, while other studies claim that this increase might have a positive 

impact through some factors like foreign labor, the emergence of alternative markets, etc. Therefore, 

in this study, it is aimed to examine the effect of number of migrants on the happiness level for Turkey. 

For this purpose, the parameters of the regression model, where the general happiness level is the 

dependent and unemployment rate, real per capita gross domestic product (GDP), the number of 

immigrants and a dummy variable representing the start of the civil war in Syria are independent 

variables, are estimated using annual data for the period between 2003 and 2018. Inclusion of the 

unemployment rate and GDP enabled us to interpret the results from a wider perspective. The data on 

number of immigrants and GDP are obtained from Turkish Ministry of Interior Directorate General of 

Migration Administration and Eurostat websites, respectively, while general happiness level and 

unemployment data are obtained from Turkish Statistical Institute website. The results of the study 

leads to the studies about immigrant groups in our country, considering the issues such as employment, 

housing, and development, and guides the immigration policy implemented in our country. 

Keywords: Migration, Immigrant, Happiness, Unemployment. 
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ÖZET 

Bilim insanı evrensel düşünen, aydın, objektif ve eleştiriye açık, ahlaki sorumluluğu ve öngörüsü 
yüksek, sorumluluklarının farkında olan, bilimsel temeller ve kurallar doğrultusunda gerçekleri ve 
doğruları ortaya koyan kişidir. Bu çalışmada, Okul öncesi öğretmeni adaylarının «bilim insanı» 
kavramı konusundaki algıları resimler aracılığıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, örneklem 
grubuna 25 okul öncesi öğretmeni dahil edilmiştir. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmış ve resim 
çizdirilmiştir. Bu resimlerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen 
adaylarının resimlerinde bilim insanının fiziksel ve kişisel özelliklerinin yanı sıra çalışma alanlar ına, 
kullandıkları materyallere yer verdikleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda bilim insanı figürlerinde gözlük  
en fazla yer verilen aksesuar olup bilim insanları entelektüel, ciddi, insanı ve doğayı seven, kitaplarla 
ilgilenen bireyler olarak değerlendirilmiştir. Bilim insanlarının çalışma alanı olarak en fazla fen 
bilimlerine yer verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, resim, bilim insanı 

 

 www.iksadkongre.org Sayfa 91 özet kitabı



 

ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

3-5 OCAK 2020 / ADANA

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNDE MUHASEBE KONTROLLERİNİN ROLÜ 

VE BİR UYGULAMA 

H. Zeynep YELKEN  

İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Muhasebe ve Denetimi (Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Dr. Öğr. Üyesi Günay DENİZ DURSUN 

İstanbul Aydın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü 

 

ÖZET  

Ülkemizde kamu ve özel sektör işletmelerinin yönetim faaliyetlerini planlaması, planlama dâhilinde 

faaliyetlerini yürütmesi ve bu aşamada meydana gelebilecek yolsuzluk, hile, hata, israf ve kötüye 

kullanım gibi durumlara engel olabilmek ve muhtemel risklerin belirlenerek bunlara karşı önlem 

alınabilmesi adına iç kontrol sistemi ve iç denetim biriminin kurulması büyük önem taşımaktadır.  Etkin 

bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, dürüst yönetim anlayışına ve meslek etik değerlerine mutlak 

uyulması ile mümkün olmaktadır. İşletme varlıklarının korunması, muhasebe kayıtlarının güvenil ir 

olması ve doğruluğunun sağlanması, işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılmas ı, 

işletmenin tüm faaliyetlerinin işletme politikası ve yasal mevzuatlara uygun olması, işletmenin 

önceden belirlenmiş hedeflere ve amaçlara erişmesinin mümkün kılınması iç kontrol sisteminin 

amaçlarıdır. Bu amaçlar muhasebe kontrolleri ve yönetsel kontroller olarak ele alınmaktadır. Muhasebe 

kontrolleri kapsamında varlıkların korunması ve finansal kayıtların güvenilirliği önem kazanmaktad ır. 

Muhasebe kontrolleri kapsamında yapılacak olan işlemler, işletmenin iç kontrol sistemi için fayda 

sağlarken diğer taraftan da muhasebe bilgi kullanıcılarının karar alma sürecinde, finansal raporlarda 

belirtilen bilginin doğru ve güvenilir olmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca muhasebe kayıtlar ı 

yapılırken, varlıklar üzerindeki sorumluluğun her zaman için sürdürülebilmesi ve finansal tabloların, 

genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış olması gerekmektedir. İşletmeler in 

bağımsız denetim sürecinin nihai amacı finansal tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini ortaya 

koymak olduğundan muhasebe kontrollerinin rolünün önemi vurgulanmaktadır. Bu önem ile 

hazırlanan araştırmanın amacı; iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ve muhasebe 

kontrollerini de kapsayan tüm yönetsel kontrollerin işletmeler açısından öneminin işletme yöneticiler i 

ve personeller açısından nasıl değerlendirildiğinin araştırılmasıdır. Araştırma, Borsa İstanbul’a kayıtlı 

taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin faaliyet raporları ve finansal tabloları 

incelenerek gerçekleştirilmiştir.  
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ABSTRACT 

Latin America, geographically consists of the entire continent of South America in addition to 

Mexico, Central America and the islands of the Caribbean. There are 33 countries in Latin America.  

There are also 15 dependencies/territories of UK, France and Netherlands in the region. Latin America 

Region has a population of approximately 650 million people and an area of 20.16 million sq. meters. 

Latin America is an enormous emerging market with a combined GDP of approximately 5,5 trillion 

dollars. In 2018, the total foreign trade of Latin America was 2,6 trillion dollars 

 In the year of 2018, the total trade between Turkey and Latin American countries was 11,765 

billion dollars. Total exports of Turkey to the region is 3,217 billion dollars; imports from the region 

is 8,548 billion dollars. There is a trade balance deficit of 5,3 billion dollars. In total trade, the ratio of 

exports is 27.3%; and the ratio of imports is 72.7%.  Brazil is the biggest trade partner of Turkey with 

3,747 billion dollars. The others are Colombia with 2,125 billion dollars and Mexico with 1,234 billion 

dollars 

There are two major trade blocks in Latin America. One of them is Mercosur (Mercado Común 

del Sur). The members of Mercosur are; Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay. The other trade 

block is the Pacific Alliance (Alianza del Pacífico). 

 The Pacific Alliance is a regional trade block in Latin America; comprised by Chile, Colombia, 

Mexico and Peru, officially established on April 28th, 2011. Each of these countries shares a border 

with the Pacific Ocean. The Pacific Alliance is created to promote the free movement of people, goods, 

capital and services. These four member countries have a population about 230 million people, nearly 

35% of all Latin America. The total area of the Pacific Alliance is 5 million sq. km.   

 The Pacific Alliance is the 8th largest economy in the world with a GDP of more than 2 trillion 

dollars. In Latin America; the Pacific Alliance represents 40% of the GDP and attracts 45% of the 

foreign direct investment. In 2018, the total foreign trade of member countries was 1,4 trillion dollars; 

this accounts for 57.1% of Latin America’s total merchandise trade with the world. 
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 Ecuador, Panama, Costa Rica and Guatemala are candidate countries that already in the process 

of being a full member to the Alliance. Currently, the Pacific Alliance has 59 observer countries from 

the five continents, including Turkey. One of the main goals of Turkey’s trade policy to Latin America 

and the Caribbean is to increase partnership with the countries in the region and to institutionalize the 

relationships with the regional organizations. Based on this goal; Turkey became an observer state in 

the Pacific Alliance in 2013. 

 In 2018; Turkey’s total trade with the Pacific Alliance was 4,387 billion dollars. Total exports 

to the block is 1,391 billion dollars, and imports are 2,997 billion dollars. There is a trade deficit of (-

1,606) billion dollars on Turkey’s side with the Pacific Alliance. Member countries account for 37.3% 

of all Turkey’s trade with Latin America. The 43.2% of Turkish exports to Latin America goes to 

Pacific Alliance. Colombia is the biggest trade partner of Turkey in the alliance with a total trade 

amount of 2,125 billion dollars. The second country is Mexico with a total trade of 1,235 billion dollars. 

Respectively, total trade with Chile is 757 million dollars and Peru 271 million dollars. 

 Turkey has 16 embassies in Latin America, including four member states of Pacific Alliance. 

Also, Turkish Ministry of Trade has offices of Commercial Counsellors in all alliance member 

countries’ capitals; Bogota (Colombia), Lima (Peru), Mexico City (Mexico) and Santiago (Chile).  A 

Free Trade Agreement (FTA) between the Republic of Turkey and the Republic of Chile was signed 

on 14 July 2009 in Santiago and entered into force on 1 March 2011. Turkey’s FTA negations with 

Colombia, Peru and Mexico are in process. Foreign Economic Relations Board of Turkey (DEIK) has 

separate business councils for all Pacific Alliance member countries. Turkish Airlines has direct flights 

from Istanbul to member countries Mexico and Colombia; among other Latin American countries 

Argentina, Brazil, Cuba, Panama, Venezuela. The Pacific Alliance also has a representative trade office 

in Istanbul. 

