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METAPHORIC VIEWS OF MATHEMATICS TEACHER
CANDIDATES ON PROBLEM AND PROBLEM SOLVING
İLKNUR ÖZPINAR*

ABSTRACT
Metaphors are used as educational support elements in the field of education, and are not only an
effective technique for teaching newly acquired knowledge, but also among the proven tools in
keeping information in mind and increasing its permanence. Metaphors make it easier to express
the desired by using fewer words, with more emphasis. They are defined as a strong mental
structure that individuals use to understand and explain abstract or complex phenomena. The
power of metaphors in explaining abstract topics has been effective in their preference in
mathematics education research. Problem solving is an important issue in mathematics education.
The problem can be defined as the situation where the individual feels the need to solve it with
the help of the knowledge and experience gained from their previous lives in the face of a situation
that confuses his/her mind when confronted. Problem solving, on the other hand, is the ability to
engage, go on and solve situations where the solution is not directly available. Based on this
definition, it can be said that solving a mathematical problem is a cognitive process that reveals a
solution to a math problem that is not known how to solve it beforehand. In line with the
explanations made, it is thought that it is important to examine how teacher candidates perceive
problems and problem solving with metaphor analysis. Therefore, the purpose of the current
study was to examine the perception of teacher candidates about the mathematics problem and
problem solving through metaphors. For this purpose, the study was carried out with 60 fourth
grade teacher candidates enrolled in the program of elementary mathematics education at a
public university in the Central Anatolia Region and volunteering to participate in the study. The
study was designed based on phenomenology as a qualitative research method. The data of the
research were collected through the form prepared by the researcher about the problem and
problem solving. The data were analyzed based content analysis techniques and the metaphors
produced by the teacher candidates about the problem were combined in different categories
according to their common characteristics.
Keywords: problem, metaphor, teacher candidate

*Assoc.

Prof.Dr.,Niğde Ömer Halisdemir University, Faculty of Education, Mathematics And Science Education,
Department Of Mathematics Education, ilknurozpinar@gmail.com

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİYLE AKADEMİK
BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
SEDA ŞAYAN KÖSEM*
MUSTAFA AYDIN BAŞAR**
NEDA ŞAYAN***
ÖZET
Bilinçli farkındalık, bireyin ana odaklanarak kişisel ve sosyal ilişkilerini yargılamadan anı
deneyimleyerek bireyin bilincinin açık olmasıdır. Biliş düzeyinin sürekli farkında olmasıyla biliş
düzeyi yükselerek açıklık ve kabul ile kişinin, kendisi ve çevresine yönelik uyanık olması
durumudur. Bireyin bilinçli farkındalığı; kendisini yönetmesi, duygu ve anlayışlarını
düzenlemesine önemli katkılar sağlar. Bu farkındalığın, öğrencilerin akademik başarılarına da
olumlu yansıması beklenir. Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin bilinçli
farkındalık düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Amaç
doğrultusunda öğrencilerin cinsiyet, öğrenim gördükleri bölüm ve yaşamlarını son 10 yılda en
fazla geçirdikleri yerleşim birimine göre farklılaşma olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Eğitim Fakültesi 3 ve 4. sınıfa devam eden öğrenciler
çalışma evrenini oluşturmuştur. Tarama modelinde desenlenen bu çalışmada öğrencilere sınıf
ortamlarında ulaşılarak “Bilinçli Farkındalık Ölçeği” (Özyeşil, Arslan, Kesici ve Deniz, 2011)
uygulanmıştır. Ulaşılan bulgulara göre öğrencilerin bilinçli farkındalık düzeylerinin yükseldiğini
ve bu farklılığın anlamlı bir durumu yansıttığı görülmüştür. Buna karşılık en üst puan olan AA
derecelerindeki öğrencilerin bilinçli farkındalık düzeylerinde bir düşüş gözlenmiştir. Buna
karşılık, cinsiyet ve bölümlere göre anlamlı farklılaşma gözlenmemiştir. Yapılan çalışma ile ilgili
detaylı çalışma devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Fakültesi Öğrencileri, Akademik Başarı, Farkındalık ve Bilinçli
Farkındalık

*Öğretmen,Çanakkale

Bilim ve Sanat Merkezi& Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, sedasayankosemtez@gmail.com
Öğret. Üyesi,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, mbasar@comu.edu.tr
***Öğretmen, Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi, nedasayan@hotmail.com
**Dr.

2

DEĞERLER SİSTEMİ AÇISINDAN BEKÂR, EVLİ VE BOŞANMIŞ BİREYLERİN
KARŞILAŞTIRILMASI

HASAN YILMAZ*
ÖZET
Değerler davranışların en güçlü yordayıcısıdır ve insan yaşamının tüm yönlerini etkileyen ve
yönlendiren olgulardır. Bir olayla karşılaşan bireyin alacağı pozisyon, olayları değerlendirme ve
yargılama ölçütleri, çatışma ve karar verme durumunda kullanacağı referanslar büyük ölçüde
değerler tarafından belirlenir. Bu araştırmanın temel amacı, bekâr, evli ve boşanmış bireylerin
değerler sisteminin haritasını çıkarmaktır. 169 bekâr, 223 evli ve 78 boşanmış bireyden oluşan
örneklem grubuna, Schwartz ve arkadaşları tarafından geliştirilen Portre Değerler Ölçeği
uygulanmıştır. Araştırma sonunda; bekâr bireylerin öz aşmışlık başlığı altında yer alan evrensellik
ve iyilikseverlik; evlilerin korumacılık başlığı altında yer alan geleneksellik, uyma ve güvenlik;
boşanmışların ise kendini güçlendirme başlığı altında yer alan güç, başarı ve hazcılık değerlerinde
yoğunlaştıkları ve bu dağılımın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Araştırma
bulguları ilgili literatürde yer alan araştırma sonuçları çerçevesinde tartışılmış ve aile ve evlilik
danışmanlığında değerlerden yararlanma yollarına ilişkin öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bireysel değerler; Bekâr, evli ve boşanmış bireyler
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ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ DERSİNİN SINIF İÇİ LİDER ÖĞRETMENLİK BECERİLERİNE
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
MERYEM ALTUN EKİZ*
SEVİM KIR**
ÖZET

Eğitim ve öğretim ortamlarının temel amaçları göz önünde bulundurulduğunda sınıf içindeki lider
öğretmenlerin kaliteli bir atmosfer gerçekleştirmede etkili bir iletişime sahip olması
gerekmektedir. Hedeflerine ulaşan, kaliteli bir öğretim, kaliteli bir eğitimin en önemli
göstergesidir. Üst düzey öğretimin gerçekleşmesinde sınıf içi lider öğretmenlik becerileri ile etkili
iletişim becerilerine sahip öğretmenlerin oldukça önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Bu
bağlamda çalışmanın amacı, etkili iletişim becerileri dersinin sınıf içi lider öğretmenlik
becerilerine etkisini incelemektir. Araştırmaya 2018-2019 Eğitim-Öğretim güz yarılı Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören etkili iletişim
becerileri dersi alan 50 deney grubu ve bu dersi almayan 47 kontrol grubu olmak üzere toplam
97 öğretmen adayı gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma, ön-test/son-test kontrol gruplu deneysel
desen kullanılarak yapılmıştır. Deney grubuna, Etkili İletişim Becerileri dersi, 14 hafta boyunca
haftada 1 gün 3 saat olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 21 paket programı kullanılarak
incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak Gülbahar (2017) tarafından geliştirilen sınıf içi lider
öğretmenlik becerileri algı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Kolmogrow-Smirnov
testinde anlamlı sonucun çıkmaması sonucunda dağılımın normal olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç
doğrultusunda parametrik test olan Paired Simple Test (Bağımlı Örneklem için t Testi)
uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre deney grubunun ön testleri ile son testleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Kontrol grubunun ön testleri ile son testleri
arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Buna göre etkili iletişim
becerileri dersinin öğrencilerin sınıf içi lider öğretmenlik becerilerine olumlu katkı sağladığı
söylenebilir. Bu sonuç doğrultusunda etkili iletişim becerileri derslerinin öğretmen adayları
açısından yararlı olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Etkili iletişim becerileri, Sınıf içi lider öğretmenlik becerileri, Öğretmen
adayları

Dr. Öğr. Üyesi,Mustafa Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, mrymltn@hotmail.com
YL Öğrencisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Beden Eğitimi ve Spor
Bilimleri, ksevim38@outlook.com
*

**Enstitüsü

4

EXAMINATION OF METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION
TEACHER CANDIDATES FOR FIELD EXAM
HAYRETTİN GÜMÜŞDAĞ*, BEKİR BARIŞ CİHAN**, BERKAN BOZDAĞ***
MEHMET YILDIRIM*****, OĞUZ GÜRKAN******, HÜLYA İMAMLI*******
ABSTRACT
The aim of this research is to examine the metaphorical perceptions of the physical education
teacher candidates preparing for the public personnel selection exam regarding the concept of
“field exam”. Metaphor is to metaphorically express a word denoting one type of object or action
with another concept. Metaphors are images hidden behind concepts and waiting to be discovered.
The study group consists of 120 candidates of physical education teachers, including 48 women
and 72 men who have studied in different provinces of Turkey and are continuing their education.
Data “Field Exam........... because is like ............"collected with an open-ended questionnaire
containing the sentence. During the course of the research, it was taken care not to make any
suggestions. Metaphors divided into conceptual categories were presented to the opinion of five
experts on qualitative research and a coherence review was conducted. The analysis and
interpretation of metaphors was carried out under the headings “naming and elimination phase”,
“coding and category development phase”, “validity and reliability phase” “frequency and
interpretation phase”. He has developed a total of 62 metaphors related to the concept of “field
exam” for physical education teacher candidates. “Psychological dimension”, “social dimension”,
“economic dimension” are grouped under 3 different categories, taking into account the common
characteristics of metaphors. As a result of the analyses carried out, it was determined that the
participants put pressure on the teacher candidates and had a negative impact on their psychology.
Due to the lack of education they received at the university, there are teachers who find the field
exams useful.
Keywords: metaphor, physical education, public personnel selection exam
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INVESTIGATION OF ANXIETY LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN PHYSICAL
EDUCATION PREPARATION PROCESS (PHENOMELOGICAL ANALYSIS)
BEKIR BARIŞ CİHAN*
BERKAN BOZDAĞ**
SITKI ÖZBEK***
ABSTRACT
The purpose of this research; the aim of this study is to determine the anxiety levels of pre-service
physical education teacher candidates in public personnel selection exam processes. The group of
participants, who conducted the study with phenomenological research design, received
education in various provinces of Turkey and continuing education is composed of 13 teachers.
The research data were collected by using semi-structured interview technique consisting of
open-ended questions. Depending on the answers of the participants, probe questions were also
asked.The questionnaire was prepared by the researcher based on the literature. The data were
analyzed under the headings m description of the case ”, hazırlan preparation of data collection
tool”, m data collection “,“ data analysis and interpretation of findings”. As a result of the research,
it was found that pre-service physical education teachers experienced intense anxiety about
public personnel selection exams. It can be said that exam anxiety, which is one of the factors
negatively affecting the quality of life, has a critical importance in the life of the individual.
Keywords: phenomenological, physical education, public personnel selection exam
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TRANSFERENCE OF CULTURAL ELEMENTS IN TURKISH TEACHING SET
(A1/ A2) “ALTIN KÖPRÜ”
ERDAL AYDOĞMUŞ*
ABSTRACT
The history of teaching Turkish to foreigners is very old. It is known that one of the reasons that
Mahmud Kashghārī wrote Dīwān Lughāt al-Turkin the 11th century was to teach Turkish to the
Arabs. The history of teaching Turkish to foreigners dates back to that time. In recent years,
teaching Turkish to foreigners has been advancing rapidly. Turkish language, which has a long
history, is also taught through institutions opened by the state channel outside Turkey. Language
teaching does not only mean teaching the language structures to the target audience. Language
teaching is also a cultural transfer. Language and culture should be remembered as a whole. For
this reason, it is an important issue to convey the cultural values to the target audience in addition
to the language taught. The culture of the Turkish nation, which has a history of five thousand
years, is as old as its history. It is true that language and culture are inseparable. The older the
Turkish language, the older the Turkish culture. It is thought that it is very important and
necessary to give our cultural values in the teaching of our beautiful Turkish. Idioms, proverbs,
historical events and historical figures are among cultural values. Therefore, language teaching
sets prepared to teach Turkish to foreigners should be rich in cultural values. Today, there are
many works in the field of teaching Turkish to foreigners. Some institutions even have their own
Turkish teaching sets. One of the institutions that prepare their work in teaching Turkish to
foreigners is Kyrgyzstan-Turkey Manas University. The work “Altın Köprü” was written by faculty
members of the Academy of Foreign Languages, Department of Language Teaching. “Altın Köprü”
Turkish language teaching set is separate from other works because it is intended for Turkish
origin people. In this study, the values of Turkish culture in “Altın Köprü” Turkish teaching set (A1
/ A2) prepared for Turkish origin people will be discussed.
Keywords: Teaching Turkish to foreigners, language, cultural transfer.
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VERIFICATION OF INFORMATION AND FAKE NEWS ON SOCIAL NETWORKS
FİKRET YAZICI*
ABSTRACT
In addition to the freedom of communication, the digital revolution experienced by today's
information society has brought along problems that have social consequences. Information and
news content produced in masses and circulating on digital platforms and social networks need
to be verified. The study deals with the digital transformation it undergoes by understanding the
nature of the information. How the information has lost its reality and is manipulated in social
networks has been revealed by examining the works in the literature? The case reports were
criticized and discussed through case studies. It is stated what the users should do about the fake
news contents.The study reveals that information is distorted in a conscious and fictional order.
It was observed that fake news content was produced in order to make political propaganda, to
defame politicians and to organize social movements. In the digital age, communication media
have transformed information and news content. New network-oriented media related to the
preparation and access of information bring their own diseases in the process. Many digital
problems such as excessive internet use, cyberbullying, cyber security, privacy violation, online
gambling, online sexual exploitation, which are constantly being discussed today, are waiting to
be solved as the main digital problems of the network society. The verification of false (false) news
and information is seen as big and worrying as these problems. Media literacy training is of great
importance against violations that affect individuals from all segments of society and manipulate
information, especially school age children. Digital problems should be approached with a holistic
approach that develops a critical perspective. It is very important to transfer digital literacy skills
dynamically with lifelong content for individuals.
Keywords: Information, Accuracy of information, Fake news
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PUBLICATION ETHICS, BREACH OF ETHICS AND
SOLUTION PROPOSALS IN SOCIAL SCIENCES
AHMET ÖZTEKİN*
HÜLYA ÖZTEKİN**
ABSTRACT
Notwithstanding the fact that ethics is fundamental topic title of the philosophy, it is among the
common concepts discussed and addressed in the entire disciplines. It has an extensive and
comprehensive framework in where the entire opinions and behaviors are assessed and underlined
by the accurate, wrong, good and bad facts. Science ethics constitutes the intersection point of this
concept addressing the potential outcomes and impacts of the things with the academic community.
Science ethics constantly occupies the intellectual and actional agenda of the scientists as a part of the
said concept of ethics. Science ethics, defined as the body of rules of moral principles that is required
to be abided by during the scientific researches and studies, involves the entire phases of the
generation of scientific knowledge. Although there has been a consensus among the scientists in
relation to the existence of the science ethics, ethical rules, so to say the codes of conduct, have always
remained as subjective due to the reasons such as absence of a positivist methodology of ethics and no
reconciliation or consensus has been reached on what is ethical or not in certain matters. Therefore,
science ethics has been maintaining its importance as a discussed matter among the scientists. The
tendency and predisposition of the academic community towards minimizing the ethical approach in
the scientific researches and publications to the mere concept of pilferage/plagiarism leads to a
situation that other breaches of ethics are perceived as insignificant. This situation entails that the
entire dimensions of breaches of ethics in the scientific publications are to be revealed and constitutes
the point of origin of the study. The study is of utmost importance in terms of its aim to raise awareness
of the scientists regarding the science ethics and enlighten them regarding the breaches of ethics in
academic publications. In this study, that has been prepared by descriptive analysis method, it is aimed
to define the publication ethics in social sciences and reveal breaches of ethics in publications. The fact
that the disciplines have distinctive and specific research matters and subjects of their own requires
the ethic to be addressed with a content differentiating based on the disciplines. The ethical issues
encountered in an experiment-oriented research in health sciences could be different from the ethical
issues encountered in an Internet-oriented research in social sciences. Therefore, the study is limited
with the scientific publication ethics in the domain of social sciences. In the first instance, ethical
concept has been reviewed by being addressed within the framework of the science ethics. The entire
topics have been explained on an individual basis by addressing the breaches of ethics most frequently
encountered in the scientific publications. The ethical rules explained have been associated with the
“Regulation on Scientific Research and Publication Ethics” respectively promulgated by YÖK (Council
of Higher Education) and ÜAK (Interuniversity Council) and assessments have been carried out
accordingly. In the conclusion of the study, proposals for solutions have been presented as regards to
identification and reduction of breaches of publication ethics specific to the social sciences.
Keywords: Ethics in Social Sciences, Publication Ethics, Breach of Ethics
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TASVİR-İ EFKÂR GAZETESİ’NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANKET ETRAFINDA
1943 DÖNEMİ TÜRK BASINI
MEHTAP BAŞARIR*
MURAT BAŞARIR**
ÖZET
1939 yılı Türkiye’sinde gazetecilik mesleğini kurumsallaştırmak gayesiyle Türk Basın Birliği
(TBB) adında bir teşkilat kurulmuştur. Türk Basın Birliği Teşkilatı dolayısıyla gazeteciler için en
temel mesleki hakları içine alan kanunlar ortaya koymuştur. Ancak bu hükümlerin özellikle de
savaş ortamında, gazete ve mecmua sahiplerine bir yaptırımı bulunmadığından gazeteciler gerek
maddi gerek manevi açıdan zorlu koşullarla karşı karşıya gelmişlerdir. Bu çalışmanın amacı Türk
Basın Birliği’nin Aralık 1943’te Ankara’da düzenleyeceği toplantı öncesinde gazete çalışanların
sıkıntılarına dikkat çekmek isteyen Tasvir-i Efkâr gazetesinin düzenlediği ankete odaklanmaktır.
Tasvir-i Efkâr gazetesi, gazetecilik mesleği içerisinde farklı statülere sahip kimselerle görüşmek
suretiyle gazeteciliğin sıkıntılarına dikkat çekerek toplum ve özellikle de hükümetin farkındalığını
sağlamak istemiştir. Bu bağlamda gazete, Türk matbuatının hem nitelik ve hem de nicelik
bakımından yükselmesi için ne gibi tedbirler alınması gerektiğine dair meseleyle alakalı
bulunanların verdiği cevaplar üzerinden bir yazı dizisi hazırlamıştır. Bu yazı dizisi kapsamında,
Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Şubesi’nde, belge tarama metoduyla Tasvir-i Efkâr gazetesinin
Kasım-Aralık 1943 yıllarına ait nüshalarından elde edilen bilgilerle, alan yazındaki kitap ve
makaleler üzerinden Türkiye’deki gazetelerin ve gazetecilerin içinde bulunduğu durum ortaya
konacaktır. Sonuçta anlaşılmaktadır ki, ilgili dönemde Türk matbuatını kötümser bir gözle
görenler olduğu gibi iyimser bir gözle görenler de söz konusudur.Çalışmanın en önemli bulgusu,
gazetenin, ileri bir meclis ve hükümet hayatı içinde mutlaka ileri bir matbuat hayatına ulaşmanın
Türk devletinin başlıca ihtiyacı olduğu kanısına dikkat çekmesidir. Bu nedenle, Tasvir-i Efkâr
gazetesi, gazeteciliği bir meslek halinde ilerletmek hususunda gerekli fikirleri olgunlaştırmak,
meclisin, mebusların, hükümetin dikkatini çekmek suretiyle, sütunlarında, gazeteciliği
yükseltmek mevkiinde olanlarla vasıtasız ve açık olarak görüşmeler gerçekleştirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk Basını, Türk Basın Birliği, Tasvir-i Efkâr, İkinci Dünya Savaş
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EBEVEYNLERİ BOŞANMIŞ VE BOŞANMAMIŞ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE
BENLİK SAYGISI İLE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK*
SABRİ ÇAKAR**
FÜSUN GÖKKAYA***
ÖZET
Evlilik birliğinin son bulması şeklinde tanımlanan boşanma, son zamanlarda artış gösteren bir
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortaya çıkan çok sayıda olumsuzluğunun yanında boşanma
çocukları da etkilemektedir. Ergenlik dönemi, çocukların kişiliğinin şekillendiği önemli bir gelişim
dönemidir. Bu dönemde ergenlerin sahip olduğu benlik saygısı ve psikolojik dayanıklılık
düzeyinin yetişkinlik hayatını etkileyen önemli bir değişken olduğu bilinmektedir. Bireyin
kendisini algılama şekli ile sahip olmak istediği özellikler arasındaki fark benlik saygısı olarak
ifade edilmektedir. Benlik saygısı yüksek bir kişinin, yüksek öz güvene sahip olduğu, yeni durum
ve zorluklarla kolayca baş edebildiği bilinmektedir. Bireyin zorluklarla mücadele etmesini
sağlayan bir başka özellik de psikolojik dayanıklılıktır. Bu iki özelliğin gençlerin yaşadıkları
sorunları algılama şeklini etkiliyor olabileceği düşünülmekte ve sebep olduğu olumsuz sonuçlar
nedeniyle boşanmış ebeveyne sahip olmanın ergenlerin benlik saygısı ve psikolojik dayanıklılık
düzeyini nasıl etkilediği merak edilmiştir. Sonuç olarak bu araştırmada, ebeveynleri boşanmış ve
boşanmamış ortaöğretim öğrencilerinin benlik saygısı ile psikolojik dayanıklılık düzeylerinin
farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin benlik saygısı ve psikolojik
dayanıklılık düzeyleri arasında bir ilişkinin olup olmadığına bakılmıştır. Bu araştırmanın evrenini
Bursa ilinde Yıldırım İlçesine bağlı ortaöğretim okullarına kayıtlı öğrenciler oluşturmuştur. Bu
evren içinden uygun örnekleme yoluyla ulaşılan 359 öğrenciye ölçek bataryası uygulanmıştır.
Araştırmada veri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” “Coopersmith Özsaygı Envanteri” ile
"Ergen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans değerleri alınmış,
bağlantısız gruplarda t testi ve ilişkisel analizler için Pearson korelasyon testinden
yararlanılmıştır. Öğrencilerin ebeveynlerinin % 72.9’u (n=262) beraber, %27.1’i (n=97) ayrıdır.
Elde edilen sonuçlara göre, anne baba birlikteliği durumuna göre öğrencilerin benlik saygıları
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemişken psikolojik dayanıklılık
düzeylerinde istatiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olduğu saptanmıştır. Aileleri birlikte
yaşayan öğrencilerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin anne-babaları boşanmış öğrencilere
göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Anne babası ayrı ve beraber olan öğrencilerin verileri ayrı
ayrı analiz edildiğinde benlik saygısı ile psikolojik dayanıklılık arasında pozitif yönde anlamlı ilişki
bulunmuştur. Benzer şekilde tüm öğrencilere ait veriler analiz edildiğinde de benlik saygısı ile
psikolojik dayanıklılık arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırmadan elde
edilecek sonuçların önleyici rehberlik çalışmalarına ve aile eğitimlerine kaynak oluşturması
beklenmektedir. Elde edilen sonuçlar literatür ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:Ergenlik, benlik saygısı, psikolojik dayanıklılık, boşanma
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İŞYERİ ZORBALIĞI VE RUHSAL SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ADİL DÜNYA
İNANCININ DÜZENLEYİCİ ROLÜ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

EMİNE AKKAYA*
DURDU MEHMET BİÇKES**
ÖZET
İşyeri zorbalığı kavramı, 1980’li yıllarla birlikte örgütsel davranış literatüründe yer almaya
başlamıştır. Kavram İsveçli psikolog Heinz Leymann (1996) tarafından; bir veya daha fazla örgüt
çalışanının bir diğer çalışanı en az haftada bir sıklıkla ve altı ay süreyle kötü davranışa maruz
bırakması, çalışanın kendini savunmasız ve muhtaç hissetmesi olarak tanımlanmaktadır. İlgili
literatür işyeri zorbalığının; bilgilerin saklanması, aşırı eleştiri, sözel saldırganlık, yapılan işin
gizlenmesi, aşağılayıcı tutumlar, psikolojik baskı gibi bir dizi olumsuz davranışları içerdiğini
belirtmektedir. Yapılan uygulamalı çalışmaların ulaştığı ortak nokta; işyeri zorbalığının hem
işgören hem de örgüt üzerinde yıkıcı etkilere sahip olmasıdır. Ruhsal sağlık kavramı Dünya Sağlık
Örgütü tarafından; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, ruhen, bedenen ve sosyal yönden
tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Ruhsal bozukluklar ve neden olacağı sonuçlar, birey,
örgüt ve toplum ölçeğinde büyük kayıplara yol açmaktadır. İlgili yazın incelendiğinde işyeri
zorbalığının çalışanların ruhsal ve fiziksel sağlıklarını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir.
İşyerinde zorbalık ile ruhsal sağlık arasındaki ilişkide bir takım değişkenlerin düzenleyici rol
oynayacağı söylenebilir. Bu çalışmada, bu değişkenlerden adil dünya inancı olgusu ele
alınmıştır.Adil dünya inancı; bireylerin dünyayı adil bir yer olarak görüp, ne hak ederlerse onu
bulacakları varsayımı üzerine kurulmuştur. Bu varsayımdan hareketle; adil dünya inancının birey
üzerinde yaratacağı etki ve bu etkinin yansımalarının hem birey hem de örgüt açısından olumlu
sonuçlar doğuracağı söylenebilir. Yapılan açıklamalar çerçevesinde; adil dünya inancı algısının,
işyeri zorbalığının ruhsal sağlık üzerindeki negatif etkileri törpüleyerek, tampon görevi
üstleneceği düşünülmektedir.Bu çalışma, işyeri zorbalığı ile ruhsal sağlık arasındaki ilişkide adil
dünya inancının düzenleyici rolünün olup olmadığını test etmek amacıyla kurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İşyeri zorbalığı, ruhsal sağlık, adil dünya inancı.
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İLETİŞİM ENGELİ OLARAK KAYGI SÜRECİ
NESRİN DEĞERLİ*

ÖZET
İnsan yaşamının büyük bir bölümü iletişim ile ilgilidir. İnsanın var olması, yaşamını devam
ettirmesi, kendisini ve çevresini tanıması, toplumsal ilişkiler kurması ve bu ilişkileri sürdürmesi,
hedeflerine ulaşması ancak sağlıklı bir iletişim ve etkileşim ile mümkün olmaktadır. Fakat bireyin
sağlıklı iletişim kurmasının önüne geçen bir takım engellerden de söz etmek olasıdır. Bahsi geçen
bu engellerden biri de bireyin, iletişim eylemi öncesinde veya iletişim eylemi sırasında yaşadığı
kaygı halidir. İletişim kaygısı olarak adlandırılan bu durumu, bireyin iletişim esnasında ya da olası
bir iletişim durumunda duyduğu endişe ve korku hali olarak tanımlamak mümkündür. Birey bu
kaygı nedeniyle iletişim kurarken zorlanır, aldığı ve verdiği iletilerden emin olamaz. İletişim
başarısı azalan bireyin, çevresiyle iletişim kurma isteği azalır ve ilişkileri kısıtlanır. Böylece
bireyin özgüveni, yaşamı ve sosyal ilişkileri bu durumdan zarar görür. Kısaca iletişim kaygısı,
bireyin sosyal, akademik ve mesleki yaşamını olumsuz şekilde etkilemektedir. Söz konusu
çalışmanın ilk bölümünde iletişimin tanımı, süreci, ögeleri ve engelleri ele alınmıştır. Çalışmanın
ikinci bölümünde ise kaygı kavramı, kaygının nedenleri, belirtileri ve türleri incelenmiştir. İletişim
kaygısı, ayrı bir başlık altında tanımı, nedenleri ve türleri ile birlikte açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: iletişim, kaygı, iletişim kaygısı
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OBEZ KADINLARDA DANSTERAPİNİN YAŞAM KALİTESİ, BENLİK ALGISI VE VÜCUT
KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ
TUĞBA IŞIK*
DENİZ ERDAN KOCAMAZ**
Amaç: Obezite insan sağlığını etkileyen, beraberinde birçok sistemik hastalığı getiren kilo artışı
ile kendini gösteren bir sağlık problemidir. Çalışmanın amacı, obez kadınlarda dansterapinin
yaşam kalitesi, benlik algısı ve vücut kompozisyonuna etkisinin araştırılmasıdır.
Yöntem: Çalışmamıza 39 gönüllü obez kadın (yaş ortalaması 38,15±14,14) katıldı. Çalışmaya
katılan bireyler Grup I (Egzersiz Grubu), Grup 2 (kontrol grubu) olmak üzere basit randomize
yöntem ile ikiye ayrıldı. Grup I (19 kişi) 8 haftalık haftada 3 gün şeklinde egzersiz grubuna alındı.
Grup II (20 kişi) herhangi bir egzersiz programına dâhil edilmedi. Her iki gruba da ilk ölçüm ve 8
hafta sonunda 2. ölçüm yapıldı. Yaşam kalitesi için Obezlere Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği,
vücutalgısı için Beden İmajı Ölçeği kullanıldı.
Bulgular: Egzersiz grubunda tedavi öncesi ve sonrası yaşam kalitesi, benlik algısı, BMI ve bel
çevresi parametrelerinde istatiksel olarak anlamlı farklar kaydedildi (p<0,005). Yaşam kalitesi
egzersiz yapmayan bireylere göre arttı. Benlik algısı egzersiz yapan grupta gelişti, kontrol
grubunda ise anlamlı bir değişim olmadı. Bel çevresi ölçümünde incelmeler mevcuttur.
Sonuç: Dansterapi obez kadınlarda yaşam kalitesinde, benlik algısında değerlerinde artış sağladı.
Egzersiz grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında BMI değerinde ve bel çevresi ölçümünde
azalma oldu. Buradan yola çıkarak obez hastalarda dansterapinin etkin ve tedavi edici bir
komponent olabileceğini düşünüyoruz. Sağlık hizmetlerinde koruyucu sağlık hizmetlerinde
önemle ele alınması gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Dansterapi, Obezite, Yaşam kalitesi, Benlik Algısı, Vücut Kompozisyonu
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THE INVESTIGATION OF VIEWS OF PRE-SCHOOL TEACHERS TOWARDS FULL TIME
INTEGRATION EDUCATION RELATED TO AUTISM STUDENTS
FATMA SEMA GÜRKAN*
SÜLEYMAN IŞIK**
AYBÜKE DÖNDÜ***
ABSTRACT
In this study it was aimed to examine the opinions of pre-school teachers about the full-time
cohesion trainings of autistic students in the research conducted. 34 pre-school teachers working
in pre-primary education institutions in the province of Mersin districtToroslar participated in
the research in 2016-2017 education and training year. In the data collection process, semistructured interview form, which was prepared by expert's opinion by the researcher and formed
of 7 questions, was used. The responses of the participants to the interview form were grouped
and included in the frequency analysis. At the end of the research, according to the opinions of the
teachers, some contributions of the integration of the autistic children to the integration education,
it was seen that kindergarten teachers did not have the knowledge and ideas about the
contributions although these contributions found that there were five separate categorizations,
namely kindergarten teacher, autistic child, normal child, autistic child parent, normal child
parent. It has been found that a large proportion of teachers are cooperating with the view that
incorporation training will not make any contribution to autistic children.In addition, teachers
have mentioned the difficulties of educating autistic students in their normal class, as children
with autism do not participate in the activities, lack of information due to teacher's inadequacy of
information, lack of class control due to excessive class presence, lack of communication with
autistic children, lack of new behaviors, lack of knowledge of the family and lack of participation
of children with autism.With the decision of full-time cohesion, it was asked what kind of thought
the teachers had in order to avoid the difficulties of the autistic students placed in kindergartens.
When the answers were examined, they pointed out positive views towards reducing the number
of students in the classroom, opening the auxiliary staff, opening in-service training for autism by
the Ministry of National Education, and expanding the content of special education courses given
in the education faculties of universities. Teachers who participated in the research indicated
negative opinions such as not taking the autistic students who are placed in normal classes, taking
them for a short period of time, taking a special education teacher and studying in a different class
individually.
Keywords: Pre-school education, autism, mainstreaming
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ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS WITH AND WITHOUT SPORTS AND
PERCEPTIONS REGARDING TEACHING PROFESSION: TRNC CASE
İLHAN TERZİOĞLU*
OĞUZ SERİN**
ABSTRACT
The main purpose of this research is to identify the attitudes and professional competence
perspectives towards teaching profession of prospective physical education teachers, in order to
see if they differentiate in certain aspects. The main scope for the reseach are the students who
are studying in Physical Education Higher Education in Turkish Republice of Northern Cyprus and
the research sample has been chosen with the most suitable method as 1 government university
and 1 private univeristy, that are consisted of 172 students who are stuying in the mentioned field.
For the reseach, to be able to collect data, Semerci (1999)’s ‘Teachers' Attitude Scale Related to
Teaching Profession’ and Çakır, Erkus ve Kılıç’s ‘Candidate Teacher's Self-Related Proficiency
Perception Scale’ have been used. Furthermore, to be able to identify independent variables such
as univeristy, gender, class, related equipment, sports involvement, licenced/not-licenced,
active/passive classifications, a survey was developed by the researcher. Data analysis have been
carried out with persentages (%), frequency distribution (f), ‘t test’; to be able to calculate the
mean score between diffentiating groups, one-way analysis of variance ANOVA, Mann-Whitney-u
Test for non-parametric data have been used and Kruskal-Wallis Test Error Margin has been
considered as 05. In the research, firstly, it can be seen that, prospective teachers' attitudes
towards physical education teaching is low. When gender difference is considered, male students
are more advantegous, when univeristy difference is considered, similar results can be obtained
however when grade/class division is considered, it can be seen that attitudes are improving
through out the years. Similar results have been obtained when field, equipment, gym, sports
involvement, licence aspects are considered. Secondly, teachers’ self related competency
perspectives are observed to be very developed with no gender and no university differentiation.
Similar results obtained when class/grade division were considered on self competency
perspectives starting on from year 1 until 4 as well as the field, equipment, gym, sports
involvement, licence considerations.
Keywords: Sports, prospective physical education teacher, professional competence,
professional attitude, perception

*

Uzman, European University of Lefke, Department of Sports, Lefke, KKTC, iterzioglu@eul.edu.tr
Prof.Dr. European University of Lefke, Dr Fazıl KüçükFaculty of Education, Lefke, KKTC, oserin@eul.edu.tr

**

16

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ORTAMLARINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI
ÖĞRENCİLERDEN BEKLENTİLERİ
RÜŞTÜ YEŞİL*
ÖZET
21. Yüzyılda vizyon sahibi ülke ve toplumlar, farklı dil ve kültürleri bilen uluslararası
vatandaşlar/bireyler yetiştirmeyi stratejik bir adım olarak değerlendirmektedirler. Bu çerçevede
atılan önemli adımlardan birinin de, çok dilli ve çok kültürlü eğitim kurumları oluşturmak ve
vatandaşlarına farklı dil ve kültürleri tanıma ve öğrenme fırsat ve imkânları sunmak olduğu
söylenebilir. Farklı dil ve kültüre sahip öğrenciler arasında nitelikli iletişim ve etkileşimin tesis
edilebilmesinin, bu fırsat ve imkânlardan en etkin şekilde yararlanabilmek açısından çok önemli
olduğu belirtilmelidir. Bu araştırma, uluslararası bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin,
farklı dil ve kültürden olan arkadaşlarından beklentileri ile ilgili tespitler yapmayı
amaçlamaktadır. Böylelikle, çok dilli ve çok kültürlü eğitim ortamının hem de üniversitede nitelikli
eğitim ortamı oluşturabilmek adına alınabilecek önlemlerin belirlenmesine katkı sunacağı
düşünülmektedir. Araştırma, tarama modelinde yürütülen nitel bir çalışmadır. Araştırmanın
çalışma grubunu, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi’nde öğrenim gören 69 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış bir görüşme formu toplanmıştır. Veriler, içerik analizi
tekniği yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonunda; (1) öğrencilerin yabancı ülke ve
kültürden olan arkadaşlarından beklentilerinin beş ana ve en çok beğendikleri öğretmen
özelliklerinin 3 ana, 29 temada toplandığı belirlenmiştir. (2) Ana temalara göre beklentilerin daha
büyük kısmı “Kültürel-Dini/Ahlaki Beklentiler” ana temasında toplanmıştır. (3) KültürelDini/Ahlaki ana temasında toplanan beklentilerin daha büyük kısmı “Kültürel Paylaşıma
(öğretmeye) Açıklık” temasında toplanmıştır. (4) Ana temalara göre en az sayıda beklenti
“Psikolojik Beklentiler” ana temasında toplanmıştır. (5) Psikolojik Beklentiler ana temasında
toplanan beklentilerin büyük kısmı “Saygı-Hoşgör” temasında toplanmıştır. Bulgular alanyazın
eşliğinde tartışılarak çıkarımlarda bulunulmuş ve öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çok kültürlü eğitim ortamı, üniversite, öğrenci, akran beklentisi
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
SERAP KUYUBAŞI*
ÖZET
Bu araştırmada, genel eğitim verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarına yönelik yönetici
görüşlerinden yola çıkarak genel eğitim okullarındaki özel eğitim sınıflarının açılış amacını,
sunulan hizmetleri, öğretmen yeterliklerini, sorunlar beklentiler ve öneriler bağlamında
incelemek amaçlanmıştır. Tipik durum örneklemesi olarak desenlenen çalışmada yarı
yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.
Araştırmaya 13 okul yöneticisi katılmıştır. Özel eğitim sınıflarının öğrencilerin akranlarıyla
beraber kaynaşmalarını sağlayarak toplumsal entegrasyonları için gerekli alt yapıyı oluşturmak
için açıldıklarını ancak özel eğitim sınıflarındaki fiziksel yetersizlikler, öğretmen -personel
yetersizlikleri ve derslik sorunu nedeniyle özel eğitim sınıflarının amaca hizmet edemediği, Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yardımların bütün sınıfları kapsamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin davranış problemleri ve fiziksel özelliklerinden dolayı
yaşanan olumsuzluklar, farklı engel guruplarına dâhil olan öğrencilerin aynı özel eğitim sınıfında
eğitime alınması sınıfların sorunları arasındadır. Özel eğitim alanından yetişen öğretmenlerin
görevlendirilmesi, sınıfların denetiminin özel eğitim konusunda uzman kişilerce gerekli rehberlik
hizmetlerinin verilerek yapılması, sınıfların gerekli alt yapı oluşturulduktan sonra açılması ve
gerekli desteğin verilmesi, okul programlarından farklı müfredat programların oluşturulması
sunulan öneriler arasındadır. Ayrıca bu çalışma özel eğitimde yaşanan sorunlara yönelik özel
eğitim okullarında görevli yöneticilerle ve özel eğitim okullarında görevli öğretmenlerle yapılan
çalışmalardan farklı olarak genel eğitim verilen okulların yöneticileri ile yapılan görüşmeleri
içerdiğinden alana katkılar sağlayacağı ön görülmektedir.
Anahtar Kelimeler:Özel Eğitim, Özel Eğitim Gerektiren Birey, Özel Eğitim Sınıfı, Okul Yöneticisi
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİNLEDİKLERİNİ ÖZETLEME BECERİLERİ
GONCA GÜL TAŞDEMİR*
ÖZET
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının dinledikleri metinlerden hareketle, bilgilendirici ve olaya
dayalı metinleri özetleyebilme durumları ele alınmıştır. Çalışma örneklemini, 2017-2018 eğitim
öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Sosyal Bilgiler öğretmenliği, Türkçe
öğretmenliği, Fen Bilgisi öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 152 son
sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada, ortaokul Türkçe ders kitaplarından seçilen
bilgilendirici ve olaya dayalı iki farklı türde birer metin dinletilerek öğretmen adaylarının
dinlediklerini özetlemesi istenmiştir. Öğretmen adayları tarafından oluşturulan özetler, Hüseyin
Özçakmak tarafından 2015 yılında geliştirilen “Özetleme Stratejileri Puanlama Ölçeği”
kullanılarak değerlendirilmiştir. Dinleme metinlerinden yola çıkılarak öğretmen adayları
tarafından oluşturulan özetler incelenirken; başlık yazma, bakış açısını doğru kullanma, anlatım
kipini doğru kullanma, önemli bilgiyi seçme, önemsiz bilgiyi silme, metin dışı bilgiye yer vermeme,
tutarlı yazma ve kısaltma özetlemestratejileri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Araştırmada
sonucunda; öğretmen adaylarının genel olarak dinledikleri bilgilendirici metinleri özetleme
ortalamalarının orta düzeyde oluştuğu görülmektedir. Alt boyutlar incelendiğinde ise öğretmen
adaylarının sırasıyla en yüksek düzeyde metin dışı bilgilere yer vermeme, kısaltma ve tutarlı yazma
boyutlarında ortalamalarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının, stratejileri
uygulayabilmede sorun yaşadıkları tespit edilmiş; bilgilendirici metni özetlerken başlık
kullanmadıkları, 1. çoğul şahıs bakış açısıyla metni özetledikleri, özetlemeyi şimdiki zaman kipi
kullanarak oluşturdukları görülmüştür. Dinledikleri olaya dayalı metin özetlemede ise öğretmen
adaylarının, genel olarak olaya dayalı metin özetleme ortalamalarının orta düzeyde oluştuğu
görülmektedir. Alt boyutlar incelendiğinde ise öğretmen adaylarının sırasıyla en yüksek düzeyde
metin dışı bilgilere yer vermeme, bakış açısını doğru kullanma ve önemsiz bilgiyi silme boyutlarında
ortalamalarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda, Türkçe öğretmeni
adaylarının, dinledikleri bilgilendirici metni özetleme düzeylerin diğer öğretmen adaylarına göre
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Öğretmen adaylarının olaya dayalı metni özetleme stratejileri
orta düzeyde (
oluştuğu tespit edilmiştir. Olaya dayalı metin özetlemede, kadın
öğretmen adaylarını ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür Türkçe öğretmeni
adaylarının dinledikleri bilgilendirici metni özetlerken önemli bilgiyi seçme stratejisi kullanım
düzeyi diğer öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bulgularına
dayanılarak önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Özetleme stratejileri, dinleme metinleri, öğretmen adayları, dinleme,
bilgilendirici metin, olaya dayalı metin.
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REPRODUCTION OF INEQUALITIES: THE EFFECT OF SECONDARY SCHOOL STUDENT
PLACEMENT POLICIES ON EDUCATIONAL PROCESSES AND OUTCOMES
MERYEM ÖZOĞLU*
BEKİR S. GÜR**
ABSTRACT
Ability grouping is a practice that groups students at certain age or school level either betweenclasses within the same school or between-schools based on their academic success level. This
practice relies on the assumption that students with similar academic success levels, abilities and
expectations can learn better at their own pace. Yet, the research on this commonly practiced
approach suggests that it does not improve academic success for most students, particularly low
achievers. Grouping is often discussed in relation to equality of opportunities in education and
reproduction of educational inequalities. In fact, it was widely criticized for reproducing
socioeconomic inequality by constantly placing disadvantaged students with low socio-economic
backgrounds into the lower streams. Grouping has long been practiced in Turkey between
vocational and academic track schools since the establishment of Republic of Turkey. Starting
from 1950s, academic middle and secondary schools with entrance exams were introduced to
provide better educational opportunities for high ability students. Both the number and types of
these exam schools has increased through the years. This expansion brings together discussions
on educational inequalities. Especially after the introduction of a strict TEOG secondary school
placement system (2013-2017) that places all students according to their TEOG exam scores
between and within different types of secondary schools. Whether this system that stratifies and
labels all the secondary schools based on the TEOG scores of the incoming students creates further
inequalities for lower achieving students by labeling them as low achievers and placing them in
schools labeled as low stream. In this qualitative study, the implications of TEOG-based labeling
of students and schools on the educational processes and outcomes were explored. The study
provides important findings about how grouping effects students, teachers and educational
processes as well as its relation to socio-economic background of students.
Keywords: grouping, ability grouping, equality of opportunities, reproduction of social
inequalities.
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UPGRADING THE POTENTIAL OF 4 C’S SKILLS IN THE 21ST CENTURY LEARNING FOR
ENGLISH LANGUAGE LEARNERS

GULNARA KARBOZOVA*
ZHUMAGULOVA ZHADYRA**
FARİDA SALYBEKOVA***
ERMETOVA RAKHNAMA****
ABSTRACT
The article considered some of the possibilities for implementing the 4C’s educational model in
the system of training English language learners. Formation of skills of creativity, critical thinking,
communication, group work and cooperation, which form the basis of the 4C’s model and are
called XXI century skills, requires making certain changes in the training of future teachers in the
university, primarily targeting the content of education and the educational process in these ways
actions. Activity, personality-oriented and integrated approaches are methodological guidelines
for the implementation of the 4C’s education model. The 21st century workforce is very different
from the workforce of our predecessors. With the rise in automation and technology there are
new demands that are being placed on employers to produce goods that are faster, more
personalized, and more accessible. In order to meet these demands, this generation of employees
must have a skillset that complements these demands. This skillset includes communication,
collaboration, critical thinking, and creativity (4C) skills. Teaching critical thinking and problem
solving effectively in the classroom is vital for students. Learning critical thinking leads students
to develop other skills, such as a higher level of concentration, deeper analytical abilities, and
improved thought processing. The power of 4Cs model: modern media and the ubiquity of
communication technologies in all aspects of life make teaching strong communication skills even
more important. While education has always emphasized fluent reading, correct speech, and clear
writing, there is evidence that students are not mastering these most basic skills.
Keywords: smart-learning, model, components, skills, content, collaborative, communication,
creativity, critical thinking
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STRUCTURES IN THE NATIONAL ARCHITECTURAL STYLE IN KAYSERİ