 Latin America accounts only 3.1% in Turkey’s total trade with the world. The inaugural flight 

of Turkish Airlines to Mexico City in August 2019 was an important step but not enough, the next step 

is signing the FTAs with three member states. Pacific Alliance is an important strategic partner for 

Turkey. It is a huge market for trade and a gateway for all Latin America. 

Key Words: Pacific Alliance, Foreign Trade, Latin America, Trade Block, FTA  
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14-16 YAŞ ARALIĞINDA LİSELERDE BASKETBOL OYNAYAN SPORCULARIN SPORA 

YÖNELİK BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ 
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Dumlupınar Üniversitesi (Doktora Öğrencisi) 

                            Prof. Dr. Mehmet ACET 

Dumlupınar Üniversitesi 

Yunus ŞAHİNLER 

Dumlupınar Üniversitesi (Doktora Öğrencisi) 

 

 

ÖZET 

 
Bu çalışmada orta öğretim kurumlarında öğrenim gören ve basketbol ile uğraşan sporcuların okuldan, 

aileden ve çevresinden spora yönelik ne istediğini tespit etmek, amaçlanmıştır. Araştırmaya, Antalya’da 

2018-2019 eğitim öğretim yılında liselerde öğrenim gören 14-16 yaş grubunda basketbol dalındaki 110 

(82 erkek, 28 kadın) sporcu katılmıştır. Araştırmada Coşkuner ve Arkadaşları (2013) tarafından 

geliştirilen beklenti ve çevresel faktörlerin sporcuları etkileme düzeyi alt boyutlarından oluşan toplam 

20 soruluk anket uygulanmıştır 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.00 istatistik paket programı kullanılmıştır. Bu araştırmada 

kişisel özellikler frekans ve yüzde değerleri analiz edilmiştir. Kişilerin cinsiyet ile sporcu beklentiler i 

ve çevresel faktörlerin sporcuyu etkileme düzeyi arasındaki ilişkinin tespiti için t testi, yaş ve okuduğu 

eğitim kurumları demografik özellikleri ile sporcu beklentileri ve çevresel faktörlerin sporcuyu 

etkileme düzeyi incelenmesinde ANOVA testi uygulanmıştır. Sporcuların sporcu beklentileri ve 

çevresel faktörlerin sporcuyu etkileme düzeyi arasındaki ilişkinin tespiti için Korelasyon testi 

uygulanmıştır. 

Araştırmanın sonucunda, basketbol branşındaki sporcuların cinsiyet ve öğrenim gördüğü kurum türü 

değişkenine göre branşa yönelik sporcu beklentileri düzeylerinde anlamlı farklılık gözlemlenmiş t ir . 

Basketbol branşında ki sporcuların sporcu beklenti düzeyi ile çevresel faktörlerin sporcuyu etkileme 

düzeyi arasında orta düzeyde pozitif yönde bir ilişki vardır. 

 

Anahtar Kelimeler: Spor, Basketbol, Beklenti, Memnuniyet 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı işitme engelli bireylerin spora katılım motivasyonları ile yaşam doyumlar ını 

incelemektir. 

Araştırmanın evrenini Kütahya ilindeki işitme engelli toplam 79 (23 kadın, 56 erkek) birey 

oluşturmaktadır. Araştırmada Tekkurşun G.D., İlhan L.E., Esentürk O. ve Kan A. (2018) tarafından 

geliştirilen “Engelli Bireylerde Spora Katılım Motivasyon Ölçeği” (ESKMÖ), Diener, Emmons, 

Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen “Yaşam Doyumu Ölçeği” (YDÖ) ve engelli bireyler i 

etkileyen faktörlerin belirlenmesi ile ilgili verilere ulaşabilmek için “demografik anket formu” 

kullanılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 24.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Toplam 

değerlerinden faydalanılmıştır. Veri toplama araçlarının normal dağılım gösterip göstermediği test 

edilmiştir. Normal dağılıma uygun olduğu için parametrik testlerden yararlanılmıştır. Değişkenler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için Korelasyon testinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçlarına 

göre birçok demografik değişken arasında anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Engelliler, İşitme Engelliler, Spor, Motivasyon, Yaşam Doyumu 
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TUTUMLARI 
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 ÖZET 

Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin (BEÖ) zihinsel engelli çocuklara (ZEÇ) yönelik 

tutumlarını etkileyen faktörleri incelemektir. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında 

Adana, Isparta, Kütahya, orta okullarda  görev yapan toplam 140 (91 kadın, 39 erkek) Beden Egitimi 

Öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada Özer ve Süngü (2012) tarafından geliştirilen “Zihinse l 

engelli çocuklara yönelik tutum ölçeği” (ZEÇTÖ),  ve öğretmen tutumlarını etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi ile ilgili verilere ulaşabilmek için “demografik anket formu” kullanılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Frekans ve ortalama 

değerlerinden faydalanılmıştır. Veri toplama araçlarının normal dağılım gösterip göstermediği test 

edilmiştir. Normal dağılıma uygun olduğu için parametrik testlerden yararlanılmıştır. Değişkenler 

arasındaki farklılığın test edilmesi için T testi, Korelasyon ve ANOVA testinden faydalanılmış t ır. 

Araştırma sonuçlarına göre birçok demografik değişken arasında anlamlı farklar olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Spor, Spor Psikolojisi, Zihinsel Engel 
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TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SPORCULARININ SPORTİF SORUNLARLA 
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EXAMINATION OF DEALING WITH SPORTIVE ISSUES SKILLS OF WHEELCHAIR 

BASKETBALL PLAYERS 

Gülsüm YILMAZ 
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ÖZET 

Bu araştırmada Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcularının Sportif Sorunlarla Başa Çıkma 

Becerilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmada nicel 

araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, Mersin ili 

Gençlik ve Spor Kulübünde bulunan Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcularının 5’i kadın, 18’i 

erkektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Smith ve diğerleri (1995) tarafından 

geliştirilen, Bedir ve diğerleri (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sporcuların Psikolojik 

Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde ; 

frekans, aritmetik ortalama, standart sapma; t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri 

kullanılmıştır. Araştırmada, Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcuların sorunlarla başa çıkabilme 

becerilerinin cinsiyet ve yaş değişkenine göre değerlendirildiğinde hiçbir boyutta anlamlı fark 

görülmemiştir. Sporcuların sportif sorunlarla başa çıkma becerileriyle ilgili alt boyutlardan elde edilen 

ortalama ve standart sapma değerlerine göre araştırmaya katılan sporcuların kendilerini en çok güven 

ve başarı motivasyonu boyutunda yeterli gördükleri saptanmış ve kendilerini en zayıf gördükleri boyut 

ise endişelerden kurtulma boyutu olarak belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sportif Sorunlarla Başa Çıkma, Tekerlekli Sandalye Basketbolu, Spor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.iksadkongre.org Sayfa 98 özet kitabı



 

ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

3-5 OCAK 2020 / ADANA

ABSTRACT 

In this research, it was aimed to examine the ability of wheelchair basketball athletes to deal with 

sporting issues according to various variables. In this context, descriptive scanning model, one of the 

quantitative research methods, was used. The population of the study consisted of 5 female and 18 

male wheelchair basketball players in Mersin Youth and Sports Club. In the study, personal 

information form was used as data collection tool, "Athletes' Psychological Skills Assessment Scale" 

which was developed by Smith et al. (1995) and adapted to Turkish by Bedir et al. (2015). In the 

analysis of the data acquired in the research; frequency, arithmetic average, standard deviation; t-test 

and one-way ANOVA tests were used. In the study, when wheelchair basketball athletes' ability to 

cope with problems was evaluated according to gender and age, no significant difference was observed 

in any dimension. According to the average and standard deviation values obtained from the sub-

dimensions of the dealing skills of the athletes, it was determined that the athletes who participated in 

the study found themselves sufficient in the dimension of trust and success motivation, and the 

dimension they found themselves the weakest was determined as escaping from anxiety dimension. 