ASLI SAĞIROĞLU ARSLAN *
ABSTRACT
Western style architectural style in Turkey; after intensive use in the 18th and the 19th centurıies,
it was replaced by the first National Architectural Movement. In this period, it attracted particular
attention with its dimensions; different types of structures have been revealed. These are public
structures that can meet the needs of the period. Architecture of the Abdulhamid II period; The
late period is a period that should also be evaluated in Ottoman architecture. The so called
'eclectic' style, which was created in the hands of foreign architects, was dominated by a
degenerate, mixed architectural style, and towards the end of the period a recovery and revival
by Turkish architects and national architecture style, ıt is seen that the style was created. In this
period, it was aimed to give the capital a modern appearance as the first plan in Turkish
architecture. With the new technology, modern residential areas and modern public buildings
have started to be built. For the first time in the architecture of Abdülhamit period, new public
buildings such as post office buildings, government mansions, museums, bank, hotel and high
school were built in Ottoman lands. These were not only limited to the capital, but they began to
rapidly throughout the Ottoman lands. The Turkism movement put forward by Ziya Gokalp has
been more influential than other movements. Turkish culture has been researched in almost every
field and has been implemented in every field including architecture. During this period, the
movement of important Turkish architects such as Kemaleddin Bey, Muzaffer Bey and Vedat Bey
in the field of architecture; ın the early years of the Republic it continued to exist under state
protection. National Architectural Movement, First National Architecture, First National
Architectural Renaissance, which some art and architectural historians called 'Ottoman Inspirit'
architectural style; historically started in 1909 (researchers who started it in 1908) and ends in
1930.The subject of this proclamation is the examination of the buildings construct in the style of
National Architecture in the city center of Kayseri. These buildings, located in the center of Kayseri,
are public buildings construct in accordance with the needs of the period. During this period,
architectural buildings such as government building, constabulary building, first schools, hospital
and railway stations were built in Kayseri. Although some of these structures are still used today,
the structures that have not survived will be mentioned in this proclamation.
Keywords: republic, first National Architecture movement, goverment building, Kayseri
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EFFECTS OF DYSTOPIA IN THE SEVENTH CONTINENT

CANER KEMAHLIOĞLU*
ABSTRACT
Dystopia originates from Greek. The ancient Greek “dis” and “topya” syllables are defined as bad
and place. The basic contents of dystopia, which we can call anti-utopia; They are fictional
creations consisting of metaphors such as misery, poverty, destruction, war and oppression. The
concept used for the first time by John Stuart Mill is described as “kitsch”. Within the scope of this
research, the seventh continent artists and Nicolas Bourriaud who reduced a few dystopic issues
under the name of dystopia were told that social, political and economic values of society were
mentioned. Nicolas Bourriaud, who identified the theme of the 16th Istanbul Biennial as ''the
seventh continent'', described the nature we are in the seventh continent, the mirror image of our
societies, a country made up of things we do not want to live, reject and throw away”. In the
framework of the Biennial, dystopia, which emerged as a genre, a motif triggered by world wars,
manifests itself in today's social-political events, psychological and ecological distortions, and
anthropology and archeology of the world through both artistic and interdisciplinary actions. It
deals with the effects of people living in past and present communities, their ecological systems,
their traces left in periods and their interactions with non-human beings, and the ecological
system that explores art and artist as the anthropology of the Seventh Continent. In this age of
technology, art sheds light on the illumination of the experiences that cross borders with human
beings and non-human beings and encourages them to research. The social paradigm shift is also
reflected in the productions in the art scene. The artifacts expressing the negative situations
experienced by people, while telling the fears experienced were also a way to fight against all the
negativity with the energy they contain. The deformation and distortion of figures in some of the
works of some artists, some of them make metaphor descriptions can call them dystopic
tendencies. In this context, the dense concept of dystopia in the twenty-first century will be
interpreted in the 16th Istanbul Biennial.
Keywords: Seventh Continent, dystopia, İstanbul Biennial, ecology, metaphor
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AN INVESTIGATION ON THE EFFECT OF SOUND AND LIGHT IN SPACE IN TODAY ART
‘‘YOĞUNLUK ATÖLYESİ’’
TOLGA SAĞTAŞ*
ABSTRACT
Undoubtedly, hearing and vision is very important for human's perception of nature. In this way,
it has come a great step in the process of making sense of nature and being. These perception tools
play an important role in the emergence and development of art productions. In a world without
light, there are also limitations to life and art. We see that light is questioned throughout history
as a matter of art. Problems of the existence and absence of light in the emergence of new forms
of expression in the art have always existed in the artist's mind.Using light and sound as a tool,
artists influence the audience in many areas. The artists who reinforce these effects with indoor
and outdoor installations cause the space to become more effective in the physical, affective and
psychological fields with the dimensional space given by the installation which is strengthened by
the effect of light and sound instruments.In the interdisciplinary installation studies, the main
factor in the inclusion of the effect of light, sound and dimension into the audience can be
considered to affect many of the five senses at the same time. The more the sight, hearing, touch,
tasting and sniffing senses are in the work of art, the more the viewer has feelings close to his own
self through life.Within the scope of artistic works in contemporary art where an international
cultural network emerged; In the art of installation, contemporary examples of the effects of light
and sound in the space are examined. The effects of the elements of seeing, hearing and feeling in
the dark space of the installation art were investigated.In this study we will discussing the
Intensity of XV. Istanbul Biennial at Workshop İstanbul. Founded and developed by İsmail Eğler,
Nil Aynalı Eğler and Elif Tekir in 2013, the Intensity Workshop offers a contemporary narrative
on light, darkness, sound and silence. In our research, the evolutionary process of light in art will
be discussed and the impact it has created on the Intensity Workshop project and the Dark
Dialogue spaces will be interpreted as well as the psychological foundations of this situation.
Keywords: light, sound, darkness, Yoğunluk Atölyesi, XV. İstanbul Biennials
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THE SYMBOL OF NOBILITY AND POWER IN BYZANTINE PAINTING
“CROWN DEPICTIONS”
OZAN HETTO*
ABSTRACT
Although it is not known when and for what purpose the jewelry is, which is almost as old as
history of humanity was first appeared, it is likely to have been used for magical or religious
purposes. With the following years, the use of jewelry for the purposes of such as adornment,
protection, religious belief, power, rulership and status had increased. The use of various jewelry
in different parts of the human body is likely to have different purposes and meanings. For
example, belts are used both to support clothes and to look beautiful.The crowns, on the other
hand, are symbolic jewelry, often adorned with precious metals and stones, worn on the upper
part of the head as an indicator of nobility, rulership, power or sovereignty. It was compulsory for
people with certain powers in every culture to wear a crown. It is seen that the head ornaments,
which are known to date back to the third millennium BC in Anatolia as a result of the
archaeological researches, have not survived only as findings. Crowns, which have symbolic
meanings and have found its place in many branches of the art of depiction, have become a special
type of jewelry that have been used until today with the changes in various periods. The head
ornaments, which are called diadem in the form of a series of leaves or a metal stripe and seen as
a continuation of the ancient tradition in the Roman Empire, were used for a while in the early
Byzantine period. After the 5th century, crowns began to change in the Byzantine Empire, which
maintained its artistic understanding by placing some interactions from the cultures of the lands
that it possessed on its ancient tradition. Today, there are not many crowns belonging to the
Byzantine period. Two of the Byzantine crowns belonging to the middle Byzantine period are in
Budapest and one in Venice. The crown examples belonging to Byzantine emperors, empresses
and other nobles are mostly recognized from their images on murals, manuscripts and other small
arts. Within the scope of this study, the appearance of crowns in the art of painting will be
examined and their development, interactions and symbolic meanings over the centuries will be
discussed.
Keywords: Byzantium, Jewelry, Art of Painting, Crown
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ATATURK'S IMAGE IN THE REPUBLIC OF TURKEY COINS OF 1923-1938 PERIOD
YAHYA YILDIZ*
ABSTRACT
Before the money, which was as old as the history of civilization, was invented,
variousgoodsfromshells to preciousmetals were used as a means of exchange. Because of the
nature of shopping, people have to pay for something. This pattern of shopping, which was once
exchanged, has been replaced by the object, money, although money is used as an important
shopping tool among individuals, indicating the political, economic and culturalexistence of a state.
From antiquity to the present day, kings, emperors and heads of state reflected the religious,
cultural and mythological values of their own civilizations in the money they printed, which was
a representation of their political authorities. When the coins and coins are examined, the
reflections of the cultural and artistic heritage of the state to which they belong are seen. In this
scientific research, the subject of examining the coins in terms of Atatürk image, aesthetics,
content and design covering the years 1923-1938. In the study, three coins and eight pieces of
paper money materials, design and artistic aspects of the 'Atatürk images' will be examined by
highlightingthem.
Keywords: Republic of Turkey, Atatürk, Money, Numismatic, Image
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GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜN TURİZMDEKİ SOMUT YÜZÜ: ENDÜSTRİYEL
TURİZM VE GELECEĞİ
HULUSİ DOĞAN**
MELİHA YAREN DOĞAN***
CELAL CEM DENGİZ****
Özet
Endüstriyel turizm için girişimcilik tarih, kültür ve birikiminin turizme yansımış yüzü diyebiliriz.
Girişimcilerin ürün ve üretim adına ortaya koymuş oldukları tüm unsurlar endüstriyel turizme
kaynak olmakta, hayat vermektedir. Nitekim endüstriyel turizm faaliyette olan işletmelere ve
tarihi fabrika (faal olmayan) alanlarına yapılan ziyaretleri ifade etmektedir. İşletmelerin kendi
bünyelerinde oluşturdukları üretim/ürün müzeleri ile genel olarak işletmecilikle (endüstriyle)
ilgili olan müzelere yapılan tüm ziyaretler de bu turizm türüne girmektedir. Klasik olarak ifade
bulan kum-güneş-deniz (3S, sand-sun-sea) turizminin aksine endüstriyel turizm dünyada yavaş
yavaş olsa da giderek yaygınlaşan bir turizm türü olarak dikkat çekmektedir. Birleşmiş Milletler
Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre 1990-2006 yılları arasında endüstriyel turizm
kapsamında yapılan ziyaret sayısı % 100’e yakın bir artışla 436 milyondan 846 milyona
yükselmiştir. 2020’li yıllarda bu sayının 1.5 milyarın üzerine çıkacağı öngörülmektedir. Sadece
Japonya’da Toyota Motor Corporation üç yüz bin, İngiltere’de bir çikolata fabrikası olan Cadbury
World yılda dört yüz bin ziyaretçi çekmektedir. ABD’de Silikon Vadisi, Kobe’de (Japonya) hava,
deniz, demiryolu, motosiklet ve robotik alandaki teknolojik gelişimlerin sergilendiği Kobe
Denizcilik Müzesi, Almanya’da otomobil sanayinin kalbi Wolfsburg, İtalya’da Torino, Çin’de
Şangay endüstriyel turizmde öne çıkan yerlerden bazılarıdır. Ülkemizde de endüstriyel turizme
ev sahipliği yapacak mekânlar bulunmaktadır. Özellikle Ulu Önder Atatürk’ün ismini verdiği
Sümerbank ve Etibank gibi tarihi geçmişi olan fabrikalar başta olmak üzere üretime ve teknolojik
gelişime ev sahipliği yapan mekânların turizme kazandırılması tarihi bir görev niteliğindedir.
Tarihi ve kültürel geçmişi olan bu tür alanların korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere
aktarılması ulusal bir sorumluluktur. Bu çalışmanın ana amacı da dünyada olduğu kadar,
ülkemizde de endüstriyel turizme ev sahipliği yapacak mekân, fabrika ve müzelere dikkat çekmek,
etkin politika ve stratejilerin oluşturulmasına ışık tutabilmektir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, turizm, endüstriyel turizm.
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A RESEARCH ON ALL-YOU-CAN-EAT BUFFET AND FOOD WASTE
PERCEPTION IN HOTELS
HULUSİ DOĞAN*
CELAL CEM DENGİZ**
SEREN TARHAN***
NESRIN YILMAZ****
ABTRACT
While more than 800 million people struggle with hunger in the world, obesity is also seen in more
than 600 million people. In other words, while someone lives in abundance, others struggle for
survival in order to live. Only the food waste in developed countries, can reach the sufficient scale
for countries that are starving. For example, five million units daily amount of bread that finding
alone is wasted in Turkey, is dramatic in terms of the size of the food waste and to demonstrate
its importance. Increasing food waste in our country and in the world, makes it inevitable to think
about the causes and prevention of waste. In this sense, it is also a matter of curiosity about the
level of food waste in the tourism sector, which stands out with its food and beverage service. It is
stated that open buffet application with all-inclusive system can trigger food waste especially in
accommodation establishments. At this point, it is said that the consumption of the guests in the
hotel all day, paying cash in advance for products and services is effective. In addition, differences
in consumption and eating behaviors and expectations of the guests may also be among the
determinants. In this context, the main purpose of our study is to determine the perceptions and
thoughts of the guests regarding the all-you-can-eat buffet and waste in the hotels that provide
all-inclusive concept. The perceptions of guests regarding food waste and health problems in the
all-you-can-eat buffet system and the habits of food intake and consumption are examined in our
demographic research. The population of the research consists of individuals who live in Muğla
province and districts and stay in hotels that provide all-you-can-eat buffet service. Survey
technique was used in the study and the data were analyzed with SPSS 15.0 package program.
Anova and t-test analysis techniques were used to test the research hypotheses.
Keywords: all inclusive, all-you-can-eat-buffet, food waste
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TURİZM VE DESTİNASYON PAZARLAMASINDA LOGONUN ÖNEMİ
BEGÜM KAZANCILAR**
BİLAL ŞEBOY**
HULUSİ DOĞAN***
ÖZET
Dünya turizminde her destinasyonun kendine has bir çekim unsuru ve değer özelliği taşıyan
güzellikleri bulunmaktadır. Önemli olan bu farklılıkları ve güzellikleri etkili bir şekilde kullanılıp,
fırsata dönüştürerek ziyaretçilere sunabilmektir. Destinasyon pazarlamasında, destinasyonun
kimliği ve oraya ait olan eşsizliğinin etkin bir logo yardımı ile birlikte açığa çıkartılması bu
anlamda önem arz etmektedir. Ancak destinasyonun özelliklerinin iyi bilinmesi ve etkili bir
destinasyon pazarlama yönetiminin gerçekleştirilmesinin de gerekliliği gözlerden
kaçırılmamalıdır. Nitekim destinasyonlar son yıllarda artan rekabetten dolayı yoğun bir
markalaşma çabaları içinde yer almaktadırlar. Bu anlamda şiddetlenen rekabet ortamında
destinasyonların fark edilmesi için dikkat çekici ve farklı bir imaj ile ön plana çıkarak pazarlama
çalışmalarını markalaşma süreci kapsamında yürütmeleri kaçınılmaz hale gelmektedir. Her
destinasyonun sahip olduğu kültürel değer, yerel tarihi, mitolojik unsurları ve tüm bu bütünleşik
figürler doğrultusunda ilgili destinasyona ait kullanılan logolar da farklılık ve çekicilik
yaratabilmek açısından önemli bir değer taşıyabilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın ana amacını
da turizm ve destinasyon pazarlamasında logonun yeri ve öneminin dünyadan örneklerle ortaya
konulması oluşturmaktadır.
Anahtar kelimeler: turizm, destinasyon pazarlaması, logo.
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THE EVALUATION OF PETERSEN'S FIVE MIGRATION TYPES AND THE THREE MIGRATION
THEORY OF PAREKH FROM THE GEOGRAPHICAL PERSPECTIVE
FERDİ AKBAŞ*
ABSTRACT
The phenomenon of migration basically means relocation and is defined as the movement of
people from one place to another for various reasons. However, defining the concept of migration,
which has a long history and historical background, in this way is not being able to fully explain
the concept. Because although migration is based mainly on socio-economic reasons, it has always
had a multidimensional and complex structure since its first appearance. In order to solve this
structure and provide a better understanding, some theories have been developed by scientists
working on migration. Migrations, which have a history as old as the history of humanity, have
always been one of the only issues that occupy the world's agenda. More than one migration
theory has been developed by many researchers and thinkers up to date in order to identify and
understand the causes of migration. The first move on theorizing and migrating is from
Ravenstein. Ravenstein embraced his theory with the principles of thought that would constitute
the basic infrastructure of almost all migration theories that emerged after him. The migration
theories of Petersen and Parekh, which constitute the subject of this study, are based on the
classification principle. While Petersen divides immigrations into five sub-groups as primitive,
compulsory, directed, mass and free, Parekh divides them into three classes as liberal, socialist
and nationalist. The main purpose of the study is to explain the essence and basic components of
migration theories developed by Petersen and Parekh. In the course of the study, written and
visual elements have been tried to be reached by researchers from various disciplines in the field
of migration and the results obtained have been grouped in order of priority. In all stages of the
study, the methods and principles of thought and research of the science of geography were
adhered to and the research was carried out in the footsteps of the geographical point of view.
Keywords: Migration, Migration Theories, Causes of Migration
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CITY AND SMELL IN TERMS OF HUMAN AND SPACE RELATION
HÜSEYİN MERTOL*
MUSTAFA DOĞDU**
ABSTRACT
Since the beginning of the 20th century, the connection between smell and the city has been used
effectively in the history of civilization, especially in commercial production. Sojo de Paris Evening in Paris by Bourjois in 1928 and Les Voyages Olfactives series launched by Guerlain in
2009 (Les Voyages Olfactives 01 Paris Moscow 2009, Les Voyages Olfactives 05 Paris Shangai
2012, human in the space relationship scale draws attention to the social and cultural geography
of the social phenomenon. production of a similar nature can be exemplified by past and present
different chemical production in Turkey as well: Unilever in 2019 in launched by Rinso Alacati
lavender, Rinso Isparta rose flower, Rinso basement jasmine flower. At the end of the developed
scale, "The environment you live in /kent.....kokar." sentence was answered by the participants in
different ways and the answers were grouped under the following headings: Water, flowers, trees,
polluted air. In this article, it is aimed to provide an analytical and deep perspective on the city
odor relationship, which is shaped primarily with the reasons related to physical geography,
through urban and cultural geography.
Keywords: City, Smell, Space, Human
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MANAGEMENT GEOGRAPHY OF KADIRLI (OSMANİYE) DISTRICT
FERDİ AKBAŞ*
ABSTRACT
Kadirli is located in the Adana region of the Mediterranean Region. The district, which is located
in the northwest of Osmaniye, to which it is administratively connected, has been chosen as a
settlement area by many civilizations throughout the history as a result of its favorable climate
and morphological structure. There are various geomorphological units such as ridge, slope,
valley, hill and mountain. This situation shaped the livelihoods of the population living in Kadirli.
Due to the morphological structure, the people of the district are engaged in agriculture and
animal husbandry. Kadirli district, which we try to examine in terms of administrative geography,
is the largest district of Osmaniye with its surface area of 1021 km2. The population value of the
district in 2018 is 124,053, of which 62,017 are male and 62,036 are female. As of today, there are
60 village settlements (new neighborhoods) in Kadirli.
Keywords: Mediterranean Region, Adana Department, Kadirli District, Administrative Geography
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TÜRKİYE’DE KORE AKIMI “HALLYU”NUN İZLERİ

HATİCE KÖROĞLU TÜRKÖZÜ*
ÖZET
Çalışmanın konusu olan Hallyu birleşik kelimesi için Han(한국-韓) Kore, Ryu/Yu (류(유) -流) Akım

ideogramlarının birleşmesiyle oluşmuştur. Hallyu yani Kore Akımı kavramı için Kore’nin popüler
kültür akımı diye ifade edebiliriz. 1990’ların sonuna doğru Çin, Japonya ve Güney Doğu Asya’da
hızla yayılmaya başlayan Kore Akımı kısa sürede dünyanın birçok ülkesinde varlığını göstermeye
başlamıştır. 2005-2006 yıllarından itibaren Türk televizyonlarında yayınlanmaya başlayan
Denizler İmparatoru (해신 - Emperor of The Sea 2006), Saraydaki Mücevher (대장금 - Jewel in The
Palace 14 Ocak 2008), Tacir (상도- Sangdo 2011) gibi diziler sayesinde Kore Akımı Türkiye’de de
yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlamıştır. Kore dizilerinin Türk toplumu tarafından hızlı bir
şekilde kabul görmesi ve özellikle gençlerin bu dizilerden fazlasıyla etkilenmesi Kore Akımının
Türkiye’de de güçlenmesini sağlamıştır. Dizilerin ardından Kore Pop Müziği ve kozmetik ürünleri
de Türkiye’de ilgi odağı olmuştur. Sosyal ağlar, Kore popüler kültür akımı Hallyu’nun Türkiye’de
yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Hallyu, iki ülke arasında etkileşimli bir kültürel
faaliyet alanı yaratmıştır. Ayrıca Kore akımı sayesinde Kore Diline olan ilgi de artmıştır. Kore
dizileri, Korece şarkıların etkisiyle Türkiye’de Korece öğrenmek isteyenler hızla artmaktadır.
Türk genç kızları ve hanımları dizilerde ya da k-pop kliplerinde yer alan Koreli sanatçıların makyaj
stilini uygular olmuştur. Türk film ve dizi sektörünün de ilgisini çeken Kore dizi ve filmleri Türk
dizi ve filmleri olarak da uyarlanmıştır. Kiraz Mevsimi (2014) / Gentleman’s Dignity (신사의품격)
2012, Mucize Doktor (2019) / Good Doctor (굿닥터) 2013,Yüksek Sosyete (2016) / High Society
(상류사회) 2015 vs. Kore dizilerinden uyarlanan bazı dizilerdir.Çalışmada Kore Akımının dizi, film,
müzik, kozmetik, bilgisayar oyunları vs. alanlarının Türkiye’de yansıması ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kore Akımı, Hallyu, Dizi, K-pop, Kozmetik, Türkiye
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THE LEGEND, THE MEMORIAL AND THE CULT OF PROTECTING FOREST:
THE EXAMPLE OF THE VILLAGE OF CAYIRGULU
EMRAH TÜNCER*
ABSTRACT
This work is focused on Cayirgulu village’s force and story. It particularly explains how this place
has a pure physical and geographical mean which shows deep and different meanings, that is to
say the space changes throughout the time and the culture which give another place according to
the anthropological view. Within this context, I went to this village as an observatory for three
months. I noticed the life style of the villagers and talked with them. In this area, a legend is
believed that Pir Cemal Abdal who is a member of the Sadi tribe rescued the seven son in jail of an
old woman and it has been the establishing of other villages in the zone. In the story of this
establishment, there is something important which says that it is forbidden to cut and bring to
home the trees around of the tomb of Guzelbaba. It is not authorized to the animals depasturing
in this large area even the drought trees are not authorized to be used for any reason. As there is
a tie between trees and the saint, touching the trees is considered as a sin. It is believed that if
someone touches the trees he will be punished by God. Therefore; this place and trees are secured
for protecting the continuity of this myth. These trees are highly respected because it is seen as a
divinity which this cult is still continued to be believed. Consequently, the transformation of the
space to the place is especially made by a common memory, social relationship and environment.
Living there, or settling in and taking root give durability and relay to the future generations
legends, myths and memorials. Thanks to this story telling, the forest of the village could be
protected and gave sensitivity to the environment aspect.
Keywords: Village of Cayirgulu, place, legend, memorial, forest
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KAYSERİ TÜRKÜLERİNDE ‘MEKTUP’ VE ‘POSTA’ İMAJINDAN HAREKETLE TÜRKÜLERİN
“İLETİŞİM İŞLEVİ”
BETÜL GÖRKEM**
ÖZET
‘Türkü’ terimi “Türk’e ait, Türk’e has” anlamına gelen ‘Türkî’ kelimesinden gelmektedir. Bu kelime
terim manası olarak ise ‘ezgili manzum parçalar’ demektir. Türkü metinlerinin belli bir şekil
özellikleri yoktur. Türküler farklı dize sayılarından kurulmuş bentlerden oluşabilir. Bu bentlerin
bazıları nakarat işlevini de üstlenebilir. Türkülerin tematik olarak da belli sınırları yoktur. Halkın
ilgi alanına giren her konu (ölüm, aşk, beğeni, hasret, sitem, tabiat, …) türkülerde işlenebilir. Bu
parçalar çeşitli bağlamlarda kimi zaman törenlerde kimi zamana eğlence meclislerinde söylenmiş
anonim eserlerdir. Bu anlamda, türküler bağlam açısından da oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir.
Türkülerin anonim olmasının, onların ilk söyleyeninin unutulmasından dolayı olduğunu özellikle
vurgulamak gereklidir. Bir türkü ilk söyleyeninden ayrılmasından itibaren çeşitlenerek hem yatay
(mekânsal boyutta) hem dikey düzlemde (zamansal boyutta) yayılmaya başlar. Eser sözel bir
metindir ve bu metin sözel olarak aktarılmaya devam eder. Bu süreçte, toplumun hem estetik
zevklerine hitap eder, hem de toplumdaki bazı kişilerin dile getirmekte zorlandığı duygularına
tercüman olur. William Bascom, folklor ürünlerinin dört temel işlevi olduğunu söylemiştir.
Bascom’a göre bir folklor metni “hoşça vakit geçirme, eğlenme ve eğlendirme işlevi”, “değerlere,
toplum kurallarına ve törelere destek verme işlevi”, “eğitim veya kültürün gelecek kuşaklara
aktarılarak eğitilmesi işlevi” ve “kişisel ve toplumsal baskılardan kaçıp kurtulma işlevi”ni
taşıyabilir. Başgöz ise folklor eserlerinin “protesto işlevi” üzerinde durmuştur. Bu işlevlere Gülay
Mirzaoğlu da “iletişim işlevi”, “kültürel kimliği koruma ve ifade etme işlevi”, “siyasi propaganda
aracı olabilme işlevi” gibi başlıklar eklemiştir. Bu çalışmamızda Kayseri yöresi türküleri
örnekleminde, türkülerde yer alan “mektup” ve “posta” kelimelerinden hareketle, türkü söyleyeni,
dinleyici çevresi, aktarıcılar, türküde “rol alan kişiler” ve toplum içinde bu kişilerin birbirleriyle
olan iletişimi değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu iletişim içinde türkünün nasıl bir rol oynadığı
“iletişim işlevi” açısından açıklanmaya çalışılacaktır. Birincil sözlü kültür dairesinin bir ürünü olan
türkü ile yazılı kültür dairesinin bir ürünü olan mektup ve postanın ilişkisi toplumun sosyokültürel yapısı (eğitim, bireysellik gibi) da göz önünde bulundurularak yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: türkü, Türk Sözel Edebiyatı, mektup, posta, folklorun “iletişim işlevi”
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GELENEKSEL KENT DOKUSUNUN KORUNMASI ÜZERİNE ÇANKIRI ÖRNEĞİ
GAMZE SEÇKİN*
ÖZET
Geleneksel dokular, tarih boyunca farklı birçok kültürü bünyesinde barındıran ve karşılıklı
etkileşim ile oluşan kentin kimliğini yansıtan yapılı çevrelerdir. Bir kentin geleneksel dokusu o
bölgenin tarihi dokusuna, coğrafyasına, iklimine, topografyasına ve kültürel değerlerine bağlıdır.
Osmanlı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında birçok geleneksel yerleşim alanları bu unsurlar
doğrultusunda tasarlanmıştır. Ancak günümüzde yapılan yeni konut adaları, donatılar, ulaşım
aksları kentin coğrafyasına, iklimine, topoğrafyasına ve kültürüne uygun olmadan
tasarlanmaktadır. Türkiye’de İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Anadolu Bölümü’nde yer alan Çankırı;
bölgedeki diğer illere göre küçük bir ildir. Çankırı ilinde geleneksel kent dokusunu yansıtan bir
adet kentsel sit alanı bulunmaktadır. 09.06.1978 tarihinde kentsel sit alanı ilan edilen bu bölge
Çankırı Evleri olarak bilinmektedir. Dar sokaklarda bitişik nizamda bulunan bu evler 17. ve 18. yy’
da ahşap veya kerpiç olarak iki kat üzerine inşa edilmiştir. Kentin batısına yapılan yeni yapılaşma
adaları bu bölgedeki geleneksel kent dokusuna gereken önemin verilmemesine ve zaman içinde
yok olmasına neden olmuştur. Bu durum kentsel sit alanı için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.
Kentsel sit alanlarının korunması, kültürel devamlılığın sağlanması ve yaşanılabilir mekânlar
oluşturularak gelecek nesillere aktarılması geleneksel dokunun devamlılığı için önem arz
etmektedir. Bu çalışmada Çankırı’daki geleneksel kent dokusunu yansıtan yapıların gelecek
nesillere aktarılması için Çankırı iline özgü korumaya yönelik hedef ve politikalar önerilmiştir.
Ayrıca Çankırı kentsel sit alanına ilişkin derinlemesine alan araştırılması, plan analizleri,
haritalama ve literatür taraması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: kimlik, geleneksel doku, koruma, Çankırı
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THE REFLECTION OF THE RESISTANCE OF THE SUBCULTURE TO THE SOVEREIGN IN
POPULAR CULTURE PRODUCTS: TURKISH FOLK MUSIC AND DADALOGLU CASE

ABDULBAKİ ÖZTÜRK*
ABSTRACT
Human beings have difficulty remembering monotonous discourses, while rhythm and rhyming
discourses are easier to remember. Therefore, music is one of the greatest actors of cultural
transfer. When popular culture is considered within the framework of the definition of
“confrontational”, it is seen that Turkish folk music is a means of resistance to cultural structures
that are in conflict with power. Power and sovereign culture have consistently sought to destroy,
restrict or suppress these cultural structures. However, these structures have never been
completely suppressed or destroyed. Subcultures have applied different methods to sustain
themselves. They continued to exist with minor changes or expressed that they did not cultural
consent by leaving cultural products and transferred their cultural structures to the next
generation with these products. Parent culture not only includes subcultures, but tries to change
from parenting status to “full sovereign” status. During the Ottoman period, the survival of some
communities in the nomadic life was seen as threatening the social structure and it was wanted
to prevent such a situation. In this regard, resettlement policies and activities were carried out. In
this study, the role of Dadaloğlu as the carrier of Turkish folk music and carrier as the recording
area of political and natural cultural conflict between Avşarlar and Ottoman Empire; Turkish folk
music as an area of interaction and cultural product of cultural conflict between subculture and
political power will be evaluated.
Keywords: Dadaloglu, hegemony, popular culture, subculture, Turkish folk music.

*MA

Student, Selcuk University, Institute of Social Sciences, Public Relations and Publicity
Department a.bakiozturk33@gmail.com

37

EXAMINING THE OCCUPATIONAL BURNOUT LEVELS OF ACCOUNTING PROFESSIONALS:
THE CASE OF SIVAS
ÖZNUR ARSLAN*
ABSTRACT
The burnout syndrome is a phenomenon, which arises due to the work stress and effects of which
increase under intense human relation conditions. The burnout syndrome, which can be
described as a negative condition, is more frequently seen in professional groups, in which the
professionals have face-to-face interaction with the others. In the present study, it was aimed to
determine the burnout levels of accounting professionals working under stressful conditions and
having intense communication with the individuals. For this purpose, Maslach Burnout Scale,
which consists of 22 items and 3 sub-dimensions (emotional exhaustion, depersonalization,
personal success), was conducted with 95 accounting professionals working in the city center of
Sivas province. The data were analyzed using SPPS 22 package software, and the raw data of
samples were analyzed using descriptive statistical methods and techniques. In expressing the
analyzed data in form of tables, the frequency (f) and percentage (%) values of answers given to
the statements prepared for investigating the demographic structure and for study purposes were
used. In order to test the hypotheses, it was first tested if the data have normal distribution. As a
result of tests performed, it was determined that the data had no normal distribution. Since the
data had no normal distribution, Mann-Whitney U test among the nonparametric tests was used
for pairwise groups and Kruskal-Wallis test for three and more groups. As a result of this study, it
was determined that accounting professionals experience mid-level burnout and that the level of
burnout statistically significantly varies depending on gender, age, educational status, duration of
working at the current workplace, and professional title time.
Keyword: Professional Accountant, Fatigue, Maslach Scale
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THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CREATIVITY AND ORGANIZATIONAL SUPPORT ON
INNOVATION BEHAVIOR AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT:
A RESEARCH ON EDUCATIONAL STAFF
BİLAL EMRE TEVETOĞLU**
SERHAT ERAT**
ABSTRACT
In this study, organizational creativity, organizational support and innovation behavior and its
effect on organizational commitment were examined. The sample of the study consisted of 339
academic staff working in public universities. For this purpose, the questionnaire which was
prepared based on international scales was collected by e-mail addresses and face-to-face to the
academic staff by easy sampling method and the data obtained were analyzed with SPSS program
and tested with explanatory factor analysis, correlation analysis and regression analysis.
According to the findings of the research, there is a statistically significant and positive
relationship between organizational creativity and innovation behavior, and organizational
support and innovation behavior. Similarly, a significant and positive relationship was found
between organizational creativity and organizational commitment and organizational support
and organizational commitment. The hypotheses put forward in the research were supported. In
addition, the results of this research will contribute significantly to the researches and literature
on similar subjects.
Keywords: Organizational creativity, orgazinational support, innovation, organizational
commitment
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MAKYAVELİST KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İŞ YERİ NEZAKETSİZLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
FERDA ÜSTÜN*
ŞEYMA ERSOLAK**

ÖZET
Modern iş dünyasındaki gelişme ve değişimlere paralel olarak çalışanların örgüt içindeki etki ve
gücüde artmıştır. İş ve süreçlere ilişkin birçok unsuru etkileyerek örgütleri diğer örgütlerden
ayıran çalışanlar eşsiz ve taklit edilemez bir kaynak olma özelliğine sahiptir.Onlara bu özelliği
kazandıran öğe olan kişilik ise tutarlı, sürekli ve tahmin edilebilir davranışlar setidir. Örgütsel
kişilik özelliklerinden biri olan Makyavelist kişilik özellikleri baskın bireyler pragmatist, diğer
insanlarla arasına mesafe koyan, başkalarını kullanan ve sonuçlara göre hareket eden bireylerdir.
İstenen amaçlara ulaşabilmek adına politika ve güç kullanabilen bu kişiler elde edilecek
sonuçların yolları mübah kıldığına inanmaktadır. İş yeri nezaketsizliği ise çalışma ortamında
bireylerin birbirlerine karşı sergilediği medeni olmayan, kaba davranışlarını kapsamaktadır ki bu
davranışlar saygı kurallarının ve örgütsel normların ihlali ile ortaya çıkmaktadır.Örgütlerin
stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasında anahtar rol oynayan çalışanların sergiledikleri kişilik
özellikleri ile birçok örgütsel süreç ve çıktı arasında ilişkiler bulunduğu çeşitli araştırmalar ile
ortaya koyulmuştur.Bu anlamda bu araştırmanın amacı makyavelist kişilik özelliklerinin işyeri
nezaketsizliği üzerindeki etkilerini belirlemektir. Emeğin büyük önem arz ettiği bankacılık
sektöründe ortaya koyulan hizmetin kalitesi ve niteliği üzerinde büyük etki ve gücü sahip olduğu
bilinen kişilik özelliklerinin işyerinde yaşanan nezaket dışı davranışlar üzerinde nasıl bir etkiye
sahip olduğunun belirlenmesi önemli görülmektedir. Araştırmada Nevşehir ve Eskişehir il
merkezinde faaliyet gösteren özel ve kamu banka çalışanlarından toplanan veriler kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda makyavelizmin alt boyutları olan ahlaki yoksunluk, diğerlerine güvensizlik
ve statü ve kontrol arzusu ile işyeri nezaketsizliği arasında düşük kuvvette pozitif yönlü bir
korelasyon tespit edilmiştir. Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda ise
makyavelizmindiğerlerine güvensizlik ile kontrol ve statü arzusu boyutlarının işyeri
nezaketsizliği üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu; ancak ahlaki yoksunluk boyutunun işyeri
nezaketsizliği üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler:Makyavelist kişilik özellikleri, İşyeri nezaketsizliği, Bankacılık sektörü
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ANALYSIS OF CRIME STATISTICS IN TURKEY WITHIN
THE CONTEXT OF INTERNAL MIGRATION
MUSTAFA ARSLAN*
ABSTRACT
Despite the intensity in theoretical studies aimed at explaining the relationship between
migration and crime, it is not possible to make the same assessment for studies investigating the
empirical aspect of this relationship.While migration and crime cases are mostly in the research
field of sociology and criminology disciplines, it is considered that researchers from disciplines
such as psychology and public administration should examine the relationship.In this study, the
effect of the amount of internal migration on crimes in Turkish provinces was intended to set
forth.The scope of the research was limited to the amount of migration that each province
received in the period of 2009-2017 and the crimes committed in this province in this period such
as, theft, abduction, murder, intentional injury, sexual assault crimes, plunder, drug trafficking and
smuggling. The data were gathered from the population, migration and crime location statistics
in the 2009-2017 period of Turkish Statistical Institute.The data were analyzed in two sections:
provinces with a population of over one million and provinces with less than a million.The
Driscoll-Kraay Estimator and the Fixed Effects Model Estimation model were used in the analysis
of the data. This model, developed by Driscoll and Kraay (1988), is a method that allows
estimations to be made in cases where the assumption is consistent, spatial and periodic
correlation resistant to the general forms of the variants in case of changing variance problem,
and can produce standard errors and independent distribution of residues.The findings of the
study show that there is a statistically significant and positive relationship between the amount
of in-country migration and crimes against the person (abduction, murder, intentional injury,
sexual assault). The second finding shows that there is a statistically significant and positive
relationship between the amount of migration and the crimes against the assets (thief and
robbery) The third finding is that there is not a statistically significant relationship between
migration and organized crime, in line with the preliminary empirical findings of the literature.
The last finding shows that there is a statistically significant difference about migration-crime
relationship betweenmetropolitans and small provinces. However, the findings show that the
effects of migration over crimes are statistically significant but so weak.
Keywords: Migration, Crime, Migration-Crime Relationship
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DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ MÜCADELELERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

GÖKÇE ÇİÇEK CEYHUN*
ÖZET
Kıbrıs’ın da içinde bulunduğu Akdeniz, Adriyatik Denizi, Ege Denizi ve Karadeniz ile birlikte
Avrupa, Asya, Afrika kıtalarını birleştiren önemli bir konumdadır. Dünya ticaretinde ticaret
önemli rotaların kesişme noktasında bulunan Akdeniz havzası, tarih boyunca önemli
mücadelelere konu olmuştur. Özellikle kıt kaynakların daha önemli hale geldiği ve enerji
ihtiyacının katlanarak arttığı günümüz dünyasında denizler her zamankinden daha da büyük bir
öneme sahip olmaya başlamıştır. Bilhassa Kıbrıs’ın da içinde yer aldığı Doğu Akdeniz Havzası son
dönemlerde tarihi döngü içerisinde deniz alanlarına sahiplik konusunda önemli bir mücadele
alanını teşkil etmiştir. 2000’li yılların başında Amerikan Jeoloji Kurumu tarafından bölgedeki
derin denizlerde mevcut bulunan petrol ve türevlerine ilişkin keşifler, söz konusu alanlardaki
enerji mücadelelerinin başlamasında büyük bir etken olmuştur. Bölgedeki komşu ülkelerin Doğu
Akdeniz’deki deniz alanlarını sahiplenmeye yönelik faaliyetleri gün geçtikçe artış göstermiştir. Bu
çalışma kapsamında Doğu Akdeniz’deki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Mısır,
İsrail ve Lübnan’ın deniz alanlarına ilişkin uygulamalarına ve söz konusu ülkelerin birbirleriyle
yaptıkları anlaşmalara yer verişmiş. Arından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bölge
ile ilgili uygulamalarına değinilmiştir. Son olarak geleceğe yönelik öngörülerde bulunularak
çalışma sonuçlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, deniz yetki alanları, enerji keşifleri
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MEANING IN WILLIAM TURNER'S WORKS IN THE CONTEXT OF ENLIGHTENMENT

GÖRKEM UTKU ALPARSLAN*
ABSTRACT
The aim of the study is to reveal the meaning dimension of William Turner's works. In this context,
Erwin Panofsky's three-stage art criticism method was used as the method. In this context, two
paintings of the artist were analyzed. While analyzing these pictures, data were obtained from
Enlightenment philosophy. Enlightenment philosophy; to turn to reality - especially to human
reality - with reason and experiment with reason; it is based on wanting to enlighten all subjects.
The main first thinkers are considered Descartes, Spinoza, Leibniz. Jean-Jacques Rousseau is an
important individual of enlightenment; it was also one of the pillars of nineteenth-century
romanticism. According to him, man has come out of nature's hands well and cleanly. But the
development of history and culture distorted it by alienating it step by step to nature at every step.
In this context, if history is required to walk on the right path, nature should be returned and an
order appropriate to nature should be established. One of the most important representatives of
romantic period paintings with admiration for nature is William Turner. In Turner's work there
are traces of the Enlightenment thinker Jean-Jacques Rousseau's discourse of harmony with
nature: respect and admiration for nature, which is supreme and powerful and which we are a
part of. “Respect and admiration for the nature” and the idea of adaptation to the nature constitute
the meaning dimension of William Turner's works.
Keywords: Enlightenment, Romanticism, William Turner
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ÇAĞDAŞ SANATTA ANI VE BELLEK KAVRAMI

NURDAN GÖKÇE*
AYŞE ARİFE GÜRPINAR**
ÖZET
Bireyin yaşamında, doğumundan itibaren hafızanın kaynaklık ettiği bellek sistemi ile beraberinde
anı adı verilen birçok olay kaydedilmektedir. Anılar, bireyin yaşamındaki öz benliğin oluşum
sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Kaydedilen olay ve olay örgüsü yeniden hatırlanmak üzere
saklanan hafıza sistemiyle gelecek zaman diliminde bireyin kimliğini temsil edecektir. Hatırlama
edinimleri içerisindeki anıyı Antik Yunan felsefesinden Aristoteles ve Platon’un belirlediği
hafızada mevcut olmayan bir şeyin hatırlanamayacağına dair idealarla beraber hatırlama
edinimlerini belirleyen hafıza sistemleri felsefe ve psikolojide önemli bir konu olarak yer
edinmiştir. Hatırlamanın temsili olan imgeye dönüşen mevcut anıların korku, dehşet gibi
karakterini oluşturan olaylar ya da kodlanmada belli anlam ve değer taşıyan olaylar hatırlama
edinimi kolaylaştırmaktadır. Hafızada unutulmaz bir yaraya sebep olan travmatik durumlar da
hatırlama edinimleri içerisinde unutulmamaktadır. Bu araştırma anı ve bellek kavramının felsefe
ve psikolojideki açılımları üzerinden temellendirilerek oluşturulmuştur. Bellek içerisinde
unutulmaz bir yaraya sebep olan travmatik durumlar, bireylerlerde dış dünyaya yönelik olarak
yeni bir ifade alanı yaratmaktadır. Sanatçılar yaşamlarındaki karşılaştıkları, ölüm ya da ölümü
hatırlatacak nitelikteki travmatik olayları belleğinde kodlayarak ifade edeceği alanı sanatsal
yaratım sürecinde kullanmaktadır. Bu araştırma travmanın etkisine maruz kalmış ve bunu kendi
sanatında yaratıcı bir süreç olarak kullanmış Modernizm dönemi sanatçılarından olan Francisco
Goya’nın çalışmalarından hareketle Çağdaş Sanatta benzer kullanım faaliyetleri gösteren
sanatçıların çalışmalarının varlığını tespit edebilmektir. Travmatik durumların sanatsal yaratım
süreci olarak kullanılması Modernizm dönemi ile başlayarak Çağdaş Sanatta gelişen disiplinler
arası süreçle beraber yeni ifade olanaklarıyla sanatçıların yaşam öyküleri anı ve bellek kavramları
üzerinden gösterge olarak kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş sanat; Anı; Bellek; Travma
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ON KAWARA’NIN ESERLERİNDE ZAMAN VE MEKÂN OLGULARI