Key words: Sportive Issues Skills, Wheelchair Basketball, Sports 
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ÖZET 

Bu araştırmada spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin mükemmeliyetçilik düzeyler inin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli 

kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, Uşak Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi’inde okuyan 

öğrencilerin 211’i erkek, 99’u kadındır. Veri toplama aracı olarak,  Frost ve arkadaşları (1990) 

tarafından geliştirilen, Özbay, Mısırlı ve Taşdemir tarafından (2003) Türkçe’ye uyarlanan “Çok 

Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde; 

frekans, aritmetik ortalama, standart sapma; t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri 

kullanılmıştır. Araştırmada Spor Bilimler Fakültesinde okuyan Öğrencilerin Mükemmeliyetç il ik 

düzeylerinin cinsiyet, yaş, bölüm, genel not, ekonomik durum, üniversiteye giriş puanı ve yetiştirme 

tarzı değişkenine göre değerlendirildiğinde hiçbir boyutta anlamlı fark görülmemiştir. Spor bilimler i 

fakültesinde okuyan öğrencilerin mükemmeliyetçilik ile ilgili alt boyutlardan elde edilen ortalama ve 

standart sapma değerlerine göre öğrencilerin kendine yönelen mükemmeliyetçilik düzeylerinin orta 

seviyenin üzerinde olduğu, diğer insanlara yönelen mükemmeliyetçilik ve dayatılan 

mükemmeliyetçilik düzeyinin ise orta seviyede olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mükemmeliyetçilik, Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri, Spor 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the perfectionism levels of the students studying in the faculty 

of sports sciences. The descriptive survey model was used in the study. The population of the study 

was consisted of 211 male and 99 female students who were studying at Uşak University Faculty of 

Sport Sciences. As a data collection tool, “Multidimensional Perfectionism Scale" developed by Frost 

et al. (1990) and adapted to Turkish by Özbay, Mısırlı and Taşdemir (2003) was used. In the analysis 

of the data gained in the research; frequency, arithmetic average, standard deviation; t-test and one-

way (ANOVA) tests were used. In this research, when the perfectionism levels of the students studying 

in the Faculty of Sport Sciences were evaluated according to the gender, age, department, general 

grade, economic status, university entrance score and education style variances, there was no 

meaningful difference observed in any dimension. According to the average and standard deviation 

values obtained from the sub-dimensions related to perfectionism, the students' self-directed 

perfectionism levels were over the average level, and the perfectionism and imposed perfectionism 

level towards other people were found as moderate level. 

Key Words: Perfectionism, Sports Sciences Faculty Students, Sports 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Gençler kategorisinde yarışan voleybolcularda sporun yaşam becerisine 

etkisinin; cinsiyet ve spor yaşı gibi çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklem 

grubunu 2019-2020 sezonunda Adana ilinde gençler voleybol kategorisinde kulüpler arası yarışmalara 

katılan 108’i kadın 106’sı erkek toplam 214 sporcu oluşturmuştur. Çalışmada Cronin ve Allen (2017) 

tarafından geliştirilen, Açak ve Düz (2018) tarafından Türkçeye çevrilerek geçerlik ve güvenir liği 

yapılan “Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği (SYBEÖ)” kullanılmış ve voleybolcularda sporun 

yaşam becerilerine katkısı belirlenmeye çalışılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans 

analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; cinsiyet değişkeni ile “zaman yönetimi”, 

“iletişim”, “sosyal beceri” ve “duygusal beceri” alt boyutları arasında kadınlar lehine anlamlı 

farklılıklar bulunurken,  spor yaşı değişkeni ile “zaman yönetimi” ve “amaç belirleme” alt boyutları 

arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  

Anahtar kelimeler: Voleybol, Spor, Yaşam becerisi 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the effect of sport on life skills of volleyball players competing 

in youth category in terms of several variances such as; gender and sports age. The sample group of 

the study consisted of totally 214 athletes (108 female and 106 male) who participated in the inter-club 

competitions in the youth volleyball category in Adana in 2019-2020 season. In this research, "The 

Effect of Sport on Life Skills Scale (ESLSS)", developed by Cronin and Allen (2017) and translated 

into Turkish by Açak and Düz (2018), was used and the contribution of sports to the life skills of 

volleyball players was determined. T-test and one-way analysis of variance were used for data analysis. 

According to the results of the analysis; while there were significant differences found between gender 

variance and “time management”, “communication”, “social skills” and “emotional skills” sub-

dimensions for the good of females, there were significant differences between sports age and “time 

management” and “set an objective” sub-dimensions. 

Key Words: Volleyball, Sports, Life skill 
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ÖZET 

Futbol ve özellikle futbol takım taraftarlığı son yıllarda büyük bir endüstri haline gelmiş ve daha fazla 

spor tüketicisi yaratmak için bu alanda birçok araştırma yapılmıştır. Bu bağlamda mevcut araştırmanın 

amacı, futbol taraftarının evangelizm düzeyinin; yaş, eğitim, medeni durum ve daha önce futbol 

oynayıp oynamadığı gibi çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubunu 

2019-2020 sezonunda Adana’da oynanan Adana Demirspor ile Erzurumspor futbol maçına seyirci 

olarak katılan toplam 270 Adana Demirspor taraftarı oluşturmuştur. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu,  

Dwyer ve Ark (2015) tarafından geliştirilen, Yüksekbilgili (2017) tarafından Türkçeye çevrilerek 

geçerlik ve güvenirliği yapılan “Spor Takımı Evangelizmi (eFANgelizm) Ölçeği (STEÖ)” 

kullanılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediği için non-parametrik testlerden Kruskal Wallis testi 

ve Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; spor takımı evangelizm 

düzeyi ile yaş, eğitim düzeyi ve medeni durum arasında anlamlı farklılıklar bulunurken daha önce 

futbol oynayıp oynamama durumuna göre aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Futbol, Taraftar, Evangelizm (Fangelizm) Düzeyi 
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ABSTRACT 

Football and especially football team support has become a big industry in recent years and many 

studies have been done in this field to create more sports fans. In this context, the purpose of the current 

research is to determine the level of evangelism level of football fans in terms of variances such as; 

age, education, marital status and whether he played football before or not. The sample group of the 

study consisted of 270 Adana Demirspor fans who participated in the football match between Adana 

Demirspor and Erzurumspor played in Adana in 2019-2020 season. Personal Information Form, 

"Sports Team Evangelism Scale (STES)" developed by Dwyer and Ark (2015) and translated into 

Turkish by Yüksekbilgili (2017) was used. Since the data did not show a normal distribution, from 

non-parametric tests the Kruskal Wallis test and Mann Whitney U test were used. According to the 

results of the analysis; while there was a significant difference between the level of evangelism, sports 

team and age, education level and marital status, but there was no meaningful difference found among 

them according to whether he played football before or not..  

Key Words: Football, Fan, Evangelism Level 
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2000’DEN 2018’E FEN ÖĞRETİMİ PROGRAMLARINDA VÜCUT SİSTEMLERİ VE BEŞ 

DUYUNUN SARMAL YAPISININ İNCELENMESİ 

AN STUDY ON BODY SYSTEMS AND FIVE SENSES IN SCIENCE EDUCATION 

CURRICULUM FROM 2000 THROUGH 2018 

Emine DEMİR 

Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı (Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Doç.  Dr. Ramazan ÇEKEN 

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı 

ÖZET 

Sarmal Program Geliştirme modeli, içeriğin yeri geldikçe tekrarlanmasına ve derinliğine ele alınmas ına 

olanak sağlayan bir yaklaşımdır. Fen öğretimi programlarının geliştirilmesinde de son yıllarda sıklık la 

önem verilmektedir. Işık, elektrik, ses, kuvvet, manyetizma gibi kavramlarda olduğu gibi, vücut 

sistemleri ve duyu organlarının da ilgili öğretim programlarında sarmal yapıya göre yer verild iği 

bilinmektedir. Söz konusu sarmal içerikler, farklı fen öğretim programlarında farklı dizilimler ile yer 

almaktadır. Bu çalışmada bu içerik düzenlemesinin 2000 yılı ve sonrasında uygulanmakta olan ilgil i 

öğretim programlarında birbirinden nasıl farklılaştığı ele alınmaktadır. İlgili öğretim programlar ı, 

belirtilen içerikler bakımından doküman analizine tabi tutulmuştur. Konu dizilimine göre 

gerçekleştirilen kategorileştirme sürecine göre 2000 yılı sonrası öğretim programlarında ilgil i 

içeriklerin dördüncü, beşinci,  altıncı ve yedinci  sınıf düzeyinde alındığı görülmektedir. İlgili 

içeriklerin  sarmal yapıya uygun olmayacak şekilde yer aldığı 2000 öğretim programlarında söz konusu 

içeriklere, altıncı sınıf düzeyinde, yalnız bir kez yer verildiği saptanmıştır. Sınıf düzeyinin en çok 

değiştirildiği içerikler ise üreme sistemi ve duyu organları olarak belirlenmiştir. Düzenleyici ve 

denetleyici sistemler ile boşaltım sistemi içeriklerinde ise daha az değişimin olduğu anlaşılmış t ır. 

Solunum, sindirim, destek ve hareket, dolaşım sistemlerinin ise 2000 yılı ve sonrası uygulanmış olan 

fen öğretim programlarında genel olarak altıncı sınıf düzeyinde ele alındığı görülmektedir. Bu 

sonuçlar, söz konusu içeriklerin ilgili öğretim programlarında hangi sınıf düzeyinde ele alınabileceğine 

ilişkin olarak bazı standartların oluşturulması bakımından öğretmenler ve program geliştiren ler 

bakımından kritik öneme sahiptir.  Bu doküman analizi çalışmanın sonuçları öğretmenler in, 

öğrencilerin daha önce öğrenmiş oldukları ilgili konu ve kavramları, yeni öğrenecekleri içerikler ile 

birlikte yapılandırmalarına nasıl katkı sunabileceklerine ilişkin destek olması bakımından da önem 

taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Beş Duyu, Vücut Sistemleri, Sarmallık, Doküman Araştırması. 
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ABSTRACT 

Spiral curriculum development model is a viewpoint on  deepening and revisiting of the topics when 

required. It has an important place in developing the science education curricula in recent years. It is 

known that five senses and body systems have a location in line with spiralling in those curricula as 

well as the concepts such as  light, electrycity, sound, force and magnet. Such spiral designs of the 

mentioned concepts have different locations in the science curricula from 2000 through 2018 ones. In 

this study the diffrent location of such scientific topics were investigated. Therefore such curricula 

were subjected to a content analysis at part of the both topics cited at the headline of this study. 

Evaluating the data obtained from the categories, it is understood that both topics were located in each 

curricula from four through seven grades. In curriculum of 2000, they have location at sixth grade 

without a spiralling perspective only once. It is clear that changing of the grade levels of reprocuctory 

systems and five senses is the most important concern of this study.  Although the grade changing in 

excretory, control and regulatory systems has an important  part to a large degree, a common scope 

and sequence of respiratory, elimination, circulatory and musculoskeletal systems is determined. These 

results are crucial for identifying the useful standards for teachers and the researchers studying on 

curriculum development. The results of the current documentary study have also important for the 

teachers for suppoting the students during the construction of the topics mentioned above.  

Keywords: Five Senses, Body Systems, Spiralling, Documentary Research.  
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ÖZET 

Üstün yeteneklilik, öğrenme sürecinde özel eğitim kapsamında değerlendirilen bir özellik olarak kabul 
edilmektedir. Ülkelerin bu tür özelliklere sahip çocuklara giderek daha çok önem verdikler i 
bilinmektedir. Bu bakımdan Türkiye’de de son yıllarda üstün yetenekli çocuklara yönelik olarak 

gerçekleştirilmiş olan bilimsel araştırmaların sayısı giderek artmaktadır. Bu araştırmaların niteliğinin 
anlaşılması, gerçekleştirilecek yeni çalışmalara temel oluşturmasına önemli katkılar sunabilir. Bu 

nedenle bu araştırmada, 2017-2019 yılları arasında fen bilimleri eğitimi alanında üstün yetenekli 
öğrencilere yönelik olarak yayımlanan bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirilerin, lisans üstü tezler ve 
makalelerin, çeşitli kriterler bakımından incelemesi gerçekleştirilmişt ir. Çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden fenomenoloji yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında ise doküman 
analizinden faydalanılmıştır. Doküman analizinden elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik 

analizi tekniği kullanılmıştır. Derlenen 62 adet çalışma, araştırmanın dayandığı felsefi temel, araştırma 
modeli ve hedef kitle bakımından incelenmiştir. İçerik analizi sonucunda oluşturulan kategorilere göre 
söz konusu kriterlere ilişkin yorumlara gidilmiştir. Söz konusu kategoriler dikkate alındığında, üstün 

yetenekli öğrenciler ile ilgili olarak incelenmiş bilimsel çalışmalarda, felsefi temel bakımından en fazla 
nicel (33) ve nitel çalışmanın (27), her ikisini de içerecek şekilde az sayıda karma çalışmanın (4) 

gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Çalışmaların araştırma modellerinde en fazla içerik analizine (20) 
yer verildiği, az sayıda ilişkisel tarama çalışmasının gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır.  Hedef 
kitle bağlamında ise ilgili çalışmalarının en çok öğrencilere (49), en az diğer görevliler ile yöneticilere 

(1) yöneticilere yönelik olarak gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Çalışmanın sonuçları, üstün
yetenekliler ile ilgili olarak son yıllarda gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların yöntem ve hedef kitle

bağlamında nasıl bir eğilim gösterdiğinin ortaya konulması bakımından önem taşımaktadır. Bu
bakımdan söz konusu tespitler, öğretmenler, araştırmacılar ve ilgili diğer yetişkinler açısından ilgil i
hedef kitlenin daha iyi anlaşılmasına temel oluşturabilecek bakış açıları sunması beklenmektedir.

Anahtar Sözcükler: Üstün Yetenek, Doküman Araştırması, Fen Eğitimi, Araştırma Yöntemleri 

ABSTRACT 

Giftedness is accepted as a special education topic in process of learning. It is a well known fact that 

countries are giving importance to such kind of children. The recently published articles on gifted 
children have been increasing in Turkey as well. Making researches on the qualitive of those studies 
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can be basics for the furthure ones. Therefore this study mainly focused on the pappers of the scientific 

meetings, master and PhD thesis and published articles on gifteds from 2017 through 2019 at part of 
various criteria. This study mainly based on a phenomenological viewpoint and documentary research 

method were used for collecting the relevant data. Content analysis technique were used for the data. 
62 of analyzed pappers were categorized in line with the phenomenological viewpoint, research 
methods and target groups of each study. Evaluating the data, it is understtod that although 33 of study 

have a quantitive and 27 of them have qualtitative design, only 4 of the researches were made by mix 
type models. Content analysis technique were used in 20 of the pappers. Very little studies were used 

corelational design process. According to the results on target groups in those studies, it is clear that 
49 of the analysed studies were appied on students. Only One of those studies was focused on the 
administers and other relateds. These results are crucial for understanding how the recently carried out 

studies were focused on gifted studens. Therefore these findings are important for the teachers, 
researchers and related adults for a better understanding of the target groups.  

Keywords: Giftedness, Documentary Research, Science Education, Research Methods. 
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في قطاع اإلتصاالت للعاملينباألداء الوظيفي إستخدام تكنولوجيا المعلومات وعالقتها 

Sawsan ABDUL KARIM GHANAWI  

Faculty of Business Administration, Jinan University 

ملخصال

 في اإلتصاالت قطاع في للعاملين الوظيفي األداءو المعلومات تكنولوجيا إستخدام بين عالقةال دراسة  إلى الحالية  الدّراسة سعت

 في تساهم بمقترحات الخروج ثم ومن موظفيها، وأراء إتجاهات خالل ومن ،األداء فعاليةو كفاءة في البحث خالل من وذلك ،لبنان

 .أدائها فعالية على يعود ومما موظفيها أداء وتحسين رفع

، في شركة أوجيرو فرع النبطية الموظفين جميععلى الحالية  الدّراسةركزت و، على المنهج الوصفي الدّراسةت هذه إعتمد

إّن أهمها:نتائج إلى توصلت كما   SPSS ال في جمع البيانات، وبعد معالجة  المعطيات ببرنامج  يةكأداة أول  بانةستجابتهم على إستإب

عالقة  وطيدة   توجد، اوتحسين أدائهة رد البشرياالعامل المحفز في تنمية  قدرات المو يعدّ شركة الإستخدام  تكنولوجيا المعلومات في 

ّ بين  ّ دريب على إستخدام  الت في طياتها  تحملشركة أوجيرو نظرة مستقبلية ل، وفي شركة  أوجيرو ةرد البشرياكنولوجيا وأداء الموالت

ّ جملة من  ّ حديات والت  . على مستوى جميع إداراتها اإلكتروني طلعات في تعميق الطابعالت

 تكنولوجيا المعلومات، األداء الوظيفي، وإدارة العالقة مع العمالء.  الكلمات المفتاحية:
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University of Algeria
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University of Algeria

:ملخص

ي الكثير من الدراسات االجتماعية والنفسية، وهذا قد يرجع لمكانة المرأة في المجتمعات، لقد شكل عمل المرأة محور بارز ف

أو قد يرجع تأثيراتها التي تتجاوز المحال التقني واالقتصادي إلى المجال النفسي واالجتماعي. باإلضافة إلى الجودة والرفاهية التي 

 العامل بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وتأثيرات ذلك اإليجابية والسلبية. يسعى لها الشخص

وأمام المشاكل واالضطرابات النفسية التي تتعرض لها المرأة حيث حتى االحصائيات في الكثير من األحيان تشكل انتشارها 

لك بوجود بنى معرفية صلبة وصارمة تترافق النسبة الكبرى لدى المرأة. ومن خالل دراسات الباحثين أمثال جيفري يونج الذي فسر ذ

مع مشكالت نفسية، وتمخض عن ذلك مصطلح المخططات المعرفية.

سبق جاءت الورقة البحثية الحالية للبحث في العالقة بين جودة الحياة والمخططات المعرفية لدى المرأة من  من خالل كل ما

 خالل المقارنة بين العاملة وغير العاملة.

المخططات للشخصية وكذا مقياس  جودة الحياةمقياس الدراسة على المنهج الوصفي المقارن بتطبيق  فيعتماد يتم االسو

.المعرفية المبكرة ليونج )الصورة المختصرة(

.العمل ،العاملة غير المرأة ،العاملة المرأة ،المبكرة المعرفية المخططات ،الحياة جودة :المفتاحية الكلمات 
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STATE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF AIR TRANSPORT AS A 

COMPONENT OF TOURIST INFRASTRUCTURE OF UKRAINE 

Associate Professor  Derkach OKSANA 
Taras Shevchenko National University 

ABSTRACT 

The peculiarities of tourism industry development in the country are revealed. The role of air transport 
as a component of the country's tourism infrastructure has been determined. Lead companies operating 

in the national and international markets have been identified. The tendencies of development of 
aviation transport in order to increase the tourist attractiveness of the country are outlined. 