MUSTAFA SEVİNÇ*
ÖZET
Modern ve sonrası dönemde zaman/uzam olgularının birbirine bağlı olarak sorgulanması, bu
olguların kavranmasında yeni ilişkilerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Döneme ait bu
bütünsel yaklaşım, 20. yüzyılın başlarından itibaren özellikle Kübizm akımının mekân/zaman
kavramlarını sanat eserinde bir arada göstermesi ile sanat alanında da görünürlük kazanmıştır.
Modern dönem ve sonraki süreçte, sanatçı/izleyici/eser diyaloğunun değişmesi, sanat eserindeki
mekân ve zaman kavramlarını paradoksal bir sürece taşımıştır. On Kawara’nın “Bugün Serisi”,
“Hala Hayattayım”, “Uyandım”, “Karşılaştım”, “Gittim”, “Bir Milyon Yıl” gibi yapıtları, sanat
eserinin zaman/mekânla kurduğu ilişkiyi beden ve zihin diyaloğu içinde sorgulayarak, varoluşa
ait verileri izleyicinin bakışına sunar. On Kawara, kendi kimliğini her ne kadar üretim sürecinde
geri planda tutsa da, seri halinde ürettiği eserlerinin konusu kendisine ve seyahatlerine yöneliktir.
Bu bağlamda Kawara, harita, gazete, kartpostal vb. belgelerle kendi deneyimine ait bilgileri,
belgeler aracılığıyla eserlerinde somutlaştırır. Sanatçının eserlerindeki her belge, zamansal ve
mekânsal sembolik bir anlatıma aracılık eder. Kawara eserlerinde belgeye dayalı sabit zaman ve
mekân olgularıyla birlikte, deneyimle ortaya çıkan değişken zaman ve mekân algısını birlikte
sunar. Dolayısıyla Kawara’nın çalışmaları bir sürece işaret ederek, zaman ve mekâna ait formel
bir yaklaşım geliştirir. Bu çalışmada, öncelikle sanatçının zaman-mekân algısını daha iyi
açıklayabilmek için, kavramların kültürel bağlamlarına ve dönüşümlerine kısaca değinilecektir.
Daha sonra On Kawara’nın eserlerindeki zaman/mekân olguları beden ve zihin ile kurduğu ilişki
çerçevesinde incelenecektir.
Anahtar kelimeler: On Kawara, sanat, zaman-mekân
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JAPON RESİM SANATININ MODERN SANATA ETKİSİ
ASLI ASLAN*
ÖZET
Batı dünyasının yabancı kültürlere olan merakıyla beslenen Batı kapitalizmi, yeni endüstri ve
sanat ürünlerini kendi pazarına, kendi ürünlerini de diğer ülkelerin pazarlarına sokma kaygısıyla
beslenmiştir. 19.yy’da Japonya’dan ithal edilen çeşitli malları ambalajlamak için kullanılan paket
kâğıdı üzerinde yer alan Japon resimleri sanat tacirleri tarafından büyük ilgiyle karşılanmış,
Japonya’dan getirilen baskı ve resimler Batı’da satılmaya başlanarak yeni bir bakışın oluşmasına
neden olmuştur. Öncelikle 1862 yılında Londra’da düzenlenen 2. Uluslararası Sergi’de Japon
kültürüne dair bir bölümün açılması, daha sonra 1867 yılında Paris Dünya Fuarı’nda açılan Japon
sanatı sergisiyle Avrupa’da Japon kültürüne ait ilgi hızlanmıştır. Fransız yazar ve koleksiyoncu
Philippe Burty “Japon sanatından alınan artistik, tarihi ve etnografik şeylerle oluşan yeni bir
çalışma alanını belirlemek için”, 1872 yılında Japonisme kavramını kullanmaya başlamıştır.
Giderek yoğunlaşan Batı-Doğu etkileşimi, günlük hayatı diğer kültürlerle iletişime soktuğu gibi
aynı zamanda 20. yüzyılın başlarında modern sanatın yabancı kültürlerden etkilenmesine neden
olmuş; sanatçıların kompozisyon, biçim, renk, konu algılarını etkilemiştir. Örneğin, modern sanat
döneminin önemli isimlerinden Edouard Manet, Mary Cassatt, Henri de Toulouse-Lautrec gibi
sanatçılar doğu sanatının kompozisyon öğelerini kendi yapıtlarında kullanırken; Vincent van
Gogh, Edgar Degas, Claude Monet gibi sanatçılar bazı eserlerinin konusunu doğu sanatının
temsilcilerinden esinlenerek oluşturmuşlardır. Bu çalışmada, oldukça köklü bir geçmişe dayanan
Japon resim sanatı ile modern sanat dönemi sanatçılarının yapıtları arasındaki etkileşim
incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Japon sanatı, Modern sanat, Japonizm
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II FRIEDRICH – GERMAN COMPOSER
İGBAL ORUJOV*
ABSTRACT
The names of rulers in the history of music are not uncommon. It is often said that they concretized
the historical period although many royal members directly influenced the development of the art
of music in their countries. However, there are very few examples in history that could refer to
composer rulers as royal members. One of them is Friedrich II (Friedrich the Great, Friedrich der
Große, 1712 - 1786) the Hohenzollern Dynasty, the King of Prussia between 1740 and 1786, and
one of the most brilliant European rulers of the 18th century. He is regarded as one of the founders
of the Prussian-German state. Friedrich was fond of music from a young age. He stubbornly
continued his flute lessons although he annoyed his belligerent father King Wilhelm. When
heacceded to the throne, Friedrich worked hard to raise the musical status of the capital and turn
his capital into one of the largest music centers in Europe. Carl Fhilipp Emanuel Bach, Karl
Heinrich and the brothers of Johann Gottlieb Graun, Franz Benda, and of course, Johann Joachim
Quanz who fascinatet him when he was crown prince and the flute instructor trained him in his
palace. Friedrich II created a magnificent palace orchestra (under the presidency of K.H. Graun),
founded the Royal Opera in 1742 and built a building specially designed for him (K.H. Graun).
Unlike the rulers, very few composer Friedrich from Prussia stands out for his amazing creative
productivity. Composer’s creativity legacy: 121 sonatas for flute and continuo, 4 concertos for
flute, string instruments and continuo, 4 symphonies (1. G-dur, 2. G-dur, 3. D-dur, 4. D-dur), 4
kvartet for flute (quartet - G -dur), arias, individual instrumental pieces (usually written for K.H.
Graun’s operas), “Daily exercises” for flute (Tägliche Übungen für Flöte). Some of his works are
considered lost.
Keywords: Friedrich II, Flute, Prussia
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KIRGIZ TOPLUMUNDA İYİ VE KÖTÜ ÖĞRETMEN PROFİLİ: ÖĞRETMEN ADAYI PERSPEKTİFİ
RÜŞTÜ YEŞİL*
NURSULTAN DANİYAR UULU**
ÖZET
Toplumun mimarı olarak nitelenen öğretmenler aynı zamanda toplumun aynadaki yansıması
olarak da değerlendirilebilir. Toplumun öğretmen profili ya da vizyonunun, gelecekte nasıl bir
toplumun ortaya çıkacağı yönüyle önemli ipuçlarını barındırdığı söylenebilir. Bu profilin
toplumların ihtiyaç ve beklentilerine göre farklılaştığı da belirtilmelidir. Bu araştırmanın amacı
Kırgız toplumunda öğretmen adayı perspektifine göre iyi ve kötü öğretmen profilini ortaya
koymaktır. Böylelikle hem Kırgız toplumunda önemsenen öğretmen niteliklerinin teşhis edilmesi
hem de gelecekte toplumun ne tarafa doğru yol alacağına ilişkin eğitsel ve sosyolojik tahlillerin
yapılmasına katsı sunabilecek tespitlerin yapılması amaçlanmıştır. Diğer taraftan Kırgız ve
Türkiye toplumları arasında önemsenen öğretmen özellikleri yönüyle karşılaştırma yapılmasına
da katkı sunacağı düşünülmektedir. Araştırma, tarama modelinde yürütülen nitel bir çalışma
özelliği taşımaktadır. Kırgızistan’da Bişkek şehrindeki üç farklı üniversitede öğrenim gören ve
Kırgız Eğitim Sistemi çerçevesinde pedagojik formasyon eğitimini tamamlamak üzere olan 80
öğrenci (öğretmen adayı), araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri
yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler içerik çözümlemesi tekniği ile analiz
edilmiştir. Araştırmanın sonunda öğretmen adayı iyi öğretmen özelliklerinin 4 ana 9 alt temada;
kötü öğretmen özelliklerinin ise 3 ana 10 alt temada toplandığı gözlenmiştir. Her iki
değerlendirme türünde de “Kişisel Özellikler” ana temasında daha fazla görüş toplanmıştır. En az
görüşün toplandığı ana temalar ise iyi öğretmen özelliklerinde “Genel Kültür”, kötü öğretmen
özelliklerinde ise “Alan Bilgisi” teması olmuştur. Araştırmanın bulguları, alanyazın eşliğinde
tartışılarak değerlendirme ve çıkarımlarda bulunulmuş; öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: iyi öğretmen, kötü öğretmen, öğretmen özellikleri, Kırgızistan
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ÖZERK VE İLİŞKİSEL BENLİK KURGUSU AÇISINDAN BEKÂR, EVLİ VE BOŞANMIŞ
BİREYLERİN BENZER VE FARKLI ÖZELLİKLERİ
HASAN YILMAZ*
ÖZET
Bireylerin başkaları ile olan ilişkilerinde önemli ölçüde belirleyici role sahip olan benlik kurgusu,
evlilik gibi yoğun, derin ve zengin ilişkiler örüntüsü üzerinde de etkili bir değişkendir. Bu
araştırma, bekâr, evli ve boşanmış bireylerin, özerk ve ilişkisel benlik yapılarındaki benzerlik ve
farklılıkları saptamayı amaç edinmiştir. 169 bekâr, 223 evli ve 78 boşanmış bireye Singelis (1994)
tarafından geliştirilen Benlik Yapıları Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda; özerk benlik
kurgusu boyutunda, davranış tutarlığı konusunda üç grup arasında fark bulunmazken, bireyin
önceliği, bireycilik, özerklik atılganlıkta anlamlı farklar saptanmıştır. İlişkisel benlik kurgusu
boyutunda ise; gruba saygı konusunda bekâr, evli ve boşanmış bireylerin farklı özelliklere sahip
olmadıkları, buna karşılık, ilişkisel bağımlılık konusunda birbirlerinden önemli ölçüde farklı
oldukları tespit edilmiştir. Araştırma, özellikle boşanmış bireylerin özerk benlik ve ilişkisel
bağımlılık boyutunda bekâr ve evlilerden önemli ölçüde farklı olduğu göstermiştir. Araştırma
bulguları konu ile ilişkili literatürden elde edilen bilgiler çerçevesinde tartışılmış ve öneriler
geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Özerk ve ilişkisel benlik; Bekâr, evli ve boşanmış bireyler
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EXPERIENCES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ ASKING QUESTIONS
İLKNUR ÖZPINAR*
ABSTRACT
In every stage of education, asking questions is seen as an important part of the teaching-learning
process as it constitutes the core of the communication between the student and the teacher.
Asking questions makes individuals think more deeply. Questions, which are an indispensable tool
of teaching, have an important place in the students' focusing their attention on content and
improving their thinking skills, considering that learning makes sense with questions. Thinking
begins to occur when questions are asked about a concept or topic. It is important and necessary
for students and teachers to actively participate in the questioning process for effective learning
to take place. Moving from a teacher-oriented teaching to a student-oriented teaching brings a
new perspective to the questioning approaches in the classroom. In supporting students' higher
thinking levels, it is essential to focus on students' questions rather than on teachers' questions
and emphasize students' answers. However, most of the questions asked in the classroom are
asked by teachers, not by students. Whereas, there are many benefits for students to ask questions
in the classroom environment, not only for students but also for teachers. While the teachers are
listening or reading their students' questions; they can identify common misconceptions that arise,
answer some individual questions, and organize their next teaching. If students do their learning
in an environment that does not encourage active questioning, the ability to ask questions will not
become a habit for the mind. It is important to encourage students to ask questions for the stated
reasons. However, students' past questioning experiences are undoubtedly effective in asking
questions. Therefore, the study aims to reveal the effect of secondary school students' past
experiences about asking questions on their current questioning situations. For this purpose, oneitem form was used as a data collection tool, in which students were asked to explain the positive
or negative situations they had about asking questions during their education life and given the
sentences to complete. Case study method was used in this study. The data were analyzed using
descriptive analysis technique. Given the potential strength of asking questions, especially given
that encouraging students to ask questions is effective and helpful in raising independent learners,
teachers are expected to provide opportunities for their students to ask questions without
hesitation.
Keywords: asking questions, secondary school students, teacher
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OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES AND STUDENTS ON
THE USE OF EDUCATIONAL GAMES
MERAL METİN GÖKSU*
ABSTRACT
The developments and changes in technology were reflected in the teaching process and
necessitated the teaching of courses using various methods and techniques that enable students
to participate in lessons actively. One of these techniques is the use of educational games. In the
present study, it was aimed to examine the educational game design and implementation statuses
of the Social Studies teacher candidates and receive the opinions of 6th-grade middle school
students on the use of educational games. A qualitative approach was adopted in the study. The
study group consists of 8 middle school students 8 teacher candidates who are 4 th-year students
in the Department of Social Studies teaching at Kafkas University Dede Korkut Faculty of
Education. In the study, the data were collected using the semi-structured interview form
prepared by the researchers. The interpretive and inferential codes that emerged during the
analysis were used to reach the relationships and explain the qualitative data collected. Based on
the data obtained, it was concluded that when designing educational games, the Social Studies
teacher candidates paid more attention to the factors that educational games are attentiongrabbing, fun and educational, suitable to grade levels, applicable in the classroom and related to
subjects. On the other hand, the study results revealed that the teacher candidates considered
themselves inadequate in terms of maintaining control of the classroom during the application of
the educational game technique while they felt sufficient in involving students in the game,
making evaluations at the end of the game and enabling students to have fun. After the educational
game technique was applied in the classroom, the students stated that the technique made the
lessons fun and made it easier to understand the subjects.
Keywords: Social studies lesson, educational game, teacher, student
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INVESTIGATION OF DEPRESSION LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS
(TRNC SAMPLE)
CEMRE ANLAYIŞLI*
NERGÜZ BULUT SERİN**
ABSTRACT
The aim of this research is to examine and evaluate depression in terms of gender, age, class level,
depression level, social economic level of parents, education level of parents,job sphere of parents
and academic success of high school students. This study is appropriate sampling in the general
screening model. This research is based on 9th, 10th, 11th, and 12th grade students on the
academic year of 2016 - 2017 in schools of Northern Cyprus Turkish Republic. The population of
the research is consisted of 85 females (42.5%), 115 males (57,5%), a total of 200 students. In the
research, as a means of gathering information, Beck Depression Scale (BDS) has been created and
used by the researchers. Methods of ANOVA, t, Scheffe and Turkey HSD technique has been used
to analyze data. Significance level was named 0.05 in this research. When the findings of the study
are examined, depression level of women is significantly higher than men's. On the other hand,
looking to the average results of participants obtained from the depression scale, both the men
and women were above the critical level of 30, which indicates that they were under severe
depression. Significant differences were found between the depression levels and academic
achievement of the participants. According to their academic achievement, it was observed that
the depression levels of the participants who had very bad academic career were significantly
higher than the participants who had good and very good academic success. The obtained
depression levels of the participants showed a significant difference in terms of class levels.
Students start high school with low depression, but depression levels are gradually increasing.
Increased levels of depression are observed in the transition from Grade 2 to Grade 3. Depression
levels, which reached to a high point in the 2nd grade, decreased significantly. It is observed
during the transition from Grade 2 to Grade 3. 2. Depression levels, which reached a high point in
the classroom, decreased significantly.
Keywords: Depression, Depression Level, High School Students
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ÖRGÜTSEL İFŞA (WHISTLEBLOWING) VE ÖRGÜTSELVATANDAŞLIK DAVRANIŞI
İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİRARAŞTIRMA
YASEMİN HARMANCI*
HANDE KARAKOÇ**
ÖZET
Örgütsel ifşa kavramı en genel şekliyle örgüt içinde ahlaka aykırı, etik dışı bir takım davranışların
örgüt üyeleri tarafından açığa çıkarılması olarak ifade edilebilmektedir. Kavramın Türkçede tam
karşılığı bulunmamakla birlikte İngilizceden “ıslık çalma” olarak çevrilebilmektedir. Organ (1988)
ise örgütsel vatandaşlık davranışını (övd) örgütün biçimsel ödül mekanizmasında doğrudan ve
açıkça yer almayan bir bütün halinde örgütün etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan, isteğe
bağlı davranışlardır şeklinde tanımlamıştır (Bozkurt, 2016). Tanımda yer alan isteğe bağlı
ifadesiyle, gerçekleştirilen bu davranışların kişinin gören tanımlarında yer almayan, tamamen
gönüllülük esasına dayalı, iyimser niyetle sergilediği ve gösterilen davranış sonucunda herhangi
bir ödül veya ceza sistemi bulunmayan davranışlar ifade edilmek istenmektedir. Bu çalışmada
hemşirelerin örgütsel ifşa davranışları ile övd arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Araştırmada yüz yüze anket tekniği ile 117 hemşire ile görüşülmüş olup çalışma hala devam
etmektedir. 117 hemşireye uygulanan örgütsel ifşa ve övd ölçeklerinden elde edilen verilerin
sonuçlarına göre; örgütsel ifşanın boyutlarından olan dışsal ifşa ile övd’nin boyutları arasında
herhangi bir ilişki bulunmazken; içsel ifşa ile övd’nin; diğergamlık, vicdanlılık, nezaket,
centilmenlik ve sivil erdem boyutları ile pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları literatür tarafından desteklenmektedir (Aktan, 2006; Brown,
2007; Aykut ve Bedük, 2015).
Anahtar Kelimeler: Örgütsel İfşa (Whistleblowing), Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Sağlık
Çalışanları
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CATEGORIZATION OF EXPECTATIONS OF TRAVEL ENTERPRISES: APPLICATION OF A
KANO MODEL ON TRAVEL AGENCIES OPERATING IN CAPPADOCIA REGION
NURİ ÖZGÜR DOĞAN*
KÜBRA AĞRALI**
ABSTRACT
Nowadays, competition is an important element for companies to survive. In order to be
successful in this competitive environment, enterprises are constantly trying to renew and
improve themselves. This can be achieved by better understanding and satisfying customer
requirements. The Kano Model is a model that fully correlates the degree to which customer needs
are met and the satisfaction of the customer. The customer wants to maximize the benefit and/or
minimize the cost and loss from the product or sevice he/she purchases. The aim of this study is
to determine and categorize the expectations of university students studying in Cappadocia
Region with the help of Kano Model. As a result of the Kano Model application, the expectations of
the students studying in Cappadocia Region were classified and ranked according to their degree
of importance. The study was completed by making recommendations for future research and
specifying the limitations of the present study.
Key words: Customer Expectations, Kano Model, Travel Agencies
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ISLAMIC FINANCE AUDIT STANDARDS:
A REVIEW ON THE RESPONSIBILITIES OF THE AUDITOR
MURAT KOÇSOY*
YASİN REYHAN**
ABSTRACT
In the independent audit, the auditor is responsible for obtaining reasonable assurance,where the
companies’ financial statements as a whole are free from material misstatement of error or fraud.
Therefore, the auditor has to comply with the relevant legislation and auditing standards in order
to be considered appropriate and valid and to avoid attitudes and behaviors that may damage the
reputation of the audit profession. The Public Oversight, Accounting and Auditing Standards
Authority (KGK) and the Islamic Finance Institutions Accounting and Auditing Organization
(AAOIF) signed a copyright agreement for the Islamic finance sector accounting, auditing, ethical
and governance standards in order to gain legislation to Turkey, on 27 September 2017.
According to the agreement; it is intended to assure users about presentation of truthful and
needful information on the financial statements of Islamic finance institutions operating in Turkey
and financial statements of these organizations, compliance of financial statements of these
institutions with Islamic financial accounting standards, religious principles and rules. This study
was researched on properties and the development of Islamic finance audits in the World and
Turkey, in order to set an example for the subject, independent auditing standards in traditional
financial institutions and independent auditing standards in Islamic financial institutions were
analyzed by content analysis method.As a result of this qualitative study, the Islamic financial
audit standard (FFDS 5), which was prepared by the KGK and published in the Law Publication
No. 30978 dated 14 December 2019, has completed the Independent Auditing Standards
regarding the responsibility of auditors for error and fraud related to independent audit activities.
It was concluded that the primary responsibility for the prevention and detection of errors and
fraud lies with those responsible for management or senior management, however, the auditor
may be held liable for negligence and defective behavior.
Keywords: Independent Auditing, Independent Auditor's Responsibility, Independent Auditing
Standards, Islamic Finance Audit Standards.
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USING TRIZ METHOD IN PRODUCT DEVELOPMENT: A CASE STUDY ON SOUVENIR DESIGN
IN TOURISM SECTOR
NURİ ÖZGÜR DOĞAN*
CANAN ALKAŞ**
ABSTRACT
Globalization brings along significant changes and developments in the world economy. In
addition to technological developments, significant changes are also experienced in the freedom
of travel and transportation opportunities. This situation affects the tourism sector deeply. The
tourism market, which shows a constant change depending on the dynamics of the world economy,
creates strong competitive environments. On the verge of all these actions, the acceleration of
communication leads to the continuity of the change in demand. The majority of these changes in
demand are composed of the customer profiles that are increasingly being conscious, questioner
for quality and have high expectations. Therefore, businesses need to take customer demands into
account, analyze market developments accurately and make strategic decisions to keep pace with
innovations. Taking into account the concept of perception management along with alternative
solutions, designing new products and developing existing products are important in terms of
providing the right answers to customer demands and expectations. Problems and contradictions
in product development should be determined in a correct way to satisfy please costumers and
hence strategic methods that bring out creative ideas could be identified. As a systematic
technique, the TRIZ method has the tools that provide alternative solution areas to the product
and its designerr, and to help the enterprises increase their efficiency in the current market by
using the materials correctly and utilizing new production techniques. Although TRIZ is one of the
most effective methods of problem solving, it is a technique with philosophy, ways and tools. It is
a method that enables to turn the contradictions that may arise from the problems into creativity.
In this study, fairy chimney, which became a cultural image, was used in product development by
utilizing TRIZ method in souvenir design offered for sale in Cappadocia Region. In the light of the
paradigms of contradictions, ideality, functionality and use of resources of the TRIZ method an
aesthetic image was tried to be created in the design of souvenirs and it was focused to make the
new product to address customer perception. Some limitations of the study were mentioned and
some suggestions made to the researchers for future academic studies.
Keywords: TRIZ, product development, souvenir design
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VERGİ AFLARININ POLİTİK İKTİSADI: KURUMSAL İKTİSAT ÇERÇEVESİNDE BİR
DEĞERLENDİRME

SERDAR YAY*
SEMRA AĞAYA TEMBEL**
ÖZET
Neo-klasik iktisada bir tepki olarak 19. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde
Thorstein Bunde Veblen önceliğinde ortaya çıkan ve gelişen kurumsal iktisat, adından da
anlaşılacağı üzere "kurum" kavramına önem vermektedir. Günümüzde kurumsal iktisat önemi
giderek daha da artan bir iktisat yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel süreçte pek çok
farklı şekilde karşımıza çıkan ve devletlerin en temel gelir kaynağı olan "vergi" ise yalnızca iktisadi
boyutu ile değil, politik, kültürel, psikolojik, sosyolojik, felsefi vb. birçok yönüyle önem arz
etmektedir. Kurumsal iktisat perspektifinden kurumlar, "formel" ve "enformel" olmak üzere iki
türde ele alınırken, vergi, toplumsal yaşamı düzenlemesi ve bir otorite tarafından oluşturulması
bakımından formel bir kurum olarak, özellikle son yıllarda önem arz eden vergi ahlakı, vergi
kültürü, vergi sosyolojisi vb. unsurlardan dolayı da aynı zamanda enformel bir kurum olarak da
değerlendirilmektedir. Vergi ile ilgili en tartışılır konuların başında "vergi affı" gelmektedir. Vergi
affı devletin kendi yetkisi aracılığı ile alacak hakkından vazgeçmesi ve dolayısıyla da vergi
alacağının ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Elbette ki vergi afları bir kurum olarak vergiyi
olumsuz anlamda etkilemektedir. En başta vergi gelirlerinin azalmasının yanı sıra, vergi afları
politik amaçlar için bir araç olarak değerlendirildiğinde kurumlara güvenin azalmasından
toplumda ahlaki çöküntüye dek ciddi sonuçlarla neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı vergi
kurumunda ciddi tahribatlar meydana getirdiği çok açık olan vergi affı olgusunun iktisadi düzende
kurumlara önem veren kurumsal iktisat perspektifinden Türkiye örneği üzerinden bir
değerlendirmesini sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal İktisat, Vergi, Vergi Afları
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THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL PRISONIZATION ON ORGANIZATIONAL OPPOSITION:
A CASE STUDY IN THE HEALTH SECTOR
SERAP KILINÇ*
ELİF NİSA YAYLA**
ÖZGÜR DEMİRTAŞ***
ABSTRACT
Organizational Prisonizition is an important input for indivual and organizational output, and also
it is a pivotal variable for pro-social organizational behaviors, especially in the health sector. From
this point of view, in this study we aimed to investigate the influence of organizational
prisonization on organizational opposition. We used a survey method via simple randomized
sampling and gather the data by face to face interviews from 375 employees who work in the
health sector in Konya region. Parallel to the established hyptheses, the results suggest that
organizational prisonization has a positive effect on organizational opposition. In addition,
organizational prisonization has significant effects on the dimensions of organizational
oppositions that is it has a negative effect on open opposition, and a positive effect on implicit
oppsition. This study has the potential contributions for the organizational behavior and health
management literatüre in that it has a theoritical background for organizational prisonization, and
it also examined the relationship between organziational prisonization and organziational
opposition.
Keywords:organizational prisonization, organizational opposition, health sector
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THE ROLE OF GENDER STEREOTYPES AND THEIR FUNCTIONING IN MODERN LINGUISTICS

UMİRBEKOVA RAKHİYA*
GULNARA KARBOZOVA**
SERALİYEVA ALTYNAİ***
ABSTRACT
In connection with the scientific paradigm change in the second half of the twentieth century,
there is a tendency to deny objective truth and an interest is arising to the subjective, explanation
of phenomena, processes from a person's standpoint, the bearer of a specific national language,
culture, confession, etc. Accordingly, a new understanding of the categorization and
conceptualization of the world, a review of many categories, including previously considered as
biologically conditioned is taking place. Categories as ethnicity, age and sex are referred to them,
to study them a new knowledge format requires methodological guidelines clarification and
appropriate terminology use. It explains the introduction gender into scientific use and the
research object in most humanities. Gender linguistics investigates mechanisms of gender
expression in language and communication of heterosexual individuals. An analysis of its
achievements reveals trends in modern linguistic genderology. The works in gender linguistics
are reviewed in this article. Nowadays we can observe booming growth of researches devoted to
studying gender aspects in language and speech. Gender linguistics is one of the perspective
directions which investigated language and its units containing gender components. Most of the
people have misconception that the terms “gender” and “sex” both convey the same meaning.
However, these two terms are quite separate from each other. Sex is a term that is used to describe
the difference between male and female in biological respect. Sex refers to biological differences;
chromosomes, hormonal profiles, internal and external sex organs. Gender is something, which is
not at all dependent on biological aspects; rather it is the masculine or feminine characteristic that
has been developed as an impact of the social, cultural norms and affiliations. It is very important
to remember that a person develops this particular behavior due to the society he or she is living
in and this behavior is completely alterable by the will of the person.
Keywords:The Role of Gender Stereotypes, Function, Modern Linguistics
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KAZAK TÜRKLERİNDE (KAZAKLARDA) MİSAFİR AĞIRLAMA
GELENEĞİ VE SOFRA KÜLTÜRÜ
UMİRBEKOVA RAKHİYA*
ÖZET
Bu çalışmada Türk halklarının beslenme ile ilgili görenek ve gelenekleri geniş olgu materyalleriyle
desteklenerek incelenmiştir. Her etnik grup için gelenekleri ve görenekleri yerine getiren işlevler
çok yönlüdür ve insanlar arasındaki bağları güçlendirerek yakınlaşmayı ve istikrarlı ilişkileri
sağlamaktadır. Yemek yeme kültürü ile ilgili görenekler, gelenekler ve ritüeller teorik açıdan
önem taşımaktadır, çünkü bu unsurlar sayesinde milli kültürün oluşumu ve özellikleri hakkında
bilgi edinilebilir. Kazak Türklerinin doğu zihniyeti ile bağdaşan kendi milli özellikleri vardır. Bu
özellik, Kazak Türklerinin misafirperverliğidir. Kazak Türkleri, yüzyıllar boyunca değer vererek
kuşaktan kuşağa aktardıkları zengin kültür içinde çok sayıda gelenek ve göreneklerini
koruyabilmiştir. Böylece, Kazak kültüründe insanoğlunun hayatındaki tüm aşamalarına: çocuğun
doğumu, çocuk yetiştirilmesi, düğünü, misafir ağırlama kültürü, bayramlaşma gelenekleri, cenaze
törenleri ve yaşamın diğer süreçlerine eşlik eden, birbiri ile uyumlu bir şekilde birleşen ve
birbirini tamamlayan bir nevi gelenek ve göreneklerin olduğu bütünlük ortaya çıkmıştır.Böyle
adetlerden bir tanesi Kazak Türklerinin sofrası ile ilişkilidir, en önemli geleneklerden bir tanesi
“tabak tartu” (konuklara et servis etme geleneğidir). “Tabak tartu” halkın sadece gelenek ve
göreneklerini değil, halkın karakterini ve manevi zihniyetini de içine alan bir adettir. “Tabak tartu”,
ev sahiplerinin becerisinin, ahlaki anlayışının, yaşça büyük konuklara olan saygısının ve misafir
ağırlama kültürünün bir göstergesidir. Kazak mutfağı son yıllarda önemli ölçüde değişmiştir.
Çağdaş Kazak ailelerinin sofrasında milli kazak yemeklerinin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Beyaz
Rusya ve hatta Almanya gibi Doğu Avrupa halklarının ve Kazakistan topraklarında yaşayan başka
halkların mutfaklarından da birçok yemek yer almaktadır. Asırlarca Kazaklarla barış içinde yan
yana yaşayan bu halklar, Kazakların günlük yaşamlarını, kültürünü ve elbette mutfağını da
etkilemiştir. Bu nedenle, günümüz Kazak mutfağı bu halkların da ustalıkla hazırlanan
yemeklerinin geleneklerini ve göreneklerini içermektedir. Dastarkan (sofra) etrafında her zaman
sıcak samimi sohbetler edilir, bu ziyafetler insanların ruhunu misafirperverliğin ve nezaketin
sıcaklığıyla doldurur.
Anahtar kelimeler: Medeniyet, beslenme, toplumdaki roller, Türk halkları, mutfak,
misafirperverlik,yemekler,adetler,gelenekler.
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KORE’NİN KURULUŞ EFSANESİ DANGUN ÜZERİNE

CANDAN KADRİYE GİRAY*

ÖZET
Dünya tarihinde her ülkenin olduğu gibi Kore’nin de kuruluşuna dair bir efsane mevcuttur.
Kore’nin kuruluş efsanesi Dangun Efsanesi olarak adlandırılmıştır. Dangun Efsanesi içerisinde
çeşitli motifler barındırmaktadır. Efsanede yer alan birçok motif Kore kültürüne dair izler
sunmaktadır. Örneğin efsanede yer alan kaplan motifi dağ tanrısı ve kötü ruhları kovan kutsal bir
hayvan olarak koruyucu özelliği taşımaktadır. Bunun yanı sıra ana karakter olarak karşımıza
çıkan Ayı motifi ise şekil değiştirme motifi vasıtasıyla kadına dönüşmüştür ve Kore’nin atası
olduğu düşünülen Dangun’un annesi rolündedir. Dolayısıyla ayı ve kaplan Kore kültüründe
kutsallık özelliği açısından önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca efsanede yer alan bitki ve sayı
motifleri de çeşitli kültürel anlamlar içermektedir. Örneğin sarımsak motifi, keskin kokusu ve acı
tadı ile ayı ve kaplanın sabrını ölçmek için bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Korelilerin
yemek kültürü açısından büyük önem taşıyan sarımsağın kuruluş efsanesinde de yer alması
mucizevi kutsal bir bitki olarak algılanmaktadır. Yine bitki motifi olarak karşımıza çıkan pelin otu
da ayı ve kaplanın insan olabilmek için yemek zorunda oldukları çok acı tada sahip bir bitkidir.
Dolayısıyla pelin otu da hem Kore yemek kültüründe hem de geleneksel tıp alanında da sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu çalışmada efsanede yer alan çeşitli motifler incelenerek motiflerin anlamları
ve simgelere değinilecektir. Motiflerin simgeledikleri anlamlar vasıtasıyla Kore kültürüne dair
çeşitli bilgilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kore kültürü, Dangun Efsanesi, Ayı, Kaplan, Pelin Otu
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SEMANTIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A ZOONONYM COMPONENT

ZHUMAGULOVA ZHADYRA*
SALYBEKOVA FARİDA **
SEİDUALİ GULMİRA***
ABSTRACT
The article discusses the most typical zoomorphic images used in folk tales and participating in
the modeling of English, Kazakh and Russian linguistic pictures of the world. Characters of Russian
folk tales are represented by images of wild and pets, characters of Kazakh fairy tales –
zoomorphic images of pets. Zoomorphic verbs with both national and universal characteristics
due to the features of their functioning in speech were analyzed. The language is a treasury of the
people ‘s national culture of the people speaking this language. All life experience and the
achievements of culture are recorded in the language; they are reflected in it. Zoomorphic
nominations are specific for the language pictures of the world of different nations, especially the
English and Kazakh Russian languages. They reflect culturally-marked, significant for the
corresponding ethnos representations of the zoomorphic image in the system of value
coordinates which characterize a person. The language picture of the world is a set of people's
ideas about reality at a certain stage of their development and representation of reality reflected
in the meanings of language signs. Also it is a linguistic articulation of the world, linguistic ordering
of objects and phenomena, information about the world embedded in the system meanings of
words. In other words, these are people's ideas about their environment, which are reflected in
language and culture. The language picture of the world is a world view through the prism of
language. The national language picture of the world is understood as the perception of reality
scheme fixed in a specific national language and characteristic for a given national language and
ethnic group. The national picture of the world is a scheme of reality perception fixed in a
particular national language or ethnic group. Our study showed the ethnocultural specificity of
the conceptualization of the human intellectual sphere, which is based on the inclusion of
zoomorphic images. We have identified the most typical zoomorphic images used in the modeling
of the English and Kazakh Russian languages picture of the world. Each of the used zoomorphic
images represents a certain national cultural phenomenon, the symbols, standards of the cultural
space of the English and Kazakh Russian languages ethnic groups.
Keywords: zoomorphic images, zoomorphic lexis, national world view
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DOĞUM GÜNÜ KIZI ADLI ÖYKÜ ÜZERİNDEN JAPONCA SAYGI DİLİ VE JAPON
TOPLUM HİYERARŞİSİ
İPEK GÜLÜÇ*
ÖZET
Japonca içerisinde bulundurduğu çeşitli dilsel ifadeler bakımından kimi zaman öğretimi ve
öğrenimi zorlaşan bir dil haline gelebilmektedir. Japonca saygı dili ifadeleri, sadece dilbilgisi
kurallarıyla öğrenildiğinde kalıcı olamamakta ve söylem sırasında kafa karışıklığına sebep
olabilecek ikilemler veya çelişkiler yaşanmaktadır. Yabancı dil öğreniminde öğrenci, öğrendiği
hedef dile ait tüm bilgileri anadili üzerinden temellendirme eğilimindedir. Bu yüzden öğrenci
hedef dile ait bilgileri anadili üzerinden belli bir düzene oturtarak hedef dili söyleme
aktarmaktadır. Fakat öğrencinin hedef dilde kullandığı dilsel ifadeleri neden kullanması
gerektiğini bilmemesi veya salt dilbilgisi kurallarına göre söylem oluşturması ayrıca kaynak dilde
hedef dil ile örtüşen yapıların veya ifadelerin olmayışı öğrenimi istenilen ölçüde etkin
kılamamaktadır. Bu çalışmamızda ele alacağımız Japonca saygı dili ifadeleri, salt dilbilgisi kuralları
ile öğrenildiğinde anlaşılması yetersiz kalacak bir konudur. Özellikle ortama göre kullanım
şekillerinin değiştiği Japonca saygı dili ifadelerinin toplumsal açıdan incelenmesi bu noktada
gerekli olmaktadır. Hiyerarşik sınıflandırmalarla temellendireceğimiz ve sonrasında edebi
metinlerden öykü üzerinden destekleyeceğimiz Japonca saygı dili kullanımlarını, toplumsal
ilişkiler düzeyinde inceleyeceğimiz bu çalışma, olası kafa karışıklığını gidermede ve neden saygı
dili ifadelerini kullanmamız gerektiğini anlamamıza yardımcı olabilecek niteliktedir.
Anahtar kelimeler: Japonca, saygı dili, hiyerarşi.
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INVESTIGATION OF CONSUMER PREFERENCES ON WOOD AND WOOD
ARTICLES IN TERMS OF GENDER AND AGE FACTORS
TUĞBA ANDAÇ GÜZEL*

ABSTRACT
Wood is a frequently preferred material in interior spaces from past to present. Natural patterns
and colors, light, durable and healthy material have become an important material. Living spaces
are areas where individuals can reflect their preferences and attitudes according to their needs
and demands. Furniture in living spaces is an important item with both natural wood form and
wood composite form. Turkey's Kayseri This study was conducted on consumers in the province.
The opinions of the consumers in Kayseri about wood and the preferences of buying and using
wooden articles were investigated. The evaluation of this investigation was made in terms of
gender and age factors. With this investigation, it is aimed to enlighten many subjects in the field
of furniture production and design. A comprehensive questionnaire was prepared for the study
and was applied to 412 individuals. Describe statistic methods and crosstabs analyses that were
performed on the obtained data. Among the results of the study, it was found that women and
individuals aged between 26-35 were more conscious and sensitive consumers about wood-based
goods and furniture. Women and individuals aged 26-35 see wood as a material that refers to
nature. They also prefer to buy and use wood because of its natural and organic structure. Also,
these individuals think that wood-based articles have an environmentally friendly label that
contributes to their purchase. Similarly, they think that the difference in color, texture, pattern,
and form of wood makes it more attractive and contributes to its purchase. In the study, it was
determined that both women (50%) and men (50%) did not tend to buy wood as an
environmentally friendly material. Besides, individuals between the ages of 26-35 (31.4%) and
women (61.9%) think that furniture produced from wood composite is replacing wooden
furniture. Men (75%), individuals between the ages of 36-45 and 46-65 see natural wood as an
expensive material and therefore do not prefer wooden manufactured furniture in their homes.
The basis of this preference is that wood composites offer more functionality and design options
than wood. This preference is more common in women (63.6%) and individuals between the ages
of 26-35 (35.5%). As a result of the study, it was concluded that the companies in the sector should
take into account the wishes of women and young people. In addition to these, it is understood
and recommended that they should present their products to the market with multiple design
alternatives and informative labels.
Keywords: Wood, Wooden atricle, Furniture, Costumer, Preference
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TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA PROGRAMLARININ SEKTÖREL BAZDA İHRACATA
ETKİSİ: AMPRİK BİR ÇALIŞMA
EMRE TOPALGÖKÇELİ*

ÖZET
Uluslararası ticarette ihracatın önemi artarken ihracat kredi kuruluşlarının etkinliği üzerine
tartışmalar devam etmektedir. İhracat kredi kuruluşları ihracat amacına yönelik malların üretim
ve satışını desteklemek amacıyla finansman, sigorta ve garanti hizmeti sağlamaktadır. Ülkemizde
de bu misyonla faaliyet gösteren Türk Eximbank’ın 2018 yıl itibariyle Türkiye genelinde
ihracatın %26’sını finanse ettiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Türk Eximbank tarafından
sunulan kısa ve uzun vadeli krediler ile kısa vadeli sigorta programının ihracat düzeyine etkisini
araştırmaktır. Bu kapsamda 2010-2018 yılları arasında 19 sektör için çoklu regresyon modeli
kullanılarak çeyreklik frekansta panel veri analizi yapılmıştır. Çalışmada homojen tahmincilerden
sabit etkiler tahmincisi, heterojen tahmincilerinden ise yatay kesit bağımlılığına dirençli ortak
korelasyonlu etkiler tahmincisi kullanılmıştır. Araştırmada Türk Eximbank, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yararlanılmıştır. Analizler için Stata 13
programı kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, kısa vadeli ihracat kredilerinde meydana
gelecek %1’lik artış ihracat düzeyinde yaklaşık %0,04 artışa neden olmaktadır. Kısa vadeli ihracat
alacakları sigortasındaki %1’lik artış ise ihracat değerlerini yaklaşık %0,03 artırmaktadır.
Modelin regresyonu açıklama gücü %27 olarak bulunmuştur. Cam, tarım ve balıkçılık, tekstil ve
hammadde sektörlerinin ihracat değerleri üzerinde kısa vadeli ihracat kredilerinin istatistiki
olarak anlamlı bir etkisi bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Metal, makine ve teçhizat sektörlerinin
ihracatında ise orta ve uzun vadeli kredilerin istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu
tespit edilmiştir. Enerji, gıda, hazır giyim-konfeksiyon, kağıt ve orman ürünleri, kimya ve plastik,
otomotiv, tarım ve balıkçılık sektörlerinin ihracat düzeyinde ise kısa vadeli ihracat alacakları
sigortasının istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Eximbank, İhracatın Finansmanı, İhracat Alacak Sigortası, İhracat
Kredileri
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OECD ÜLKELERİNDE KADIN İSTİHDAMI
FATMA PINAR BEDEL**
KEVSER KANTAR*
ÖZET
İlkel devirlerin anaerkil yapısına uygun olarak, erkeği yalnızca avcılık; kadını ise geriye kalan tüm
işlerden sorumlu tutan anlayış, ortak mülkiyetten özel mülkiyete ve yerleşik hayata geçişle
birlikte yerini kadını toplumsal baskılarla ev işine yönlendiren ataerkil yapıya bırakmıştır.
Toplumdaki yeri ev ile sınırlandırılmış olan kadının görevi; ev işi, çocuk yetiştirme ve geleneksel
tarım toplumlarının kaderi olan ücretsiz aile işçiliği iken bu durum Dünya Savaşları’nda erkek
işçilerin silahaltına alınması sebebiyle atölyelerde çalışma ve üretime bifiil katılma olarak
değişmiştir. “We can do it!” sloganı ve “Perçinci Roise (Roise the Reviter)” afişiyle, dünya
nüfusunun yaklaşık olarak yarısını oluşturan kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları ve
dolayısıyla ekonomik ve sosyal kalkınmadan aldıkları ve bunlara katkı sağladıkları payların
artırılması istenmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ekonomik, sosyal ve siyasal alanda
yarattığı olumsuz etki ve kadınların işgücüne katılımını etkileyen faktörler pek çok çalışmaya
konu olmuştur. Çalışmamızda kadın istihdamı ve bunu etkileyen faktörler ele alınmış ve yirmisi
kurucu üye olmak üzere 36 üyesi bulunan OECD için kadın istihdamı incelenmiştir. Bu çalışmanın
amacı: toplumsal cinsiyet, kadın istihdamı ve istihdamı etkileyen demografik özellikleri incelemek
ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik öneriler sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: İstihdam, Kadın İstihdamı, OECD, Toplumsal Cinsiyet
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TÜRKİYE’NİN ORTA DOĞU VE KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE DIŞ TİCARETİ:
LİNDER HİPOTEZİNİN ETKİSİ
KEVSER KANTAR*
FATMA PINAR BEDEL**
ÖZET
Farklı gelişmişlik seviyelerine sahip ülkeler çeşitli nitelik ve kalitede mallar üretip, ihracat ve
ithalat yoluyla ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Ülkeler arasındaki ticaret 1970’lere kadar
Hecksher-Ohlin-Samuelson (H-O-S) Faktör Donatımı Teorisi ile açıklanmaktadır. Yani ülkeler
görece zengin oldukları üretim faktörünün yoğun olarak kullanıldığı malın ihracatçısı olmaktadır,
teoriye göre dış ticaret ülkelerin faktör donatımı ve malların faktör yoğunluğuna göre
belirlenmektedir. Leontief (1953) çalışmasında uluslararası ticaret için faktör donatımının tersine
döndüğünü ileri sürerek alternatif hipotezlerin geliştirilmesine etkili olmuştur. Tercihlerde
Benzerlik Teorisi (Linder Hipotezi) bu alternatif teorilerden biridir. Linder, Tercihlerde Benzerlik
Hipotezi’nde dış ticarette talep olgusuna yer vererek, tamamen arz faktörlerine bağlı olan faktör
donatımı teorisinin yerini almıştır. Teorinin işleyişine göre, sanayi ürünleri ticareti özellikle zevk
ve tercihleri benzer ülkeler arasında daha yoğun şekildedir. Tercihlerde benzerlik hipotezine göre
homojen olmayan sanayi mallarının ticareti büyük ölçüde ülkelerin zevk ve tercihlerinin
benzerliğine bağlı olmaktadır. Sanayi ürünleri ticareti, özellikle benzer tercihlere ve gelir
düzeyine sahip ülkeler arasında yoğunlaşmaktadır. Diğer bir ifadeyle talep yapıları birbirine
benzer ülkeler arasında daha canlı ticaret ilişkileri kurulmaktadır. Linder’in, teorisini açıklarken
kullandığı en önemli aracı, ülkelerin kişi başına gelir seviyelerindeki benzerlik göz önüne alınarak
çalışmada Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinin dış ticaret ilişkileri incelenmiştir. Türkiye’nin 2008
sonrası dönemde dış ticaret politikası için yeni pazar arayışlarında bulunması, Ortadoğu ile
ilişkilerinin hız kazanmasında önemli bir etken olmuştur. Bu çalışma, Türkiye’nin Orta doğu ve
Körfez ülkesi olan 14 ülke ile ticaretinde dış ticaret istatistikleri ve gelir düzeylerini göz önünde
bulundurarak Linder hipotezinin geçerliliğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 20042018 zaman aralığında gerçekleştirilen ithalat, ihracat ve bunlara konu olan ürün gruplarına ait
genel istatistikler incelenmiştir. Yapılan veri analizi sonuçları kişi başına gelir açısından Türkiye
ile Orta Doğu ve Körfez ülkeleri arasında Linder Hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Linder Hipotezi, Dış Ticaret, Ortadoğu Ülkeleri
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATANAMAMA KAYGISININ YAŞAM DOYUMLARINA ETKİSİ
HÜSEYİN AKAR*
ALİ KARATAŞ**
ÖZET
Öğretmen istihdamındaki sorunların öğretmen adaylarında atanamamaya yönelik kaygı durumu
yaratması kaçınılmaz görünmektedir (Eskici, 2016). Öğretmen adaylarının atanıp
atanamayacağının belirsiz olması, öğretmen olmak için harcadığı emeklerinin karşılığını
alamaması, umutsuzluklarının artmasına ve yaşam doyumlarının düşmesine neden
olabilmektedir (Şar, Işıklar & Aydoğan, 2012). Öğretmen adaylarını etkileyen her şeyin öğretmen
yetiştirme sürecine de yansıyacağını düşünmek hiç te yanlış olmayacaktır. Kaya ve Büyükkasap
(2005) tarafından belirtildiği üzere hedeflenen nitelikli öğretmen yetiştirebilmek için öğretmen
adaylarının gelişimini etkileyen faktörler arasındaki olumsuzluklar tespit edilmeli ve çözüm
yollarına gidilmelidir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının atanamamaya yönelik
kaygılarının yaşam doyumlarına etkisini incelemektir. Araştırma ilişkisel tama modeli temele
alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim
Rıfat Eğitim Fakültesinde farklı öğretmenlik programlarında öğrenim gören ve araştırmaya
katılmaya gönüllü olan 318 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacıyla,
öğretmen adaylarının atanamamaya yönelik kaygıları ölçeği ve yaşam doyumu ölçeği
kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikler, korelasyon ve regresyon
analizi gibi yöntemlerden faydalanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde
öğretmen adaylarının kaygı düzeyinin yüksek düzeyde ( =3.42), yaşam doyumlarının ise (
=2.95) orta düzeyde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte iki değişken arasında negatif yönde
orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu (r= -.314; p˂ .05) ve atanamama kaygısının yaşam doyumuna
ait toplam varyansın %10’nunu açıkladığı buğulanmıştır. Bu bulguya dayalı olarak öğretmen
adaylarının atanamamaya yönelik kaygı düzeylerindeki artışın yaşam doyumlarını olumsuz
yönde etkileyebileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler : öğretmen adayı, atanamama kaygısı, hayat doyumu
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİ KAZANIMLARIYLA İLGİLİ
FARKINDALIKLARI
ESRA KIZILAY*
ASLI SAYLAN KIRMIZIGÜL**
ÖZET
2018 yılında ülkemizde öğretmen yetiştirme lisans programları güncellenmiş ve sınıf
öğretmenliği lisans programında da değişiklikler olmuştur. Güncel sınıf öğretmenliği lisans
programında fen bilimleri ile alakalı derslerin yer aldığı ve bu derslerin bir kısmında ilkokul fen
programlarının özelliklerinin öğrenilmesinin amaçladığı görülmektedir. Bu çerçevede, sınıf
öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin ilkokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’na hâkim
olması beklenmektedir. Bu beklenti doğrultusunda araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni
adaylarının ilkokul 3. ve 4. sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’ndaki kazanımlar ve bu
kazanımların yer aldığı ünite adı, konu alanı adı ve sınıf seviyesi ile ilgili farkındalıklarını
incelemek olarak belirlenmiştir. Araştırma tarama modeline göre yapılandırılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bir üniversitenin sınıf öğretmenliği alanında
öğrenim gören, lisans öğrenimi boyunca Fen Bilimleri ile ilgili en az bir ders almış öğretmen
adayları oluşturmuştur. Araştırmaya 25 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Veriler bir form
aracılığıyla toplanmıştır. Formda ilkokul 3. ve 4. sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’ndan
rastgele seçilen 28 kazanıma yer verilmiş ve öğretmen adaylarından bu kazanımların yanına
kazanımların yer aldığı ünite adını, konu alanı adını ve sınıf seviyesini yazmaları istenmiştir.
Araştırma sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının çoğunun kazanımların yer aldığı ünite adı, konu
alanı adı ve sınıf seviyesini yazamadıkları veya yanlış yazdıkları belirlenmiştir. Öğretmen
adaylarının ilkokul 3. ve 4. sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’ndaki kazanımlara ilişkin
farkındalıklarının düşük olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: fen bilimleri, öğretim programı, öğretmen yetiştirme, sınıf öğretmeni
adayları
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OYUN TEMELLİ ANNE EĞİTİMİ
RAZİYE PEKŞEN AKÇA*
GÜLEN BARAN**
ÖZET
Çocuğun gelişim sürecinde yaşamsal öneme sahip olan anne-çocuk etkileşimi uzun süreli bir ilişki
biçimidir (Akgün ve Yeşilyaprak, 2011). Anne karnında başlayan bu ilişki doğumdan sonra gittikçe
güçlenerek devam eder, çocuğun gelişimini doğrudan etkiler (Brazelton ve Cramer, 1991; Gander
ve Gardiner, 2010; Sağlam, 2017). Ailenin bu çok yönlü etkisi nedeniyle, çocuğun gelişimi
açısından aileyi destekleyici uygulamalara yer verilmesi son derece önemlidir (Abott ve Langston,
2006; Kılınç, 2011). Okul öncesi dönemde çocuğu merkeze alan oyun temelli uygulamaların yer
verildiği eğitimler ile hem anne hem de çocuk farklı davranış ve becerileri kolaylıkla
edinebilmektedir. Oyun anne-çocuk ilişkisini geliştirmesinin yanında, çocuğu anlamada
yararlanılacak temel yollardan birisidir. Oyun sayesinde duygusal doyum sağlayan çocuk, oyun
sırasında özgürleşir ve öğrenmeye hazır bir hale gelir (Aydın, 2008; Darwish ve ark.,2001). Oyun
çocuğa paylaşmayı, işbirliği yapmayı, yardımlaşmayı, planlanmayı, yenilgiyi kabullenmeyi, empati
kurmayı, yaşam rollerini anlamayı, sosyal ortamlara uygun olarak davranışlarını düzenlemeyi,
duygularını ifade etmeyi, sözel yönergelere uymayı ve bir gruba katılmayı öğretir (Akbaş, 2019;
Aral ve ark., 2003; Craig, 2002; Durualp ve Aral, 2010; Gülay ve Akman, 2009; Oktay, 2007; Ryan
2003).Bu çalışmada okul öncesi dönemde çocuk sahibi olan annelere yönelik hazırlanan Oyun
Temelli Eğitim kapsamında geliştirilmiş oyun etkinlikleri, annelere yönelik kazanımlarla
desteklenmiş oturum örnekleri, geliştirilmiş oyun materyalleri ve bu materyallerin eve aktarım
süreçlerine ilişkin örneklerin sunulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aile Eğitimi, Oyun Temelli Eğitim, Çocuk Gelişimi
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN LABORATUVARINA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
ASLI SAYLAN KIRMIZIGÜL*
MUSTAFA HAMALOSMANOĞLU**
ESRA KIZILAY***
ÖZET
İlkokulda fen bilimlerine ilişkin eğitim vermesi gereken öğretmenlerin bugünün sınıf öğretmeni
adayları oldukları düşünüldüğünde, sınıf öğretmenliği lisans programından mezun olan bireylerin
fen bilimleri laboratuvarı hakkında doğru bilgilere sahip olmaları büyük önem arz etmektedir.
Buradan hareketle araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının fen laboratuvarına ilişkin
görüşlerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmaya 2019-2020 öğretim yılının güz
döneminde bir üniversitenin sınıf öğretmenliği lisans programında öğrenim görmekte olan 66
üçüncü sınıf öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının seçiminde “Fen Bilimleri
Laboratuvar Uygulamaları” dersini almış olmaları ve gönüllülükleri esas alınmıştır. Veri toplama
aracı olarak çizme-yazma tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada katılımcılara sırası ile şu üç soru
yöneltilmiştir: “Bir laboratuvar ortamı çiziniz.”, “Laboratuvar ortamlarında neler vardır?”, “Fen
bilimlerinde laboratuvar kullanmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir?”. Veriler içerik analizi
ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara ait frekans ve yüzde dağılımları yorumlanmıştır. Elde
edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının laboratuvar çizimlerinde en çok laboratuvar
masalarına ve balon jojeye yer verdikleri görülmüştür. Katılımcılar laboratuvar ortamında en çok
kimyasal maddeler, mikroskop ve deney tüpü olduğu görüşündedirler. Sınıf öğretmeni
adaylarının tamamına yakın bir kısmı fen bilimlerinde laboratuvar kullanmanın en büyük
avantajının bilimsel olayları somutlaştırmak olduğu görüşündedir. Buna ek olarak öğretmen
adaylarının bir kısmı laboratuvar kullanmanın herhangi bir dezavantajının olmadığı görüşünde
iken, bir kısmı ise çeşitli kazaların olabileceğini düşünmektedir. Elde edilen bulgulara göre, sınıf
öğretmeni adaylarının fen laboratuvarına ilişkin genel bir bilgiye sahip oldukları ve fen bilimleri
eğitiminde laboratuvar kullanmanın dezavantajdan ziyade avantaj sağlayacağını düşündükleri
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: laboratuvar, fen bilimleri, öğretmen yetiştirme, sınıf öğretmeni adayları