Key words: air transport, airlines, tourism, tourist infrastructure. 

Introduction. Today, international tourism is one of the most advanced sectors of the world 
economy. More and more people travel the world each year, traveling far beyond their home country. 

Such travel is made possible by the development of air transport, which allows tourists to travel long 
distances in a short period of time. According to the International Air Transport Association (IATA), 
the world's airlines have increased transportation by almost 7% in 2018 compared to 2017, to 4.4 billion 

people. The continuous development of the low-cost segment is noted: 52 out of 290 airlines-members 
of the association classify themselves as low-costers [1]. 

According to the International Civil Aviation Organization (ICAO), global demand for air 
travel will increase by an average of 4-5% annually between 2012 and 2023. The international air 
transport market is a combination of air transportation options and solvent demand for air transport 

products that are assigned to a specific place and time by the airlines, and is a unique economic model 
of the market for transport services with inherent features of monopolistic competition. It is worth 

noting that this is due to the peculiarities of the functioning of the aviation industry as a whole and the 
economic attractiveness of this market. This causes a large number of participants at all stages of the 
transportation process (airports, airlines, airline sales agents, etc.). The largest aviation alliances by 

2018 are summarized in Table 1. 
Table 1. The world's largest aviation alliances, 2018 * 

Name of the aviation alliance Market share, % 

Star Alliance 22 

SkyTeam 18,8 

Оneworld 15,4 

Інші 43,8 

* By the author [3,6]

The largest airlines in terms of passenger-kilometers were: American Airlines - 330.6 billion; 

Delta Airlines - 330 billion; United Airlines - 329.6 billion; Emirates - 302.3 billion; Southwest Airlines 
- $ 214.6 billion [6].

The annual ranking of the best airlines of the World Airline Awards 2019, announced by the 
British research company Skytrax, which is engaged in the monitoring of air transportation, is headed 
by Qatar Airways. Singapore Airlines moved into second place, third to Japan's ANA All Nippon 

Airways. Top 10 includes Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Hainan Airlines, Qantas 
Airways, Lufthansa, Thai Airways. The best lowcosts are named AirAsia, easyJet and Norwegian. 

Ryanair, flying to Ukraine, took ninth place on the list. Unfortunately, no Ukrainian airline found a 
place in this rating. 
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The issues of development of air transport as a component of the tourist industry were given 

attention by domestic and foreign scientists, in particular: O. Bakaev, I. Yukhnovsky, L. Chernyuk, B. 
Danylyshyn, E. Pashchenko, V. Ilchuk, J. Deriy, N. Ivanova, O. Jarosz and others. 
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АННОТАЦИЯ 

Бұл мақалада зертаханалық тәжірибелер арқылы, болашақ биолог мұғалімдердің 
шығармашылық кәсіби қабілеттіліктерін дамытудың әдістемесі көрсетілді.  
Мектептерде, жоғарғы оқу орындарында сабақ беру үдересін жоғарғы деңгейге жету 

мақсатында, зертханалық тәжірибелер негізінде іс-әрекетті Action Researchәдісі арқылықолдана 
білу. Алынған нәтижелерді білім алушылар арасында талдау және алыған нәтижелерді білім 

қорында пайдалану. Әдебиеттерді қысқаша шолу, топтық салыстыру, мәліметтерді жинау, 
сыныптағы іс-әрекетті зерттеу жеке санадан тыс талдау сияқты зерттеу тәжірибелеріне қолдану.  

Тірек сөздер: зертханалық  тәжірибелер, кәсіби қабілеттілік, әдістер, білім алушы. 

ANNOTATION 

This article describes the methodology for the development of creative professional skills of 
future biology teachers using laboratory experiments 

To be able to use the method of action research, based on laboratory experiments, to achieve a 
high level of education in schools, universities 

Analysis of the results among students, the use of the results in the knowledge 
base. Application to research experience, such as a brief literature review group comparison, data 
collection, classroom research, and extraneous analysis. The main tasks are the analysis of practical 

results, depending on their practical significance 

Key words:  laboratory  experiments, professional competence, student 
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психология кафедрасының  доценті, Алматы, Қазақстан. 

S. USENOVA
Тараз мемлекеттік университеті 

АҢДАТПА 
Мақалада  оқытушының арнайы қабілетін дамытудағы  педагогикалық толеранттықты 
қалыптастыру мәселесі қарастырылады. Мақалада осы тұжырымдаманы әртүрлі ғылымдар 

негізінде түсіндіру барысында сәйкес келмейтіндігін, сондай-ақ қазіргі қоғамдағы оған деген 
көзқарастың  түсініксіз екендігін көрсетеді. Сонымен қатар оқытушының арнайы қабілетін 
дамытудағы әлеуметтік-мәдени айырмашылықтары үшін толеранттылықтың салдарын 

түсіндіреді. Оқытушылар арасында толеранттықты қалыптастыру деңгейін зерттеу 
нәтижелерін, оның көріністерін әртүрлі санаттағы тұлғаларға деңгейінде бөліп көрсетеді, 

сондай-ақ осы    оқытушылар арасындағы толеранттылықты қалыптастыру тәжірибесін 
сипаттайды. 

Кілт сөздері: оқытушы, қабілет, дамыту, қалыптастыру толеранттылық; толерантты қоғам; 
толеранттылықты қалыптастыру;    толеранттылықты қалыптастыру деңгейлері, әлеуметтік -

мәдени ортасы, толеранттылық аспектілерін сапалы талдау, толеранттылық жеке қасиет 
ретінде. 

ABSTRACT  

The article deals with the issue of tolerance formation in the development of special abilities of the 

teacher. The article describes the inconsistencies in this concept when interpreted on the basis of 
different Sciences, as well as the ambiguity of the attitude to it in сcontemporary society. Also explains 
the consequences of tolerance for socio-cultural differences in the development of special abilities of 

the teacher. The level of tolerance formation among teachers reflects the results of the study, its 
manifestations at the level of different categories of persons, and also characterizes the experience of 

tolerance formation among these teachers. 
Keywords: teacher, abilities, development, tolerance formation; tolerant society; tolerance formation;  
levels of tolerance formation, social and cultural environment, qualitative analysis of tolerance aspects, 

tolerance as personal qualities. 
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МҰҒАЛİМДЕРДİҢ ӘРТҮРЛİ КӘСİБИЛЕНУ КЕЗЕҢДЕРİНДЕГİ 

 ЭМОЦИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫҢ ЕРЕКШЕЛİКТЕРİ 

THE FEATURES OF EMOTIONAL STABILITY OF TEACHERS AT VARIOUS STAGES OF 
PROFESSIONALIZATION 

Baltabayev N.K. 

SILK WAY Халықаралық университеті, Шымкент, Қазақстан 

Prof. Dr. Toksanbayeva N.K. 
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Қазақстан 

Prof. Dr. Madaliva Z.B. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақ ұлттық университеті, Алматы, 
Қазақстан 

ToksanbayevA N.B. 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің философия және саясаттану факультеті жалпы және 

қолданбалы психология кафедрасының оқытушысы, Алматы, Қазақстан  
 Ayazbayeva B.B. 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУнің философия және саясаттану факультеті жалпы және 

қолданбалы психология кафедрасының оқытушысы, Алматы, Қазақстан  

АҢДАТПА 

Бұл мақалада мұғалімдердің әртүрлі кәсібилену кезеңдеріндегі  эмоциялық тұрақтылықтың 
ерекшеліктері   эмоциялық тұрақтылық тұлғаның қалыптасуының маңызды аспектілерінің бірі 

және оның жетілуінің көрсеткіші болып табылады. Адам психикасы адам қызметінің 
контекстінде бір-біріне өзара әсер ететін рационалды және иррационалды бастаулардан тұрады. 

Эмоциялар адамның әрекеті мен мінез-құлқын бағыттайды және реттейді. Егер екі полюсті 
континуумның "тұрақтылық-тұрақсыздық" негізінде эмоциялық тұрақтылықты қарастырсақ, 
тұрақсыздық теріс мінез-құлыққа және уайымдарға, соның ішінде агрессивті және 

аутоагрессивті реакцияларға, шындықты дұрыс қабылдамауға әкеп соқтыратын теріс мінез-
құлыққа байланысты екенін мойындауға тура келеді. Мұндай мұғалімдердің әртүрлі кәсібилену 

кезеңдеріндегі эмоциялық тұрақтылықтың ерекшеліктері  қызметінің түрлі салаларына теріс 
әсер етеді, көбінесе жеке және кәсіби өсуді деформациялайды. Эмоциялық реттеуге 
қабілеттіліктің дамуымен, эмоциялық орнықтылықтың артуымен адам қарым-қатынаста 

төзімді, кәсіби қызметте табысты болады, табысты мансапты жасауға жоғары мүмкіндік алады, 
дағдарыстық жағдайлар мен белгісіздік жағдайларына оңайырақ бейімделеді. 

Кілт сөздері: мұғалім, эмоция, тұрақтылық, тұрақсыздық,  ғылыми, зерттеу, әдіснамалық, 
эксперимент, кәсіби, дәріс, семинар, оқу іс-әрекеті. 

ABSTRACT 

In this article, the features of emotional stability of teachers at different stages of professionaliza t ion 
are one of the important aspects of the formation of personality and an indicator of its improvement. 
The human psyche consists of rational and irrational principles interacting with each other in the 

context of human activity. Emotions direct and regulate the behavior and actions of humans. If we 
consider emotional stability on the basis of the bipolar continuum "stability- instability", it should be 

recognized that the negative behavior is interconnected unstable negative behavior and experiences, 
including aggressive and autoaggressive reactions, incorrect perception of reality. Features of 
emotional stability of such teachers at various stages of professionalization negatively affect various 

spheres of activity, often deform personal and professional growth. With the development of the ability 
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to emotional settlement, increasing emotional stability, a person is successful in professional activit ies,  

gets a high opportunity to make a successful career, it is easier to adapt to crisis conditions and 
conditions of uncertainty. 

Keywords: teacher, emotion, stability, instability, scientific, research, methodological, experiment, 
professional, lecture, seminar, educational activity. 
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АҢДАТПА 

 Бұл мақалада  мотивация  психология ғылымындағы өте бір күрделі ұғым болып талданады. 
Оқу мотивтерінің даму мәселесі үнемі психолог-ғалымдарды қатты толғандырып келген жайт. 

Оқыту мотивациясы ағарту ісінде: ұйымдастырушы, дамытушы, ынталандырушы, бағыттаушы 
қызмет атқарады. Оқыту мотивациясының негізгі құрылымдарының бірі - міндеттің шешілуіне 
бағытталған тәсіл ретіндегі оқу-танымдық мотивтер болып табылады.   Студенттердің оқу-

танымдық мотивтерінің қалыптасуы олардың оқу әрекеттерінің сипатымен анықталады 

Кілттік сөз: студент, мотив,әлеуметттену, оқу мотивациясы, психология, теория. 

ABSTRACT 

 In this article the motivation is analyzed as a very complex concept in psychological science. The 
problem of the development of educational motives always worries scientists-psychologists. 

Motivation of training in educational activity: organizational, developing, stimulating, directing. One 
of the main structures of  learning motivation are educational and cognitive motives as a way to solve 
the problem.  The formation of educational and cognitive motives of students is determined by the 

nature of their educational activities. 

Keywords: student, motive, sociology, educational motivation, psychology, theory. 
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СТУДЕНТ ЖАСТАРДЫҢ АДАМГЕРШІЛІК  ЖАЙЛЫ ОЙЛАРЫНЫҢ ӨЗІНДІК 

БАҒАЛАУҒА ЫҚПАЛДЫҚ ДИАГНОСТИКАСЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ 

ҚАҒИДАЛАРЫ 

THEORETICAL PRINCIPLES OF RESEARCH OF INFLUENCE OF DIAGNOSTICS OF 
MORAL THOUGHTS OF STUDENT YOUTH ON SELF-ASSESSMENT 

Tumyshev B. 

SILKWAY International university, Shymkent, Kazakhstan 

Baybekova M. 

SILKWAY International university, Shymkent, Kazakhstan 

АҢДАТПА 

 Аталмыш мақалада заманауи таңдағы студент жастардың адамгершілік жайлы ой-пікірлерінің 

олардың өзін-өзі бағалауларына ықпалын диагностикалау мәселесінің теориялық аспектілері, 
өзін-өзі бағалау феноменінің  психологиялық табиғаты тағы да кеңінен талданып, қазіргі таңда 
адамгершілік мәселесінің жалпы өмір өзектілігінен түспей маңыздылық қыры айрықша 

айқындала түсіп, көтеріліп отырған мәселені ықылым заманнан бергі маңыздылығын одан 
сайын арттырары сөзсіз. 

 Мақала мазмұны қазіргі таңдағы кредиттік оқыту жүйесі жағдайындағы студентке бағытталған 
оқытумен астаса келіп, дәстүрлі емес жаңаша бағыттағы мазмұнда адамгершілік жайлы 
идеялардың студенттердің бойында дамуы мен оның өзіндік бағалауларына ықпалы терең 

талданып, ғалымдар көзқарасы тұрғысынан теориялық талданады.Жалпы, адамгершіл ік 
мәселесі, адами фактор –ол кез-келген салада, қоғамның рухани саламатты дамуына мықты 

негіз болып қалатындығы тағы да расталып, дәлелденіп отыр.    

Кілт сөздері: өзіндік бағалау, рухани-адамгершілік тәрбиесі, Мен-тұжырымама, бағалаудың 

адекваттылығы, адами фактор, рухани әлеует. 

ABSTRACT 

In this article once again widely analyzed the theoretical aspects of the problem of diagnosis of the 
influence of thoughts about morality of modern students on their self-esteem, the psychological nature 

of the phenomenon of self-esteem, and now the problem of morality, including relevant not only from 
the General relevance of life, but even more relevant problem of morality. The content of the article is 
accompanied by oriented teaching of the student in the conditions of the credit system of education at 

the present stage, a deep analysis of the development of students ' ideas of morality and self-esteem in 
the context of non-traditional content, theoretical analysis from the point of view of scientists. In 
General, it is once again proved that the question of morality, the human factor is a solid Foundation 

in any sphere, the spiritual and healthy development of society. 

Keywords: self-esteem, spiritual and moral education, Self-concept, adequacy of evaluation, human 
factor, spiritual potential. 
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ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ АДАМИ КАПИТАЛДЫҢ ҚАЛЫПТАСУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 PROBLEMS OF FORMATION OF HUMAN CAPITAL IN THE SYSTEM OF LIFELONG 
EDUCATION 

Spatay A.O.

SILKWAY Xалықаралық университеті,  Шымкент, Қазақстан 

Baybekova M.M.  

Психология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 
 Baynazarova L.A.

SILKWAY Xалықаралық университеті, аға оқытушы 
Yessenkulova A.R.

SILKWAY Xалықаралық университеті, аға оқытушы 

АҢДАТПА 

Берілген жұмыстың мақсаты–«адамзаттық капитал» атты жетекші категорияға кіретін білім 
берудің адами капиталының педагогикалық тұжырымдамасы және осыған байланысты 

сұрақтарды қарастырып талқылау,ол сұрақтар:білім беру қызметі, білім беру сапасы, 
мотивация, құзіреттілік, жеке адам, денсаулық, әлеуметтік мәдениет  және т.б.  

Біздер өз жұмысымызда үздіксіз білім беруді адамзаттық капитал теориясының бірден бір 
негізгі құрамдас бөлігі ретінде деген пікірді алға ұсынамыз. Адами капитал теориясы–бұл тек 

қана экономика саласы бойынша жәй ғана теория емес, белгілі бір дүниетаным тұрғысындағы 
адамзаттық іс-әрекеттің кең спектрін талдауға  кешенді көзқарас деген сөз. Үздіксіз білім беру 
орталық орын алады, ол жоғары оқу орындарының ғана емес, аймақтың, тіпті жалпы алғанда 

еліміздің ғылыми, экономикалық дамуының қайнар көзі болады. Мақаланың өзектілігі адами 
капиталдың тек қана экономикалық емес педагогикалық контекстегі рөлін қарастыруға 

байланысты болып отыр. Бұл аталмыш мақалада біздер адами капитал мен үздіксіз білім беру 
арасындағы өзара байланысты көрсетеміз.  

Кілт сөздері: үздіксіз білім беру, біліктілікті арттыру, оқытушы, ЖОО, адами капитал. 

ABSTRACT 

 The aim of this work is to demonstrate that is the place to be and teaching the concept of human capital 
is education, which should be included in leading the category of "human capital" and related issues: 

educational services, quality of education, motivation, competence, personality, health, social culture , 
etc. 

In our work, we propose that life long education is one of the main components of the theory of human 
capital. The theory of human capital is not just a theory in the field of economics, it is an integrated 

approach to analyzing a wide range of human activities in the light of a certain worldview. Life long 
education, in this approach is at the center, and is the source of scientific, economic development not 

only of the university, but of the region, and of the country as a whole. The relevance of the article is 
to consider the role of human capital not only in the economic and pedagogical context. In the article, 
we carry out the relationship between continuing education and human capital. 