*Dr.,Erciyes

Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, aslisaylan@erciyes.edu.tr
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, hamalosmanoglu@erciyes.edu.tr
***Dr.,Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, eguven@erciyes.edu.tr
**Dr.,Erciyes

71

AN EVALUATION ON THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN DEVELOPING LESSON PLAN AND
ACTIVITIES FOR THE 5E LEARNING CYCLE MODEL
İLKNUR TOY*
ABDULKADİR UZUNÖZ**
ABSTRACT
Many methods, techniques and models are applied to realize the constructivist learning. One of
these models is Bybee's 5E Learning Cycle Model, which is based on Piaget's learning theory.
Efficiency development and educational practices for this learning cycle model have been
increasing recently. Therefore, good planning in accordance with the 5E learning cycle model
becomes extremely important. The aim of this research is to determine the problemsfaced byPhD
students of social studies education in developing lesson plans and activities in accordance with
5E model. The study group of the research consists of 9 PhD students studying in the Department
of Social Studies Education at a public university in 2019-2020 academic year. The study was
carried out within the scope of Planning and Evaluation in Teaching course. In the research was
used the screening which is one of the qualitative research model. The data of the research were
obtained through questionnaire form and document review. The data obtained were analyzed
with descriptive analysis approach. As a result of the research on students preparing lesson plan;
in particularly, they were found to be insufficient about the formation of constructivist learning
and they were forced to create activities by using active learning methods.
Key Words: 5E Learning Cycle Model, Lesson Plan, Activity, Problems Encountered
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DEMOKRASİ VE REFAH DEVLETİ İLİŞKİSİNE
FELSEFİ BİR YAKLAŞIM
GÖKHAN MURTEZA*
ÖZET
Tüm dünyada 20. yy’ın ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş ve 90’lardan itibaren de hızlanan ve
yaygınlaşan bir şekilde modern devlet anlayışının hâkim hükümet biçimi olarak liberal-demokrasi
gösterilmeye başlandı. Eşitlikten çok özgürlüğün ön-plana çıkarıldığı bu rejim türünde, demokrasi
siyasal bir özgürlük sistemi olmaktan çok ekonomik bir özgürlüğü vurgular hale gelmiştir. Son
zamanlarda daha da sık vurgulanır hale gelen bir diğer şey ise ekonomik refah devletlerinin temel
unsurunun demokrasi olduğudur. Gerçekten de demokrasi her türlü refahın toplumsal
dağılımında önemli bir rol oynar ve hatta bunun temel sebeplerinden biri olarak gösterilebilir.
Ancak bu tanımlar pek çok soruya da yol açmaktadır. Örneğin, ekonomik refah getirmek
demokrasinin gerçek amaçlarından biri midir? Eğer refah getirmezse demokrasiden vaz mı
geçilmelidir? Demokrasi bir zenginler rejimi midir? vb. gibi akla gelen pek çok soruyu yanıtlama
zorunluluğu doğmaktadır. Bu sorular özelinde, demokrasinin tarihsel tanımları üzerinde
durmanın meseleyi çözümlemek için yeterli olmayacağına dikkat edilmelidir. Zira aynı zamanda
refah ve zenginliğin ne anlama geldiğini de çözümlemek önemlidir. Bu ifadeler sadece
ölçümlenebilir maddi varlıklarla ilişkili olarak mı ele alınmalıdır yoksa işin içine insanın
mutluluğunu oluşturan her türlü unsur da katılmalı mıdır? Eğer refah toplumlarının asıl sağladığı
şeyin mutluluk olduğu düşünülmekteyse, o halde refah sadece maddi varlıkların toplamından
ibaret değildir. Ayrıca maddi zenginlik ve refah arasında kurulan korelasyonun kıstaslarını
belirlemek de bir sonuca varmak açısından önem arz eder. Daha da can alıcı sorun, ne kadarın
yeterli olduğuna ilişkin bir konsensusun sağlanabilmesinin belki de asla mümkün olamayacağıdır.
Bu çalışmada, işte bu liberal-demokrasi tanımından ileri gelen sorulara, demokrasinin ilk ortaya
çıktığı yer olan Antik Yunan da dâhil olmak üzere, tarihsel süreçteki demokrasi ve refah algısına
ilişkin örneklerden yola çıkılarak cevap aranmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: demokrasi, refah devleti, eşitlik, özgürlük
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TOPLUM SÖZLEŞMELERİNİN KURUCU UNSURLARI: THOMAS HOBBES, JOHN LOCKE VE J.J.
ROUSSEAU KARŞILAŞTIRMASI
MEHMET KUTLU*

ÖZET

Siyasal iktidarın meşruiyet kaynağını, sınırını ve niteliğini açıklayan ve günümüz hukuki
belgelerinin de şekillenmesinde rol oynayan sözleşme kuramları, çağdaş siyaset felsefesi
düşüncesinin de yoğun tartışma kaynağı olmuştur. İnsanın somut gücünü birer yetkiye devreden
ve ardından egemenin somut varlığında birleştiren sözleşme kuramı, bu anlamda iktidar
kavramını da teorik bir çerçevede sunmaktadır. Bu hususta özellikle Hobbes ve Rousseau’nun
sözleşme kuramlarında egemene yüklemiş olduğu görevler dikkat çekmektedir. Hobbes, insan
doğasının bencil, ürkütücü ve hileci yönünden hareketle egemenlik tasvirinde bulunur. Toplum
düzeninin sağlanması için egemene adeta bir ‘’ıslah edici’’ rol vermektedir. Güvenin ve yasa
koyucu bir egemenin olmadığı doğa durumunda insanların yaşamlarını sürdüremeyecekleri bir
siyasal ortam oluşacağı tezini ortaya koyan Hobbes, egemenle beraber insan doğasına bu anlamda
yeni bir anlam yüklemektedir. Rousseau ise, insanı siyasal topluluğun oluşumundan önce mutlu,
huzurlu ve merhamet sahibi bir varlık olarak açıklamakta ve bu doğasını uygar topluluğa geçişle
beraber kaybettiğini savunmaktadır. Locke ise bu noktada insan doğasını, insanların birbirleriyle
tam bir dayanışma ve sevgi içinde olduğu barış durumu olarak ifade etmektedir. Ancak Locke,
özellikle Rousseau’da da vurgulanan ‘’özel mülkiyetin’’ ortaya çıkmasıyla beraber insanlar
arasında ‘’olası’’ veya ‘’potansiyel’’ bir çatışma ortamından söz ederek siyasal iktidarın
gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada, modern siyaset felsefesinin temel
savlarını ortaya koyan ve günümüz modern devlet teorisinin de referans olarak kabul ettiği
Thomas Hobbes, John Locke ve J.J.Rousseau’nun genelde toplum anlayışı, özelde ise toplum
sözleşmesi kuramları karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
Anahtar Kavramlar: toplum sözleşmesi, Hobbes, Locke, Rousseau
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POSITIONING OF FREEDOM IN H. ARENDT
BİLGE SARIOĞLAN*
ABSTRACT
This work aims to show how freedom is positioned in Arendt. The inspiration for freedom
thinking in Arendt is the distinction between household space and “polis” in the ancient Greek
world. The household area is the area where the biological or basic needs of the human being are
met, the survival of the human species is ensured, and the human life is maintained. In other words,
the activities in the household are based on necessity. In ancient Greece, the polis said, " it is the
good life.” The Good Life refers to the political union in which ethical, intellectual values are public,
Noble, just actions are exposed. The distinction between the spaces in question finds place in
Arendt's terminology as private and public spaces. Where freedom is exposed is the public sphere.
The special area is the place where human biological needs are met and mandatory activities are
performed. Themes of freedom and necessity are discussed depending on these areas. However,
the hierarchy between labor, work, and action (vita activa), the three key elements of
humanitarian activity, comes into the agenda. Each event has a distinct significance in Arendt's
thinking. Labor has a close connection with the private field because it focuses on the
requirements of life and is a bodily activity. Work transcends the repetitive, cyclical structure of
Labor and is limited by natural needs. Man with the ability to make tools and tools (homo faber)
can create a world that is his own work. Thus he can build a “common world” with homo faber
permanence in the face of Labour's impermanent character. But in transforming the world or
nature, homo faber also has a direction that instrumentalizes everything for its own purposes.
Action, on the other hand, exceeds the objective-vehicle category. The act that exposes the
perpetrator and the speech that is not independent of him takes place in the public sphere,
forming the groundwork for “human plurality.” Freedom, Arendt Explains, based on action and
speech within the framework of the public sphere, is a state of experience (experience). Without
freedom, political life lacks meaning. Therefore, the reason politics exists is freedom and its field
of experience is action.
Keywords: Action, Public Space, Private Space, Freedom, Politics
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NAZIM’IN LATİN AMERİKA'DA YANKILANMASI
TAHSİN AYDOĞDU*
ÖZET
1902 yılında doğan Nazım Hikmet, dedesinden Mevlevi deyişlerini, annesinden Fransız
klasiklerini öğrenmiştir. Çanakkale’de dayısı şehit düşmüş, İstanbul işgal edilmiştir. Dünya sürekli
ve hızlı bir değişim süreci içerisindedir. Nazım şiiri için bu değişime uygun farklı, yeni bir biçim
geliştirme arzusundadır. Dünyanın her yerinde hangi dilde olursa olsun şiirlerin söylenişlerindeki
ustalığa saygı duymuş, o şiirlerin yaratıcılarını ustası bilmiştir. “Türk Şair” olarak anılan Nazım,
zamanla evrensel bir değer haline gelmiş, “Dünya Şairi” olarak kabul görmeye başlamıştır. Biz bu
çalışmamızda “Dünya Şairi” Nazım Hikmet’in Latin Amerika'da nasıl yankılandığını, onun için
yazılan şiirlerde Nazım’ı nasıl andıklarını, onu okuyucuya nasıl sunduklarını inceleyeceğiz. Nazım
Hikmet’in bir dünya şairi olarak kabul görmesindeki en büyük pay bizce şu düşüncesi olmuştur.
“Şiirimin kökü yurdumun topraklarındadır. Ama dallarıyla bütün topraklara, doğuda, batıda,
güneyde, kuzeyde uçsuz bucaksız yayılan bütün topraklara, o topraklar üstünde kurulmuş
medeniyetlere, bütün dünyamıza uzanmak istedim. İnsanoğlu, nerede, ne zaman ve hangi dilde
olursa olsun, yüreğime ve kafama uygun bir şiir söylemişse, onun söyleyişindeki ustalığı
incelemeye çalıştım. Yalnız kendi edebiyatımınkileri değil, Doğu ve Batı edebiyatının bütün
ustalarını ustam bildim.” (Aydemir.1986:3) Anadolu kültür birikimini kana kana içen, dünya
edebiyat kaynaklarının coşkun pınarlarını yudumlayan ve böylece bir dünya şairine dönüşen
Nazım Hikmet’in kendisi de birçok şairi etkilemişlerdir. Nazım’dan etkilenen, ona şiirler yazan
sadece ülkemiz şairleri, sanatçıları olmamıştır. Onun sesine ses katanlar, şairliğini, şiirini
yüceltenler Sibirya’dan, Patagonya’ya: Paris’ten, Pekin’e, Meksika’ya kadar dünyanın her
köşesinde var olagelmişlerdir. Nazım’ın şiirleri sadece ülkemizde yankılanmamış, onun sesi
dünyanın dört bir tarafında yankılanmıştır. Türkiye’den Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cahit Sıtkı
Tarancı, Gülten Akın, Kemal Özer, Özdemir İnce, Abidin Dino, Orhan Kemal, Cemal Süreyya
Nazım’ın sesine ses vermişlerdir. Birleşik Devletler’den Howard Fast, Joseph North, Polonya
doğumlu Charles Dobzynski, Angola’da devlet başkanlığı yapmış, ülkesini kurtuluş savaşına
önderlik etmiş Agostinho Neto, Sovyetler Birliği’nden Yevgeni Aleksandroviç Yevtuşenko,
Azerbaycan’dan Resul Riza, Yunanistan’dan Yannis Ritros, Menelaos Loudemis, Şili’den Pablo
Neruda, Salvador’dan Roque Dalton García, İspanya’dan Miguel Blas de Otero, ilk akla gelenlerdir.
Görüldüğü gibi Nazım’ın sesine ses veren şairlerin sayısı oldukça fazladır ve sadece burada adları
anılanlarda da sınırlı değildir. Bu nedenle biz çalışmamızı sadece Latin Amerikalışairlerin Nazım’a
yazdıkları şiirlerle sınırlı tutacağız.
Anahtar Sözcükler: Nazım Hikmet, Latin Amerika Edebiyatı, Latin Amerika'da Nazım Algısı,
Pablo Neruda, Roque Dalton

*Dr.

Öğretmen, MEB Çankaya Halk Eğitim Merkezi, thsnay@gmail.com

76

EVALUATIONS OF KESİKBAŞ EPIC’S ON A NEW DETERMINATION OF THE DETERMINED
LOKMAN TAŞKESENLİOĞLU*
ABSTRACT

Mevlits are one of the exceptional types of the Turkish literature in the Islamic period. It is
known that there are also pieces of text that do not belong to the main text and the mythical
elements are concentrated in some of these lyrical poems that started to be written in order to
be read at the Mevlit ceremonies and giving information about especially the birth of the
Prophet Muhammed and his life.The Epic of Kesikbaş is one of the more legendary texts, such
as Hikâye-i Deve, Hikâye-i İbrahim Ethem, Hikâye-i Geyik, Hikâye-i Güvercin where religious
motifs are handled mythically and added to some mevlits although it is not one on the main
parts.Kirdeci Ali is a Mevlevi poet thought to have lived in the 14th or 15th century.Also known
as Dastan-ı Kesikbaş or Hikâye-i Kesikbaş, a subject that was stated to have taken place during
the time of Hz. Muhammad was discussed and especially Hz. Ali's heroism was emphasized.In
this study, a new manuscript that has been identified in the Ankara National Library Turkish
Manuscripts Collection, which has been determined to have 13 manuscripts and lithography
copies so far, has been handled, and after giving general information about the poet and the
work, the text has been transferred to Latin letters.
Keywords: Kesikbaş Epic, Kirdeci Ali, Hz. Ali, Classic Poetry, Mesnevi
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TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE IRAK ARAPÇASINDAKİ ATASÖZLERİNDE HAYVAN
ADLARI VE ANLAM ALANI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
ALAA AL-HAMADANI*
ÖZET
Bu çalışmada Türkiye Türkçesi ve Irak Arapçasındaki hayvan adları karşılaştırmalı olarak
incelenmiştir. Karşılaştırmada temel alınan ölçüt anlam açısındandır. Beş ana bölümden oluşan
bu. Çalışmanın ilk bölümünde çalışmayla ilgili bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde çalışmaya dair
literatür bilgisi verilmiştir. Üçüncü bölüm olan Bulgularda çalışmaya kaynaklık eden veriler
belirtilmiştir. Dördüncü bölümde ise çalışmanın ana konusu olan anlam açısından karşılaştırma
yapılmıştır. Son.olarak beşinci bölümde eldeki bulgular ve karşılaştırmadan hareketle bir sonuç
yazılmıştır. Bu çalışmada Türkiye. Türkçesi ve Irak Arapçası atasözlerindeki hayvan adları ve
anlam alanı açısındankarşılaştırılması incelenmiştir. Çalışmada veri olarak Ömer. Asım AKSOY’un
Atasözleri.ve.Deyimler. Sözlüğüve Abul-Latif EL-DÜLİŞİ’in Bağdat Atasözleri adlı sözlüklerinde
geçen tüm hayvanların adlarını taşıyan atasözleri kullanılmıştır. Hayvan adları ile ilgili
atasözlerinden önce Türkçe.Olanlar incelenmiş, daha sonra bunların Türkçede karşılığı bulunarak
italik yazıyla. Yazılmıştır. Sözlükteki atasözlerinde geçen bütün hayvanlarla. İlgili atasözleri
incelenmiştir. Türkiye Türkçesi ve Irak Arapçasında hayvan. adları ile ilgili geçen atasözlerinden
bire bir karşılıklı ve benzer olanlar belirtilmiştir. Türkiye. Türkçesi ve Irak Arapçasındaki
atasözlerinde, evcil hayvanlarla ilgili benzetme, soyutlama ve karşılaştırmalar büyük oranda
benzerlik taşımakla birlikte, farklılıklara da rastlamak mümkündür. Ayrıca, evcil hayvanların
taşıdığı önem ve bunlardan yararlanma şekilleri de farklılık gösterebilmektedir.
Anahtar.Kelimeler: Türkiye Türkçesi, Irak Arapçası, Atasözleri, Hayvan Adları, Karşılaştırmalı
Dilbilim
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BEŞİR FUAD’S THOUGHT ON ART, LITERATURE AND SCIENCE IN SPECIAL LETTERS
Yaşamak için ölmeli imiş!”
Beşir Fuad
AHMET METEHAN ŞAHİN*
ABSTRACT
Beşir Fuad (1852-1887), in addition to being the first materialist, biographer, critic and essayist
of Turkish literature, is one of the remarkable intellectuals in the era due to his religious and
philosophical ideas. Fuad is a full-fledged Ottoman intellectual who grew up with Western culture,
who can speak English, French and German well, who follows the literature, philosophy and
science of the West day by day and tries to pass on his knowledge and knowledge to those around
him. He adopted an ideology that was contrary to the concept of the Tanzimat Intellectual, which
was popular during his time, and had to struggle by himself for his unorthodox ideas. He cut his
wrists in his own house on 6 February 1887 and noted his impressions on a piece of paper with
his blood as he died. He decided to commit suicide two years ago and donated his body to the
students of the School of Medicine. Therefore, he decided to die consciously with his own free will
and wisdom, and with great calmness, it was his duty to serve science even after and even after
death. Fuad has put many copyright / translated books and articles into his short life and argued
that unrealistic, unscientific and philosophical literature is far from contemporary. In his letters,
he mentioned his ideas about the simplification of the language and emphasized that the Turkish
language should be saved from the yoke of other languages (Arabic / Persian). In addition, the
author attaches great importance to science and reality and emphasizes that those who deal with
literature should benefit from science and technology. In this study, private letters of Bashir Fuad
sent to Muallim Nâci and Fazlı Necip will be examined and Fuad's views and thoughts about art,
literature and science will be tried to be determined in this direction.
Keywords: Beşir Fuad, Letter, Art, Literature, Science.

*Phd.

Student, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Institute of Social Sciences, ahmetmetehannn@yandex.com

79

ESKİ UYGUR DÖNEMİ ESERİ MAYTRISİMİT’TEN HAREKETLE NESNE TEKRARLI
FİİLLERE GENEL BİR BAKIŞ

LEYLÂ KARAKURT*

ÖZET
Fiiller Türkçenin anlamlı dil ögelerindendir. Bir dilden başka bir dile pek çok isim geçer. Ancak
çok fazla fiil başka bir dile geçmez. Türkçe fiiller bakımından dünyanın en zengin dillerinden
birisidir. Türkçede genel itibariyle fiiller basit, türemiş ve birleşik olmak üzere üç gruba
ayrılmaktadır. Bu yapı içerisinde en geniş alt başlıklara ait fiil grubu ise birleşik fiillerdir. Birleşik
fiiller içerisindeki alt başlıklardan birisi de nesne + fiilden oluşan birleşik fiillerdir. Bünyesinde
nesne barındıran bir fiille bünyesindeki nesnenin birlikte kullanımından oluşan fiillere nesne
tekrarlı birleşik fiil denir. Nesne tekrarlı birleşik fiiller Göktürk döneminden itibaren karşımıza
çıkmaktadır. Aynı zamanda bugün Tarihi Türk Lehçelerinde de nesne tekrarlı fiillerin kullanıldığı
görülmektedir. Nesne tekrarlı fiiller Türkçenin ilk döneminden itibaren sık kullanıldıkları için
kalıplaşarak fiil deyimi oluşturmuşlardır. Nesne tekrarlı birleşik fiillerin kullanılma sebeplerinin
başında ise anlamı pekiştirmek ve ahenk sağlamak gelmektedir. Nesne tekrarlı fiiller tek başlarına
kullanıldıklarında bir anlam ifade etmezler. Bunlar ikileme şeklinde olup birlikte kullanılmak
zorundadırlar. Bu şekilde kullanıldıkları için deyimleşmişlerdir. Bu bildiri de öncelikle Türkçede
yer alan fiillerin yapısı hakkında genel bir bilgi verilmiştir. Ardından nesnetekrarlı fiillerin birleşik
fiiller içerisindeki yeri tespit edilmiştir. Bu sınıflandırmalar altında ise Eski Uygur dönemi eseri
olan Maytrısimit’te geçen nesne tekrarlı fiiller okuyucunun konuyu daha iyi anlaması için tespit
edilmiştir. Maytrısimit Uygur Dönemine ait olan ve Toharcadan çevrilmiş bir eserdir. Maitraya
adlı Burkan’ın menkıbevi hayatını anlatır. Ülüş adı verilen bölümlerden meydana gelen eserde aş
aşla- , ır ırla-, ütüg ütüle- gibi yapılar kalıcı isim unsuru teşkil etmiştir. İşte bu bilgiler ışığı altında
nesne tekrarlı fiillerle ilgili bulgular sonuç bölümünde değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: fiillerin yapısı, nesne tekrarlı fiiller, maytrısimit.
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SYRIAN PEOPLE IN LOCAL MEDIA: KAYSERI SAMPLE
ALİ KORKMAZ*
DİLEK ULUSAL**
ABSTRACT
On December 17, 2010, the events, which were described as the Arab Spring, began when
Tunisian peddler Mohammad Buazizi burned himself. There have been conflicts in countries
such as Egypt, Tunisia, Algeria, Yemen, Libya and Syria, where the Arab Spring took place,
governments have been overthrown or some reform movements have been carried out. The
bloodiest and most confrontational example of this event, which has spread to various
countries in the Middle East, has been happening in Syria since 2011. One of the most
important consequences of the civil war in Syria since 2011 is that too many Syrian citizens
have to leave their country. The number of those forced to leave Syria is approximately 6.5
million, according to the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). Turkey is the country
most affected by the migration of Syrian citizens. Geographical proximity, cultural and
historical past unity and the Open Border Policy of the Republic of Turkey are some of the
factors that have caused Syrian citizens to seek refuge in Turkey. As of May 24, 2018, the
General Directorate of Migration Administration of the Ministry of Interior announced the
number of Syrian refugees registered with biometric data as 3,589,384 people. The distribution
of Syrian refugees by provinces in Turkey shows numerical imbalance. Migration is a
phenomenon that is encountered at local, regional and global scales in every period of history.
Especially in recent years, because of the war in Syria we have faced mass immigration on the
global scale. Due to its open-door policy, Turkey occupies a central location in terms of hosting
immigrants. Although it is home for a big number of Syrians, Kayseri is not seen as a refugee
city. However, as more and more Syrians began to take part in the social life of the city, the
interaction between the people of Kayseri and Syrians has increased. This increase is reflected
in Kayseri’s press and it is affecting people's perception of the Syrians. In terms of
representation and image, it is aimed to investigate how Kayseri’s press handled this issue, and
to what extent it local people’s perception of the Syrians. In this study, the news about Syrians
published in Kayseri's top five newspapers’ online websites was analyzed. According to the
results of the study, the number of news about Syrians is unbalanced, which shows that Syrians
were ignored. In these news Syrians were shown as trouble causers, guilty and people who are
bent on guilt.
Keywords: Syrians, Refugee, Local Press, Kayseri
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SİNEMADA GÖÇMEN KADINLARIN KİMLİK İNŞASI
EYLEM USTA*
ÖZET
1960’larla birlikte gerek ekonomik gerekçelerle gerekse endüstrileşmiş ülkelerin işçi ihtiyacını
gidermek için yurt dışından işçi alımına başlaması ile birlikte Türkiye’den Almanya’ya işçi
göçleri başlamıştır. Almanya’ya göç eden kişilerin yaşadığı kimlik sorunları da bu tarihle birlikte
başlamıştır. Değişen toplumsal koşullarla beraber ataerkil aile düzeninde çatlaklar oluşmuş ve
bu değişimden en fazla etkilenen kadın göçmenler olmuştur. Gerek işçi olarak gerekse aile
birleştirmesi yoluyla yurt dışına giderek yaşamaya başlayan kadınlar ilk zamanlarda yine
ataerkil kurallar içerisinde yaşamlarını sürdürseler de çalışma hayatına başlamaları kadınların
ataerkil düzenden kopuşlarını hızlandırmıştır. Göçmen kadınların yeni ülkede yeni bir düzende
kimliklerini yeniden inşa etmeye başlamışlardır. Özellikle ekonomik olarak özgürleşen kadın,
aile içindeki konumunu yeniden inşa ederken yeni bir ülkede kimliğini de yeniden inşa etmeye
başlamıştır. Başlangıçta geçici olarak planlanan göçün zaman içerisinde kalıcı olması da kadının
kimlik inşasının değişimini hızlandırmış ve ataerkil düzenin geri dönülmez bir şekilde
parçalamıştır. Yaşanan toplumsal olaylardan ayrı düşünülemeyecek olan sinemada da göç
konusu işlenmeye başlamıştır. Sinemada göç olgusu işlenirken göçmen kimliğinin inşası da yine
kentleşme, sanayileşme ve toplumsal dönüşüm çerçevesinde işlenmiş ve göçmen kadının kimlik
inşası da filmlerde yer almıştır. Bu çalışmada göçmen kadının sinemada nasıl temsil edildiği ve
göçmen kadın kimliğinin nasıl değiştiği incelenecektir. Bu değişim incelenirken farklı
zamanlarda çekilmiş 3 film (Almanya Acı Vatan, Yaşamın Kıyısında ve 40 Metrekare Almanya)
Filmleri örneklem olarak seçilmiştir.
Anahtar Kelimeler:Sinema, Göç, Kadın, Kimlik
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ERKEK YAŞAM TARZI DERGİLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ VE DERGİLERDEKİ ERKEKLİK
TEMSİLLERİNİN ANALİZİ: GQ, ESQUİRE VE MEN’S HEALTH ÖRNEĞİ
KADRİYE ONBAŞ*
SERNUR KARAOĞLU**
ÖZET
Dergiler, modern toplumlarda bireylerin öz kimliğini şekillendirici ve anlamlandırıcı işlevlere
sahip medya araçlarıdır. Günümüzde sayısı giderek artan erkek yaşam tarzı dergileri, erkeklik
çalışmaları kapsamında erkeklik kimliklerinin ve hegemonik erkekliğin sunumu bakımından
irdelenmesi gereken bir mecradır. Erkek yaşam tarzı dergilerinde kullanılan temsiller aracılığıyla
erkekliğin inşası gerçekleşmekte ve erkeklik kimlikleri şekillenmektedir. Dergilerin sunduğu
içerik ve temsiller, yeni ve modern erkeklik biçimlerinin oluşmasını sağlanmaktadır. Önceleri
kadınlar ile özdeşleştirilen tüketim alanına erkeğin de dâhil olmasıyla birlikte erkek dergileri,
modern erkekliğin yaratılmasına hizmet etmesinin yanı sıra, erkekleri tüketime yönlendirme
işlevine sahip medya araçları haline gelmiştir. Erkek yaşam tarzı dergileri, erkekleri tüketim
alanına çekmekte ve dergideki temsiller aracılığıyla ideal erkeğin sunumunu gerçekleştirmektedir.
İdeal erkeklik biçiminin okurlara empoze edildiği dergilerde, erkeklere nasıl erkek olmaları
gerektiği, ne giymeleri, ne yemeleri ve karşı cinse nasıl davranmaları gerektiği konusunda birçok
tavsiyeler bulunmaktadır. Bu öneriler, okurların bilinçaltına işlemekte ve zamanla erkeklerde
dergideki ideal erkeğe benzeme arzusu uyandırmaktadır. Çalışmada, öncelikle erkek dergilerinin
ortaya çıkış süreci ele alınacak ve dergi içeriklerinde öne çıkan temalar incelenecektir. Daha sonra
dergilerdeki erkeklik temsilleri ele alınarak ideal erkeğin nasıl sunulduğu irdelenecektir. Bu
amaçlar doğrultusunda Türkiye’de yayın hayatına devam eden 3 önemli erkek dergisi (GQ,
Esquire, Men’s Health), içerik çözümlemesi yöntemiyle incelenecektir. Çalışma bulguları,
temsillerin kaslı, kariyer sahibi, zevkli, modadan anlayan erkekler olduğunu göstermiştir. Bu
anlamda dergiler, erkeklerin olmak istediği görüntüyü -ideal erkekliği- erkeklere ileten araçlar
konumundadır. Ayrıca, erkek temsillerinin moda reklamlarında sıklıkla kullanımı, dergilerinin
erkekleri birer tüketim nesnesi haline dönüştürdüğünü ve erkeklerin tüketim alışkanlıklarının bu
dergiler aracılığıyla şekillendiğin göstermiştir. Temsillerin bedensel gösterimlerine bakıldığında
ise, dergilerin ideal erkek bedeni söylemine dönük hizmet ettiği görülmüştür. Kadın temsillerine
bakıldığında ise, kadınların cinsellik faktörü kullanılarak arzu nesneleri halinde temsil edildikleri
saptanmıştır. Bu çalışmanın, son yıllarda ilginin arttığı erkeklik incelemeleri alanına, erkek
dergilerinin ortaya çıkış sürecini ele alarak ve dergilerde erkekliğin temsil şekillerini içerik analizi
yöntemiyle aktarması açısından katkı sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Erkek dergileri, Erkeklik temsilleri, Hegemonik erkekli
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜRLEŞME STRESİ DÜZEYLERİNE İLİŞKİN
NİCEL BİR ARAŞTIRMA
MUSTAFA AKDAĞ*
ÖMER FARUK KOÇAK**
ÖZET
Günümüzün en önemli olgularının başında uluslararası göç gelmektedir. İnsanların bulundukları
ülkeleri ekonomik, politik, etnik, dini vb. gibi zorunlu durumlardan dolayı terk etmeleri göçün en
temel sebepleri arasında sayılmaktadır. Bunun yanında, turizm ve eğitim amacıyla insanların
farklı ülkelere göç etmesi, diğer önemli göç sebepleridir. Farkı unsurlardan beslenen göç
hareketleri sonucu, aynı coğrafya üzerinde farklı etnik ve kültürel kimliğe sahip insan kitleleri
ortaya çıkmakta ve bu yapıya sahip ülkelerde homojen bir nüfus yapısı söz konusu olmamaktadır.
Çoğulcu toplumlar olarak adlandırılan ve farklı kimliklere ev sahipliği yapan ülkelerin en temel
özelliği; kültürlerarası iletişim için önemli bir zemin hazırlamalarıdır. Uluslararası eğitim
imkânlarının önemli ölçüde arttığı günümüzde kültürel temasın baş aktörleri uluslararası
öğrencilerdir. Öğrencilerin dâhil oldukları yeni toplumsal yapı içerisinde yaşanılan belirsizliği
azaltabilmeleri, toplumun kültürel kodlarını öğrenebilmeleri, kültürel unsurlara karşı tutum ve
davranışlar geliştirebilmeleri önem arz etmektedir. Ancak farkı kültürel geçmişe sahip
öğrencilerin, kültürlerarası geçiş süreci zaman zaman problemli durumlar ortaya
çıkarabilmektedir. Kültürleşme stresi olarak adlandırılan bu olumsuzluklar, öğrencinin yeni
toplumsal yaşamına uyumunu zorlaştırabilmekte, akademik başarısını düşürebilmekte, sosyal
yaşamdan izole olmasına neden olabilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada; Türkiye’de farklı
üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin kültürleşme stresi düzeyleri tespit edilmiştir.
Çalışmada, uluslararası öğrencilerin kültürleşme stresi düzeyleri, dil yetersizliği, sosyal izolasyon,
algılanan ayrımcılık, akademik baskı ve aileye karşı suçluluğu içeren beş alt boyut bağlamında ele
alınmıştır. Elde edilen sonuçlar, uluslararası öğrencilerin kültürleşme stresi düzeylerinin orta
seviyede olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin özellikle sosyal izolasyon ve ayrımcılık
anlamında düşük seviyede kültürleşme stresine sahip oldukları sonucu elde edilmiştir. Bununla
birlikte uluslararası öğrencilerin en yüksek düzeyde stres bildirdikleri faktör ise aileye karşı
suçluluktur.
Anahtar Kelimeler: kültürleşme, kültürleşme stresi, uluslararası öğrenciler
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IDENTITY CONSTRUCTION ON NEWS PHOTOS: A SEMIOTICS ANALYSIS
ABOUT THE SYRIAN IDENTITY
İBRAHİM ETEM ZİNDEREN*
ABSTRACT
Sociologically, the existence or emergence of identities is based on a construction process. The
issues such as how, from where, by who and for what the identities are produced are shaped by
various elements such as history, geography, biology, collective memory, power and media. There
elements are processed according to social conditions and cultural projects within the framework
of space-time, meaning is created for identities and the process about construction of identity is
shaped by different factors. The media, which is an important part of this process, has a significant
impact on the spreading of various identities, pushing them to the background and creating a
perception about these identities. This feature of media, which is at the center of the socialization
process today, points to creating an "exclusion" based on differences by defining the identity
according to another identity, with an "inclusion" defining the common living spaces and forms
related to identity and construction of identity. Media, with this aspect, provide resources for the
construction of identity within the categorization of "we" and "they". Especially the contents that
draws the boundaries of identity categories through certain representations in the news can
create "I/we" and "others" areas through labeling about identities. In the creation of this area,
photographs that attract more attention compared to text and that ensures the message to be
imprinted by structuring the visual memory are of great importance as a complementary element
of news text. Therefore, the process of creating meaning that draws boundaries on the identities
through news and news photographs is effective in reconstructing certain identities and getting a
response for the new definitions about these identities from the society based on the perception
created. In this context, in this study in which the photographs in the news themed as 'Syrian' on
the mostly clicked three news sites are examined, a framework is intended to put forward about
the way "Syrian identity" is handled and on which platform this identity is constructed. In the
study whose conceptual framework is formed on the issues such as news, news photography,
identity and construction of identity, semiotics analysis is used a method.
Keywords:News, news photography, identity, construction of identity, semiotics.
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THE EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON ORGANIZATIONAL
IDENTIFICATION WHEN VOICE BEHAVIOUR IS IN MEDIATING ROLE: MODERATING
ROLE OF LEADER MEMBER-EXCHANGES
ÖZGÜR DEMİRTAŞ*
SERMED DOĞAN**
ABSTRACT
The concept of leadership serves as a supportive role model for expressing subordinates concerns
and presenting their ideas about solution recommendations. Transformational leadership can
play a key role in voicing in terms of reducing subordinates anxiety, motivating inovation and risktaking and triggering high quality relationships output. The concept of transformational
leadership can be based on inspring their subordinates, erabling and improving the use of their
abilities at highest level. Accordingly, transformational leadership likely to have an impact on
strengthening subordinates voice behavior. Transformational leadership in the sense of
organizational identification undertakes to increase the efforts of subordinates to higher levels
than the ones exhibited and to examine the development of subortinates as well as focus on the
needs of to create new horizons as training gains and role models. Accordingly, it examines the
quality of leader member-exchange, which plays a moderating role in determining the mediating
of transformational leaders in voice behavior in influencing sense of belonging and revealing the
influence of leaders on subordinates.
Keywords: Transformational Leadership, Voice Behavior, Organizational Identification, LeaderMember Exchange
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READING THE CITIZENS' DEMANDS IN THE DELIVERY OF PUBLIC SERVICES ON
E-GOVERNMENT APPLICATION: AN INVESTIGATION ON THE MOST USED SERVICES
VOLKAN GÖÇOĞLU*
ABSTRACT
The use of internet and technology in the provision of public services and beyond this, the turning
of public services and their deliveries to more efficient, efficient and quality way are among the
pioneering principles of today's public administration approach. Such understanding in this
direction has emerged with the New Public Management which entered the public administration
as a new trend in the 1980s and aimed to adapt the principles of the private sector business
approach based on efficiency and practicality to the public administration. The development of
the understanding has been possible by the New Public Service approach, which criticized New
Public Management and focused on the concepts of public service and public interest. Egovernment is the most widely used platform in recent years to provide the citizen this efficient,
practical and public benefit based delivery in these two approaches. This platform enables citizens
to receive a fast, high quality and uninterrupted service from the government, while providing the
government significant gains and savings in terms of both efficiency and cost in bureaucratic
transactions within and between institutions. E-government applications are provided via egovernment portal in Turkey since 2008. Citizens can easily access this platform through their
computers and smart phones for seven days and twenty-four hours. Over the years, both the
number and quality of public services provided through this platform have continuously
increased. This study analyzes the 20 most used practices by citizens on the E-government
platform. The analysis includes in which public service area these applications are, and in which
ways they meet the needs of citizens. Within the framework of the findings to be reached in line
with the analysis, an effort was made to develop a foresight about which public services the
citizens would demand to receive easily on this platform in the future. In the conclusion of the
study, a number of suggestions about the issues that public service provision should focus on in
the future within the framework of this foresight are given.
Keywords: PublicService, Citizen, Demand, E-government, Turkey
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A QUALITATIVE INVESTIGATION OF HYBRID MANAGEMENT FROM HEALTH
MANAGERS PERSPECTIVE
TUĞBA BAYNAL DOĞAN*
ÖZGÜR DEMİRTAŞ **
ABSTRACT
The concept of hybrid management which is formed by the concequence of business people
working a different field from educational field have taking, is a comman situation in healthcare
institution management. Within the context of this concept which has importance by health
institutions aims to explain hybrid managers process of being manager, their identity prefence,
the problems they face, their perceptions of necessity in managing health and their wage
satisfaction without exception of professional identity. Within scope of study conducted semistructured interview with ten managers. In the analysis of the data obtained as a result of the
interview is implemented thematic analysis bu using NVivo 12 program. As a result of the study,
suggestions have been made orianted towards the management system of health institutions.
Keywords: Hybrid Management, Profession Identity, Work Identity, Health Institutions

88

*Phd.