Keywords: life long education, professional development, teacher, high school, human capital. 
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THE IMPORTANCE OF STOCK MARKET IN TURKISH ECONOMY UNDER 

MACROECONOMIC INSTABILITY 

Dr. Öğr. Üyesi Emrah GÜLAY 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

ABSTRACT 

The relationship between economic growth and stock market development has been attracted much 

attention from academicians and scholars over the past few years. The major contribution of the study 

is in addressing the question of whether there are asymmetric effects of the stock market development 

on economic growth under macroeconomic instability. To this end, the stock market development 

index and the macroeconomic instability index have been calculated by using various proxies based on 

principal component analysis. The dataset comprises quarterly data over the period 1998 Q2 - 2014 

Q4. The datasets employed in this study are obtained from the Federal Reserve Economic Database. In 

this study, the nonlinear autoregressive distributed lag model (NARDL) was employed to capture 

asymmetric effects in terms of the link between stock market development and economic growth. The 

nonlinear framework depicts that there is an asymmetric relationship between economic growth and 

stock market development in Turkey.   

Key words: Financial development, stock market, economic growth, macroeconomic instability, 

nonlinear ARDL model 

 www.iksadkongre.org Sayfa 121 özet kitabı



ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

3-5 OCAK 2020 / ADANA

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERS 

VERİMLİLİĞİNİN YÜKSELDİLMESİ ARACI OLARAK 

USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS AS TOOL FOR 

INCREASING EFFECTIVENESS OF THE LESSON 

Doç. Dr. Melahet ABDULLAYEVA 
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

ÖZET 

Küreselleşen dünyamızda, modern ihtiyaçlara uygun dersin yeniden yapılandırılması, kalitesinin 

yükseltilmesi çok karmaşık, ama zamanı gelen ve çözülmesi gereken bir konudur. Geleneksel şekilde 

çalışmaya alışkın olan öğretmenler, aynı zamanda öğrenci gruplarının çalışma yöntemi ve metotlar ını 

tekrar yapıldırmaları, işte konuyu karmaşık yapmaktadır. 

Okul ve liselerde öğretilen, öğrencilerin bilimsel yeteneğinin şekillenmesinde, düşüncenin gelişiminde 

temel öneme sahip derslerden biri matematikdir. Günümüzen matematik öğretmeni öğrencilere bilimin 

temeline ilişkin derin ve sağlam bilgilerin verilmesinin yanısıra matematiğin makinelerde pratik 

uygulanmasının yaygınlaştırılması ve derinleştirilmesi gerekiyor. Tüm bunlar matematiğin 

öğrenilmesine ilişkin çeşitli yöntemlerin uygulanmasına neden oluyor ve işte bunlardan biri de 

eğitimde bilgisayar teknolojilerin kullanılması konusudur. 

Eğitim sürecinde bilgisayar teknolojilerinin kullanılması, bu tür araçlara öğretilen derslerin 

öğrencilerin aktivitesini yükselttiğini, dersleri daha ilginç yaptığını, öğrenilen konunun tam 

algılanmasına ve uzun süre akılda tutulmasına verimli ortam sağladığını bir kez daha teyit etmektedir. 

Aynı zamanda öğrencilerin bilgileri algılamasına katkı sağladığı gibi hem de öğretmenin teknik işlevini 

düşürmektedir. Öğrencilerin aktivite denetimini güçlendirir, sadece statik araç olarak değil, aynı 

zamanda olayları dinamik açıdan yansıtarak canlandırıyor. Diğer yandan dersi modern, günün 

intiyaçlarından kaynaklanan güncel konularla koordine ediyor, dersler arasında entegrasyonu 

gerçekleştirmek fırsatı veriyor.  

Matametik konularının öğretiminde bilgisayar teknolojilerinin uygulanması standartlar ın 

gerçekleşmesini kolaylaştırır ve aynı zamanda yüksek kaliteli bir sonuç alınır. Geometri konuların 

öğreniminde bilgisayar teknolojilerinin kullanılması eğitimin görselliğini arttırır, öğretim 

kaynaklarının yanısıra nesne ve süreçlerin modellenmesi, öğretim araçlarının daha kolay algılanması 

fırsatı verir, öğrencilerin serbest öğrenme aktivitesini yükseldir. 

Okullarda matematiğin yanısıra geometrinin öğretiminde bilgisayar kullanımı öğrencilerde dikkat ve 

sorumluluğu arttırıyor, hem de hayat bilgisi ve alışkanlıkların şekillenmesine büyük bir fırsat sunuyor. 

Anahtar Kelimeler: Matematik, geometri, dörtgen, eşkenar dörtgen, bilgisayar teknolojiler i,  

uygulama 

 www.iksadkongre.org Sayfa 122 özet kitabı



ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

3-5 OCAK 2020 / ADANA

ABSTRACT 

In our globalizing world, reorganizing a class in accordance with present-day requirements and raising 

its quality is a complicated and pressing issue that has to be definitely solved. It is a complex issue 

because it is about teacher who are used to apply traditional ways as well as also rebuilding work 

methods of pupil groups. 

Mathematics is one of the subjects that is taught in secondary schools as well as lyceum and plays an 

important role in developing scientific vision of the pupils. In addition to familiarizing pupils with 

extensive and robust knowledge on the basics of the science, a math teacher must nowadays expand 

and extend the practical use of math in technology. All these lead to the application of the various 

methods in learning math. One of them is the use of computer technologies in teaching. 

The experience of using computer technologies in pedagogical process demonstrates that the classes 

conducted using these methods raises activeness of the pupils, makes the lesson more interesting and 

effective as well as facilitates the comprehension of the topic and retention in memory a long time. At 

the same time, it reduces the technical burden of the teachers in addition to helping pupils master the 

scientific knowledge. It strengthens supervision over student activities, visualizes the events not only 

in a static form, but also in a dynamic form. On the other side, it adapts the class to the current issues 

that arise from the demands of the modern day and offers new opportunities by conducting 

interdisciplinary integration. 

The application of computer technologies in teaching math topics enables realization of the standards. 

At the same time high quality teaching results are obtained. A use of computer technologies in teaching 

geometry topics increases the clearness of the teaching, creates opportunities for modelling objects and 

processes, easily mastering the teaching materials and activates independent learning in pupils. 

Besides increasing attention and responsibility in pupils, use of computer in teaching math and 

geometry in secondary schools creates wide range of opportunities for developing vital skills and 

habits.  

Key Words: Mathematics, geometry, quadrangular, rhomb, computer technologies, application 
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“FREDO ETKİSİ” VE TÜRKİYE’DEKİ BİR BÜYÜK AİLE ŞİRKETİNİN OLASI “FREDO 

ETKİSİ İLE BAŞETME YÖNTEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Osman YILMAZ 

Batman Üniversitesi 

ÖZET 

Aile olmanın dinamikleri, aile şirketi için özel koşullar oluşturmakta ve bu dinamikler işe yönelik çok 

geniş kapsamlı etkileri olabilmektedir. Aile üyelerinin şirkette çalışması, işletmenin performans ını 

arttırıp, aile şirketinin hayatta kalmasını sağlayabileceği gibi zarar da verebilir.  Zarar oluşturabilecek 

durum durumlardan birisi değişik nedenlerle iş üzerinde toksik ve zararlı etkileri olabilecek bir aile 

üyesinin olmasıdır. The Godfather romanında ve filmlerinde en küçük oğul olan Michael Corleone,  

doğal lider adayı olan abisinin ölümü ile birlikte babasının halefi olup işleri kontrolüne alır ve ardından 

lider olur. Ortanca oğul Fredo'nun Michael Corleone’nin liderlik rolünü reddedip; örgütsel normlara 

aykırı hal ve davranışları ile  kardeşine/aileye karşı zararlı davranışlar içerisine girerek   (Puzo, M. 

(1969); Coppola, F. F. (1972, 1974, 1990)), toksik ve zararlı etkileri sağlamasından hareketle, bu tür 

aile üyeleri “The Godfather” filmindeki Fredo fenomeninden hareketle “Fredo etkisi” olarak ifade 

edilmektedir.  

Bu çalışmada; literatüre göre, Fredo etkisinin ne olduğu, hangi koşullarda ortaya çıktığı, aile şirketine 

etkileri ve engelleme yöntemleri anlatılarak Türkiye’deki bir büyük aile şirketinin “olası Fredo 

etkisi”ni aile şirketine zarar vermeden nasıl yönettiği anlatılarak bu “etki” ile baş edebilme yöntemler i 

tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Aile Şirketleri, Fredo etkisi, The Godfather 
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ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN STATÜSÜNE YÖNELİK YAPILAN ARAŞTIRMALARIN 

EĞİLİMLERİ 

Doç. Dr. Serkan ÜNSAL 
Sütçü İmam Üniversitesi 

Selçuk KABA 
Sütçü İmam Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi) 

ÖZET 

Sosyolojinin önemli kavramları içerisinde yer alan statü kavramı meslekler için kullanıldığında 

herhangi bir mesleğin diğer meslekler içerisinde ki görece olarak konumunu ifade eder. Mesleklerin 

konumu belirlemek amacıyla yapılan mesleki statü araştırmaların da son dönemlerde bir artış 

görüldüğü söylenebilir. Türkiye’de yaklaşık bir milyon mensubu bulunan öğretmenlik mesleğinin 

statüsünü çeşitli açılardan inceleyen araştırmalar bulunmaktadır.  Bu araştırmalarda ki genel 

yönelimlerin ne olduğunu belirleyen herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır.  Bu durum 

araştırmacılar açısından bir eksiklik olarak düşünülmüştür. Öğretmenlik mesleğinin statüsüne yönelik 

yapılan çalışmaların sistemli olarak toplanması ve analiz edilmesini amaçlayan bu çalışmayla alanda 

bahsedilen eksikliğin giderilmesi beklenmektedir. Bununla birlikte bu çalışma öğretmenlik mesleğinin 

statüsüne yönelik yapılan çalışmaların konu ve model açısından genel yönelimini tespit etmesiyle, 

alandaki eksiklik ve ihtiyaçların sistemli bir şekilde görülmesine bundan sonraki çalışmalarda 

araştırmacıların neler yapmaları gerektiği konusunda da yol göstermesi beklenmektedir.  Bu 

açıklamalar eksenin de araştırmanın problem durumu; 1990-2019 yılları arasında öğretmenlik 

mesleğinin statüsü alanında Türkiye de yapılan araştırmalar çeşitli değişkenler açısından 

incelendiğinde nasıl bir dağılım göstermektedir? şeklinde oluşturulmuştur. Çalışmada aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır. 

1. İncelenen araştırmalar, türlerine göre nasıl bir dağılım göstermektedir?

2. İncelenen makaleler konu alanı, modeli, yöntemi, örneklemi, veri toplama aracı ve analizine göre nasıl

bir dağılım göstermektedir?

3. İncelenen tezler konu alanı, modeli, yöntemi, örneklemi, veri toplama aracı ve analize göre nasıl bir

dağılım göstermektedir?

4. İncelenen bildiriler konu alanı, modeli, yöntemi, örneklemi, veri toplama aracı ve analize göre nasıl bir

dağılım göstermektedir?

Nitel araştırma deseniyle yürütülen bu çalışmada doküman analizi kullanılmıştır.  Araştırmanın

verileri, öğretmenlik mesleğinin statüsü üzerine yapılan 8 tez, 8 makale, 1 kongre bildirisinden

oluşmaktadır. Bunlarla beraber konuyla ilgili 1 adet teze, 1 adet kongre bildirisine ulaşılamadığı için

araştırmada analiz dışı bırakılmıştır. Doküman incelemesi ile elde edilen araştırma verileri, betimsel

analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu çalışmada yapılan tarama sonucunda ulaşılan 17 adet çalışma;

araştırmanın türü, araştırmanın konusu, araştırmanın modeli, yöntemi, çalışma grubu, veri toplama

araçları ve veri analiz yöntemleri bakımından incelenmiştir. Belirtilen değişkenlere göre bir tablo

oluşturulmuş, incelenen her çalışma tablolarda yer alan uygun başlıkların altına yerleştirilmiştir.
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Sonuç olarak 1990-2019 yılları arasında öğretmenlik mesleğinin statüsüne yönelik 17 çalışmanın 

yapıldığı, bu araştırmaların 8 tanesinin lisansüstü tez, 8 tanesinin makale, 1 tanesinin de kongre bildir is i 

olduğu tespit edilmiştir. Tezlerin tamamının yüksek lisans tezi,  makalelerden 5 tanesi uluslararası 3 

tanesi ulusal, tek bildirinin ise uluslararası olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Statü, mesleki statü, öğretmenlik. 
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AMASYA HALKEVİ DERGİSİ: YEŞİLIRMAK BİBLİYOGRAFYASI 

THE AMASYA PEOPLE’S HOUSE MAGAZINES: THE BIBLIOGRAPHY OF YEŞİLIRMAK 

Öğ. Gör. Dr. Murat KARATAŞ 

Abdullah Gül Üniversitesi, AİİT Bölümü 

ÖZET 

Halkevleri tek parti döneminde ulus inşa etmenin aracı olarak kullanılan ideolojik eğitim ve kültür 

kurumlarıdır. İlk olarak 1932 yılında açılan bu kurumlar Kemalizm’in ilkelerini tüm Türkiye’ye 

yaymayı amaçlamıştır. Kemalizm’in halkevleri eliyle inşa etmeye çalıştığı Türk ulusu cumhuriye tç i, 

laik, milliyetçi ve inkılâpçı nitelik taşımıştır. Amasya Halkevi de cumhuriyet yönetiminin istediği 

niteliklere sahip bilinçli bireyler yetiştirme idealini gerçekleştirme noktasında merkezle uyum içinde 

çalışmış, söz konusu temel değerleri geniş halk kitlelerine yayma amacıyla örgün eğitim dışında kalan 

halkın eğitilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir. Dil, Tarih-Edebiyat, Güzel Sanatlar, 

Temsil, Spor, Sosyal Yardım, Kütüphane-Neşriyat ve Köycülük şubelerini bünyesinde barındıran 

Amasya Halkevi 23 Şubat 1934 tarihinde açılmış ve Demokrat Parti (DP) döneminde Halkevler inin 

kapatıldığı 8 Ağustos 1951 tarihine kadar çok farklı alanlarda faaliyetlerde bulunmuştur. Bunlardan 

biri de dergi çıkarma görevi de olan Dil, Tarih-Edebiyat şubesidir. Yöreden geçen nehirden adını alan 

Yeşilırmak Dergisi, yayın hayatına Eylül 1938 tarihinde başlamıştır. Yeşilırmak Dergisi ancak 8 sayı 

yayınlanabilmiş, Nisan 1939 tarihli sayısıyla da yayın hayatı sona ermiştir. Amasya Halkevi dergisi 

Yeşilırmak, Amasya'nın mahalli tarihinde önemli bir kaynak olma özelliğini hala korumaktadır. Bu 

çalışmada Yeşilırmak Dergisi ve içeriği elde mevcut olan 8 sayı üzerinden incelenmiştir. Çalışmada 

Yeşilırmak Dergisi'nin ortaya çıkışı, dergi çıkarma süreci ve yaşanan sıkıntılar, dergide ele alınan 

konular ve derginin kapatılması ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Halkevi, Amasya Halkevi, Yeşilırmak Dergisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 

Kemalizm. 

ABSTRACT 

The People’s Houses were institutions of ideological education and culture established during the 

single-party rule in order to build a nation. First established in 1932, these institutions aimed to spread 

the principles of Kemalism to the whole Turkey. The Turkish nation to be built through the people’s 

houses would be republican, secular, nationalist and reformist. The Amasya People’s House carried 

out its work in line with the center’s ideal of raising conscious individuals who possess qualities asked 

by the republican government and undertook its share of responsibilities to educate people left outside 

of formal education with the aim of disseminating the said fundamental values to more people. The 

Amasya People’s House was founded on February 23, 1934, and operated in many different areas such 

as the studies of Language, History-Literature, Fine Arts, Representation, Sports, Social Help, Library-

Publishing, and Villagism until August 8, 1951 when the People's Houses were closed during the 

Democrat Party (DP) period. One of its branches, the Language, History-Literature, also has the task 

of issuing journals. Yeşilırmak Magazine, which took its name from a river passing through a local 
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area, started publishing in September 1938. Yeşilırmak Magazine could only publish 8 issues and was 

terminated on April 1939. The Amasya People’s House Magazine Yeşilırmak still remains as an 

important source in Amasya's local history. In this study, Yeşilırmak Magazine and its contents will be 

examined through the 8 numbers available. Within this study, the establishment history of the 

magazine, processes followed during publications, issues occurred after publications, scope of the 

articles in the magazine, and its termination are discussed.  

Key Words: People’s Houses, Amasya People’s House, Yeşilırmak Magazine, Republican People’s 

Party, Kemalism. 
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ALTIN KÖPRÜ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTABINDA (B2 SEVİYESİ) BULUNAN 

GÖRSELLERİN KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Okutman Sibel BARCIN 

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi 

ÖZET 

Türkçe öğretimi sürecinde ders kitaplarında yer alan görsellerin ders ortamını daha zevkli hâle 

getirmede önemli bir yeri vardır. Görseller öğrencinin görme duyusunu uyarır ve öğretimin daha etkili 

olmasını sağlar. Ders kitabında öğrenciye yanlış yönde bilgi veren görseller bulunmamalıdır. Bu 

sebeple görselleri seçerken amaca uygun olması, öğrencinin gelişim ve algı düzeyine hitap etmesi gibi 

hususlarda dikkat edilmelidir.  

Dil öğretimi sadece dile ait unsurların öğretimi ile gerçekleşmez. Kültüre ait değerlerin de öğrenciye 

aktarımı önemlidir. Öğreten, kültür aktarımı için oluşan fırsatları dengeli bir biçimde 

değerlendirmelidir. Örneğin ders ortamında öğrencinin kendi kültürüne ait beden dilindeki mesajı fark 

ederek hedef dilde o hareketin karşılığını söyleyebilir. Bu çalışmada Altın Köprü Türkçe Öğretimi ders 

kitabında tanıtılan kültürle ilgili görsel bulgular doküman incelemesi yöntemiyle toplanmış ve bu 

görsellerin kültür aktarımı açısından katkıları saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dil ve Kültür, Görseller, Ders Kitabı, Altın Köprü, Orta Düzey. 
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