Student, Kayseri Üniversitesi İnstitute of Graduate Education, baynaltugba@gmail.com
Kayseri University, Develi Faculty of Social ve Human Sciences, ozgurdemirtas@kayseri.edu.tr

**Assoc.Prof.Dr.,

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TURİZM YÖNETİMİNDEKİ KULLANIMINA YÖNELİK
GÜNCEL MESELELER
EMRAH BİLGİÇ*
M.FEVZİ ESEN**
ÖZET
Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eş zamanlı olarak firmaların iş süreçlerinde
Bilişim Sistemlerini (BS) kullanımını da arttırmaktadır. Bilişim Sistemleri insanların, bilgisayar
donanımlarının, iletişim ağlarının, veri kaynaklarının ayrıca kurumlarda bilginin elde edilmesini,
paylaşımını, yayılmasını ve saklanmasını sağlayabilecek politikalar ve prosedürlerden
oluşmaktadır. Bazı yeni tanımlarda Bilişim Sistemlerinin görevlerinin arttığı gözlenmektedir,
örneğin: karar verme süreçlerini desteklemek, problem çözmek, karmaşık konuları görüntülemek
ve yeni ürü/hizmet geliştirmek. BS’nin kurumlarda çok yaygın olarak kullanılmasının sebebi,
günümüz küresel rekabet ortamındaki firmaların iş süreçlerinde çok hızlı ve doğru kararlar
alması gerektiğinden kaynaklanmaktadır. BS’nin turizm sektöründe kullanımı günümüzde
oldukça yaygındır. Bunun sebebi ise firmaların müşterileri ve çalışanları hakkındaki kayıtlarını ve
satışla alakalı işlem kayıtlarını bu sistemler sayesinde tuttukları ve bu kayıtları örneğin, internet
aracılığıyla pazarlama yaparken yoğun olarak kullanmasıdır. Ayrıca firmalar küresel rekabet
ortamında tutunabilmek için BS ile yeni ürünler geliştirebilir ve yeni iş modelleri kurabilirler. Bu
çalışmada son yıllarda Turizm Yönetimi ve Bilişim Sistemleri konusu hakkında saygın uluslararası
dergilerde yazılmış olan akademik makaleler incelenerek alanla alakalı güncel uygulamalar ve
meseleler tespit edilecektir. Bu bağlamda Science Direct veri tabanındaki 2015 yılı sonrası için
ilgili makaleler ilgili anahtar kelimelerle (Bilişim Sistemleri, Karar Destek Sistemleri vb.)
incelendiğinde, çalışmaların şu başlıklar altında toplanması uygun görülmektedir: Firmaların veri
tabanlarının güvenliği ve müşterilerin gizliliği ile alakalı çalışmalar, internet ortamındaki verilerin
pazarlama ve yeni hizmetler sunma süreçlerinde nasıl kullanılacağına yönelik çalışmalar, internet
ortamındaki müşteri yorumlarının ve şikâyetlerin analizi, coğrafik bilgi sistemleri alakalı çeşitli
çalışmalar, sosyal medya analitiği ile şehirlerin çekiciliklerinin tespiti, akıllı turizm
destinasyonları, turizm yönetiminde dijitalleşme, bulut sistemlerin turizme uygulamaları,
otel/restoran seçimine yönelik çalışmalar, turist sayısı tahmin çalışmaları, otellerin bütçe
yönetimine, insan kaynakları yönetimine yönelik karar destek çalışmaları, müşteriye tatil
yeri/otel/restoran tavsiye eden sistemler, turist davranışını analiz eden sistemler.
Anahtar Kelimeler: Bilişim Sistemleri, Turizm Yönetimi, Karar Destek Sistemleri
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THE USE OF FOLK SONGS AS A CULTURAL TRANSFER TOOL AND INVESTIGATION OF THE
EFFECTS ON FOREIGN STUDENTS
KÜBRA MERVE TAŞ*
MUHAMMED MAZHAR ŞAHİN**
ABSTRACT
As the importance of Turkish among the world languages increased, the studies in the field of
teaching Turkish as a foreign language gained momentum. With the influence of the increasing
interest in Turkish culture by foreigners in recent years, the Turkish teaching business has been
moved to a different dimension. At the beginning of the desire to learn a language is to love culture
first, and then to gain the perspective of the society of the language learned. Culture and language
transfer are two areas that feed each other. It is possible to say that as the level of recognition of
a culture increases, the level of command of the language of that culture will increase. It can also
be argued that learning the culture of a language and knowing it will increase the inner motivation
to learn that language. Songs; it reflects our lifestyle, traditions, habits, values. The harmonious
elements and tunes that they contain can make them an effective teaching tool. The folk songs can
be a source for creative and entertaining activities. The inclusion of music in the teaching process
may also contribute to the increase of the motivation of foreign students to learn Turkish. The aim
of this study is to examine the effect of folk songs on students by using folk songs as a culture
transfer tool in teaching Turkish as a foreign language. The study was designed in accordance with
the case study method, which is one of the qualitative research methods. The study group consists
of students of Kırşehir Ahi Evran University TÖMER A2 level. In the study, semi-structured
interview questions were used as data collection tool. With the consultation of expert opinions,
the questions were provided in terms of content validity and language. Before applying to the
students' opinions, a teaching application was used in which folk songs were used as a basic tool.
The data of the study were analyzed by content analysis technique. As the data analysis process
continues, the stage of determining the findings and results of the research has not been
completed yet.
Keywords: Folk Songs, cultural transfer tool, investigation of the effects, foreign Students
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ÖĞRETMENLERİN MESLEKLERİ İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLARA İLİŞKİN
ANLAYIŞLARI
GÖKHAN IZGAR*
ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin eğitim, öğretim ve öğrenme kavramlarına ilişkin
algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesi ve kelime ilişkilendirme testi ile bilişsel yapılarının
ortaya çıkartılmasıdır. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma grubunu, 20192020 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda farklı branşlarda görev
yapan 45 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin adı geçen kavramlara ilişkin bilişsel
yapılarını belirleyebilmek için kelime ilişkilendirme testi ve bu kavramlarla ilgili algılarını ortaya
çıkartılabilmek için 3 adet açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu veri toplama aracı olarak
kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre
öğretmenler eğitime yönelik 24, öğretime yönelik 31 ve öğrenmeye yönelik 29 metafor
üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından eğitime yönelik 6, öğretime yönelik 7
ve öğrenmeye yönelik 7 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Öğretmenlerin büyük
çoğunluğu eğitimi süreç ve gelişim kavramları ile ilişkilendirmişlerdir. Çok az da olsa bir kısım
öğretmen eğitimi etkisi olmayan bir çaba olarak nitelemektedir. Diğer taraftan öğretmenlerin bir
kısmı öğretimi, öğrenmeyi gerçekleştiren etkinlikler/faaliyetler bütünü olarak algılarken önemli
bir oranda öğretmen de öğretimi öğrenme ve eğitim kavramlarını açıklayan metaforlar ile
ilişkilendirmişlerdir. Yine bazı öğretmenler öğrenmeyi bilgi, gelişim, tecrübe, ihtiyaç
kavramlarıyla ilişkilendirirken bazı öğretmenlerin de öğrenmeyi, öğretim ve araç kavramları ile
ilişkili metaforlarla açıklamaya çalışmaları düşündürücüdür. Söz konusu kavramlara yönelik
kelime ilişkilendirme testi sonucunda öğretmenlerin eğitime yönelik en çok “aile”, öğretime
yönelik en çok “süreç, merak, hayat”, öğrenmeye yönelik ise en çok “süreç, ilgi” kelimelerini
tekrarladıkları görülmüştür. Davranış, çaba, süreç, hayat kelimeleri her üç kavram için
öğretmenler tarafından tekrarlanan kelimelerdir. Sonuç olarak öğretmenlerin eğitime ilişkin daha
fazla kavramsal bilgiye sahip oldukları, önemli bir oranda öğretmenin ise öğretim ve öğrenmeye
ilişkin kavram yanılgısına sahip oldukları belirlenmiştir. Bu noktada öğretmenlerin öğretim
programlarına yönelik düşüncelerini ve uygulamalarını ortaya çıkaracak çalışmaların yapılması
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: eğitim, öğretim, öğrenme, kelime ilişkilendirme testi, metafor
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ANALYSIS OF DIGITAL ELEMENTS IN THE SOCIAL STUDIES COURSE BOOKS
SERPIL DEMİREZEN*
AHMET YILDIZ**
ABSTRACT
The main aim of this study is to analyse the digital elements that take place in the social studies
course books. Within the scope of the research, the digital elements that are in the 6 and 7th
grades social studies course books that have been issued by the Ministry of National education
and were used in the academic year 2018-2019 were analysed. The data that were obtained by
using the document analysis method of the qualitative research methods were analysed through
descriptive analysis. The purpose of use of the digital elements in the course books and whether
active access to the said digital elements is provided, was put forth in the research. As a result of
the research, it was found that as digital element, social studies course books contained QR codes
and general network addresses. It was found that the QR codes in the course books were placed
on the book covers and unit introduction pages to provide access to the Educational Informatics
Network (EBA) but the QR codes did not provide access to any content. The general network
addresses in the course books, however, were found to be used for the purpose of preparation for
the subject, giving examples and reinforcement of learning, and to be providing access to
addresses that belonged generally to the public institutions. In line with the findings of the
research and the body of literature, suggestions were made for effective use of digital elements in
the course books.
Keywords: Social Studies, course book, digital elements.
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YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİME İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ
MEHMET BAHAR*
DERYA ŞENOL**
MUSTAFA YILMAZ***
ÖZET
Günümüzde gelişen ve farklılaşan dünya standartları çerçevesinde her bireyin gereksinim
duyduğu sahip olması gereken temel bilgi ve beceriler de değişmekte, tutum, değer ve anlayışlara
ilişkin de önemli tartışmalar yapılmaktadır. Hangi ad altında sınıflandırılsa sınıflandırılsın farklı
alanlarda sahip olunması gereken iletişim ve sosyal beceriler, üst düşey düşünme becerileri,
yenilikçi ve girişimci düşünme gibi hususlar günümüz koşullarında yaşayan her bireyin kendi
yaşantısını devam ettirebilmesi ve karşılaştığı problemlere çözüm üretebilmesi açısından gerekli
yeterlikler kapsamında düşünülmektedir. Farklı alanlarda ve öğretim programlarında benzer
biçimde vurgulanan bu bilgi ve becerilerin kazanılması, tutum ve değerlerin içselleştirilmesi için
eğitim sürecinin her kademesinde devamlı revizyona gidilmektedir. Formel eğitim sürecinin en
önemli bileşeni olan öğretmenlerin de lisans eğitiminde aldıkları eğitimin yeterliği konusu farklı
çalışmalarda vurgulanmıştır. Fakat öğretmenlerin toplam sayısı ile karşılaştırıldığında küçük bir
azınlığa hitap eden lisansüstü eğitim de öğretmenlik mesleği için gerekli bilgi, beceri, tutum değer
ve anlayışların gelişmesinde önemli role sahiptir. Bu araştırmanın amacı lisansüstü eğitim alan
öğretmen veya öğretmen adaylarının aldıkları lisansüstü eğitime ilişkin görüşlerinin
belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 8 farklı üniversitenin Eğitim Bilimleri veya Sosyal
Bilimler Enstitüsünde 6 farklı bilim dalında öğrenim görmekte olan yüksek lisans ve doktora
düzeyindeki toplam 35 lisansüstü öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2019-2020
akademik yılı güz dönemi sonunda, araştırmacılar tarafından oluşturulan ve altı açık uçlu sorudan
oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın modeli genel
tarama modeli olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler iki araştırmacı tarafından içerik analizi
aracılığıyla analiz edilmiş, görüş birliği sağlanarak her bir soruya ilişkin kategoriler ve frekanslar
belirlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda lisansüstü öğrenciler, lisansüstü eğitim sürecinin
kişisel gelişimi sağladığı, bireysel çaba ve araştırma yapmayı gerektirdiği, lisansüstü eğitimin
kişisel ve akademik gelişim, bakış açısı ve beceri kazanma açısından beklentileri karşılamasına
karşın derslerin yetersiz olduğuna ilişkin görüş belirtmişlerdir. Katılımcıların %80’i kişisel ve
mesleki gelişim doğrultusunda güncel ve nitelikli birey olabilmek adına lisansüstü eğitimin gerekli
olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılar araştırma yapma, bireysel sorumluluk, kapsam, içerik ve
öğretmenler ile iletişim noktasında lisansüstü eğitimin lisans eğitiminden farklılaştığını,
lisansüstü eğitimin bireye statü, özgüven, kişisel gelişim, bakış açısı ve beceri kazandırmakla
birlikte, mesleğe geç başlama, ekonomik zorluk ve stres gibi zorluklara neden olabileceğini ifade
etmişlerdir. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğu doktora eğitimini gerekli gördüğüne ve almayı
düşündüğüne yönelik görüş belirtmişlerdir. Elde edilen bulguların lisansüstü eğitimde yeterlik
bağlamında sürece etkileri tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:Lisansüstü eğitim, içerik analizi, lisansüstü öğrenci
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SAĞLIK BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN LİTERATÜR TARAMASI İLE GÜNCEL DURUMU
EMRAH BİLGİÇ*
ÖZET
Günümüz Büyük Veri çağında her alanda olduğu gibi, sağlık alanında da çok yüksek hacimlerdeki
verilerden söz etmek mümkündür. Bu veriler genel olarak, teknoloji ve bilimle paralel olarak
gelişen, büyüyen veya sayıları hızla artan hastaneler ve diğer sağlık kurumlarında ortaya çıkan
verilerden/bilgilerden oluşmaktadır. Sağlık hizmetlerinde çalışan doktorların, hemşirelerin,
yöneticilerin ve diğer personellerin verileri, hastaların, hastalıkların, hastalıkların tanı
yöntemlerinin verileri, sağlık hizmetlerinde kullanılan farklı elektronik cihazların bıraktığı veriler,
sağlık sigortacılarının ve eczanelerin verileri sayesinde yapısal, yarı-yapısal ve yapısal olmayan
çok büyük hacimli veriler ortaya çıkmaktadır. Bu husus, Sağlık Yönetimi alanının ne kadar zor ve
karmaşık bir süreç olduğunun da bir göstergesidir. Sağlık Bilişim Sistemleri (SBS), sağlık alanını
ilgilendirebilecek her türlü veriyi/bilgiyi yönetebilecek geniş çerçeveli sistemleri kastetmektedir.
Veri/bilgi yönetimi her türlü veri/bilgi elde etme, saklama, yönetme ve dağıtma işlemlerini içeren
geniş kapsamlı bir iş olup, ortaya çıkan veriler/bilgiler bahsedildiği üzere sadece hastalara ait
tıbbi veriler/bilgiler değil, sağlık kurumundaki satın alma biriminden insan kaynaklarına,
finanstan lojistiğe kadar bütün süreçlerle alakalı veriler/bilgilerdir. Dolayısıyla SBS’nin amacı
bahsedilen verilerin/bilgilerin doğru yönetilmesini sağlayarak hastalara daha iyi hizmet vermek,
daha kısa sürede hastalık teşhisi koymak ve onları doğru yöntemlerle tedavi etmek, ayrıca tıbbi
araştırma geliştirme faaliyetlerine destek olmak ve daha doğru sağlık politikaları yapmaya destek
sağlamaktır. Bu bakımdan SBS işletme, fen bilimleri ve bilişim teknolojileri alanlarını
kapsamaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda SBS alanında akademik dergilerde yayınlanmış olan
makaleler Science Direct veritabanından 2015 yılı ve sonrası yayınlanan derleme türündeki
makaleler süzülerek literatür taraması yöntemiyle incelenmiş olup, ilgili alanın güncel durumu
tespit edilmiştir. Bu bağlamda, güncel çalışma konularının şunlar olduğu tespit edilmiştir:
Sistemlerin sağlık kurumlarına nasıl adapte edileceği ve nasıl uygulanabileceği konuları, veri
gizliliği ve güvenliği ile ilgili konular, elektronik kayıtlar sayesinde tıbbi kararların nasıl
desteklenebileceği, SBS ile ilgili uluslararası standartların oluşturulması, sistemlerin ne kadar
etkin olduklarının ölçümü (maliyet, kalite, zaman açısından) ve sistemlerin değerlendirilmesi,
yenilikçi mobil aplikasyonların oluşturulması (M-sağlık), kullanıcıların tatmini, memnuniyeti,
tutumları, sağlık bilgilerinin diğer kurumlar ile paylaşımı, Büyük Veri Analitiği çalışmaları, Yapay
Zekâ ve Akıllı Sistemler çalışmaları, sağlıkta bilişsel işleme çalışmaları, medikal nesnelerin
interneti çalışmaları, sigortacıların ve eczanelerin SBS’deki faaliyetlerinin iyileştirilmesi, tele-tıp
çalışmaları, bulut bilişim teknolojisinin sağlık sektöründe kullanımı ve ilgili yasa ve kanunların
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Bilişim Sistemleri, E-Sağlık, Sağlık Yönetimi
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BÜYÜK SELÇUKLU SULTAN’I ALPARSLAN’IN ANADOLU FETİH GÜZERGÂHININ KÜLTÜREL
MİRAS ROTASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
ELVAN ESER*
VELİ ULAŞ ASMADİLİ**
ÖZET
Kültürel birikim; çağlardan çağlara, insandan insana aktarılarak aynı coğrafyanın mamur hale
getirilmesiyle gerçekleşir. Dahası kültür hatırlanabildiği ve korunarak değerli kılındığı sürece bir
öncekinin bir sonrakine aktarabildiği bir mirastır. Ancak yeryüzünde pek az coğrafya bu mirastan
hissesine düşeni alabilmiştir. Bu noktada Anadolu neredeyse insanlık kadar eski olan tarihiyle
kültür bakiyesini zenginleştirmiş ve malik olduğu zenginliği miras statüsüne eriştirmiştir. Dahası
Anadolu sahip olduğu bu zenginlik ile başta tarih meraklıları olmak üzere birçok kişiyi kendisine
maşuk bırakmıştır. Öyle ki, bu zenginlik değişen dünya düzeniyle birlikte pek çok sektör için ticari
bir meta hüviyeti kazanmaya başlamıştır. Bu sektörlerin başında hiç şüphesiz ki turizm
gelmektedir. Gerçekten de turizm paydaşları özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren kültürün
pazarlanabilen bir meta olduğuna karar vermiş ve kültüre dayalı rotalar oluşturarak sektöre ivme
kazandırmaya çalışmışlardır. Ancak başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok yerinde
uygulana gelen kültür rotası seyahatleri kültürel birikim noktasında büyük bir zenginliğe sahip
olan Türkiye’de emsallerine göre sınırlı kalmıştır. Bu nedenle disiplinler arası nitelikte olan bu
çalışmada modern Türkiye’nin sınırları dâhilinde pek çok kültür rotası çizilebileceği
öngörülmüştür. Dahası bunlar arasında Türk-İslam Rotası’nın coğrafi olarak Orta Asya’dan
başlayıp Anadolu üzerinden Avrupa’ya kadar götürülebileceği vurgulanarak özellikle Büyük
Selçuklu Sultan’ı Alparslan’ın Malazgirt Zaferi öncesi Anadolu’da gerçekleştirdiği fetih güzergâhı
üzerinden hareketle bir kültür rotası önerisi sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelime: Sultan Alparslan, Kültür Rotası, Kültürel Miras
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ANİ TÜRKLÜK FESTİVALİ ÖNERİSİ
VELİ ULAŞ ASMADİLİ*
ELVAN ESER**
ÖZET
Paleolitik Çağ’dan bu yana insanoğlu için bir mesken olarak tercih edilen Kars siyasi tarihle
birlikte Kafkasya ve Anadolu arasındaki bağı sağlayan ana hat üzerinde yer almasının yanı sıra
ismiyle müsemma bir biçimde Anadolu’nun giriş kapısı olarak da vazife yapması sebebiyle jeostratejik önemini uluslararası boyuta taşımıştır ve modern Türkiye’nin serhat şehri olarak tarihi
ve stratejik konumunu bugünde devam ettirmektedir. Dahası kent Türk tarihi adına salt bugün
için değil binyıllardır değerlidir. Zira Türklerin Orta Asya’danbaşlayarak Anadolu üzerinden
hareketle Avrupa’ya uzanan yayılımlarında onları Anadolu’ya ulaştıran kilitli kapı Kars olmuştur.
1064 yılında Türkler için o kapıyı açan kişi Büyük Selçuklu Sultan’ı Alparslan olsa da tarihi
bulgular Türklerin Kars ilindeki varlıklarını MÖ. 3 bine kadar götürmektedir. Bu veri Anadolu’nun
Kars özelinde yaklaşık 5 bin yıldır Türk yurdu olduğunu göstermesi adına önemli olduğu gibi Türk
Milleti nezdinde Kars’ın taşıdığı öneme de işaret etmektedir. Ayrıca Kars ili bünyesinde
barındırdığı Ani ile salt Türk tarihi adına değil dünya tarihi ve kültürü adına da önemli olduğunu
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girerek tescilletmiştir. Tüm bu önemine binaen Turizm sektörü
tarafından da değer gören Kars/Ani önemli bir destinasyon olma yolunda ilerlemektedir. Bu vesile
ile disiplinler arası nitelikte olan bu çalışmada kentin turistik değerini artırmak adına Ani Türklük
Festivali yapılması önerilmiştir. Zira şehrin 5 bin yıllık Türk tarihini sistematik bir festival
aracılığıyla dünyaca tanınan Ani üzerinden Türk Dünyasına tanıtmak gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kars, Ani, Türklük Festivali, Turizm
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KAYGILARI
MEHMET ÖZCAN*

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin kariyer kaygı düzeylerinin saptanmasıdır. Bu
amaçla ortaöğretim öğrencilerinin kariyer kaygı düzeyi ve bu düzeyin, cinsiyet, gelecekteki
mesleğe karar vermiş olma durumu, kendini tanıma durumu, seçeceği meslekle ilgili bilgi sahibi
olma durumu ve meslek seçiminde etkili olan faktörler açısından hangi oranda etkilendiği
araştırılmıştır. Çalışma nicel bir araştırma olup tarama modelindedir. Araştırma örneklemi 20172018 eğitim öğretim yılında bir devlet okulunda eğitim alan toplam 207 lise öğrencisi katılımcı ile
yapılmıştır. Araştırmada Gündüz ve Yılmaz (2016) tarafından geliştirilen kariyer kaygısı ölçeği
kullanılmıştır. Araştırmanın analiz sürecinde verilere Mann Whitney U testi, t testi, Tek Yön
ANOVA testi ve Kruskal Wallis H Testi uygulanmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi .05 olarak
belirlenmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde araştırmaya cinsiyete göre
135 (65.2) kadın 72 (34.8) erkek öğrenci katılım göstermiştir. Gelecekteki mesleğine 158 (76.3)
öğrenci karar vermiş, 49 (23.7) öğrenci ise karar vermemiştir. Kendini nasıl nitelendiririsin
sorusuna 95 (45.9) öğrenci gerçekçi, 35 (16.9) öğrenci araştırmacı,14 (6.8) öğrenci sanatçı, 41
(19.8) öğrenci sosyal, 17 (8.2) öğrenci girişimci ve 5 (2.4) öğrenci geleneksel olarak
nitelendirmiştir. Araştırma bulgularına göre lise öğrencilerinin kariyer kaygısı ortalama puanı
3.46 bulunmuştur. Bu sonuç lise öğrencilerinin yüksek düzeyde kariyer kaygısı yaşadığını ifade
etmektedir. Lise öğrencilerinin kariyer kaygısı düzeyleri arasında cinsiyet değişkenine göre
anlamlı bir farklılık yoktur, gelecekteki mesleklerini seçmiş olmaları değişkenine göre kariyer
kaygısı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır, kendi nitelendirme durumu değişkenine
göre kariyer kaygısı düzeyleri arasında anlamlı farklılık vardır, seçeceği meslek hakkında bilgisi
olma değişkenine göre kariyer kaygısı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır ve meslek
seçiminde etkilenme değişkenine göre kariyer kaygısı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
vardır.
Anahtar Kelimeler: lise, öğrenci, kariyer, kaygı
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN BİLİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

ASLI SAYLAN KIRMIZIGÜL*
MUSTAFA HAMALOSMANOĞLU**
ESRA KIZILAY***
ÖZET
İlkokul 3 ve 4. sınıflarda fen bilimlerine ilişkin bilgi vermesi gereken öğretmenlerin bugünün sınıf
öğretmeni adayları oldukları düşünüldüğünde, sınıf öğretmenliği lisans programından mezun
olan bireylerin fen bilimlerine ilişkin doğru bilgilere sahip olmaları büyük önem arz etmektedir.
Bu bağlamda araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimlerine ilişkin görüşlerinin
incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmaya 2019-2020 öğretim yılının güz döneminde bir
üniversitenin sınıf öğretmenliği lisans programında öğrenim görmekte olan 66 üçüncü sınıf
öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının seçiminde “Fen Öğretimi” dersini almış
olmaları ve gönüllülükleri esas alınmıştır. Veriler üç adet açık uçlu sorunun yer aldığı bir anket
aracılığıyla toplanmıştır. Öğretmen adaylarına sırası ile şu sorular yöneltilmiştir: “Fen nedir?”,
“Fen bilimlerinin amaçları nelerdir?”, “Fen bilimlerinin konusu nedir?”. Veriler içerik analizi ile
analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara ait frekans ve yüzde dağılımları yorumlanmıştır. Elde
edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının fen kavramını genellikle canlı ve cansız varlıkları
inceleyen bilim dalı olarak tanımladıkları görülmüştür. Öğretmen adaylarının büyük bir kısmı fen
bilimlerinin temel amaçlarının doğayı anlamak ve günlük hayatta gerçekleşen olayları açıklamak
olduğu görüşündedir. Sınıf öğretmeni adayları fen bilimlerinin konusu olarak genellikle canlılar,
insan ve evren kavramlarına yer vermiştir. Buna ek olarak cansızlar, madde, fizik, kimya, biyoloji
ve doğa cevaplarını veren çok sayıda öğretmen adayı bulunmaktadır. Elde edilen bulgulara göre,
sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimleri ile ilgili genel bir bilgiye sahip oldukları sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: fen bilimleri, öğretmen yetiştirme, sınıf öğretmeni adayları
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TÜRKİYE’DE ERTELEMEYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ:
SİSTEMATİK BİR DERLEME
AYŞE FİKRİYE SARSIKOĞLU*
ÖZET
Erteleme, tamamlanması gereken işlere başlamayı ya da bu işleri bitirmeyi sonraya bırakma,
geciktirme olarak tanımlanmaktadır. Erteleme, günlük yaşam görevlerinin, kariyer ile ilgili
görevlerin ya da akademik görevlerin ertelenmesi şeklinde olabilmektedir. Pek çok kişiyi yaşamın
farklı alanlarında etkileyen yaygın ve insanlık tarihi kadar eski bir duruma karşılık gelmektedir.
Buna rağmen araştırmacıların dikkatini çekmesi 20. yüzyılın son çeyreğinde gerçekleşmiştir.
Erteleme ile ilgili araştırmalar yurtdışı literatürde 1970’li yıllarda başlarken yurtiçi literatürde ilk
araştırmalar ancak 2000’li yılların başında yapılmıştır. Araştırmalar ertelemenin çok nedenli
olduğunu, tekrarlayan bir yapı gösterdiğini, suçluluk, yetersizlik, stres ve kaygı gibi sonuçlar
doğurduğunu göstermektedir. Her yaştan bireyi ilgilendiren ve etkileyen bu davranışın
nedenlerinin ve sonuçlarının anlaşılması önem taşımaktadır. Bu çalışmada, erteleme ile ilgili
Türkiye’de yapılan araştırmaları sistematik bir şekilde incelemek ve bu konudaki araştırma
eğilimini ortaya koymak amaçlanmıştır. Sistematik inceleme için PRISMA (Preferred Reporting
Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) rehberi kullanılmıştır. Literatür taraması beş
veri tabanında (Science Direct, Sage Journals Online, Ulakbim, Dergi Park ve SOBİAD) yıl
sınırlaması olmaksızın yapılmıştır. Tarama çeşitli anahtar kelimeler kullanılarak (procrastinate,
procrastination, academic procrastination, erteleme) İngilizce ve Türkçe dillerinde, 2019 yılı
Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Tarama neticesinde ulaşılan makaleler dâhil etme ve
çıkarma kriterleri doğrultusunda incelenerek araştırmaya dahil edilecek makaleler seçilmiştir. Bu
makaleler yıl, çalışma grubundaki katılımcıların gelişim dönemleri, çalışma grubunun özellikleri,
ertelemeyi ölçmede kullanılan ölçme aracı ve erteleme ile ilişkisi incelenen değişkenlere göre
incelenmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre araştırmaların en çok 20142019 yılları arasında ve sıklıkla genç yetişkinlik dönemindeki katılımcılarla gerçekleştirildiği
görülmektedir. Araştırmalarda sıklıkla öz-yeterlik, internet bağımlılığı, mükemmeliyetçilik,
denetim odağı ve kişilik özellikleri değişkenlerinin ele alındığı görülmektedir. Sonuçlar, ilgili
literatür çerçevesinde tartışılarak gelecekte yapılacak teorik ve uygulamalı araştırmalara yönelik
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Erteleme Eğilimi, Akademik Erteleme, Sistematik Derleme
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MEASUREMENT OF ATTITUDES OF GRADUATE SCHOOL OF SCIENCE AND PRIMARY
SCHOOL TEACHER CANDIDATES ABOUT NANOTECHNOLOGY
EMİNE ÖZMEN KOÇ*
ÖMER EYÜBOĞLU**
ABSTRACT
With the developing technology, the transfer of science in digital and virtual age as a product to
our current and future life is nanoscience and nanotechnology. Since all individuals are likely to
face these issues in the near future, the awareness of nanoscience technology and the need for
nanoscience technology education are increasingly important. While nanoscience and
nanotechnology enlighten today's life by adding quality and convenience, nanoscience and
nanotechnology education is required for prospective science teachers who will convey this
awareness to future generations. Nanoscience includes researches and technological
developments at this scale, measuring, modeling and arranging structures between 0.1nm and
100nm to serve its purpose. Nanotechnology is called application-oriented nanoscience. This
research was carried out with 38 students who were candidates of Kırşehir Ahi Evran University
4th grade science teacher candidates in order to determine the attitudes of 4th grade science
teacher candidates on nanoscience and nanotechnology in the 2019-2020 academic year. Within
the scope of the research, a 5-week nanoscience and nanotechnology information presentation
was made. The “Nanotechnology Attitude Scale” developed by Eser Elçin and Şenel Özer in 2018
was applied. In this quantitative study, descriptive analysis was used to analyze the data. The
results of the research will increase the quality of education and will guide future teachers,
curriculum makers and experts on the subject.
Keywords:nanoscience and nanotechnology, science education, attitude
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE HİZMETKÂR LİDERLİK DÜZEYLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ
HAYRİYE YAVUZ*
REFİK BALAY**

ÖZET
Bu araştırmada Kırşehir il merkezinde ve ilçelerinde resmi ve özel tüm düzeylerdeki okullarda
çalışan yöneticilerin örgütsel bağlılıkları ve hizmetkâr liderlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya
konulmuştur. Yapılan araştırmada Kırşehir il sınırları içinde 315 okul yöneticisi ile analiz sürecine
devam edilmiştir. Okul yöneticilerinin örgütsel bağlılık algılarına ilişkin verileri toplamak
amacıyla Balay (2000) tarafından geliştirilen ‘’Örgütsel Bağlılık Ölçeği”
kullanılırken,
yöneticilerin hizmetkâr liderlik algılarına ilişkin verileri toplamak amacıyla Abdurrahman Ekinci
(2015) tarafından geliştirilen ‘’Okul Müdürlerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları Ölçeği’’
kullanılmıştır.Veri toplama araçları 2018-2019 öğretim yılı 2. yarıyıl döneminde ve 2019-2020
eğitim-öğretim yılı 1.yarıyıl döneminde kasım ayı sonuna kadar uygulanarak verilerinin
çözümlenmesinde SPSS uygulamasından yararlanılmıştır. Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Okul
Müdürlerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları Ölçeği‘ne ait güvenirlik analizleri tekrar yapılmış
ve Cronbach Alpa iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frakans,
aritmetik ortalama ve standart sapma teknikleri kullanılarak belirlenen alt amaçlara cevap
bulmak amacıyla müdürlerin yönetim tarzı ve örgütsel bağlılıklarının yaş, kıdem, cinsiyet, medeni
hal, branş, okul düzeyi ve lisansüstü eğitime göre değişip değişmediğini belirlemek amacıyla ikili
gruplarda t- testi, üç ve daha fazla gruplarda ise ANOVA test analizinden faydalanılmıştır. Ayrıca
müdürlerin örgütsel bağlılıkları ile hizmetkâr liderlikleri arasındaki ilişkinin yönü ve derecesini
ortaya koymak amacıyla korelasyon tekniği uygulanarak anlamlılık düzeyi 0.5 olarak
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre okul yöneticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri
cinsiyete, alana, yaşa, yüksek lisansa ve okul düzeyine göre farklılaşmazken; medeni duruma ve
hizmet yılına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Hizmetkâr liderlik düzeyi ise
cinsiyete, alana yaşa, hizmet yılına ve medeni duruma göre farklılaşma gösterirken; lisansüstü
eğitim ve okul düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Ayrıca, okul
müdürlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ve hizmetkâr liderlik düzeyleri arasında uyum ve
alçakgönüllülük boyutları hariç diğer tüm alt boyutları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: okul yöneticisi, örgütesel bağlılık, hizmetkâr liderlik
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESKİ TÜRK ESERLERİNE İLİŞKİN
TUTUMLARININ İNCELENMESİ

SALİH USLU*
ŞÜKRAN GEÇGEL**
ÖZET
Geçmişten günümüze şüphesiz milletleri millet yapan unsurların başında kültürel mirasın gelecek
nesillere aktarımı gelmektedir. Tarihsel süreç içerisinde Türk milleti, dünyanın birçok
coğrafyasında hâkimiyet sürmüş ve zengin bir kültürel mirasa sahip olmuştur. Büyük önderimiz
Atatürk, millet olgusunu zengin bir hatıralar mirası ve sahip olunan bu mirasın muhafazası olarak
tanımlamaktadır. Toplumun kültürel mirasını geleceğe aktarmasında geçmişle tarihsel bir köprü
kurması gerekmektedir. Bu aktarım gerçekleşirken hızla değişen yaşam koşulları, toplumun
sosyal, kültürel, tarihi değerlerini olumsuz etkilemektedir. Bireylere Türk tarihinin ve temel
kültürel ögelerin aktarımı eğitim-öğretim programları çerçevesinde gerçekleşmektedir. Öğretim
programları içerisinde Türk kültürünün değerlerini kavrayan ve korunması noktasında milli
bilince sahip vatandaşların yetiştirilmesinde önemli bir işlev yürüten sosyal bilgiler önemli bir
ders olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda araştırmada, sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının eski Türk eserlerine ilişkin tutumları çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu gönüllülük esasına göre araştırmaya katılan, bir
devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 152 kadın, 64 erkek olmak üzere toplam 216 sosyal
bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Betimsel tarama yönteminde gerçekleştirilen
araştırmada veri toplama aracı olarak, Bay, Mert, Alyılmaz ve Albayrak (2012) tarafından
geliştirilmiş olan “Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından
hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 24.0 paket
programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda sosyal bilgiler
öğretmen adaylarının eski Türk eserlerine ilişkin tutumları cinsiyet ve yaş değişkeni açısından
incelendiğinde istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmezken, sınıf düzeyi, son bir yıl
içerisinde eski Türk eserleri ile ilgili kitap okuma durumları, öğrenim görmekte oldukları bölüm
haricinde eski Türk eserleri ile ilgili ders veya eğitim alma durumları ve eski Türk eserleri ile ilgili
medya programlarını takip etme durumları değişkenleri açısından istatistiksel anlamda bir
farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular literatürde
bulunan diğer araştırma verileri ile karşılaştırılmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Türk eserleri, sosyal bilgiler, öğretmen adayı, tutum
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
MEHMET BAHAR*
DERYA ŞENOL**
MUSTAFA YILMAZ***
ÖZET
Teknolojik gelişmelerle birlikte hayatın her alanında ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriler de
farklılaşmaktadır. Bu becerilerin erken yaş dönemlerinde kazandırılması ve yaşam boyu
sürdürülebilmesi açısından eğitim büyük önem taşımaktadır. Gelişerek farklılaşan günümüz
dünyasında öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterliklerin de koşullara uygun şekilde farklılaşması
olası bir durumdur. Bu bağlamda öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişim düzeylerini çağın
gereksinimlerine uygun seviyelere taşımaları kaçınılmazdır. Lisansüstü eğitim bu sürecin önemli
aşamalarından birisidir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime ilişkin
görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Batı Karadeniz’de bulunan bir
üniversitenin Eğitim fakültesinde 6 farklı anabilim dalında öğrenim görmekte olan dördüncü sınıf
düzeyindeki toplam 104 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2019-2020
akademik yılı güz dönemi sonunda, araştırmacılar tarafından oluşturulan ve 7 açık uçlu sorudan
oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın modeli genel
tarama modeli olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler iki araştırmacı tarafından içerik analizi
aracılığıyla analiz edilmiş, görüş birliği sağlanarak her bir soruya ilişkin kategoriler ve frekanslar
belirlenmiştir. Verilerin analizi öğretmen adaylarının i) %51’inin akademik gelişim ve
akademisyen olabilmek amacıyla lisansüstü eğitim almayı planladığını, ii) %45’inin öğretmenlik
mesleğine başlamak istediğinden dolayı lisansüstü eğitim düşünmediğini ve iii) büyük
çoğunluğunun lisansüstü eğitim için gerekli şartların farkında olduğunu, ama iv) %30’unun
lisansüstü eğitim sürecine ilişkin fikir sahibi olmadıklarını göstermiştir. Ayrıca, Öğretmen
adaylarının önemli bir kısmı, lisansüstü eğitimin gerekli olduğuna, lisansüstü eğitimin alanda
uzmanlaşma, eğitimin kapsamı ve içeriği, bilimsel araştırma yapabilme açısından lisans
eğitiminden farklılaştığına ilişkin görüş belirtmişlerdir. Fakat lisansüstü eğitime ilişkin öğretim
üyeleri tarafından yeterli düzeyde bilgilendirilmediklerini de vurgulamışlardır. İlaveten öğretmen
adayları, lisansüstü eğitimin bireye akademik kariyer, kişisel gelişim ve bilgi düzeyinde artış
açısından avantaj sağlamakla birlikte, zaman kaybından dolayı mesleğe geç başlama, ekonomik
gelir ve zor bir eğitim süreci olmasından kaynaklı olarak dezavantaj oluşturabileceğine ilişkin
görüş belirtmişlerdir. Elde edilen bulgular eleştirel bir yaklaşımla yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lisansüstü eğitim, öğretmen adayı, içerik analizi
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INVESTIGATION OF THE METAPHORIC PERCEPTIONS OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS
FOR SPECIAL EDUCATION
ERKAN EFİLTİ*
BERİL DEMİRCİ **
MUSTAFA KARADUMAN ***
ABSTRACT
The importance of education makes itself felt in all areas of life and the studies in the field of
education are increasing. The fact that the members of the society are different from each other
requires the individualization of the education. At this point, the role of teachers who are the
practitioners of educational activities is undouptfully very important. Therefore, the aim of this
study to reveal the perceptions of special education teachers towards special education; to
determine the metaphoric perceptions of special education teachers about the concepts of special
education. This research, which is conducted as a research model with qualitative research
techniques, is used to determine the metaphorical perceptions of special education teachers about
the concept of special education through metaphor analysis. The research group consists of 117
teachers working in schools and special education and rehabilitation institutions affiliated to
Konya Provincial Directorate of National Education in Konya in 2018-2019 academic year. Data
were collected using a Structured Interview for Special Education form developed by the
researchers. The data obtained in the study were analyzed and interpreted with content analysis
technique. As a result of the research, the metaphors revealing teachers' perceptions about special
education were determined as Academic / Process, Interest / Needs, Difficulty / Patience,
Different / Extraordinary, Beauty / Benefit. In the study, it was proposed to prepare in-service
programs related to special education in order to increase the awareness levels of special
education teachers about special education. As a result of the research, many positive and negative
perceptions were revealed about special education. Studies investigating the causes of these
perceptions can be done
Keywords: Metaphor, Metaphoric Perception, Special Education, Special Education Teacher
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK PSİKOLOJİK İYİ
OLUŞ
HÜSEYİN AKAR*
ALİ KARATAŞ**

ÖZET
Psikolojik iyi oluş, bireyin kendini olumlu olarak algılamasını ve kendisini gerçekçi olarak
tanıyarak güçlü yanları ve sınırlıklarının farkında olmasını ve bununla birlikte kendinden
memnun olmasını, özerk ve bağımsız hareket edebilmesini ve yaşamını anlamlı bulmasını
kapsamaktadır (Ryff ve Keyes, 1995). Psikolojik iyi oluş, yaşamda karşı karşıya kalınan varoluşsal
meydan okumaları (anlamlı amaçları sürdürme, kişisel gelişim ve diğerleri ile nitelikli ilişkiler
kurma gibi) yönetme olarak da tanımlanmıştır (Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002). Yapılan
araştırmalarda psikolojik iyi oluşun, depresyon, kaygı ve öfke gibi hastalıklarla olumsuz olarak
ilişkili olduğu bulunmuştur (Ryff ve Singer, 2008). Bu açıdan bireyin hayatta mutlu ve başarılı
olması, hayattan doyum alması psikolojik iyi oluş haliyle yakından ilişki olduğu söylenebilir. Bu
çalışmanın amacı öğretmen adaylarının psikolojik iyi oluş halinin yaşam doyumlarını yordama
düzeyini incelemektir. Çalışma ilişkisel tarama modeli temele alınarak gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın katılımcı grubunu Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinde
öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 318 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Çalışma verileri yaşam doyumu ölçeği ve psikolojik iyi oluş ölçeği kullanılarak
toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikler, korelasyon ve basit doğrusal
regresyon analiz yöntemlerinden faydalanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmen adaylarının
yaşam doyumu ölçeğine verdikleri cevapların ortalamasının orta düzeyde ( =2.95), psikolojik iyi
oluş ölçeğine verdikleri cevapların ortalamasının ise yüksek düzeyde (
=23.45) olduğu
görülmüştür. Yapılan korelasyon analizinde öğretmen adaylarının yaşam doyumu ile psikolojik
iyi oluş hali arasında (r= .581; p ˂.05) orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu bulgulanmıştır.
Regresyon analizinde psikolojik iyi oluşun yaşam doyumunu yordadığı ve toplam
varyansın %34’ünü açıkladığı görülmüştür. Bu bulguya dayalı olarak öğretmen adaylarının
psikolojik iyi oluş düzeylerinin yüksek olmasının yaşam doyumlarını olumlu olarak
etkileyebileceği ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Yaşam doyumu, psikolojik iyi oluş, öğretmen adayı
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ESRA KIZILAY*
ASLI SAYLAN KIRMIZIGÜL**
ÖZET
Ülkemizde güncellenen 2018 yılı öğretmen yetiştirme lisans programlarına göz atıldığında sınıf
öğretmenliği lisans programında bazı fen ile alakalı derslerin yer aldığı görülmektedir. Bu dersler
içerisinde yer alan “Fen Öğretimi” dersi içeriğine bakıldığında fen okuryazarlığına ilişkin bilgilerin
yer aldığı tespit edilmektedir. Dolayısıyla sınıf öğretmenliği lisans programından mezun olan
bireylerin fen okuryazarlığına ilişkin bilgilerinin olması beklenmektedir. Bu çerçevede,
araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının fen okuryazarlığına ilişkin görüşlerinin
incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmaya 2019-2020 eğitim – öğretim yılında bir
üniversitenin sınıf öğretmenliği alanında öğrenim gören 20 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen
adaylarının seçiminde “Fen Öğretimi” dersini almış olmaları ve gönüllülükleri esas alınmıştır.
Veriler üç tane açık uçlu sorunun yer aldığı bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Öğretmen
adaylarına şu sorular yöneltilmiştir; “Fen okuryazarlığı nedir?”, “Fen okuryazarı bireyin özellikleri
nelerdir? “Fen okuryazarlığının boyutları nelerdir? Veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının genellikle fen okuryazarlığını, fen bilimlerine karşı
ilgili olmak ve temel fen kavramlarını bilmek olarak tanımladıkları tespit edilmiştir. Öğretmen
adayları fen okuryazarı bireyin özelliklerini genellikle meraklı, doğayla ilgili, araştırmacı ve
sorgulayıcı olarak tanımlamışlardır. Fen okuryazarlığının boyutları ile ilgili olarak da öğretmen
adayları genellikle bu soruyu boş bırakmışlardır. Cevap veren öğretmen adayları ise daha çok fizik,
kimya ve biyoloji şeklinde bir cevap vermişlerdir. Az sayıda öğretmen adayı ise, temel fen
kavramları ve bilimsel süreç becerilerini ifade etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar, sınıf öğretmeni
adaylarının fen okuryazarlığı ile ilgili genel bilgi sahibi olduklarını, fakat fen okuryazarlığının
boyutlarını bilmediklerini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: fen okuryazarlığı, öğretmen yetiştirme, sınıf öğretmeni adayları
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MATEMATİK DERSİNDE ZOR ÖĞRENİLEN KONULAR VE ZOR ÖĞRENİLME NEDENLERİ
HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARI NE DÜŞÜNÜYOR? NİTEL BİR ARAŞTIRMA
EMEL TOPBAŞ TAT*
ÖZET
Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı; Sayılar ve İşlemler, Cebir, Geometri ve Ölçme, Veri
İşleme ve Olasılık olmak üzere beş öğrenme alanından oluşmaktadır (MEB, 2018). Bu çalışmanın
amacı, matematik öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında, bu öğrenme alanlarının içerdiği
konular arasında zor öğrenilen konuları ve bu konuların zor öğrenilme nedenlerini belirlemektir.
Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında
İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir üniversitenin eğitim fakültesi ilköğretim matematik
öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören 22 ilköğretim matematik öğretmen adayı ile
gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak amacıyla öğretmen adaylarından “Ortaokul matematik
derslerinde öğrencilerin anlamada ve yorumlamada güçlük çektikleri konular hangileridir?
Bunun nedenleri sizce nelerdir?” şeklinde verilen açık uçlu soruyu cevaplamaları istenmiştir. Elde
edilen veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bulgulara göre ilköğretim matematik
öğretmen adayları ortaokul matematik derslerinde zor öğrenilen konular arasında en çok tam
sayılar, cebirsel ifadeler, olasılık ve geometrik cisimler konularını belirtmişlerdir. Bu konuların
zor öğrenilme nedenleri arasında en çok konuyu somutlaştırmada, günlük hayat veya diğer ilgili
konularla ilişkilendirmede yaşanan zorluklar, kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ve konuya
özgü bazı özellikler ifade edilmiştir. Bulgulara ilişkin detaylı bilgiler sunum sırasında
paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: matematik, zor öğrenilen konular, öğretmen adayı
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MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE YÖNELİK MATEMATİK ÖĞRETMEN
ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
EMEL TOPBAŞ TAT*

ÖZET
Matematiksel yetkinlik, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde hayat boyu öğrenme kapsamında her
bireyin kazanması beklenen anahtar yetkinliklerden biri olarak belirlenmiştir. Matematiksel
yetkinlik, yaşamımızda karşılaştığımız problemleri çözmeye yönelik olarak matematiksel
düşünme tarzı geliştirme ve uygulamadır (MEB, 2018). Matematik eğitimi ile yaşamında
matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini açıklayabilen,
matematiğe yönelik olumlu duyuşsal özelliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi büyük önem
taşımaktadır (MEB, 2009). Bu doğrultuda matematik eğitimi, bireylere geniş bir bilgi ve beceri
yelpazesi sunar. Ancak birçok araştırma ve ulusal ve uluslararası sınav sonucu öğrencilerin
matematikte istenen başarıya ulaşamadığını göstermektedir. Bu araştırmanın amacı matematik
başarısını etkileyen faktörlere yönelik öğretmen adaylarının görüşlerini incelemektir. Çalışmada
nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında İç
Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir üniversitenin eğitim fakültesi ilköğretim matematik
öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören 41 ilköğretim matematik öğretmen adayından
toplanmıştır. Veri toplamak amacıyla öğretmen adaylarından “Öğrencilerin matematik başarısını
etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.” şeklinde verilen açık uçlu soruyu cevaplamaları
istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bulgular öğretmen
adaylarının, matematik başarısı üzerinde etkili olabilecek öğrenci, öğretmen, öğrenilen konu, okul
ve sınıf ile ilgili birçok faktörün farkında olduğunu göstermiştir. Bulgulara ilişkin detaylı bilgiler
sunum sırasında paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: matematik, başarıyı etkileyen faktörler, öğretmen adayı
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LET’S INHIBIT RADICALIZATION AND FOSTER HARMONY:
ADAPTATION CHALLENGES OF SYRIAN REFUGEES IN TURKEY
ZEYNEP SAĞIR*

ABSTRACT
It is known that integration is the preferred trend for the short-term cultural adaptation of Syrians
in Turkey. This indicates that locals are comfortable with multiculturalism, and shows that the
healthiest acculturation trend is preferred. Related to cultural harmony, in the short term (1-8
years) the basic motivation of refugees is for security; they want to protect their lives. For locals,
religious references such as “ensar – muhacir”, ethnic and religious similarities, historical and
cultural ties, facilitate greater cooperation and tolerance. However, migrants may move towards
a marginalized life if long-term measures are not taken in the adjustment process. For example,
because the Syrians are not accepted permanently, perception remains that they are “merely guest
Syrians”, i.e., migrants are “others”. But “we and others” perception can evolve into “we versus
others”. This would foster the radicalization of the intellectual and interpersonal planes, and
radicalized physical manifestations could result. Although religious similarity may support the
process of adaptation between groups, ethnic differences and sectarian-religious ideology based
radicalization may emerge. Syrians may be made to feel like “others” in the long term.It is wise
that Turkey implement the following five policies: (1) Accept refugees from the war as permanent
residents, even if this is not done immediately; (2) eliminate their incomplete language skills; (3)
reduce their unemployment and dependency on the social assistance system; (4) provide
education and health services in the same environment with the citizens of Turkey; (5) avoid
prejudicial attitudes, discriminatory behavior or policies, and hate speech. Academic research on
these subjects should be encouraged.
Keywords: radicalization, migration, religiousness, cultural adaptation, Syrian
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THE PROPHET’S COMMUNICATION STRATEGY WITH THE YOUTH
AHMET UYAR*
ABSTRACT
In this study, firstly, we will briefly focus on the concept of youth and on the importance of the
youth for continuity of societies and calm and peaceful social life. Then, the exemplary young
people are mentioned from the Holy Quran, which are mentioned with praise for themselves and
their good qualities. The Prophet Muhammad (Pbuh), who himself lived an exemplary youth, has
given special attention and impotance to youth and has followed a certain strategy when
communicating with young people (such as, to give value to young people, to discover the
potential of young sahaba (companions), to give them important duties and responsibilities such
as governorship, commandership, embassy, to respect their opinions and rights, to be friendly and
tolerant, to be compassionate, to solve the problems of young people, to share their joys and grief
and so on.) all these issues will be discussed based on the main hadith sources with examples and
some examples of the distinguished lives of the first Muslim youth (young sahaba), each of which
is full of different beauties, will be mentioned. Also, in this work, we will consider the
recommendations of the Prophet (Pbuh) that it will save the youth from harmful habits,
immorality, violence, pessimism, parasitism and lack of purpose. These recommendations will
give the young peoples a new spirit new ideal and it will provide them energy and motivation
(such as, avoiding from haram and bad friends, being fair and honest, not lying, not gossiping,
protecting the hand, tongue and eyes from the haram, avoiding injustice and persecution and so
on.) will be examined based on main sources.
Keywords: communication, morality, youth, hadith
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BİR DAVET METODU OLARAK GÜZEL AHLAK

ARSLAN KARAOĞLAN*

ÖZET
Davet kelimesi Arapça’da masdar olup sözlükte “çağırmak, seslenmek, adlandırmak, dua veya
beddua etmek, ziyafete çağırmak, propaganda yapmak” gibi anlamlara gelir. Kur’ân-ı Kerim’de
davet kelimesi altı âyette geçmekte olup aynı kökten değişik türevleri 205 defa kullanılmıştır.
Davet kelimesi terim olarak özellikle “İslâm’a ve İslâm esaslarının uygulanmasına çağrı” anlamına
gelir. Kur’ân-ı Kerim’de çeşitli vesilelerle Hz. Muhammed’in (sav) risâletinin bütün insanlığı
kapsadığı (el-A’râf 7/158; es-Sebe 34/28) ve sadece İslâm’ın Allah nezdinde geçerli din olduğu
(el- Âl-i İmrân 3/19, 85) belirtilmiştir. Hz. Peygamber’in risâlet süresi boyunca en yakınında
bulunanlardan başlayarak sonunda bütün Arap yarımadasını kapsayan davet faaliyetinde ulaşmış
bulunduğu büyük başarı, onun uyguladığı da’vet metotlarının son derece tutarlı, mâkul,
mantıkî, gerçekçi, olayların gelişimine uygun ve başarıya götürücü metotlar olduğunu
göstermektedir. Müslümanlığın yayılması ve ilkelerinin uygulanması davet faaliyetine
bağlandığından İslâm dinine davet dini (dînü’d-da’ve) denilmiş ve davet Müslümanların
kaçınılmaz görevlerinden biri sayılmıştır. Bir davet metodu olarak güzel ahlakın en önemli
temsilcisi Hz. Peygamberdir. İslam Dini ahlak dinidir. Akıl ve nakil bunda ittifak
üzeredir. Peygamberler, ümmetlerinin rol modelleri ve ahlâkî kahramanlarıdır. Çünkü insanlar
ahlâki erdemleri, güzel huyları ve insanî davranışları tariflerden çok; fiilî uygulamalardan öğrenir
ve hayata uygularlar. Kur’ânî ve nebevî anlayışa göre güzel ahlâk insanın kalb ülkesine Allah’ı
egemen kılması “nerede bulunursa bulunsun Allah’tan korkup çekinmesidir. Bu dinin
Peygamberi Hz. Muhammed en üstün ahlak üzere olduğu, Kur’ân-ı Kerim’in şahadetiyle sabittir.
“Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin.” (el-Kalem 68/4) Bu âyet Allah'ın lütfuna mazhar olmuş
yüksek bir şahsiyete ve üstün bir ahlâka sahip, her yönüyle mükemmel, insanlık için örnek bir
önder ve güvenilir bir rehber olduğunu gösterir. Bu çerçevede Sevgili Peygamberimiz,
çocukluğundan itibaren en üstün ahlâkî duygulara sahiptir. Bu üstün ahlâk sahibi insan kavminin
takdirini kazanmış, kendisine “el-Emin /güvenilir kişi” lakabı verilmişti. Dolayısıyla ahlakı Kur’ân
olan Peygamberimiz (sav) de davet metodunun temelini güzel ahlak üzerine inşa etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Davet, Güzel Ahlak, Hz. Peygamber, Kurân, Risâlet
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CONTEMPORARY SUFİSM: TARİQA ‘ALAWİYYA İN ZANZİBAR, TANZANİA
AKİRA ASADA*
ABSTRACT
This presentation will explore the survival strategy of Tariqa ‘Alawiyya, a Sufi order in
Zanzibar, Tanzania. Some scholars believe that Sufis played a major role in the
Islamisation of East Africa, and Tariqa ‘Alawiyya was the earliest Sufi order introduced to
the region. It was established in the Hadhramawt region of Yemen, on the southern tip of
the Arabian Peninsula, and it originally contained sharifs, descendants of the Prophet
Muhammad. Today, many Zanzibaris participate in the activities of Tariqa ‘Alawiyya and
other Sufi orders. Meanwhile, the global trend is to seek a more disciplined form o f Islam,
and some have criticised the activities of tariqas as deviations from the teachings of the
Prophet Muhammad. Such criticism has also been raised in East Africa. International Sufi
orders are attempting to overcome this crisis by strengthening their organisations through
the promotion of centralisation, similar to multinational companies, and the same strategies
have been observed in their Zanzibari branches. However, rather than strengthen
organisational power, Tariqa ‘Alawiyya is parrying this global trend in the opposite
direction. Their way of Sufism is incompatible with the traditional view of tariqa as a
religious brotherhood because of lack of organizational boundaries. In this presentation, I
will discuss the characteristics of Tariqa ‘Alawiyya and compare its activities with the
strategies of other Zanzibari Sufi orders; I will also screen a recently recorded video. This
presentation is therefore an opportuni ty to cons truc t a new conc ept of tariqa.
Keywords: Hadhrami, Islamic revival, Sufi order, Tariqa ‘Alawiyya, Zanzibar
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TASAVVUFTA RÜ’YETÜ’L- MELEK MESELESİ
SEVDA AKTULGA GÜZRBÜZ*
ÖZET
Rü’yet; Allah’ı, Hz. Peygamber’i, melekleri, vefat etmiş velîlerin ruhlarını görme anlamında
kullanılarak dünya ve âhirette, yani nerede olursa olsun, gözle görmektir. İlâhi dinlerin hepsi,
meleklerin varlığını bir iman akidesi olarak kabul etmektedir. Günümüzde Semâvî Dinlerden olan
Yahudi ve Hristiyan teolojilerinde melekler, ‘Angeloji’ olarak bilinen bilim dalıyla
araştırılmaktadır. Meleklerin yaratıldığı cevher, duman ve ateş olduğu halde onlar; Allah’ın
oğulları veya kızları olarak insanî vasıflarla (antropomorfizm) tanımlanmaktadır. Bu
özelliklerinden dolayı meleklerin dünyada rüya veya yakaza yoluyla görülmesi doğal bir
olgudur. İslâm’a göre Allah’ın verdiği görevleri yerine getiren, itaatkâr olan, Allaha ibâdet eden
kullarından olan melekler, peygamberler başta olmak üzere çeşitli insanlarca yakaza veya rüya
hâlinde ve çeşitli sûretlerde görülebilir. Tasavvuf ehlinin bir kısmına göre melekleri yakaza veya
rüya yoluyla görmek, Allah’ın velî kulları için olağan bir durumdur. Onlara göre melekleri
görmekle ilgili herhangi bir söylemin olmaması, onların hiçbir şekilde görülmedikleri ve
algılanmadıkları anlamına gelmemektedir. Allah’ın seçkin kulları olan peygamberler, melekleri
aslî yapılarıyla görebildikleri gibi peygamber mirasına gönül vermiş Allah dostları da melekleri
yakaza veya rüya hâlinde görebilir. Çünkü içinde bulunduğumuz maddi âlemde nefsini terbiye
eden ve olgunlaştıran birçok fazilet sahibinin gözlerinden perde ve hicaptan sıyrılarak herkesin
gözüne görünmeyen şeyleri görmeleri, hatta maddi olmayan melekleri müşâhede etmeleri,
kendilerine müyesser kılınmıştır. Genellikle gaybî konulardan olan Rü’yetü’l-Melek konusu,
tasavvuf ehlince usûle aykırı değil, Kur’ân ve sünnet çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ancak konu,
tasavvufî ıstılahlar ve aklın ötesinde hâl ile ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rü’yet’ül- Melek, Semâvî Dinler, Rüya, Yakaza, Tasavvuf.
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PHARMACEUTICAL MARKETAND TURKEY'S PLACE IN IT
HACI HAYRETTİN TIRAŞ*
ABSTRACT
Health is the most important thing in human life. Pharmaceutical expenditures are one of the
expenditures made for the protection, development and continuity of human health. In recent
years, the pharmaceutical sector has become one of the important sectors of the economy. The
global pharmaceutical market grew by 5% in 2018, reaching $ 1.2 trillion, while the sector's share
in the world trade volume is around 2%. The United States maintains leadership in the global
pharmaceutical industry, while China and Japan follow the United States. As of 2018, 48% of the
world pharmaceutical industry production was realized by North American countries and 22%
by European countries. In recent years, emerging markets such as Brazil, Russia, China and India
have become prominent in the market. Turkey is ranked 17th in the world with nearly $ 8 billion
in pharmaceutical market in 2018. The Turkish pharmaceutical sector reached TL 30.9 billion
with a 26% increase in sales volume in 2018. While there are 92 manufacturing facilities in Turkey,
production in the pharmaceutical sector has increased by 102.4% in the last 9 years. Turkey's
pharmaceutical exports $ 1.2 billion, imports stood at $ 4.4 billion. Accordingly, Turkey is one of
the net importer countries in pharmaceuticals. In the coming periods, it is expected that the
population growth rate will slow down, the average life expectancy will increase, the population
will grow old, the demand for health services and medicines will increase and investments in the
pharmaceutical sector will increase. In recent years, by encouraging nationalization and domestic
production in Turkey, both the reduction of drug costs and the reduction of foreign exchange
output to foreign countries, the foreign trade deficit can be reduced.
Keywords: Pharmaceutics, Pharmaceutical Market, Turkey
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TAKIM-ÜYE ETKİLEŞİMİ: KURAMSAL GELİŞİM VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE
GÖRE FARLKLILIKLAR*
YASEMİN HARMANCI**
ŞIH MEHMET BÜYÜKBAŞ***
ÖZET
Örgütlerde rekabet şartlarının zorlaşması uzmanlaşmanın önem kazanması vb. sebeplerle takım
çalışması günden güne önem kazanmakta böylece takım üyeleri arasındaki ilişki kalitesinin ve
algılamasının göstergesi olan takım-üye etkileşimine her geçen gün daha fazla önem
verilmektedir. Takım-üye etkileşimi literatüre giren yeni kavramlardan biridir ve kişinin diğer
takım üyeleriyle ilişkisinin kalitesini göstermektedir. Takım-üye etkileşimi kavramı, takım üyeleri
arasında fikirler, yardım, iletişim ve destek açısından karşılıklı değişim ilişkilerini incelemek için
kullanılmaktadır. Takım-üye etkileşimi kavramı, üyenin takımın tümüyle ilişkisi hakkındaki
kişisel algılaması olarak tanımlanmış ve irdelenmiştir. Takım-üye etkileşiminin kuramsal
gelişimini ve demografik özelliklere göre farklılıklarını gösteren çalışma sayısı çok azdır. Ayrıca
takım-üye etkileşimi ile ilgili Türkçe literatürde çok sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu
doğrultuda bu çalışmada literatüre katkı sağlamak amacıyla, takım-üye etkileşiminin kuramsal
gelişimini göstermek için bu konudaki çalışmaları ortaya koymak ve takım-üye etkileşiminin
demografik özelliklere göre farklılıklarını tespit etmek hedeflenmektedir. Saha araştırması için
Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden Kayseri ilinde altı imalat işletmesinde anket
uygulanmıştır (n=403). Ankette takım-üye etkileşimi ile ilgili Seers ve diğerleri (2001), tarafından
geliştirilen 13 ifadeli ölçek kullanılmıştır. Ölçekler beşli Likert tipinde olup, 1=Kesinlikle
Katılmıyorum ve 5=Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Araştırma sonucunda elde edilen
bulgulara göre takım-üye etkileşiminin sadece katılımcıların medeni durumlarına göre anlamlı
farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Bekar olanların takım-üye etkileşimi seviyesi en yüksek
çıkmıştır. Ayrıca takım-üye etkileşiminin katılımcıların haftalık çalışma günlerine göre anlamlı
farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Haftada altı gün çalışanların takım-üye etkileşimi seviyesi en
yüksektir. Son olarak araştırmanın bir takım sınırlılıkları olduğu vurgulanmış ve gelecekte benzer
konularda yapılabilecek araştırmalara ve yöneticilere yönelik bazı öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Takım Çalışması, Takım-Üye Etkileşimi, Demografik Özellikler
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PROBLEMS RELATED TO TRANSMISSION OF INFORMATION IN DIGITAL ENVIRONMENT:
NOISE ON INTERNET NEWS SITES
ASLIHAN ZİNDEREN*

ABSTRACT
Shanon and Weaver included the noise factor in the message flow process in the 'Theory of
Mathematical Communication' and defined noise as an inseparable part of the
message/information flow process. Noise is conceptualized as 'everything added to the signal
between the transmitter and the receiver'. More generally, noise in a communication process is
defined as an element that disrupts the meaning of the message and interrupts the communication
process. Although Shanon and Weaver dealt with the concept of noise as a technical problem
occurring largely in the communication channel, noise can be regarded beyond being a technical
and acoustic phenomenon. In this study, noise is considered as an element that prevents accurate
transmission of information, disrupts the flow of information and makes it difficult to access
information, and the noise in digital environment is traced. In this context, it is seen that the
elements that block the flow of message on digital platforms are rhetorically related directly to
noise. In a Youtube video we watch or on a web site we want to get information various voices,
images and texts are intervening, unwanted tabs can be opened and the message flow on digital
platforms may be interrupted for many such reasons. Therefore, noise in the digital environment
can emerge in the form of voice, text of visual and can adversely affect the information
transmission. In the study whose conceptual framework consists of noise, digital noise and
internet journalism, a map about the noise on internet news sites is tried to be formed. According
to Similarweb data, the three most clicked news sites are examined within the scope of the study
and, the elements that interrupts the flow of information are described. Based on the findings from
the study, the effect of noise in digital media over the flow of information are discussed by making
a classification of noise types in internet news sites.
Keywords: Noise, digital noise, internet journalism, news sites
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THE EFFECT OF YOUNG CONSUMERS 'USE OF SOCIAL MEDIA ON CONSUMPTION BEHAVIOR
IN DIGITAL TRANSFORMATION AGE
GONCA ŞÜKRİYE BOZKURT*
ABSTRACT
In the last decade, rapidly increasing technological advances have made internet access cheap and
easy, which has replaced traditional media with social media. In particular, the capabilities of
smartphones have increased the functionality of the internet and thus the use of social media,
eliminating the space and time limits of individual user and creating ease of use for all. Continuous
access and convenient transportation, fast, easy and cost-free access to information on any subject
has led to changes in consumption behavior as well as many other issues. During this period,
which is called Marketing 4.0, research of existing content, price comparison and quick access to
other users' comments before purchasing products and services has increased the awareness of
customers. Changing and developing technological possibilities and differentiating consumer
needs brought new marketing possibilities. Social media channels, which are expressed as new
media as well as traditional media in the marketing communications of businesses, have increased
and become an important channel in social media marketing communication. In this study,
considering the increasing importance of social media for both consumers and businesses, it is
aimed to evaluate social media usage motivations of young individuals who are more sensitive
and use-oriented about technological developments, and to determine the change in consumption
behaviors before and after purchasing. In the study, online survey method was used on 398
university students who were selected by sampling method in Ankara. As a result of the research,
it has been revealed that social media is more effective on young consumers than traditional
media. It turned out that 66.5% of the participants researched the product on social media before
purchasing, and 37.5% will share it on the social media if they are satisfied with the product after
the purchase. Another important conclusion of the research is that 55% of the participants stated
that they are paying attention to the recommendations of users who are popular on social media.
This rate can be evaluated as a result of influencer marketing activities, which have just entered
the marketing literature and are made with social media phenomena.
Keywords: Digital Transformation, Social Media, Customer Behavior
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CONFIDENCE FACTOR AND ITS REFLECTIONS ON ECONOMIC LIFE
ŞEYMA BOZKAYA*
ABSTRACT
Trust is an important concept that is the common field of social sciences that influences and
directs the workflow as well as for interaction between individuals. The fact of trust, which is one
of the basic outlets of modern economic science, is of considerable importance on economic
events. In economies where an environment of trust does not occur, economic events are
disrupted, and since healthy predictions cannot be made for the future, macro variables create
differences between expected and actual values. This creates an undesirable environment for a
stable economy. Therefore, it is important to create an environment of trust for the developing
economy, which is growing steadily. Social scientists call the factor of trust as social capital and in
this way they draw attention to the relationship between social capital and economy. In this
direction, this study was evaluated based on the trust of the social phenomenon and the close
relationship of the individual, a social individual, and its effects on the economy. In this context,
Turkey's economy in terms of operation, the general was an inference which is benefiting from
the beginning of the global crisis in 2007 and 2019 data. According to the evaluation made from
the data; It was observed that the sense of trust positively affects the economic growth at the
macro level in terms of predictable behaviors by directing individual behavior. At the same time,
it was observed that the behavior of trust promotes a more optimistic and positive economic
structure, and that a positive economic structure promotes the sense of trust, thus, there is a twoway effect. Factors directing human relations as well as statistical values are important for
observing economic events.
Keywords: Confidence, Social Capital, Economic Confidence Index
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MUHASEBE VE DENETİMİN DÖNÜŞÜMÜNDE BİR ARAÇ: BLOK ZİNCİRİ
AZİZE ESMERAY*
ÖZET
Muhasebe sadece işletme faaliyetlerinin bugününü gösteren bir disiplin değil, aynı zamanda
geleceğini de gösteren bir yol haritasıdır. Denetim ise muhasebenin sunduğu bilgilerin gerçeği
yansıtıp yansıtmadığının tespit edilmesidir. Gerek muhasebe ve gerekse denetim, sonuçları
itibariyle sadece işletmeleri değil kamuyu ilgilendiren bilgiler içeren disiplinlerdir. Hayatın her
alanı gibi bu disiplinler de değişen teknoloji ile sürekli bir güncellenme içerisine girmişlerdir. Bu
değişimler sayesinde Bitcoin gibi sanal paralar ve bunun ardındaki teknoloji olan blok zinciri
kavramları ortaya çıkmıştır. Zincir formatında bilgiler kaydedildiği için blok zinciri adını alan bu
kavram, fiziksel para yerine sanal para sistemlerini kullanmayı ve aynı zamanda uçtan uça
şifreleme ile bu işlemlerin güvenirliğinin sağlanması mantığını içerir. Blok zinciri teknolojisi ile
merkezi olmayan bir muhasebe teknolojisi ortaya çıkmıştır ve bu sistem dijital ortamdaki işlem
veya olayların kaydedildiği ortak bir defter esasına dayanmaktadır. Kayıtlar tek bir merkez yerine,
ağdaki tüm üyeler tarafındanayrı ayrı tutulmakta ve bu nedenle dağınık defter olarak
adlandırılmaktadır. Geleneksel sistemdeki çift taraflı kayıt sisteminden farklı olarak, muhasebe
kayıtlarının üçüncü bir taraf tarafından kriptografik bir şekilde mühürlenmesinden dolayı üç
taraflı kayıt sistemi olarak da adlandırılan halka açık bu defter geleneksel muhasebe sistemlerini
kökten değiştirecek bir yapıya sahiptirler. Teknolojideki baş döndürücü ve karmaşık değişimlere
adapte olma sürecinde, muhasebe ve denetim biliminin stabil kalmayıp hızla güncellenmesi ve bu
süreçte muhasebe ve denetim alanında çalışanların bu değişimi eş zamanlı takip etmeleri gereği
söz konusudur. Fiziki para sistemlerinin dijital sistemlere dönüşmesi muhasebe kayıt sistemlere
ne tür yenilikler getireceği, denetimi nasıl etkileyeceği çalışmanın konusudur. Çalışma teorik
düzeyde olup bu alanda yapılacak benzer çalışmalar için alt yapı oluşturacaktır
Anahtar Kelimeler: Blok Zinciri, Sanal Para, Üç Taraflı Kayıt
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THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BIST 100 INDEX AND VIX FEAR
INDEX (VIX), CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) AND DOLLAR EXCHANGE RATE:
THE CASE OF TURKEY
EBRUCAN ISLAMOGLU*
BİRSEN ZENCİRCİOGLU**
ABSTRACT
VIX fear index (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) called as volatility index which
shows the relationship between option volatility and market volatility. This index is an substantial
indicator for forecasting the degree of future fear or concern of international markets. Credit
Default Swaps (CDS) are also payments made for insurance purchased against the risk of nonpayment of investments such as stock exchange. In addition, CDS are used to assess country risks.
The aim of this study is to analyze the short and long term relationship between BIST-100 index
and VIX fear index, CDS, dollar exchange rate. Daily data is used between 2010 and 2018 years.
Augmented Dickey Fuller (ADF) Unit Root Test and Phillip Perron (PP) Unit Root Test are
performed as econometric analysis. Appropriate cointegration test is determined. The direction
of the relationship is determined by Granger Causality analysis. The direction and degree of the
relationship between the variables are determined by VECM (Vector Error Correction Model) and
VAR (Vector AutoRegression Model) analysis is performed. Finally, Variance Decomposition and
Impact Response analysis is applied. The results which are obtained from the analysis are
interpreted.
Keywords: BIST-100, VIX, CDS, Dollar Exchange Rate, VECM (Vector Error Correction Model).
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TMS 41 VE TMS 2 KAPSAMINDA ÇAY ÜRETİM FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ VE
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
AHMET TERZİ*
ÜMİT NUSRET SALMAN**
ÖZET
Tarım, insanlık tarihi kadar eski bir faaliyetler dizinidir. İnsanın yaşamını idame ettirebilmesi için
elzem olan ürünlerin yetiştirilmesi dün olduğu kadar bugün de aynı öneme haizdir. Bu
faaliyetlerin en doğru biçimde kayıt altına alınması gerek devamlılık gerekse ekonomik bir değer
olması nedeniyle önem arz etmektedir. Bu minvalde, TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı ilk
olarak 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere
24/02/2006 tarihinde ve 26090 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. TMS 2 Stoklar Standardı
ise 21/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemi için uygulanmak üzere ilk olarak
15/01/2005 tarih ve 25701 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Tarım işletmelerinde üretilen
tarımsal ürünler ve canlı varlıklar doğma, büyüme, gelişme, üreme, yaşlanma bakımından sürekli
olarak değişime uğradığı için bu varlıkların muhasebeleştirilmesi diğer varlıklara göre bazı
farklılıklar arz etmektedir. Türkiye Muhasebe Standartları canlı varlıkların bu özelliklerini
dikkate almış ve muhasebeleştirme ilkelerini de bu farklılıklara göre belirlemeye çalışmıştır. TMS
41 ile ilgili Türkçe literatür incelendiğinde tarımsal faaliyetler ile ilgili yapılan çalışmaların büyük
çoğunluğunun konusunu büyükbaş ya da küçükbaş hayvanların oluşturduğu görülmektedir. Bu
çalışma ise, dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecek olan çayı ve çayın üretim sürecini
merkeze almaktadır. Bir canlı varlık olan çay çalısının biyolojik dönüşümü sonucunda tarımsal
ürün olarak ortaya çıkan çay yaprağı hasat noktasına kadar TMS 41’in kapsamına girmektedir.
Hasattan sonra çay yaprağının işlenmesi ise TMS 2’nin kapsamına dâhil edilmektedir. Çalışmada,
Çay yaprağının hasat edilmesine kadar olan dönem TMS 41’e göre, hasat sonrası işlemler ise TMS
2’ye göre incelenmiş ve örnek muhasebe kayıtlarına yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: TMS 2 Stoklar, TMS 41 Tarımsal Faaliyetler, Çay Üretimi, Canlı Varlıklar
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THE FUTURE OF NON-PERFORMING LOANS IN TURKISH BANKING SECTOR
İREM KÜÇÜKBAŞARAN*
ABSTRACT

The Turkish banking sector, with an asset size of TL 4.322 billion as of October 2019, is one
of the main drivers of the Turkish economy. Taking loans into legal follow-up accounts in this
sector has a chain effect not only on the banking sector but also on all sectors. Following the
economic contraction in 2019, with the reduction of the credit allocations of banksthe ratio of
non-performing loans (gross) to total loans increased to 5.44% in October 2019. Although loans
granted through the Credit Guarantee Fund (CGF) increased the amount of credit given to the
market, this was only a temporary solution.Although negative changes in macroeconomics are
expected to have some impact on the performance of banks, measures should be taken to
prevent the increase in non-performing loans.Banks, which remove some of their nonperforming loans from their balance sheets by selling to Asset Management Companies
(AMCs), aim to keep their share of non-performing loans in total loans to a minimum and bring
their provisions into the system to be allocated as loans. Furthermore, they do not prefer their
capital adequacy ratios to decrease due to the provision of up to 100% within the scope of TFRS
9 for non-performing loans that are in the assets of their balance sheets.In addition to the
measures that can be taken by banks, non-performing loans do not increase furtherthrough the
creation of practices similar to the Istanbul Approach that was implemented throughout the
countryafter the 2011 crisis and the Anatolian Approach in 2007 as well as by supporting Asset
Management Companies.Given that some part of the non-collectible portion of the legal followup customers is transferred to AMCs through assignment contracts, it may be possible to
increase the amount collected from Non-Performing Loansby extending the 5-year tax and fee
exemptions granted to these companies.Increasing the share of asset management companies in
the economy willensure a positive development of the entire financial sector and will be
beneficial for banks and non-bank financial institutions in terms of managing credit risk.
Keywords: Non-Performing Loans (NPLs), Uncollectible Receivables, Problematic Loans,
Asset Management Companies (AMCs), TFRS 9 Financial Instruments.
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SOSYAL MEDYADA SAĞLIK İLETİŞİMİ

MISRA AYDIN*
ÖZET
İnternetin hızla yayılmasıyla iletişim kolaylaştı ve sosyal medya hayatımızın tamamında
kullanılmaya başlamıştır. İnternet sadece araştırma ya da iletişim kurma kanalı değil aynı
zamanda şirketlerin tüketicilere daha kolay ulaşmasını sağlayan bir platform olmuştur. Şirketler
tüketicilere sadece ürün sunmakla kalmayıp aynı zamanda hizmet pazarlamasını da sosyal medya
üzerinden kolaylıkla geniş kitlelere ulaşarak yapabilmektedir. Sağlık iletişiminin temelleri
1970lerde ABD de ortaya çıkmış ve gelişmeye başlamıştır. Ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra
önem kazanan Sağlık iletişimi özellikle bireyler arası ‘’sağlıklı yaşam’’ trendinin artmasıyla önem
kazanmaya başlamıştır. Sağlıklı yaşamı destekleyen spor yapma ve önleyici tıp Amerikalılar
arasında değer kazanmasıyla tıp konularına ilgi ve merak artmıştır. Sağlık hizmet sektörü de
yaşanan bu gelişmelerle tıpkı diğer sektörler gibi hastalarına kendi hizmet ve kalitesini sunmak
için en popüler kaynak olan sosyal medyayı kullanmaktadır. Sosyal medya sağlık iletişiminde en
çok tercih edilen kanallardan biridir. Sağlığın korunması ve tedavi hizmetlerinde hastanelerin
kalitelerini sadece yatak doktor kapasitesi belirlememekte hastanelerin yapmış ve yapmakta
olduğu uygulama ve tedavileri kapsamaktadır. Sosyal medya sağlık kuruluşlarında doğru kaynağa
ulaşmak için yapılan filtreleme sistemleri ile hedefe ulaşmakta kolaylık imkanı sağlamaktadır.
Sağlık kuruluşlarının sosyal medya sayfalarında kullanıcılara açık bıraktıkları yorum alanları ile
hasta-doktor iletişimini güçlendirmekte aynı zamanda hedef kitlenin güvenini kazanmasına
yardımcı olmaktadır. Doğru yönetim sağlandığında sosyal medya sağlık kurumunun bilinirliğini
arttırmaktadır. Yapılan iletişim ve tanıtım kampanyalarıyla hastalık, doktor ve sağlık kurumu
hakkında daha fazla bilgi edinen hastalar tedavi ya da önleyici tedavi sürecinde daha bilinçli
olmaktadır. Sağlık kuruluşları iletişim süreçlerinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Amaçlarına
göre çeşitli davranışsal teori ve modelleri sağlık iletişimine uyarlamaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: sağlık iletişimi, sosyal medya, sağlık kurumları, davranışsal teori ve modeller,
iletişim
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TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNİN ALMANYA VE ÇİN HALK CUMHURİYETİNDE UYGULANAN
REFAH YÖNELİMLİ SAĞLIK SİSTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
AYŞEGÜL AYDIN*
DEMET ÜNALAN**
ÖZET
Giriş ve Amaç: Bir ülkenin uygulamakta olduğu sağlık sistemi ve bu sistemlerin örgütlenme yapısı,
hizmet sunumu, finansmanı ve harcamaları sağlık göstergelerin en önemli belirleyicileridir.
Uygulanan sağlık sisteminin ülkenin gelir düzeyine ve sosyal güvenlik sistemi ile uyumlu olması
etkinliğini artırmaktadır. Türkiye Sağlık Sistemi Refah Yönelimli kabul edilmektedir.
Yöntem: Bu çalışmada iki veya daha fazla ülke sağlık sisteminin belirlenen yönlerini
karşılaştırılarak, kullanılabilir bilgi ve sonuçlara kıyaslamalarla ulaşmayı amaçlayan bir araştırma
yöntemi olan karşılaştırmalı sağlık sistemleri yaklaşımı kullanılmıştır. 2003 yılından itibaren
sağlık sisteminde yapılan reformlarla gelinen noktanın uluslararası düzeyde analizi amacıyla
yapılan bu çalışmada karşılaştırma yapmak için, Roomer’ın sağlık sistemi sınıflandırmasında
Refah Yönelimli ülke kategorisinde bulunan Almanya ve Sosyalist sağlık sisteminin çökmesiyle
gerçekleştirdiği reformlarla refah yönelimli sisteme geçen Çin Halk Cumhuriyeti seçilmiştir.
Çalışmada ülkelerin sağlık sistemleri hakkında bilgi verilerek temel sağlık göstergeleri ile
karşılaştırma yapılıp mevcut durum analiz edilmiştir.
Bulgular: Almanya, Sosyal Sigorta Sisteminin kurucusu olup bu sistemin en iyi uygulandığı
ülkelerden biridir. 2018 yılı OECD verilerine göre sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı
Almanya’da %11,2, Türkiye’de %4,17, 2016 yılında Çin’de ise %5,2’dir. Bu oranların
Almanya’da %9,5’u, Türkiye’de %3,3’ü, Çin’de ise 2016 verilerine göre %2,9’u zorunlu hükümet
katkısıdır. Toplam sağlık harcamalarının Almanya’da %84,5’i Türkiye’de %78’i zorunlu hükümet
katkısıdır. Çin’de ise 2016 yılı için bu oran %58,0’dır.
2017 OECD verilerine göre 1000 canlı doğumda bebek ölüm hızı, Almanya’da ‰3,3, Çin’de ‰8
iken 2018 TUİK verilerine göre Türkiye’de bu oran ‰9,4’dir. 2018 yılı Dünya Sağlık Örgütü
verilerine göre doğuşta beklenen yaşam süresi ise Almanya’da 81 yıl, Çin 76,4 yıl iken TUİK
verilerine göre 2018 yılı Türkiye ortalaması 78,3 yıldır. Nüfus artış hızı 2018 yılında
Almanya’da ‰4, Çin’de ‰11,2, Türkiye’de ise ‰14,7’dir.
Sonuç: Almanya, Çin ve Türkiye’nin sağlık harcamaları karşılaştırıldığında, Almanya sağlık
harcamalarının yüksek olduğu görülmüştür. Sağlık göstergeleri açısından karşılaştırıldığında
daAlmanya’nın bebek ölüm hızı, doğuşta beklenen yaşam süresi gibi sağlık göstergelerinin iyi
düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Ülkemizde de yıllar içinde sağlık sistemimizde olumlu gelişmeler
kaydedilmiş olup, bebek ölüm hızındaki düşme ve doğuşta beklenen yaşam süresindeki artış
bunun göstergelerinden bazılarıdır.
Çin yapmış olduğu reformlarla, sağlık sistemini
iyileştirebilmiştir ancak cepten yapılan ödemelerin fazlalığı ve kapsayıcı bir sosyal güvenlik
sistemine tam olarak geçilememiş olması da gözardı edilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı sağlık sistemleri, Türkiye Sağlık Sistemi, Çin Sağlık Sistemi,
Almanya Sağlık Sistemi.
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ELAZIĞ İLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNDE SOSYAL
İYİ OLUŞ HALİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
MEHTAP ETER*
FÜSUN ACAR**
ÖZGÜR DEMİRTAŞ***
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Elazığ ilindeki Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık personelinin
sosyal iyi oluş halinin iş tatmini üzerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamına Toplum
Sağlığı Merkezlerinde çalışan Doktor, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Tıbbi Sekreter
olmak üzere toplam 285 sağlık görevlisi dâhil edilmiştir. Çalışmada sosyal iyi oluş halinin ana
teması olan kişinin öncelikle kendisi ve çevresiyle uyumu ve bu uyumun işine nasıl yansıdığı
analiz edilmiştir. Bu kapsamda çalışmada Mann Whitney-U testi, Kruskal Wallis-H testleri ve
nonparamedik bir test olan Spearman Correlation analizi uygulanmıştır.
Araştırma bulgularına göre sosyal iyi oluş hali ile iş tatmini arasında pozitif yönlü ancak zayıf
düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra Elazığ İli Toplum Sağlığı Merkezlerinde
çalışan sağlık personelinin demografik özellikleri ile ölçeklerin alt boyutları karşılaştırıldığında
medeni durum, cinsiyet, çocuk sayısı ve meslek faktörleri ile anlamlı derecede fark tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal İyi Oluş Hali, İş Tatmini, Sağlık Çalışanları
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TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNİN BELÇİKA VE FRANSA SAĞLIK SİSTEMLERİ İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
SELÇUK AVDEREN*
DEMET ÜNALAN**
ÖZET
Giriş ve Amaç: Sağlık sistemlerinin örgütlenmesi, hizmetlerin sunumu, finansmanı ve sağlık
harcamaları ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir. Bu farklı uygulamalar ise ülkelerin sağlık
göstergelerine önemli ölçüde yansımaktadır. Sağlık sistemlerindeki en iyi uygulamaları
araştırarak ülke koşullarına uyarlamak karşılaştırmalı sağlık sistemlerinin temel amaçlarındandır.
Avrupa ülkelerinde Refah Yönelimli ve Kapsayıcı Tip sağlık sistemlerinin uygulandığı
görülmektedir. Türkiye Sağlık Sistemi de Refah Yönelimli Sistem içerisinde değerlendirilmektedir.
Yöntem: Bu çalışmada, karşılaştırmalı sağlık sistemleri yaklaşımı kullanılarak Fransa, Belçika ve
Türkiye Sağlık Sistemleri, belirlenen bazı kriterler açısından kıyaslanarak analiz edilmiştir. 2003
yılından beri uygulanan SDP kapsamında sağlık sisteminde yapılan reformlarla gelinen noktayı
analiz etmek için karşılaştırma yapmak amacıyla, AB ülkelerinden olan ve Refah Yönelimli Sağlık
Sisteminde bulunan Belçika ve Fransa seçilmiştir. Çalışmada ülkelerin sağlık sistemleri hakkında
bilgi verilerek temel sağlık göstergeleri ile karşılaştırma yapılıp mevcut durum analiz edilmiştir.
Bulgular: Belçika nüfusunun %99’u zorunlu sağlık sigortası kapsamındadır. Sanayileşmiş ve
zengin bir ülke olarak refah yönelimli sağlık sistemini uygulamaktadır. Fransa Sağlık Sistemi ise
vergiler ve isteğe bağlı tamamlayıcı hastalık sigortası ile desteklenen Ulusal Sosyal Sigorta Sistemi
üzerine kurulmuştur. 2018 yılı OECD verilerine göre GSYİH içindeki sağlık harcamalarının payı
Belçika’da %9,45, Fransa’da %10,73 ve Türkiye’de %4,31’dir. Bu paylardaki zorunlu hükümet
katkısı oranları Belçika’da %7,30, Fransa’da %8,95 ve Türkiye’de ise %3,36’dır. Toplam sağlık
harcamalarının Belçika ve Türkiye’de %78’i, Fransa’da ise %83,5 zorunlu hükümet katkısıdır.
2017 OECD verilerine göre 1000 canlı doğumda bebek ölüm hızı, Belçika’da ‰3,6,
Fransa’da ‰3,8 ve Türkiye’de ‰9,2’dir. 2018 yılı OECD verilerine göre doğuşta beklenen yaşam
süresi Belçika’da 81,6 yıl, Fransa’da 79,6 yıl iken, 2018 yılı TUİK verilerine göre Türkiye’de ise
78,3 yıldır. Nüfus artış hızı 2018 yılında Belçika ve Fransa’da ‰4, Türkiye’de ise ‰14,7’dir.
Sonuç: Belçika, Fransa ve Türkiye sağlık harcamaları yönünden karşılaştırıldığında, Fransa’nın
sağlık harcamalarının yüksek olduğu görülmüştür. Belçika’nın bebek ölüm hızı, doğuşta beklenen
yaşam süresi gibi sağlık göstergelerinin iyi düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Türkiye Sağlık
Sistemi’nde de zaman içerisinde yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda bebek ölüm hızı düşmüş
ve doğuşta beklenen yaşam süresi artmıştır.
Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı sağlık sistemleri, Belçika Sağlık Sistemi, Fransa Sağlık Sistemi,
Türkiye Sağlık Sistemi
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KİŞİLİK TİPLERİ İLE FİNANSAL TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
ÖZGE ÜSTÜN*
FÜSUN ACAR**
ÖZET
İnsanları rasyonel birer yatırımcı olarak ele alan geleneksel finans teorisinden yola çıkarak piyasa
işleyişi açıklanmakta ve finansal araçlar bu yönde geliştirilmektedir. Bununla birlikte son
dönemlerde yapılan araştırmalarda, insanların kalıplaşmış bilgilerin dışına çıkarak bireysel
kararlar verip rasyonellikten uzaklaştığı görülmektedir. Kişilerin finansal olarak başarılı
olmalarında, örgütsel koşullar etkili olmakla beraber, kişisel özelliklerin etkisi de yadsınamaz. Bu
çalışmanın amacı, sağlık kurumlarında çalışanların kişilik tiplerinin ve finansal tutumlarının
sosyo-demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek, kişilik tipleri ile
finansal tutum arasındaki ilişkiyi ve etkiyi saptamaktır. Çalışma örneklemi Kayseri İl Sağlık
Müdürlüğü birimlerinde görev yapan 745çalışan içerisinden basit-rastgele örnekleme yöntemi ile
seçilen 235 çalışandan oluşmaktadır. Çalışmaya başlamadan önce 03.04.2019 tarihli etik kurul
izni alınmış olup, 22.05.2019tarihinde ilgili kurum izni alınmıştır. Çalışmanın verileri
01.07.2019ve 12.07.2019tarihleri arasında yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak 235 çalışandan
anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak
analiz edilmiştir. Katılımcıların %53,6’ sı erkek, %36,6’ sı 31-40 yaş aralığında, %47,2’ si lisans
mezunu, %83,8’ i evli ve %43,4’ ünün toplam çalışma süresi 15 yıldan fazladır.
Katılımcıların %51,9’ u A tipi kişilik özelliklerine sahip olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan
idari personelin finansal tutum davranışında A tipi kişilik özelliğine sahip olanların (62,6) B tipi
kişilik özeliğine sahip olanlarına (40,4) göre oldukça başarılı oldukları görülmektedir. Aynı durum
gelir gider karşılama durumu ve finansal yönetim hissi açısından da görülmektedir. Sosyodemogafik değişkenlerin kişilik tiplerinde ve finansal tutumlarında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunamamıştır. Değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde, A ve B tipi kişilik ile finansal
tutum istatistiksel açıdan anlamlı ve negatif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: A ve B Kişilik, Finansal Tutum, Sağlık Kurumları
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KLASİK ŞİİRDE DEVA ARAYIŞI VE “İLAÇ” REDİFLİ GAZELLER

LOKMAN TAŞKESENLİOĞLU*

ÖZET
Şiir, söyleyiş güzelliği ve anlatım yoğunluğu diğer edebî metinlerden farklı bir kategoriye dâhil
edilmektedir. Özellikle redif ve kafiye gibi ahenk unsurları, kelimeler ile yapılan diğer söz oyunları
şiiri, çok daha akıcı ve etkili kılmaktadır. Divan edebiyatında ise şekil ve söyleyiş olarak en güzeli
arama amacı olduğu gibi anlam bütünlüğü ile bu ahengin uyum içinde bütünleşmesi de esastır.
Yani ahengin estetik kurulmuş olması yetmemekte, bunu söze anlam katmada ve sözü etkili
kılmada da kullanılmış olması gerekmektedir. Bazı anlam hususiyetlerinin klasik şiirde redif gibi
ahenk unsurlarıyla bütünleştiği de görülmektedir. Özellikle divan şiirinin ana mevhumlarından
olan ızdırap kavramı ile bütünleşen hususlar; şairler tarafından pek çok kez, farklı şekillerde ve
değişik anlam özellikleri ile kullanılmıştır. Bu tarzlardan biri de “ilaç” redifli gazellerdir.Âşığın
iflah olmaz bir mübtela olmasından yola çıkan şairler, aşkı tıbbi bir vaka olarak da kabul etmişler
ve hastalık, ilaç, deva, maraz, em gibi kavramlara şiirlerinde tenasüp yoluyla yer vermişlerdir.
Sevgilinin bir busesi, gamzesi ya da âşığa yönelttiği bütün cevr ü cefanın yanı sıra tasavvuf şiirinde
de Allah’ın rızası, Hz. Peygamber’in şefaati ya da şeyhin himmeti deva ve ilaç olarak görülmüştür.
Bu çalışmada klasik şiirde pek çok örneği tespit edilen “ilaç” redifli gazeller derlenerek, şairlerin
bu redifi kullanarak şiire kattıkları anlamlar tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Redif, Izdırap, İlaç, Klasik Şiir, Gazel
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SÖZLÜ GELENEK BAĞLAMINDA TEBRİZ DESTANCI ȂŞIKLARIMIZDAN ȂŞIK HESEN
GAFFARİ’NİN HAYATI VE YARATICILIĞI
NABİ KOBOTARİAN AZEROĞLU*
ROGHAİYEH AZİZPOUR**
ÖZET
İran Azerbaycanı bölgesinde büyük bir Türk nüfusunun yaşaması, geniş bir sözlü kültür varlığını
ortaya koymuştur. Masallar, ninniler, destanlar, atasözleri ve deyimler halkın arasında yaygın
biçimde kullanılmaktadır. Ȃşıkların söyledikleri halk hikâyelerine bölgede destan adı
verilmektedir. Bu destanlar manzum ve mensur bir arada olup âşık tarafından saz eşliğinde ifa
edilmektedir. Bu sahada tespit ettiğimiz yüzlerce âşık destanı ve dört bine yakın âşık sanatçımız,
bölgede yoğun âşıklık geleneğinin yaşamasının göstergesidir. Destancı âşıklarımız hikâyeleri
günümüze taşıyarak sözlü geleneğimizin en önemli kollarından birini oluşturmaktadırlar. Âşık
Hesen Gaffari, 1314 H.Ş - 1934 M. Karadağ - Keleyber’in Letli köyünde doğdu. O İran’da Karadağ
bölgesinde yaşayan Azerbaycan Türklerindenidi. Âşık Hesen Gaffari destancı âşıklardan olmuş
düğünlerde halk hikâyelerini söyleyerek hayatını sürdürmüştü. 16 yaşında âşıklığa başlayan Ȃşık
Hesen Gaffari ömrünün sonuna kadar bu mesleği sürdürmüştü. Hikâyeci ve destancı âşıklardan
olan Âşık Hesen birçok destan anlatmıştır. Ondan derlediğimiz destanlar: Tufarganlı Abbas İle
Gülgez, Mehemmed İle Gülendam, Dilgami, Lezgi Ahmed- Hasta Kasım ve Tahir ile Zöhre
destanları olmuştur. Ȃşık Hesen Gaffari’den derlediğimiz Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı Türk
Dil Kurumunun “Türk Dünyası Destanları Tespiti ve Türkiye Türkçesine Aktarılması” projesi
çerçevesinde 2019 yılında kitap haline getirildi. Âşık Hesen 1999 yılında Tebriz’de vefat etmişti.
Bu çalışmamızda Ȃşık Hesen Gaffari’nin hayatı ve ondan derlediğimiz halk hikâyeleri tanıtılarak
Ȃşık Hesen’in destan anlatırken kullandığı dil ve üslup üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: İran Türkleri, Tebriz, Ȃşıklık Geleneği, Ȃşık Hesen Gaffari
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V. BLASCO IBAÑEZ’İN ORİENTE’SİNDE 1907 İSTANBUL YAŞAMI VE TÜRKLER

TAHSİN AYDOĞDU*
ÖZET
Seyahatnameler, gezginlerin gezip gördüğü yerlerde edindiği izlenimleri, bilgi ve tanıklıklarını
yansıttığı yapıtlardır. Tanık olunan dönemin günlük yaşantısı, siyasi yapısı, ticaret hayatı ve ilgili
toplumda kadın, erkek, çocuk, yaşlı, aile gibi konular hakkında sosyolojik ve kültürel bilgiler sunan
seyahatnameler; antropoloji, sosyoloji, tarih, sanat tarihi gibi sosyal bilim dalları için kayda değer
birer doküman oluşturmaktadır. Cervantes'in, Lope de Vega'nın Velazquez'nin Picasso'nun ülkesi
“İspanya, çağlar boyunca edebiyatın, resmin, müziğin başyapıtlarını veren bir ülke olmuştur.
İspanya’nın her köşesinde bu parlak geçmişin izleri görülür. İspanya’mın katedraller, köşkler,
zengin müzeler, İspanya ne yalnızca "zil, şal ve gül", ne de boğa güreşlerinin ülkesidir. Bir bakıma
kanlı ve ilkel bir eğlenceyi bile sanat dalı düzeyine çıkaran yerli ve yabancı yüzlerce yazara, şaire,
ressama esin kaynağı haline getiren ülkedir”. Bu ülkede dünyaya gözlerini açan ve edebi kişiliği
böylesi uygun bir coğrafyada oluşan, gelişen) Vicente Blasco Ibañez (1867-1928) Cervantes’ten
sonra İspanya dışında en fazla tanınan İspanyol yazarı olarak ün yapmıştır. Ibañez ülkemizde de
tanınan bir yazardır. Birçok romanı Türkçeye çevrilerek ülkemizde de yayınlanmıştır. Doğrudan
Türkleri ve Türkiye'yi anlattığı seyahatname türündeki "Oriente" (Doğu) adlı kitabı ise Gül Işık
tarafından “Fırtınadan Önce Sessizlik İstanbul 1907”adıyla yayınlanmıştır. Bu bildiriye esas olan
çalışmamızda, Ibañez’in son dönem Osmanlı İstanbululunu, modernleşme sürecini, günlük yaşamı
ve toplumsal hayatı gibi konulara bir aydın olarak nasıl bakmış olduğunu, nasıl değerlendirdiğini
inceleyeceğiz. Yazarın söz konusu yaklaşım ve izlenimleri XX. Yüzyıl İstanbul yaşamı açısından
önemli bir sosyolojik malzeme niteliği taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: V. Blasco Ibañez, Seyahatnameler, 1907 İstanbul, Türk İmgesi
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KAFKASLARDA MİLLÎ BİLİNCİN OLUŞMASINDA KATKISI OLAN SÜRELİ YAYINLAR
BEYTULLAH KOCABAŞ*
ÖZET
“Kafkasya” adı coğrafî ve fizikî olarak bir bölgenin adı olmaktan ziyade bölgede binlerce yıldan
beri oluşmuş olan etnik-sosyal ve kültürel bir yapının ismi hâline gelmiştir. Bölgede KaraçayBalkar Türkleri, Kumuk Türkleri, Nogay Tatar Türkleri, Kırım Tatar Türkleri ve Azerbaycan
Türkleri yaşamaktadır. Türk dilinin lehçelerinden Kırım-Tatar Türkçesi, Karaçay-Malkar Türkçesi,
Kumuk Türkçesi, Nogay Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi konuşulmaktadır. Bölgede bu lehçelerin
konuşurlarının özellikle Rus baskılarına karşı göstermiş oldukları direniş çok önemlidir. Sovyetler
Birliğinin uygulamış olduğu asimilasyon politikalarında alfabe üzerinden bölgede yaşayan Türk
kavimlerine konuştukları lehçeler unutturulmak istenmiştir. Ancak Türk kavimlerinin
aydınlarının yapmış oldukları çalışmalar sayesinde bölgede yaşayan Türk kavimleri kendi
lehçeleri unutmamışlar, bölgede yaşayan kavimlerin millî bilincinin oluşmasında da katkı
sağlamışlardır. Bu çalışmaların başında süreli yayınlar gelmektedir. Süreli yayınlar edebiyatın,
fikir ve kültür hayatının gelişmesinde önemli bir konuma sahiptir. Sadece edebiyat değil, tarih ve
sosyoloji gibi alanlarda eksiksiz bir çalışma yapabilmek için süreli yayınlar itina ile gözden
geçirilmelidir. Süreli yayınların halka kolay bir şekilde ulaşması ve halkın anlayabileceği sade bir
dille yazılması sebebiyle halk tarafından yakından takip edilmesine vesile olmuştur. Bu sayede de
Kafkas halkının millî bilincinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Dergi ve gazetelerin hangi konuları
işlediği de önemli bir yer tutmaktadır. Dergi ve gazetede işlenen konular halkın yakından tanıdığı
halk kahramanlarından, halkın sosyal ve gündelik yaşamından kesitler sunmaktadır. Süreli
yayınlarının içerisine dergi, gazete gibi belli bir süre içerisinde yayımlanmakta olan yayınlar
girmektedir. Bildirimizde millî bilincin oluşması yönünde hangi yayınların olduğu irdelenecektir.
Bu yayınların ne kadar süre yayın hayatında kaldığı, kim tarafından yayın hayatına girdiği ve ne
zaman yayın hayatının sona erdiği işlenecektir. Değerlendirmedeki amaç bu lehçeler üzerine
yapılacak olan incelemelerde süreli yayınların varlığı ile katkı sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Millî Bilinç, Süreli Yayınlar, Kafkas Edebiyatı
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WOMEN'S IMAGE IN TEVFIK FIKRET’S AND CENAP ŞAHABETTIN'S POEMS
ÖZGE ÖZHAN*
ÖZET
Tevfik Fikret and Cenap Şahabettin have distinctive places in the development of Servet-i Fünun
literature. The artists mentioned during the period created original images and attracted attention.
Thinking about problems related to poetry, they produced creative solutions. Tevfik Fikret and
Cenap Şahabettin, two great personalities of the Servet-i Fünun period, narrated the indispensable
life of women in their works. The image, which is one of the main elements separating the
language of poetry from everyday language, shows itself in almost all poetry conductions of Tevfik
Fikret and Cenap Şahabettin. In the poems of Cenap Şahabettin, in which woman appears as a
universal image and a beloved member of the opposite sex, the style of partial perception draws
attention. In the poems of Tevfik Fikret, the image of woman is used as the main carrier of a social,
cultural problem or a longing and lack of a poet's private life. However, in addition to being
expressed as a item for longing on the poetic plane, the woman has a thematic weight as a common
value for both artists. Women who did not appear as a subject in Cenap Şahabbetin's poems were
generally described as prisoners of destiny in Fikret's poems. In this study, the ‘image of woman
and the usage style of this image in Servet-i Fünun period will be explained based on the poems
of Tevfik Fikret and Cenap Şahabettin. In the selected poems, the roles assigned to women will be
analyzed and the adjectives, associations and metaphors produced for women will be evaluated.
Furthermore, the imaginative worlds of both poets writing on women in the same period will be
analyzed.
Keywords: Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Servet-i Fünun period, female image
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ON THE SUPERLATIVE FORM “EN” IN TURKEY TURKISH

MAHSUN ATSIZ*
ABSTRACT
In Turkish, the word en (the superlative form), which states superiority has been used since Old
Turkic language period. This word cannot be used alone. Solely, it is utilized with adverbs,
adjectives and participles in Turkey Turkish. This word gives the meaning of being the "superior"
to adverbs, adjectives and participles. When used alone, it has no meaning. For this reason, in
Turkey Turkish it is similar to postpositions in terms of the grammar. In spite of this, it has the
function of an adverb, since it indicatesthe degrees of adverbs, adjectives and ALİparticiples. The
aim of this paper is to come to a conclusion about the word en by examining its structure and
meaning. Therefore, the article consists of two main parts. In the first part, I will dwell on the
structure of en. In the second part, I will analyze the meaning of this word. Some of the grammar
books on the subject were conveyed before going on to examine in terms of structure and meaning.
It is cited as examples from some researchers like Tahsin Banguoğlu, Muharrem Ergin, Zeynep
Korkmaz, Neşe Atabay- İbrahim Kutluk- Sevgi Özel, Jean Deny, Geoffrey Lewis and historical
Turkish grammar books. Some uses from Old Turkic to today are also given in footnotes. In these
books, it is seen that the word en is mostly accepted as postpositions and adverbs. Thus, examples
of which category this word should be evaluated are presented. Accordingly, construction and
examples of the word en with adjectives, adverbs and participle are listed in the structure part
and examples of the frequency of this word are given depending on the its structure. In addition,
in Turkey Turkish some exceptions about the word are also examined in the structure part. The
word en is divided into four in the meaning part. Here, in the first section it is illustrated with
examples that the word en is at the top of one of at least three entities. In the second section, there
are examples where an event indicated its first or last state. In the third section, it is shown that
this word reports the level of good or bad meaning at the highest level and in the fourth section,
it is indicated with examples that it forms a mold structure.

Keywords:en, superiority, the structure, the meaning, Turkey Turkish.
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REPRESENTATİON OF VİOLONCE AGAİNST WOMEN İN TELEVİSİONSERİES:
“YOU TELL ME BLACK SEA” EXAMPLE
ALİ KORKMAZ*
M. OĞUZ YEĞİN**
ABSTRACT
Television, one of the mass media, has an important function on society with its visuality,
widespread ness and also the ability to influence multiple people. Although it is a phenomenon
that is very effective today with new media and products and increases the effect of each passing
day, television is still very important for people, very hot, very close and retains its place at the
center of everyday life. The combination of these features and the qualities that television has as
a mass media is the basis for the high viewing rate of series films, easily accepted in society and
increased its influence. The fact that television series is highly popular and has an effective and
transformative structure on society and individuals also leads to discussion of its content. One of
the most important topics discussed in the series content is the demonstration of violence against
women. Gender inequality is the asymmetric power relationship between men and women
originating from the structure of society. However, the source of violence against women in
television series has been further replicated and diversified. This situation is implicitly
transmitted in the arrays. The viewer, who receives the message from television implicitly, is also
impressed and adapted behavior. The role model characters in the series are treated as normal or
even positive behavior for violence against women, which leads to the perception that violence
against women in the audience is perceived as a necessary behavior. The effect of mass media on
society is increasing every passing day. This is most evident on television, which is one of the most
effective mass media, through series that affect the society and individuals. Today, series on
televisions have an undeniable strength on influencing and shaping it. Therefore, the content of
television series should be considered and discussed for their strong effect. This is due to the
series’ negative affect on the society rather than on the positive affects. These negative affects rise
due to some of the censored but bad content. Of these contents, one with strong negative ideas is
the display of violence against women. Events of violence against women should become a serious
issue on society basis. This issue which has became serious, is due to the bolt and consodilate
repeat of violence which has brought it to a normal condition. Violence against women in series is
not only applied physically but also psychologically, verbally, sexually, and etc. In this study,
considering Sen Anlat Karadeniz’s series as an example, violence against women has been
analyzed through content analysis method.
Keywords: Violonce, Forms of Violonce, Violonce Against Women, TV Series
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BİR MUTLULUK VAADİ OLARAK ASTROLOJİ: SANAL KADERCİLİK VE MUTLULUK REÇETESİ
GİZEM ORÇİN*
ÖZET
Almanya’da 20. yüzyılın başlarında kurulan Frankfurt Okulu diğer adıyla Toplumsal Araştırmalar
Enstitüsü tarihsel olarak eleştirel teorinin kök salmasında önemli bir ekol olma misyonunu
yüklenmiştir. Bu entelektüel mirasın kurucuları arasında yer alan Theodor Adorno ve Max
Horkheimer’ın Aydınlanmanın Diyalektiği adlı kitabı eleştirel teori geleneği içinde en değerli
eserlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Kitabın ‘Kitlelerin Aldatılması Olarak Aydınlanma’
bölümünde kültür üzerine eğilen Adorno ve Horkheimer, kültür endüstrisi kavramını incelemeye
almaktadır. Kültürün bir endüstri haline gelip metalaşmasına eleştiri getiren Adorno ve
Horkheimer, Kültür Endüstrisi kavramsallaştırmasıyla kültürü ve kültürün yapıbozumunu
sorgulamaya açmıştır. Kültür endüstrisi kurumlarının en temel amaçlarından birisi olan
standartlaşma ve seri üretime indirgeme, kitlelerin tümünü kapsaması amacını güden istatistiksel
bir çabayla kendini üretmektedir. Kültür endüstrisi ürünleri insanların mutsuz olduğu en perişan
ve çaresiz anlarında bile onlara canlı ve mutluluk vadeden ürünleri pazarlama peşindedir. Dijital
çağda, kitlelerin haz ve mutluluk arayışları, mutluluk vaadinin nasyonelleştirme sürecini zorunlu
kılmaktadır. İstatiksel olarak mutlu kitlenin varlığı, umut üzerine inşa edilen kaderci ve geleneksel
bir toplumu yaratma amacıyla ortaya çıkmaktadır. Ünlü fizikçi Albert Einstein’ın ‘mutluluk
formülleri’ notunun açık artırmada satıldığı bir çağda bile, günlük gazetelerdeki ve internet
ortamındaki astroloji yorumlarının büyük bir anlatı gibi sunulması bu noktada ilgiyi hak
etmektedir. Gündelik hayatın rutin işleri arasında çoğu insanın merakla ve ilgiyle takip edip, yer
yer bir inanç sistemi, bazen de bilim ve rasyonalite dışı bir ‘sahte bilim’ olarak tanımlanan astroloji,
popüler kitle gazetelerinin sayfalarından yeni medya ortamlarına transfer olmuştur. Günümüzün
kitleleri, başarı ve mutluluk ihtimallerini, gelecek beklentilerini ve belki de ‘kaderlerini’ öğrenmek
için bu sayfaları takip etmektedirler. Bu çalışmada, ülkemizde en çok tıklanan internet
sayfalarından olan Hürriyet, Habertürk, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin astroloji sayfaları
belirli bir periyodik dönem üzerinden (10 gün) eleştirel teori perspektifi ve kuramsal alt yapısı ile
analiz edilecektir. Genel olarak çalışma kapsamını bu 4 gazetenin astroloji sayfalarının burçlar
kısmı ve burçlar sayfasıyla ilintili diğer kısımları oluşturmaktadır. Bu sayfalardaki astroloji
yorumlarının burçlar üzerinden nasıl bir mutluluk vaadinde bulunduğu, formüle edilen mutluluk
reçetelerinin ise hayatın hangi alanlarına göndermede bulunduğu çalışmanın amacını
içermektedir. Standardize edilmiş, hazır kalıp mutluluk reçetelerinin farklı gazeteler üzerinden
nasıl tanımlandığını görebilmek, çalışma açısından önem teşkil etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Astroloji, Mutluluk, Gazete, Kültür Endüstrisi
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COMEDY AS A CINEMATIC GENRE AND SOCIAL CRITICISM:
THE GREAT DICTATOR
BURAK MEDİN*
ÜMMÜGÜLSÜM ÇETİN**

Genre cinema, boundaries and codes of which emerged over time from the early years of cinema,
attracts a wide audience with its familiar form. The way the viewer watches is facilitated by the
familiar narrative structure, genre characters and iconography of genre cinema. Apart from the
commercial purpose, genre cinema has the potential to reach the audience more easily than
other mass media, to direct the audience and to manage the perception of the audience in the
desired direction. For this reason, it has been preferred throughout history and is still being used
today. In this context, ideology is reflected in these kind of images constructed within a
cinematic context, and the messages placed within a particular genre attempt to give the
audience information or awareness about a subject. Media messages are not produced solely to
dominate the masses in an ideological context. Some media texts may play an active role in the
emergence of social or ideological criticism. The comedy genre, which is generally seen and
evaluated as a means of making people laugh and giving them a pleasant time, can go beyond
mere laughing with its syntactic structure and mediate the production of social criticism.
Criticism can be made with humorous language, which is just one of the many methods of
communicating social disruptions. This is often seen in both Turkish and world cinema. In this
study, which was prepared with the idea that comedy was used as a means of criticism in
conveying social problems, the focus was on the early period of world cinema history on the
axis of limitation. In particular, the Chaplin cinema, which gives the comedy genre a critical
identity within a satirical context in the history of cinema, and the social critical discourse
produced in this cinema were addressed. The film The Great Dictator (1940), considered to
have a critical language on the syntactic axis within Chaplin cinema, was designated as an
object of research. It was most fundamentally assumed that the object of research addressed
social problems implicitly or explicitly, and that there was a critical discourse in this humorous
language. With Teun van Dijk's critical discourse analysis method, the messages that are the
social and structural criticism element that are wanted to be conveyed in the film were analyzed.
Keywords: Cinema, genres in cinema, comedy, sociel criticism, The Great Dictator.
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TÜKETİM KÜLTÜRÜN OLUŞMASINDA İNSTAGRAM`IN ROLÜ
KAMALA FATULLAYEVA*
ÖZET
Teknolojinin gelişmesi tüketicilerin satın alma davranışlarını da etkilemektedir. Tüketiciler, diğer
dış uyarıcıların (geleneksel mecraların) yanı sıra, internet ve sosyal medya gibi mecralardan da
alışveriş yapmaya başlamışlardır. Ürün ve hizmetlerin pazarlanmasıve tanıtılması zamanı en
popüler iletişim araçlarının başında sosyal medya kanallarının olduğu görülmektedir
(McCorkindale, 2010:1). Diğer reklam mecralarına göre daha düşük maliyetli olmaları sebebiyle,
özellikle küçük ve orta büyüklükte olan işletmeler ile bireysel satışçılar (C2C) arasında etkin bir
pazarlama ve satış kanalı olarak Facebook, Twitter ve Instagram gibi araçları kullanmaktadırlar.
Instant ve telegram kelimelerinin birleşmesinden oluşan Instagram, günümüzde 1 milyardan fazla
kullanıcı sayısına sahiptir (Instagram, 2019). Kullanıcı sayısına ek olarak hem maliyetinin düşük
olması hem de görselliğe yer verilebilmesi açısından da, Instagram’ın tercih edilme olasılığı diğer
mecralara göre daha fazladır. Ürünlerin fotoğraf ve video paylaşımları, kombin çalışmalar
yapılarak ürünlerin sunulması (özellikle kıyafet ve aksesuarlarda), ödeme seçenekleri (kredi
kartı- kapıda ödeme, EFT vb.), fenomenlerin yaşam tarzlarında ürünlere yer ayırması ve ürünleri
incelemesi, yapılan kampanyalar, indirimler, bunun yanı sıra çekilişler, farklı tarzda ve çeşitte
kıyafet ve aksesuarların sunulması, ürünü alan tüketicilerin görüşlerini anında o hesap altında
paylaşabilme imkânı sunması bu mecranın kullanım oranını arttırmaktadır. Tabi bu mecraların
kullanımı her yaş grubu, farklı kesim, cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Bu çalışmada
tüketim kültüründe İnstagram`ı rolü ortaya koyulacak. İnstagram`ın popüler olduğu son
zamanlarda bu sosyal medya mecrasının tüketicilerin satın alma davranışları nasıl etkilediği, ne
yenilikler getirdiği ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Tüketim Kültürü, Kültür Endüstürüsi, Sosyal Medya,İnstagram
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HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKAN
GÖREV-YETKİ SORUNLARI
UĞUR BULUT*
ÖZET
Uyuşmazlığın konusu ve niteliği ile tarafların sıfatına göre belirli bir uyuşmazlığa aynı yargı kolu
içerisinde yer alan mahkemelerden hangisinin bakacağı görev kurallarıyla belirlenir. 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1. maddesine göre görev kanunla düzenlenir. Doktrinde, görev
kurallarının kamu düzeninden olduğu, mahkemece re’sen araştırılacağı ve tarafların görev
kuralları üzerinde tasarruf yetkisinin bulunmadığı kabul edilmektedir. Yetki ise, bir uyuşmazlığa
coğrafi olarak neredeki görevli mahkemenin bakacağını düzenlemektedir. Yetki kuralları genel
olarak kanunen düzenlenmiş olmasına rağmen, belirli şartlar altında taraflara yetki sözleşmesi
yaparak yetkili mahkemeyi belirleme imkânı da tanınmıştır. Ayrıca, belirli bir yerdeki
mahkemenin o yerdeki iş yüküne göre birden fazla dairesi de oluşturabilmektedir. Bu durumda
numaralandırılmış bu mahkemeler arası ilişki iş dağılımı ilişkisi olarak açıklanmakta ve aynı
mahkemenin birden fazla numaralandırılmış daireleri arasında işin niteliğine göre değil, iş
yükünün objektif dağılımı esasına göre uyuşmazlıklar paylaştırılmaktadır. Hâkimler ve Savcılar
Kurulu, bir mahkemenin birden fazla numaralandırılmış daireleri arasında uzmanlığı sağlamak
amacıyla ve işin niteliğine göre bir iş dağılımı yapmaya yetkili kılınmıştır (5235 sK m. 5/6). Bu
çerçevede Hâkimler ve Savcılar Kurulu, gerek genel mahkemelerin birden fazla dairesi gerekse
özel mahkemelerin birden fazla dairesi arasında işlerin niteliğine göre gelen uyuşmazlıkların nasıl
dağıtılacağına ilişkin kararlar vermiştir. Bu kararların bir kısmı, Kurul’a kanunen böyle bir yetki
verilmeden önceki tarihlidir. Bu nedenle, ilgili kararların hukukî altyapısı ile görev ve yetki
kuralları karşısındaki niteliği açıklanmalıdır. Zira söz konusu iş dağılımı görev veya yetki olarak
nitelendirilemese dahi, benzer sonuçlara yol açmaktadır.
Anahtar kelimeler: görev, yetki, hâkimler ve savcılar kurulu, kanunilik ilkesi
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TÜRK İŞ HUKUKU BAKIMINDAN RÖDOVANS SÖZLEŞMESİ

KADİR ARICI*
SALTUK BUĞRA SON**
ÖZET
Anayasa’nın 168’inci maddesine göre devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan madenler
üzerindeki arama ve işletme hakları, madenlerin mülkiyeti devlet nezdinde kalmak üzere Maden
Kanunu’nun 4’üncü maddesi kapsamında işletme ruhsatı ile özel hukuk kişilerine
devredilebilmektedir. İşletme ruhsat sahipleri maden sahasını tek başına işletebileceği gibi
rödovans sözleşmesi adı verilen atipik bir sözleşme ile işletme hakkının kullanılmasını belirli bir
süreliğine rödovansçı olarak tanımlanan üçüncü kişilere devredebilmektedirler. Maden işletme
ruhsatı kullanım hakkının devredilmesine bağlı olarak birçok hukuki problem gündeme
gelmektedir. Konuya ilişkin en temel problem sözleşme ilişkisine hangi hukuk kurallarının
uygulanması gerektiğidir. Doktrinde ve yargı kararlarında ruhsat sahibi ile rödovansçı arasında
maden işletme ruhsatının devrini konu alan rödovans sözleşmelerine niteliği uygun düştüğü
ölçüde Türk Borçlar Kanunu’nun 357 ve devamı maddelerinde düzenleme altına alınan ürün
kirası sözleşmesine ilişkin hükümlerin uygulanacağı ifade edilmektedir. Bu ilişkinin doğurduğu
temel problemlerden bir diğeri de hiç kuşkusuz maden sahasında çalışan işçilerin karşısında
sözleşme taraflarının hukuki sorumluluklarının tespit edilmesidir. Rödovans sözleşmesinin
geçerli bir alt işverenlik ilişkisi oluşturup oluşturmayacağının tespiti rödovans sözleşmesinin
taraflarının tek başına mı yoksa müteselsilen mi sorumlu olduklarının belirlenmesi açısından
önem içermektedir. Ayrıca, rödovans sözleşmesi ile maden işletme hakkını devreden ruhsat
sahibinin daha önceden o sahada maden faaliyetlerine başlaması fakat sahayı rödovans
sözleşmesi ile bir bütün olarak rödovansçıya devretmesi durumunda İş Kanunu’nun 6’ıncı
maddesinde yer alan işyeri devrine ilişkin düzenlemelerin uygulanmasının söz konusu olup
olmayacağının tespit edilmesi işverene ekonomik anlamda bağlı olan işçilerin iş ve sosyal güvenlik
hukukundan doğan haklarını güvence altına almak açısından önem arz etmektedir. Bu
bildirimizde rödovans sözleşmesine dayalı olarak maden işleten kimselerin işçi çalıştırmaktan
doğan hukuki durum ve sorumlulukları ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: rödovans sözleşmesi, ürün kirası sözleşmesi, alt işverenlik ilişkisi, işyeri
devri
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4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NA TABİ KAMU İHALELERİNİN İPTALİNDE
İDARENİN SORUMLULUĞU
MEHMET BOYNİKAR

ÖZET
İhale’nin iptali, kanunda öngörülen ve idareye tanınan geniş takdir yetkisi nedeniyle sonuçları
itibariyle tartışmaya açık bir yaptırımdır. Her ne kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda
idarenin sorumsuzluğunu vazeden hükümler bulunsa da özellikle istekliler açısından, ihalenin
iptali halinde idarenin sorumluluğunun doğup doğmayacağı tartışma konusudur. İhale konusu
işin önemine göre özellikle “kamuoyu denetimi ilkesi” açısından gerekçesi açıklanmadan yapılan
ihalenin iptaline dair işlemlerin, ülke gündeminde dahi yer aldığı görülmektedir. Bu nedenlerle de
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen ihalenin iptaline dair hükümler çerçevesinde
idarenin aldığı kararların ve bu kararlar sonucunda idarenin sorumluluğunun tartışılması
gereklidir. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemiz açısından kamu ihaleleri, birçok
sektörün gelişmesi, özellikle yerli üretici ve yatırımcılar için büyük bir kaynak arz etmektedir. Bu
açıdan bakıldığında da ihalelerin iptali hususu, istekliler açısından ekonomik istikrar ve gelişme
yönünden bir tehdit olarak görülmekte hatta kamu ihalelerine katılma konusunda çekincelere de
neden olmaktadır. Yukarıda ortaya konulmaya çalışılan nedenlerden ötürü çalışmamızda 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan ihalelerin iptal konusu ve ihalenin iptalinde
idarenin sorumluluğu konusu ele alınacaktır. Öncelikle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
öncesindeki kamu ihale sistemine değinilecek ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun çıkarılış
süreci ve amaçları açıklanacaktır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan ihaleler
incelenecek ardından ihalelerin sonuçlanması ile kanunda yer alan hükümlere ve doktrinde yer
alan görüşlere yer verilecektir. Kamu ihalelerinin iptaline dair 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda
yer alan hükümler ayrı başlıklar halinde ele alınacak olup doktrinde yer alan ihalenin iptaline dair
görüş ve değerlendirmeler incelenecektir. “Kanunilik ilkesi” ve “kamu yararı ilkesi” çerçevesinde
ihalenin iptali kararlarında idarenin takdir yetkisi ortaya konulmaya çalışılacak olup ardından
doktrinde ihalenin iptali halinde idarenin sorumluluğuna dair görüşlere yer verilecektir. Sözleşme
öncesi sorumluluk ilkesi kapsamında ihalenin iptali halinde idarenin sorumluluğu irdelenerek
idarenin sorumluluğu ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İhale, İptal, İdare, Sorumluluk
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2004 ANAYASASI VE YENİ KANUNLAR IŞIĞINDA AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİNİN
HÜKÜMET SİSTEMİ
SAYED HAMİDULLAH SADAT*
ÖZET
Tarih boyunca çeşitli yönetim şekilleri ile yönetilen Afganistan, 2004 Anayasası ile yeni bir
döneme geçmiştir. Afganistan 2004 Anayasasını Yasama, Yürütme ve Yargı hususundaki
düzenlemeleri bakımından ele alacak olursak, genel hatlarıyla demokratik bir yapı öngörse de
İslami kuralların bir kenara atılmadığı dikkat çekmektedir. Hatta bazı yerlerde örneğin;
Afganistan Anayasasının 130. ve 131. maddelerinde doğrudan şeriat kurallarına atıfta bile
bulunulmuştur. BM kuralları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi esaslarına da atıfta
bulunulan, Afganistan’ın, üzerinde yaşayan tüm etnik gruplara ait bölünmez bir ülke olduğunu
vurgulayan Afganistan’ın 2004 anayasası, daha başlangıç bölümünde ülkenin bölgesel
bütünlüğünü korumak, bağımsızlığı, milli egemenlik ve milli birliği güçlendirmek gibi demokrasiyi
temel alan bir düzen kurmayı hedeflemiştir. Aynı zamanda hukukun üstünlüğünü, sosyal adaleti,
insan haklarının korunmasını ve saygınlığı esas alan medenî bir toplum yaratmayı, politik, sosyal,
ekonomik ve savunma kurumlarını güçlendirmeyi ve Afganistan’ın uluslararası topluluklarda hak
ettiği yeri tekrar elde etmek gibi çok ideal bir vizyonu ortaya koymaktadır. Afganistan 2004
anayasası, 3 Ocak 2014 yılında büyük milli meclis (Loya Cirga) tarafından kabul edilmiştir. İşte bu
çerçevede, çalışmada Afganistan 2004 Anayasasının Yasama, Yürütme ve Yargı organları
incelenmektedir. İnceleme nedeni ise Afganistan’ın 2004 Anayasası ile ilgili özgün ve kapsamlı bir
çalışmanın bulunmaması, söz konusu Anayasa ile yapılan bazı çalışmaların ise oldukça çelişkili
olmasıdır. Aynı zamanda Afganistan Anayasası ile ilgili çok kişinin bilgisi olmaması ve yukarıda
bahsi geçen tüm maddelerin uygulanıp uygulanmadığının incelenmesidir. Bu sebepten dolayı
çalışmamız, kısa ve öz şekilde ve okununca Afganistan Anayasasının temel bilgilerine sahip
olunabileceği şeklinde ele alınmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken başkanlık, yarı başkanlık ve
parlamenter sistemler uygulayan gelişmiş ülkelerden örnekler verilerek ve karşılaştırmalı
inceleme yapılarak Afganistan'ın iç savaştan kurtarılması, yeni bir düzen getirilmesi için hükümet
sisteminin yeterli olup olmadığı üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.Çalışma, üç bölümden
oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, Afganistan 2004 Anayasasına göre Yasama erki ele
alınmıştır. İkinci bölümde, Yürütme organı incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Yargı
organı ele alınmıştır. Sonuç olarak ise hükümet sistemleri çerçevesinde Afganistan Anayasası
değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Hükümet Sistemi, Afganistan, 2004 Anayasası, Yasama, Yürütme, Yargı
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INVESTIGATION OF MULTIDIMENSIONAL TREATMENT FOSTER CARE MODEL FOR THE
CHILD SUBJECT TO DOMESTIC PHYSICAL ABUSE
FATMA ÖZGE ÇAVUŞ BEKCE*
ABSTRACT
Many problems arise as a result of economic and social difficulties in the family institution, which
is the building block of the society and these problems threaten children's physical/mental
development. One of these problems is that they are abused by their families. It draws attention
as a social work that focuses on the issue of protecting family and child in the world and different
models are applied to meet the needs of children. Multidimensional treatment foster care models
are also one of the models that can respond to the needs of children, especially in victims of abuse.
Multidimensional treatment foster care model is a service model that is widely used in the
international area, aiming to create a natural and safe family environment for the child, to reduce
the effects of neglect/abuse, and to establish a relationship that will enable the child to cope with
these effects. The important role of this study is the examining the foster family care model as
child protection system in the world and Turkey by that has been put forward for developments
in this maintenance methods, then while the multidimensional treatment foster care model, the
family would be physically abuse victims may have contributed in the extent of children's
development in general tried to be evaluated as. In our counry, generally temporary foster family
model is applied. One of the least implemented foster family service models is the
multidimensional treatment foster care model. The most important features that distinguish the
multidimensional treatment foster care model from other foster family models; these families are
intended to serve children with special needs, families have been trained on the causes and effects
of neglect/abuse, child development, parenting and crisis response skills, coping with problem
behavior, and function as part of the team working in the field of child welfare. In addition to the
different features of the multidimensional treatment foster care model, it is stated in the studies
conducted world wide that it contributes positively to the development of the victims of abuse.
Considering the development of the social work profession; there is a need for promotion of new
service offerings especially for children who are victims of abuse who need protection. For this
purpose, in this study, the multidimensional treatment foster care model, which is an important
model in the world, is mentioned.
Keywords: Physical Abuse, Foster Family, Multidimensional Treatment Foster Family
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BELEDİYELERDE KADINLARA YÖNELİK HİZMETLER: GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ VE ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARŞILAŞTIRMASI
ZEYNEP AVCU*
ÖZET
Bu yazımızda büyükşehir belediyelerinin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kadınlara
yönelik yapmış oldukları hizmetlerin yeterli olup olmadığına ve daha ne gibi hizmetlerin
yapılabileceğine yer vereceğiz. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra Türkiye genelinde yapılan
kayyum atamaları sonrasında büyükşehir olan illerimizde toplamda üç tane kadın belediye
başkanı seçilmiştir (Fatma Şahin, Özlem Çerçioğlu, Bedia Özgökçe Ertan). Bu yazımızda
inceleyeceğimiz belediyelerden olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin başkanı Fatma Şahin ve
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin başkanı ise Zeydan Karalar’dır. Bu iki ilin karşılaştırmalarını
yaparken faaliyet raporlarından yararlanacağız. Raporlar incelendiğinde kadınlara yönelik
hizmetlerin yapılması konusuna ortak olarak sığınma evleri, kadını istihdama katmak için
girişimlere yer verilmiştir. Fakat bu hizmetlerden bazıları ilde bulunan kadın nüfusuna yanıt
verecek boyutta değildir. Örneğin Adana ve Gaziantep illerinde birer tane kadın sığınma ve kadın
konukevi yer almakla beraber ildeki kadın nüfusu için yetersiz kalmaktadır. Belediyelerin kendi
bünyelerinde kadınların siyasal yaşama katılımını sağlamak için kurmuş oldukları kadın-erkek
fırsat eşitliği komisyonlarında Adana Büyükşehir Belediyesi’nin komisyonunda kadın üyeleri
azınlıkta bırakarak başarı elde edememiştir. Ama Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ‘Haydi Kızlar
Yönetime’ projesi ile belediyedeki önemli pozisyonlardaki kadın yöneticiler ile üniversiteye
hazırlanan kız öğrencileri buluşturarak kız öğrencilerin yönetime katılmaları boyutunda önemli
adımlar atmıştır. Her iki belediye karşılaştırıldığında kadınlara yönelik yapmış oldukları
hizmetler açısındanGaziantep daha iyi bir nitelik sergilemektedir. Bu hizmetlerin daha başka nasıl
olabileceği, nasıl iyileştirilebileceği konuları sonuç kısmında tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Belediyecilik, Belediye Hizmetleri, Kadınlara Yönelik Hizmetler,
Kadın- Erkek Eşitliği
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6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ŞİDDET UYGULAYANLARA YÖNELİK HİZMETLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

ELİN ŞEHNAZ UYSAL*

ÖZET
Kadınlara yönelik aile içi şiddet 1980’li yıllara kadar özel alan içinde sadece eşleri ilgilendiren bir
durum olarak değerlendirilmiştir. Oysaki kadına yönelik şiddet nedenleri ve sonuçları itibariyle
bireysel bir sorun olmanın ötesindedir. Kadın hareketlerinin etkisiyle kamuoyunun gündeminde
tartışılmaya başlanmıştır. İletişim araçlarının yaygın kullanımı son yıllarda yaşanan kadına
yönelik şiddet olaylarının eskiye oranla daha çok insan tarafından öğrenilmesini sağlarken, bu
soruna karşı kamuoyu baskısının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Kadına yönelik ve aile içi
şiddet olaylarına ilişkin medya takibi yoluyla bir takım genellemeler yapmak mümkün olmaktadır.
Basına yansıyan olaylar ise genelde mağdurun yaşamına mal olmuş olaylar olmaktadır. Medyanın
bu tür vakaları sunma biçimi ise çoğu zaman şiddetin gerekçelerini sıralamak üzerine
şekillenmektedir. Kadına yönelik şiddetin cinsiyet temelli bir ayrımcılıktan temellendiği anlayışı
ile insan hakları ihlali olarak ele alınması gerekmektedir. Türkiye kadına yönelik şiddetle
mücadele konusunda 2011 yılında imzaladığı İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda ulusal
mevzuatında düzenlemeler yapmış ve 2012 yılında yürürlüğe giren 6284 sayılı Kanun ve kanunun
uygulama yönetmeliği ile kurumsal kapasitenin arttırılması, toplumsal farkındalık yaratılması ve
mağdura yönelik hizmetlerin koordinasyonu konularında ciddi yol katedilmiştir. Özellikle
mağdurun beyanının esas alınması ilkesi ile hareket edilmesi ve mağdurun ivedilikle korunmaya
alınması konusunda yetkililere sorumluluk yüklenmiştir. Lakin geldiğimiz noktada hizmetlerin
genelde şiddet olayı yaşandıktan sonra devreye girdiği gözlenmektedir. Fail ile aralarında
duygusal bağ ve aile ilişkisi bulunan şiddet mağdurları şiddet ortamına geri dönme eğiliminde
olabilmektedir. Kanunun yürürlüğe girmesinin üzerinden yedi yıldan fazla zaman geçmiştir. Faile
yönelik hizmetlerin gönüllük esasına dayanması, şiddet uygulayanların eylemlerinin sonuçlarıyla
yüzleşmeyen ve şiddet konusunda farkındalık geliştirmemiş faillerin eylemlerine devam
etmelerine neden olmaktadır. Kadına yönelik şiddet olaylarının önlenebilmesi için mağduru
koruyan hizmetlerin yanında şiddet uygulayanlara/faile yönelik sosyal hizmetlerin etkili bir
şekilde koordine edilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu bildiride şiddet faillerine yönelik
sosyal hizmet uygulamaları değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler:Şiddet, Şiddet Önleme, Şiddet Uygulayan
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TÜRKİYE’DE SİYASAL BAĞLAM VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SOSYAL MEDYADA
TEMSİLİYETİ
SEMA AKBOĞA*

ÖZET
Sosyal medya araçları, sivil toplum kuruluşları için fikirleri hızlı bir şekilde paylaşma, bilgi
dağıtma ve çeşitli konular hakkında farkındalık yaratma gibi birçok avantaj sunar (Young, 2017).
Bu araştırma, Türkiye’de Twitter’da en çok adı geçen sivil toplum kuruluşlarını ve bu kuruluşların
özelliklerini incelemektedir. Bunu yaparken, Türkiye’deki sosyal ve siyasi gelişmelerin, Twitter
kullanıcılarının sivil toplum kuruluşlarından ne kadar bahsettiği üstündeki etkisine de
bakmaktadır. Bu amaçla, Ağustos 2019 ve Eylül 2019 tarihleri arasında yazılmış ve dernek ya da
vakıflardan bahseden tweetler incelenmiştir. Yapılan analizler, dernek ya da vakıflardan bahseden
toplam 29.387 tweet olduğunu ve bu tweetlerde 4.941 dernek ya da vakıftan bahsedildiğini
göstermiştir. Bu da Türkiye’de bulunan sivil toplum kuruluşlarının sadece %4’ünden Twitter’da
bahsedildiğine işaret etmektedir. Diğer bir deyişle, Türkiye’de sivil toplum kuruluşları Twitter’da
eşit bir şekilde temsil edilmemektedir. Verinin toplandığı dönem içinde Twitter’da en çok adı
geçen ilk 10 sivil toplum kuruluşu şöyledir: Ensar Vakfı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı,
Türkiye Gençlik Vakfı, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, Furkan Vakfı, Aziz Mahmud
Hüdayi Vakfı, Fıkıh Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hoca Ahmed Yesevi Vakfı ve TEMA. Buna
ek olarak, bu araştırma, birkaç istisna dışında sivil toplum kuruluşları ile ilgili yazılmış tweetlerin
zaman içinde eşit dağılmadığını göstermiştir. En çok adı geçen ilk 10 sivil toplum kuruluşu ile ilgili
tweetlerin ayrıntılı analizi, sivil toplum kuruluşları ile ilgili yazılmış tweetlerin sayısının
Türkiye’de sosyal ve siyasi gelişmelere bağlı olarak arttığını ya da azaldığını ortaya çıkarmıştır.
Bu nedenle, bu araştırma sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili yazılmış tweetlerin, Türkiye’deki bu
kuruluşlarla ilgili kutuplaşmış görüşleri yansıttığına işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, sivil toplum kuruluşları, Twitter
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SELECTION THE BUILDING ENVELOPE BY USING COVERING-BASED IF-ROUGH
SETS AND TAGUCHI METHOD

YILMAZ DELİCE*
EMEL KIZILKAYA AYDOĞAN**
SALİH HİMMETOĞLU***

ABSTRACT
For the last fifty years, the building envelope has become important in terms of building design in
the multi-storey constructions. The type and variety of materials used for the building envelope
in the construction industry have increased day by day. Quantitative and qualitative criteria such
as energy consumption and thermal comfort highly affect the building envelope design in order
to meet demand of the occupants. Therefore, the material selection according to the demands of
the occupants is highly important for the building envelope design. Since the occupants
linguistically express thoughts such as chilling, sweating and breathability, evaluating the building
envelope by using crisp values is difficult. In this study, an experimental design with multiresponse was generated in order to determine the most suitable combination of the building
envelope according to multiple qualitative and quantitative criteria. Nine quantitative and
qualitative criteria (heating, cooling, CO2 emission for wall and building, affordability, efficiency,
humidity, fresh air sensation and sweating-chilling sensation) were considered. Taguchi Method
was applied for experimental design by using one factor with two levels (internal plaster
thickness) and five factors having three levels (external plaster thickness, wall type and thickness,
insulation type and thickness). Multi-criteria structure was transformed into single-criterion
structure through TOPSIS-Covering-Based IF-Rough Set, which is a new methodology. Thus, the
qualitative expressions were included in the assessment. The combinations determined through
L18 orthogonal matrix are ranked by using fuzzy structure, criteria neighborhood relationship
and the approximation norms. Finally, the most suitable combinations are determined through
Taguchi Method. The obtained results showed that uncertainty occurred from linguistic
expressions can be easily commented by using Covering-Based IF-Rough Set and Taguchi Method.
Anahtar Kelimeler: taguchi, IF-covering, approximation, building envelope, multi-criteria
decision-making (en az 3- en fazla 5 kelime)
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICAL CLIMATE PERCEPTIONS AND WHISTLEBLOWING:
AN EMPRICAL STUDY
BURCU TOKER*
DURDU MEHMET BİÇKES**
ABSTRACT
Almost every day, events that may be subject to disclosure of negative situations are shared with
the public through mass media. Some of the highlights of these events are the Tangentopoli
scandal, the Bristol scandal, the WorldCom scandal, the Dioxsin scandal, the Enron scandal, the
Wikileaks scandal, the Snowden incident and the Watergate scandal. When the number,
occurrence and impact area of the events are taken into consideration, it is seen that the economy,
public administration, third sector and other social actors are direct or indirect sides of these
events and the cost of these events to society is undeniable. The International Fraud Investigation
Experts (ACFE) estimates that the magnitude of fraud incidents in 2018 is approximately US $ 7.1
trillion globally. Disclosure of negative situations can be defined as the deliberate transfer of
unlawful, dangerous, discriminatory, unethical and illegitimate practices by individuals or
individuals who have been working in the organization in the past or currently.
According to the theory of planned behavior, any behavior does not emerge spontaneously,its
display necessitates the existence of various premises. In this context, various factors such as
psychological factors, cultural and ethical factors, structural factors, fear of retaliation and the
type/ severity of the negative situation are stated to be effective on the intention of disclosure in
the literature. Ethical climate was taken into consideration in the study. In the literature rewiev,
there are studies examining the relationship between ethical climate perceptions and intention to
disclose. In this study, it is aimed to examine the relationship between the two variables in a
different sector and a different sample. The study is planned to consist of two parts. In the first
part, the theoretical information about the variables and the relationships between them will be
explained and in the second part the research methodology and findings will be given.
Keywords: Ethic, ethical climate, whistleblowing
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A QUALITATIVE EXAMINATION OF HEALTH TOURISM FROM THE
THIRD AGE TOURISM PERSPECTIVE IN TURKEY
TUĞBA BAYNAL DOĞAN*
ÖZGÜR DEMİRTAŞ**
ABSTRACT
Health tourism is a concept which is based on fairly old root, but frequently mentioned in national
and international in recent years. Although the importance given to this concept has increased in
our country, improvements are still continuing. This scope of study, consideration of age scale in
health tourism is reconmended to make health tourism more active and therefore to procedure
more economic income from this concept. The groups assumed to be the third age group covering
individuals over sixty-five years of age in the age scale is thought to have serious profile return in
terms of health tourism. In this context, the study aims to reveal the importance of third age
tourism within the scope of health tourism by examining tourisim, health tourism and
demographic statistics. It is hoped that this study will contribute to the literature by dealing with
health tourism and third age tourism with secondary data. It is considered that the suggestions
presented as a result of the study will be benefical for the organizatiıns interested in health
tourism and goverment in improvements which can be made in order to revive health tourism in
terms of third age tourist.
Keywords: Health, Health Tourism, Third Age Tourism
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DETERMINATION OF MIDDLE INCOME TRAP: AN ECONOMETRIC ANALYSIS ON TURKEY
(1960-2018)
YASEMİN DUMRUL*
ZERRİN KILIÇARSLAN**
ABSTRACT
The middle income trap is a concept expressed in various thresholds and processes that are
unique to developing countries. This concept, first proposed by Gill and Kharas (2007), is used to
express the situation where economies that have experienced rapid growth and therefore have
reached middle income levels in a very short period of time remain at medium income levels for
a long time and could not transition to a developed high income economy. Middle income trap
occurs when middle income countries cannot compete on the one hand with developed country
technologies and on the other hand cannot compete with less developed countries that have cheap
labor. The inability of countries to manage the transition from low value-added products to high
value-added products, inadequate institutional factors, low labor productivity, lack of structural
labor transformation, inequality of income distribution, aging of the population, external
dependence and inadequacy of R&D activities are reasons driving the countries into the middle
income trap. There are four approaches in determining the middle income trap in the economic
literature. These approaches are the Growth Slowdown Approach developed by Eichengreen vd.
(2012), the Threshold Value Approach developed by Felipe vd. (2012), the Catch-up Index (CUI
Index) developed by Woo (2012) and the Robertson and Ye (2013) approach, which allows
econometric testing of the middle income trap. The aim of this study was econometric analysis of
whether the middle income trap is valid, for Turkey in the upper middle income countries
category according to the World Bank classification and who faced the risk of falling into the trap
of middle-income. Robertson and Ye (2013) approach was used to obtain the series, which is the
subject of econometric analysis. The series obtained in this context were subjected to stationary
analysis using unit root test which does not take into account structural breaks (ADF, Augmented
Dickey Fuller) and structural breaks (LS, Lee-Strazicich) unit root tests. The findings obtained
from the analysis results reveal that Turkey's is not in middle-income trap. However, to achieve a
permanent growth in Turkey and not fall into Turkey's middle-income trap needs to review its
growth strategy, adopt productivity-oriented growth, change its production structure, prioritize
research and development and human capital investments and increase national savings.
Keywords: Middle income trap, structural break unit root test, Turkey
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THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON PARTICIPATIVE MANAGEMENT IN THE
HEALTH FACILITIES*
SERMED DOĞAN**
MEHMET YILMAZ***
ABSTRACT
It is possible to talk about the importance of the concept of organization in all environments where
people come together to realize organizational policies. When considering an institution
producing services and offers this service to people in point, organizational culture emerges as an
indispensable element. For institutions that provide health services, the most important of the
issues that make the organization culture indispensable is that the service outputs are humanfocused. The reasons such as the lack of tolerance, can not be substituted of the service and
postponing service delivery guides the institutions offering health services to create an effective
communication network and also to the active processes such as sharing knowledge and
experience. The most important way of achieving this is go through the organizational culture
adopted by all the institution's employees. The need for organizational culture in every institution
that provides health services is not only making this work important but also being supported the
health personnel's participation in managerial decisions by expressing their own ideas and
thoughts increases the usefulness of the research. In this respect, the research aims to determine
the effect of organizational culture concept on participative management and in the health sector.
Keywords: Organizational Culture, Participative Management, Health Institutions
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VELİLERİN OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ HAKKINDA
GÖRÜŞLERİ
DÜRDANE LAFCI – TOR*
HAYRİYE NUR EVLER**
SAMET ŞAHİN***
MEHMET YILMAZ****
ÖZET
Ebeveynler bireyin yaşamının başladığı ilk andan itibaren hayatına girer ve yaşam boyu etkilerini
sürdürürler. Hayatın başlarında ebeveynleri ve yakınındaki kişiler ile sınırlı olan çevreleri
bireylerin okula gitmesi ile genişlemeye başlar. Okula başlayan birey okul yöneticisi, öğretmenler,
öğrenciler ve okul psikolojik danışmanı ile etkileşim içerisinde olmaktadır. Bireyin yaşamdaki
zorluklarla mücadele etmesi, gelişiminin sağlıklı ve sürekli olmasında etkileşim içerisine girdiği
kişilerle ilişkisi önem arz etmektedir. Bu sebeple okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetlerinde okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler psikolojik danışman ile ortak
bir paydada buluşmalı, anlayışla ve takım ruhuyla birlikte hareket etmelidirler. Okul PDR
hizmetlerinde psikolojik danışman, öğrenci ve veli ile iç içedir. Bireyin aldığı psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetini yaşamına geçirmesinde, bireyin hayatında fazlaca yeri olan ebeveynleri
etkili rol oynayacaklardır. Öğrenci hakkında bilgi toplamak için öğretmenler ve veliler psikolojik
danışmanın önemli başvuru kaynakları olabilmektedir. Bu sebeple velilerin okul psikolojik
danışma hizmetleri ile ilgili görüşlerinin, bu hizmetlere katılımlarının ve desteklerinin
incelenmesi gerekli görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, velilerin okul PDR
hizmetleri hakkında görüşlerini belirlemektir. Araştırma Kayseri ilinden toplam 54 veli ile
yürütülmüştür. Bu nitel çalışmanın verileri, görüşme yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizi için
betimsel analiz kullanılmıştır. Yapılan nitel analizler sonucunda, velilerin okul PDR
hizmetlerinden yeterli düzeyde faydalanmadıkları görülmektedir. Bunun yanında, PDR uzmanları
tanımayanlar da mevcuttur. Veli-psikolojik danışman iletişimini artırmak için velilerin
bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, okul içinde veliler için düzenlenecek sosyal ve eğitsel
etkinliklerin artırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: veli, PDR uzmanları, PDR hizmetleri
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ALGILANAN OKUL ETKİLİLİĞİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ:
GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
DÜRDANE LAFCI –TOR*
EMİNE YAVUZ**
ÖZET
Okuldaki eğitimin ve öğretimin genel amacı istenen bilgi, beceri ve davranış yönünde çocukların
sağlıklı ve nitelikli bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bir okulun bu amaçlara ulaşıp
ulaşmadığını araştıran çalışmalara genel adıyla “etkili okul” çalışmaları denmektedir. Bu
çalışmanın amacı ise öğrenci algılarına göre okul etkililiğini belirleyebilmek için geçerli ve
güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla öncelikle okul etkililiği ile ilgili alan yazın taranmış
ve bir madde havuzu oluşturulmuştur. Ayrıca, gerek uluslararası geniş ölçekli uygulamalar
gerekse bireysel çalışmalarda hazırlanmış ölçekler ve maddeleri incelenmiştir. Bu incelemeler
sonunda taslak ölçek oluşturulmuş ve ölçekten elde edilen ölçümlerin geçerli ve güvenilir olup
olmadığını tespit etmek amacıyla madde analizleri yapılmıştır. Çalışma Kayseri ilinde 2017-2018
eğitim-öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir ve çalışmanın örneklemini 549 lise öğrencisi
oluşturmaktadır. Ölçeğin kapsam ve görünüş geçerliği için uzman görüşleri dikkate alınmıştır.
Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi farklı örneklemler üzerinde yapılmıştır. Açımlayıcı faktör
analizi sonucu altı faktörlü bir yapı olduğu belirlenmiştir. Alan yazın doğrultusunda bu faktörler
sırasıyla “Mekân Yeterliği”, “Kişisel Gelişim”, “Toplumsal Değer Bilinci”, “Mekân Çekiciliği”,
“Teknolojik Destek” ve “Spor ve Sanat Desteği” olarak adlandırılmıştır. Faktörler toplam
varyansın %66.11’ini açıklamaktadır. Açımlayıcı faktör analiziyle tespit edilen 6 faktörlü yapı
doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Güvenirlik için Cronbach Alfa (α), tabakalanmış alfa
ve bileşik (composite) güvenirlik katsayıları hesaplanarak ölçek maddelerinin ölçülmek istenen
özelliği güvenilir şekilde ölçtüğü tespit edilmiştir. Tüm bu bulgular öğrenci algılarına dayalı olarak
okul etkililiğinin belirlenmesinde Algılanan Etkili Okul Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir ölçümler
üreten bir ölçek olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: etkili okul, ölçek geliştirme, güvenirlik, geçerlik
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TÜRK ÖĞRENCİLERİNİN 2018 PISA OKUMA OKURYAZARLIKLARINA ETKİ EDEN
DEĞİŞKENLERİN YOL ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

EMİNE YAVUZ*
MURAT BORAN**
ÖZET
2018 PISA uygulamasında okuma okuryazarlığı, öğrencilerin topluma katılmak, bilgi ve
potansiyelini geliştirmek veya hedeflerine ulaşmak için metinleri anlama, üzerlerinde düşünme,
etkileşime geçme, kullanma ve değerlendirme kapasiteleri olarak tanımlanmıştır. Yapılan
çalışmalar bir bireyin okuma okuryazarlığının onun kişisel ve sosyal gelişimi için temel
oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, bir ülkeye ait nüfusun okuma okuryazarlık
düzeyinin ise o ülkenin işgücü verimliliği ve ekonomik kalkınması üzerinde olumlu bir etkisi
olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda geleceğe yön verecek öğrencilerin okuma okuryazarlıklarına
etki eden değişkenlerin belirlenmesi ve eğitimde verimliliği arttırmak için eğitim-öğretim
programlarının bu değişkenlere göre düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın
amacı 2018 PISA uygulamasına katılan öğrencilerin okuma okuryazarlıklarına etki eden
değişkenlerin belirlenmesidir. 2018 PISA okuma okuryazarlıkları “bilgiyi bulma (locate
information), anlama (understand) ve değerlendirme ve yansıtma (evaluate and reflect)” alt
boyutlarında ölçülmüştür. Buradan hareketle çalışmada öğrencilerin “okumayı sevmeleri, okuma
yeterlikleri ve zorluklarına ilişkin algıları, üstbilişleri, ilk dijital araç kullanma yaşları, BİT
kaynakları, sosyo-ekonomik durumları, ailelerindeki en yüksek eğitim seviyesi, aile varlıkları ve
öğretmenlerinin öğrencileri kitap okumaya teşvik etmelerine ilişkin algıları” nın okuma
okuryazarlığının üç alt boyutuna olası etkileri yol analizi ile incelenmiştir. Nedensel karşılaştırma
modelinde tasarlanan çalışmanın örneklemini 2018 PISA okuma uygulamasına katılan 5762
öğrenci oluşturmaktadır. Yol analizi sonucunda, test edilen her üç model için de doymuş bir model
elde edildiği bu nedenle model-veri uyumunun mükemmel olduğu ve değişkenlerin genelinin tüm
alt boyutları etkilediği belirlenmiştir. Sadece “öğrencilerin okuma yeterliklerine ilişkin algıları”
bilgiyi bulma ve değerlendirme ve yansıtma alt boyutlarında etkili değilken, “ailenin sosyoekonomik durumu ve varlığı” anlama boyutunda etkili bulunmamıştır. Bilgiyi bulma, anlama ve
değerlendirme ve yansıtma alt boyutlarında açıklanan varyans oranları sırasıyla .41, .42 ve .43
bulunmuştur. Bu bulgular doğrultusunda öğrencilerin okuma okuryazarlığının arttırılması için bu
değişkenleri dikkate alan eğitim öğretim faaliyetlerine daha çok yer verilmesi önerilebilir. Bu
çalışmanın deneysel olarak tasarlanmaması çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Bu nedenle
araştırmada tartışılan etkilerin gerçek değerlerini belirlemek için bu değişkenleri içeren deneysel
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: PISA, okuma, okuryazarlık, yol analizi
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA DÜZEYLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
ÖZCAN PALAVAN*
DUYGU ÇELİK**
İREM YÜCEL***
ÖZET
Günümüz insanları; güçlü iletişim ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak durumundadır.
Bununla birlikte araştırıp sorgulayan ve değişen toplum düzeninde kendini geri plana atmayacak
şekilde geliştiren bir birey olmaya çalışmaktadır. Gelişen teknoloji ve ekonominin etkisiyle
insanoğlunun öğreneceği bilgi günden güne değişip artmaktadır. Bu bilgi birikimine ulaşmak için
yalnızca öğrenim ortamları ve karşılıklı etkileşim yeterli olmamaktadır. Sürekli olarak değişen
toplum ve bilgilere ayak uydurmak için eğitim-öğretim dışında yeni fikirler ve problem çözme
stratejileri üretmek gerekir. Bunu sağlayan en önemli etkenlerin başında kitap okumak gelir.
Okuma, insanda olumlu birçok etki uyanır ve insanın kendisini geliştirmesine katkı sağlar.
Öğretmen adaylarıyla yapılan bazı çalışmalarda okuma alışkanlıkları gazete, kitap, dergi okuma
olarak sıralanmaktadır. Kitap okumanın gündelik hayatımıza birçok etkisi olduğu gibi problem
çözme becerisine de etkisi vardır. Bu etkinin ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla bu çalışma
yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada veri toplamak için “Kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutum
ölçeği” ve “Problem çözme envanteri” kullanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde t-tesit ve tek
yönlü varyans analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgulara bakıldığında kitap okuma ile problem
çözme becerisi arasında r=.56 düzeyinde pozitif anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
Tuohimaa, Aunola ve Nurmi (2008) tarafından yapılan çalışmada da okuduğunu anlama ile
problem çözme becerisi arasında r = 0,67 düzeyinde pozitif ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Yaş değişkenine göre sonuçları incelediğimizde kitap okuma tutumunda ve problem çözme
becerisinde anlamlı bir fark görülmemiştir. Öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin
yaşlara göre değişmediği yönünde bulgular elde eden başka araştırmalarda mevcuttur.
Öğrencilerin okudukları bölüm düzeyinde ise problem çözme becerisine bakıldığında anlamlı
fark bulunmuştur fakat kitap okuma düzeyi bakımından anlamlı fark bulunamamıştır. Kitap
okuma düzeyi kardeş sayısı bakımından anlamlı fark barındırmaktadır. Bununla birlikte kitap
okuma düzeyi cinsiyet açısından erkekler lehine anlamlı fark bulunmuştur. Öğretmen
adaylarının okumaya yönelik ilgilerini çekmek adına birçok ders seçmeli olarak programlara
eklenebilir. Bununla birlikte okuma inceleme proje ve ödevleri verilebilir. Okuma tutumları
geliştikçe problem çözme becerilerinin de gelişeceği söylenebilir. Öğrencilerin kitaba ulaşma
olanaklarını artıracak durakta kitap okuma alışverişte kitap okuma gibi yapılmış projelere
benzer projeler sürdürülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kitap okuma problem çözme, üniversite öğrencisi
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ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ
KİŞİSEL-MESLEKİ YETKİNLİK ALGILARI

SALİH USLU*
AYLİN KARAKUŞ**
ÖZET
İçinde bulunduğumuz yüzyılda ortaya çıkan inovasyonlar bireyin sahip olması gereken nitelikleri
arttırmaktadır. Değişen dünyada toplumların çağın gerektirdiği nitelikli bireyleri yetiştirebilmesi
noktasında eğitim en büyük araç olarak görülmektedir. Bu durum öğretmenlerin eğitimin
niteliğinin değişmesinde ve yeni bir hal almasında etkili olacak bir takım yetkinliklere sahip
olmaları gerekmektedir. Yetkinlik kavramıbilgiyi, becerileri, yetenekleri, motivasyonu ve
değerlerin bir arada kullanılabilmesi olarak ifade edilmektedir. Bireyin yetişmesinde etkili olacak
öğretmenlerin bilgi, beceri ile kişisel ve mesleki yetkinlikleri kazanması, onların toplumda rol
model olmalarını sağlamaktadır. Öğretmenlerin çağın yeniliklerine ayak uyduracak bir takım
mesleki yetkinliklere erişebilmesi ve mesleğini gerektiği gibi icra edebilmesi, öğretmen
yetiştirmede önemli bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda eğitim fakültelerinin öğretmen
adaylarının mesleki ve kişisel açılardan donanımlı olarak yetişmesini sağlaması ve öğrenmeöğretme sürecinde etkili öğretmenler olarak mezun etmesi gerekmektedir. Özellikle de bireylerin
çağın yeniliklerini yakından takip etmesini sağlayacak, gelecek kuşakları toplumsal yapıda etkin
kişiler olarak yetiştirecek sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kendilerinin de kişisel–mesleki
açıdan çağa uygun yetkinliklere sahip olmaları önem taşımaktadır. Gerçekleştirilen bu çalışmada
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının mesleklerini icra etmeden önce, öğretmenlik mesleğine
yönelik kişisel–mesleki algılarını çeşitli değişkenler açısından incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kişisel mesleki yetkinlik algılarına etki eden
faktörlerin neler olduğu sınanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin
sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalında öğrenimlerine devam eden ve gönüllülük esasına göre
araştırmaya katılan 215 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Betimsel tarama yönteminin
kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak Kazu ve Demiralp (2017)’nin geliştirmiş olduğu
“Öğretmen Adayları İçin Kişisel-Mesleki Yetkinlikler Algı Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından
hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve
verilerin analizinde istatistik paket programı kullanılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının
sınıf düzeyi, öğretmenlik mesleğini seçme isteği, aile gelir durumu ve genel akademik ortalama
aralığı değişkenlerinde istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılıklar tespit edilmişken, cinsiyet
değişkeninde anlamlı fark bulunmamıştır. Elde edilen bulgular ışığında konu ile ilgili çeşitli öneri
ve görüşlere çalışmada yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kişisel Yetkinlik, Mesleki Yetkinlik, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı

*

Doç. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, salihuslu@ohu.edu.tr
Doktora Öğrencisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, aylinkarakus1827@gmail.com

**

155

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE BARIŞ ALGISI: METAFORİK BİR ÇALIŞMA
ÖZCAN PALAVAN*
NESLIHAN KIZILATEŞ**
ÖZET
Barış kelimesinin genel anlamı düşmanlığın olmaması anlamında kabul edilir. Başka bir anlatımla
kötülükten, kavgalardan uzak huzur içinde yaşamak olarak da tanımlanabilir. Barış insanlar
tarafından kendiliğinden gelişigüzel öğrenilmeye bırakılabilecek bir olgu değildir. Bunu temel
eğitimden başlayarak ilerleyen eğitim kademelerinde derinleştirerek bireylere aşılamak her
eğitim sisteminin amaçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimde neyin nasıl
öğretileceğine karar vermeden önce bir durum saptaması yapmak faydalıdır. Bu noktada metafor
yönteminden faydalanılabilir. Metaforlar insanların gerçeğe ve dünyaya iliksin düşüncelerini
şekillendiren temel zihinsel modellerden biridir. Piaget 12 yaşa kadar çocuğun somut işlem
döneminde olduğunu belirtmektedir. Buradan hareketle özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerin
duyu organlarının işe koşulması sayesinde somut kavramları anlamaları sağlanabilirken soyut
kavramların kazandırılması zorlaşmaktadır. Bu durumda farklı yol ve yöntemlerin kullanılması
gerekmektedir. Metaforlar bu noktada çocuğun kendine göre bir algı oluşturmasını sağlamakta
ve karşılaştığı durumu veya olayı mantığa bürümektedir. Bu çalışmanın amacı ilkokul
öğrencilerinin barış” kavramına ilişkin algılarını metafor analizi yöntemiyle incelemektir.
Araştırmanın çalışma grubunu ilkokullarda da öğrenim gören 42 Türkiye, 47 KKTC, 12 Suriye
kökenli 2. ve 3. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplamak için ilkokul 2. Ve 3. Sınıf
öğrencilerine “barışı………. benzetirim. Çünkü….” şeklinde sorular sorulmuştur. Var olan
boşlukları birer metafor ile doldurmaları ve o metaforu tercih etmelerinin nedenini yazmaları
istenmiştir ve verdikleri cevaplar analiz edilmiştir. “Barış” ilişkisine yönelik üretilen metaforlar,
duygu, davranış, canlı, meyve, milli değerler, hayat, insan, nesne, renk olmak üzere 9 kavramsal
kategori altında toplanmıştır. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin verdikleri
cevaplar kategorileştirilmiştir. 9 kavramsal kategorinin alt kavramları şu şekildedir: “Duygu”
kavramında sevgi, mutluluk, güzel olan, güven; “Davranış” kavramında barışmak, savaşmak,
davranış, kavga, iyilik, devletlerin barışı, pes etmek, paylaşmak, iyilik; “canlı” kavramında kelebek,
maymun; “meyve” kavramında üzüm, elma; “milli değerler” asker, vatan, antlaşma, Atatürk;
“hayat” kavramında yaşam, dostluk, savaşsız yaşam, rüya; “insan” kavramında çevresindeki
insanlar, ata; “nesne” kavramında kalem, defter; “renk” kavramında mavi ve gökkuşağından
oluşan benzetmeler yapmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Barış, metafor, ilkokul, öğrenci
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TURKİSH-GREEK RAPPROACHMENT IN THE 11TH-13TH CENTURIES
NAZLI ALTUNSOY*
ÖZET
Anatolian land witnessed alteration and transition period after Turkish people came to the region.
Anatolian’s main element - Turkish and Greek people found themselves in the war environment.
Historical sources which give information about the period conveys wars and poltical events
mostly. As well as it can be reached most information about peace and culture of living together
of Turkish and Rum people. It is known that Anatolian Seljuks, Turkish principalities, Eastern
Rome Empire and other Rum states made alliance agreement with each other. Turks made alliance
with Greeks against to other muslim states while Greeks made alliance with Turks against
Catholics and other monophysite Christian powers. This situtation shows that friendship and
anmity between the wise states does not continue long time. Also when it is examined wars of this
period it can be said that ambition of nobles or other political figures caused to occur those wars.
However, it is understood that the people living in the region, especially Turks and Greeks, are
mingled with each other in the common life denominator. This rapprochement between Turks
and Greeks occured in every part of the public very intensively. The wars were overshadowed the
interaction about commerce, vocational activities, marriages, religious beliefs. On the other hand
these interaction and mixture caused to occure more important civilazition than the victories
could make.
Keywords: Turks, Greeks, Anatolian, civilization
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİH DİZİLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ DİRİLİŞ ERTUĞRUL ÖRNEĞİ
CENGİZ ÖZMEN*
MEHMET AKYOL**
ÖZET
Sosyal bilgiler dersi birçok disiplinin bir araya gelmesiyle oluşan, geniş bir alanı kapsayan ve
bireylerin çok yönlü gelişimini sağlamayı amaçlayan ilköğretim derslerinden biridir. Dersin
amaçlarına ulaşılabilmesi için farklı yöntem ve tekniklerden yararlanılmaktadır. Bu yöntem ve
tekniklerden biri de tarihi dizilerdir. Sosyal bilgilerdeki özellikle tarihi konuların gerek soyut
olmasından gerekse genellikle düz anlatım yöntemine başvurulmasından dolayı öğrenciler
tarafından dersin öğrenilmesi ve akılda kalması oldukça zordur. Soyut olan bu konuların daha
fazla duyu organına hitap etmesi sağlanarak akılda kalıcılığı arttırması sağlanabilmektedir. Bu
amaçla kalıcılığı arttırmaya dönük işitsel ve görsel birçok materyal öğretime hizmet etmektedir.
Günümüzde geçmişe karşı merak uyanmakta ve bu merak televizyon sektörünü de bu yöne
çekmektedir. Bunun sonucunda tarihi konu alan birçok sinema filmi ve dizi ekranlarda izleyicilere
sunulmaktadır. Yürütülen bu çalışmada sosyal bilgiler dersinde tarih dizilerinin kullanımına
ilişkin öğretmen görüşleri “Diriliş Ertuğrul” dizisi örneği üzerinden araştırılmış, öğretmenlerin
tarihi dizilerin sosyal bilgiler dersine etkileri hakkında olumlu veya olumsuz görüşleri incelenmek
istenmiştir. Yapılan bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olup durum çalışması şeklindedir.
Çalışma grubunu Kahramanmaraş ilinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında görev yapan sosyal
bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir
örneklem yöntemine başvurulmuş, çalışma grubu seçilirken ise gönüllülük esas alınmıştır.
Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından bir uzman, bir dilbilimci ve iki sosyal bilgiler
öğretmenin görüşleri dikkate alınarak hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Veriler
görüşme formu kullanılarak oluşturulmuş olup toplanan verilerin çözümlenmesinde, nitel
araştırma tekniklerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmada sosyal bilgiler
öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde genel olarak tarihi dizileri faydalı buldukları
sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle sosyal bilgilerin tarihe dayalı konularının işlenmesinde
yararlanılan tarihi dizilerin konunun somutlaştırılarak akılda kalmasını kolaylaştırdığı, konuya
karşı ilgi ve merak uyandırdığı, tarihsel düşünme becerisinin gelişmesine yardımcı olduğu ve
dersi daha anlaşılır hale getirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler, tarihi diziler, öğretmenler, ders
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VİLAYETİ SİTTE’DE MİSYONER OKULLARI VE ERMENİLER
SÜLEYMAN KEKİL*
ÖZET
Osmanlı Devleti’nde Ermeni meselesi ilk olarak 1878’de Berlin Antlaşması ile uluslararası konu
haline geldi. Bu antlaşma ile Ermeniler, yabancı devletlerin sıklıkla başvurduğu istismar konusu
oldu. Vilayet-i Sitte, Diyarbakır, Van, Erzurum, Bitlis, Sivas, Elâzığ şehirleri için kullanılan bir
ifadedir. Bu kavram Berlin Antlaşması’ndan sonra ortaya çıktı ve Ermenilerin Anadolu’da yoğun
olarak yaşadıkları yerleri tanımlamak için kullanılmaya başlandı. Vilayeti Sitte kavramı
günümüzde; Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Elâzığ, Erzincan, Malatya, Hakkâri, Tunceli,
Muş, Amasya, Bingöl, Tokat, Siirt, Batman, Şırnak, Adıyaman ile Urfa’nın yarısı, Giresun’un yarısı,
Mardin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Artvin’in yarısı Samsun’un bir kısmı, Ordu’nun bir
kısmı ile Kayseri’nin de bir kısmını kapsamaktadır. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, vatandaşı
bulunan gayrimüslimlere kendi okullarını açma izni vermişti. Bunlar gayrimüslim cemaat okulu
ve yabancı misyon ve hükümetlere bağlı okullar olmak üzere iki bölüme ayrılıyordu. Bu
gayrimüslim okullar, cemaat ruhanî meclisleri ile kiliselerin denetiminde olan okullardı. Uzun
süre dinî nitelikte eğitim veren okullar, daha sonraları milliyetçi kimliğini kazanmak için aracı
olmaya başladı. Vilayeti Sitte’de de bu okullar aynı şekilde hizmet etti. Aynı zamanda bölgede
Amerikan, Fransız ve Almanlar tarafından okullar açılarak Ermenilerin milliyetçilik emellerine
altyapı oluşturdu. Gayri Müslimlerin ve yabancı devletlerin açtığı bu okullarda yetişen gençler
Millî Mücadeleye kadar pek çok isyana katıldı veya bu isyanlara ön ayak oldu.
Anahtar Kelimeler: Vilayat-ı Sitte, Berlin Anlaşması, Ermeniler, Ermeni Milliyetçiliği
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ABBASİ HALİFELERİNİN SPOR VE EĞLENCE ARACI OLARAK AV VE AVCILIK
EMİNE EROĞLU*
ÖZET
İnsanların göçebe kültürde hem yaşamlarını sürdürebilmek hem de yönlendirmek amacıyla
yaptıkları av yerleşik kültürde de ekonomik, sosyal, siyasi, dini faaliyetler sonucunda çeşitli
anlamlar kazanarak devam etmiştir. Yapılan arkeolojik kazılar avın günümüzden çok eski
zamanlara giden bir geleneğe dayandığını kanıtlamaktadır. Türkler ve Araplarda beslenme ve
geçim amacı ile yapılan avcılık savaşa hazırlık etkinliği olarak değerlendirilmiştir. İslamiyet öncesi
Türk inancında avın dini bir boyutu vardır. Kuran’daki bir ayetten Hz. Peygamber döneminde
avcılığın yaygın olduğu, avlanmanın ve av eti yemenin helal olduğu anlaşılmaktadır. İslâm’ın
yayılış aşamasında Bizans ve Sâsânî etkisi görülen av sanatı, medeniyetlerin kültür, örf ve
yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Avlanma sanatı esas olarak halifeler ve devletin ileri
gelenleri tarafından uygulanmıştır. Halkın geçim etkinlikleri arasında düzenli olarak avlanmaya
rastlanılmamıştır. Emevî halifelerinden bazılarının ava düşkün oldukları bilinmekle birlikte
avcılık ve av kültürünün özellikle Abbasiler döneminde geliştiği görülmektedir. Abbasilerde ilgisi
olan halifelerin rağbet ettiği av ve avcılık bir spor ve eğlence aracıdır. İlginç olan konu avcılığın;
beslenme ile olan doğrudan bağlantısı doğrultusunda bir zorunluluk halinde iken Abbasi
halifelerinin elinde zamanla bir eğlence, spor ve iktidar göstergesi haline gelmesidir. Bu bakımdan
nedimleriyle birlikte ava çıkan Abbasi halifelerinin temel amacı eğlenmek ve vücutlarını savaşın
zorluklarına hazırlamaktır. Abbasîlerde bu ve başka güdülerle yaşatılan avcılık ve av kültürünü
zevkli hale getiren teknikler, avlanmada kullanılan hayvan çeşitleri, avcı hayvanların eğitimi ve
özellikleri, hediye olarak verilen avcı hayvanlar, avcılığın ekonomik, dini yönü, av merakı
çerçevesinde kurulan hayvanat bahçeleri bu bildiride ele alınan başlıca konular arasındadır.
Abbasi halifelerinin ava olan düşkünlükleri, düzenli avlanmaları av şiirleri ve anlatılarını ortaya
çıkardığı gibi, zaman içerisinde bu konudaki bütün bilgileri içeren av ve avcılıkla kitapların
yazılmasına ve zengin bir av literatürü oluşmasına yol açtığı da vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Av, avcılık, Abbasi, Halifeler, spor
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PHRASES IN TURKISH AND ARABIC LANGUAGES IN TERMS OF
STRUCTURE, FUNCTION, SPECIFICITY AND MEANING
İSMAİL HAKKI SEZER*
ABSTRACT
Languages represent similarities and differences from their original backgrounds and universal
facts that often have general and sometimes specific principles and rules. Total analysis of this
whole can be developed by comparing and historically operating branches of correct linguistic
rules, sounds, vocabulary, idioms, idioms and similar details, genetics, semiotics, phonetics,
phonology and morphology, and syntax, semantics, semantics, rhetoric. In order to compare the
noun phrases based on these principles, it would be appropriate to choose languages from at least
two or three different language families like as Turkish, English and Arabic. Noun phrases in
Turkish language are divided into three as double-attached, single-attached and seamless.
Definition is not an integral feature of double-attached, and unspecified, single-attached phrases.
Definition in our language is understood either from the name itself or from the position in the
sentence, or from the environment in which the word is spoken and the arrival of the word. That
is, in all three kinds of phrases, the phrases can be certain, limited or uncertain. In the Arabic
language, in this respect, the noun phrases (idâfah that means annexation or addition) are divided
into two parts as spiritual/ semantic (meaning effective) and verbal/ lexical (reading effect). The
spiritual/semantic type (idâfah manaviya) refers to ingenuity (certainty) or limitedness
(allocation, that is, narrowing of scope). The last letter movement of the additive (mudâf) in Arabic
depends on the task of the word in the sentence. The genitive (mudâf ilayh) is always majroor. In
this language, there is no such thing as seamless (non-motion) completion. Similar meanings are
achieved as a result of completion in both languages. However, differences in the type of phrase
can be seen. In English, noun phrases can be done with the word “of” or the suffix “s” that comes
to the end of the completion, or without it, like "hand luggage". The most obvious benefit of the
noun phrases is definity and undefinity or partial definity (allocation), but it opens the door to
many linguistic and literary expansions.
Keywords: 1. Noun phrase, 2.defined, 3.undefined
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EBÛ YA‘KÛB ES-SEKKÂKÎ DÖNEMİNE KADAR BELÂGAT İLİMLERİ ALANINDA YAPILAN
ÇALIŞMALAR

YÜKSEL ÇELİK*
ÖZET
Belâgat sözü etkin ve yerinde kullanma sanatıdır. Eski yunanda Retorik olarak bilinen bu sanat,
Araplarda cahiliye döneminde yazıya dökülmeden önce uzun müddet sözlü olarak nesilden nesile
aktarılmıştır. Cahiliyedeki uzun bir edebi tecrübeden sonra yedi askı olarak bilinen Muallaka-ı
Seb’a ortaya çıkmıştır. Cahiliyede belagat edebi bir zevk olarak şiirlerde kendisini göstermiştir.
İslami dönemde ise Kur’ân-ı Kerim’in etkisiyle büyük bir gelişme katetmiştir. Belâgat, miladi VIII.
yüzyıldan itibaren Arap toplumunda büyük ilgi görmüş ve üç ayrı disiplinden oluşan bir bilim dalı
haline gelmiştir. Her ilimde olduğu gibi belagat ilminde de zamanla gelişmeler olmuştur. İlk
dönemlerde; Nahiv, Eebiyat, Lügat, Tefsir ve fıkıh ilimleri içerisinde dağınık bir biçimde
işlenmiştir. Daha sonra müstakil belagat kitapları içinde ele alınmıştır. İlk başlarda bir Meleke
olarak varlığını sürdüren belâgat, el- Câhiz (öl.255/869), İbnu’l-Mu‘tez (öl.296/908) ve
‘Abdulkâhir el-Curcânî (öl.471/1078) gibi Arap edebiyatçıları tarafından ilmi bir çerçeveye
konulmuştur. Hicri VII. ve VIII. Yüzyıllarda es-Sekkâkî (öl.626/1299) ve onun öğrencisi el-Kazvînî
(öl.739/1338) tarafından sistemli bir hale getirilmiştir. es-Sekkâkî ve onun öğrencisi el-Kazvînî,
belâgat ilmini ilk olarak; meânî, beyân ve bedî‘ ilimleri şeklinde tasnif eden bilim adamlarıdır.
Kinâye, İstiâre, teşbih ve mecaz gibi Beyan ilmine ait sanatlarla, Meâni ve Bedî’ ilimlerine ait edebi
sanatların büyük bir kısmı Kur’ân-ı Kerim’de bulunmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’i ve diğer Arapça
kaynakları anlamak için Belagat ilmini iyi bilmek gerekir. Kur’ân-ı Kerîm’i tam olarak anlamak için
lügat, sarf, nahiv v.b. bazı ilimler tedvin edildiği gibi ondaki edebî sanatları ve ifade tarzlarını
anlamak için de çok erken bir tarihten itibaren Me’ânî, Beyân ve Bedî’ ilimlerini kapsayan belâgat
konuları ele alan eserler kaleme alınmıştır. Son asırlarda konuyla ilgili mükemmel kitaplar telif
edilerek ilim ehlinin ve edebiyatçıların istifadesine sunulmuştur. Bu konuyu, altı ayrı başlık
altında ele alarak inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: es-Sekkâkî, Belâgat, Me’ânî, Beyân, Bedî’

*
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162

ARAPÇA’DA KELİMELERİN VEZİNLERİ YÖNÜYLE GRUPLANDIRILARAK ÖĞRETİMİ
ORHAN İYİŞENYÜREK*
ÖZET
Herhangi bir dilin öğrenilmesi ve o dile ait becerilerin (okuma-anlama-yazma-konuşma)
geliştirilmesinde kelimelerin öğrenilmesinin önemi büyüktür. Çünkü kelime cümlenin bir anlamı
olan temel yapısıdır. Bir insan herhangi bir dilin gramer kurallarını bilmeden o dile ait kelimeleri
bilse ve iletişim kurmak için bildiği kelimeleri düzgün cümle kurallarına uymadan yan yana
telaffuz etse bile muhatabına söylemek istediğinin bir kısmını aktarabilir. Bu yönüyle dil
eğitiminde kelime öğrenmek ve öğrenilen bu miktarı zihinde muhafaza etmek fevkalade önem arz
etmektedir. Bir bina gerekli malzemeler olmadan inşa edilemediği gibi kelime birikimi olmadan
herhangi bir dile ait becerilerin elde edilmesi de mümkün değildir. Bu sebeple herhangi bir
yabancı dilin öğrenilmesi ve öğretilmesinde kelimelerin öğrenilmesi ve öğretilmesine önem
verilmelidir. Bunun için de dil öğretiminde bireyin kelime hazinesinin geliştirilmesi için farklı
metot, teknik ve materyallerin kullanılması gerekmektedir. Bu metotlardan biri de kelimelerin
vezinleri itibarıyla gruplandırılarak öğrenilmesi ve öğretilmesidir. İnsan zihni çeşitli
benzerliklerden yola çıkarak sınıflandırma tekniğiyle daha kolay hatırlamakta ve daha hızlı
öğrenmektedir. Aynı vezinden gelen kelimeleri bir başlık altında toplamakla zihin dağınık biçimde
var olan bilgileri bir düzene koymakta ve bu format ölçülerinin ve harekelerinin aynı olması
sebebiyle kelimelerin daha kalıcı bir şekilde zihinde yer etmesine sebep olmaktadır. Arapça
çekimli bir dil olduğu için kök harflerinden çok sayıda kelime türetilebilmektedir. Türetilen bu
kelimeler belli başlı bazı vezinlerden gelmektedir. Bir veznin kullanılış amacı ve bu vezinden gelen
kelimeler bir arada öğretildiği takdirde daha verimli sonuçlar alınacaktır. Örneğin Arapça ism-i
alet adı verilen kelime formatı için birkaç vezin bulunmaktadır. ٌ مِ ْفعَلَة،  مِ ْفعَا ٌل،  مِ ْفعَ ٌلvezinleri
bunlardan birkaçıdır.  مِ ْف َع ٌلbaşlığı altında bu vezinden gelen ( مِ ْغزَ ٌلyün eğirme aleti), ٌ( مِ ب َْردtörpü)
gibi kelimeleri bir araya getirerek öğrenmek daha kalıcı olmaktadır. Kelimelerin vezinleri dikkate
alınarak gruplandırılması ve bu kelime gruplarının öğretilmesinin daha kolay ve zihinde daha
kalıcı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kelime, Vezin, Kelime Öğretimi

*Öğr.

Gör., Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, oiyisenyurek@erbakan.edu.tr
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ARAPÇA’DA SÖZCÜKLERİN EŞ VE ZIT ANLAM FARKLARINDAN HAREKETLE ÖĞRETİMİ
MEVLÜT ÖZTÜRK*
ÖZET
Herhangi bir dilin öğrenilmesi ve o dile ait becerilerin (okuma-anlama-yazma-konuşma)
geliştirilmesinde sözcüklerin öğrenilmesinin önemi büyüktür. Nasıl ki bir bina onu meydana
getiren gerekli malzemeler olmadan inşa edilemez ise sözcük birikimi olmadan herhangi bir dile
ait becerilerin elde edilmesi de mümkün değildir. Bu yüzden yabancı dilin öğrenilmesi ve
öğretilmesinde sözcüklerin öğrenilmesi ve öğretilmesine büyük bir önem verilmesi
gerekmektedir. Bu amaçla da dil öğretiminde bireyin sözcük hazinesinin geliştirilmesi için farklı
metod, teknik ve materyallerin kullanılması önem arzetmektedir. Bu metodlardan biri de
sözcüklerin eş ve yakın anlamları ile zıt anlamlarının birlikte verilmesidir. Bugün anadilimiz
Türkçemizi bile geliştirmek isterken bu metodu kullanmaktayız. Çünkü eş anlamlılık ve zıt
anlamlılık her dilde bulunan bir olgudur. Dilciler onun dil öğretiminde birçok faydası üzerinde
durmaktadırlar. Eş anlamlılık kişinin ifade gücünü artırdığı gibi sözcüklerin zıt anlamına sahip
olma da aynı şekilde ifadeyi güçlendirdiği görülmektedir. Konuşmalarında veya yazılarında
sözcüğün eş anlamlısı kelimeleri kullanan ve zıt anlamı ile sözcüğü ilişkilendiren kişi, bir kavramı
ifadesinde sürekli aynı kelimeyi kullanmak durumunda kalmamakta, eş anlamlısı ile
zenginleştirme imkânını bulmakta ve zıt anlamı ile de iyice pekiştirebilmektedir. Günümüzde
kelimelerin eş ve zıt anlamlıları ( Synonym-Antonym) ile öğrenilmesi ve öğretilmesi başta
İngilizce’nin öğretiminde olmak üzere bütün dillerde artık vazgeçilmez bir metod haline gelmiştir.
Öyle ki kelime öğretiminde sadece eş ve zıt anlamlısı ile yetinilmeyip yakın ve uzak anlamlarının
da verildiği bir metod uygulanmaktadır. Bugün özellikle elektronik ortamda hizmet sunan Arapça
sözlüklerin bu mantık ile hazırlandığı dikkat çekmektedir. Eş anlamlılığın Arapçadaki karşılığı
müteradif, zıt anlamlılığın karşılığı muzâdde kavramıdır. Örneğin Arapça öğretiminde ( عجوزYaşlı)
sözcüğünü zıddı (( )شابGenç) ile birlikte verilmesi her iki sözcüğünde zihinde kalmasını
kolaylaştıracaktır. Yine ( عجوزYaşlı) sözcüğü öğretilirken ( عجزaciz olmak, güçsüz olmak)
verilerek sözcüğün yakın anlamından hareketle sözcüğün kolay öğrenilmesine ve zihinde kalıcı
olmasına katkı sağlayacaktır. Sözcüklerin yakın anlamları ve zıt anlamları ile birlikte
öğrenilmesinin sözcüklerin daha kolay ve öğrenilebileceğine uzun süreli bellekte saklanılması
konusunda etkili olacağı düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Sözcük, Eş anlam, Zıt Anlam

*Öğr.

Gör., Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, mevlutozturk@erbakan.edu.tr

164

KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE AİDAT ÖDEMELERİNE İLİŞKİN
BAZI GÜNCEL SORUNLAR
AHMET T. KEŞLİ*
ÖZET
Ülkemizde kooperatifçiliğin gelişmesinin önündeki en önemli engel, kooperatiflerde ve özellikle
de kooperatif yönetimlerinde görülen hukuka aykırı iş ve işlemlerdir. Bu işlemler arasında da üye
kayıtları ve aidatlar ile ilgili meseleler önemli yer tutmaktadır. Kooperatifler emanetçi kişiler
tarafından yönetildiği için, yöneticilerin suiistimalleri de sıkça görülmektedir. Bu süreçteki yaygın
sorunlar arasında üyeliğe kayıt ve sonrasında da üyelik aidatları ödemelerinde ve bunların
tasarrufunda görülmektedir. Kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri bazı ödemeleri hukuki
yollarla ve genel kurul kararlarına dayalı olarak almaktadır. Ancak, bazı kooperatifler hem satış
olarak yapılan işlemi kooperatif üyeliğiymiş gibi göstermekte hem de genel kurulun devir ve terk
edemeyeceği yetkileri arasında olan bazı kararları alma yetkisini de yönetim kurulu marifeti ile
kullanmaktadır. İşte bu noktalarda yaşanan sorunların topluca değerlendirilmesine ihtiyaç
bulunmaktadır. Zira Mahkemeler ve bilirkişiler de bu süreçlerde kooperatif dosyalarındaki
kalabalık içinde dosya boğulduğu için bu tarz temel konularda isabetli yorumlar
yapamayabildiğine tanık olmaktayız. Bazı kooperatiflerde ve özellikle de yapı kooperatiflerinde
ise kooperatif yöneticilerine verilen huzur hakkını almaları kanuni bir hak iken yöneticilerin bu
hakkını almak yerine maliyeti üzerinden daire almak suretiyle aidat ödemeden daire sahibi
olduklarına tanık olmaktayız. Bu durumda, yönetici sıfatı ile alacağı huzur hakkı ile bütün
ortaklarla eşit haklara sahip olan bir üye sıfatıyla aidat ödeyerek alacağı konut veya işyeri
meseleleri birbirine karışmaktadır. Yönetici sıfatıyla huzur hakkı alabilir, ancak üye sıfatıyla
(yöneticiler dâhil) hiçbir kooperatif üyesine eşitlik ilkesine aykırı uygulama yapılamaz. Bu
bağlamda, hiçbir yönetici diğer üyelerin aldığı bedelden daha düşük bedelle daire veya konut
alamaz. Bütün üyelere bu anlamda eşit işlem yapılması kamu düzenindendir. Buna aykırı davranış
da suç teşkil eder. Bu kararın Genel Kurulda alınması da mümkün bulunmamaktadır. Bir üyenin
bile muhalefet edip usulünce muhalefetini tutanağa geçirttirip dava açması halinde genel kurul
kararı iptal edilir ve dairelerin iadesi gündeme gelir. Aynı şekilde üyelerden genel kurul kararı
bulunmaksızın alınan ödeme taahhütleri veya senetler de hukuki olarak sakat durumdadır. Genel
kurul kararı olmadan ek ödeme talep edilemez. Ayrıca, üyelerin gerçekten borcu var zannı
uyandırılarak senet alınması da senedin ayrı bir geçersizlik nedenidir. Bazı kooperatifler,
bağımsız bölümlerin bitimine yakın aşamada üyelerden teslim için bir miktar belirlemekte, bu
rakamı ödemeniz halinde hemen teslimatı yapılacaktır, aksi halde teslimat geciktirilecektir
şeklinde yanıltılarak senet talep edilmektedir. Çoklukla da bu senetler gerçekte kooperatif işlerine
harcanmamakta, yöneticilerin şu veya bu şekilde suiistimaline konu olmaktadır. Bu aşamada
yöneticiler da ya kendileri tahsil edip zimmetine geçirmekte veya üçüncü kişiye ciro ederek
durumu bilen danışıklı üçüncü kişi üzerinden tahsil ederek zimmetine geçirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yapı Kooperatifleri, Aidat Ödemeleri, Kooperatifle İşlem Yapma Yasağı,
Kooperatif Yönetim Kurulunun Yetkisi, Kooperatif Eşitlik İlkesi, Kooperafilerde Suistimal

*Dr.

Öğr. Üyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, info@grouplaw.com.tr
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ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN MÜZAKERE EĞİTİMİ
BAKIMINDAN ÖNEMİ VE UZLAŞTIRMACILIK FAALİYETLERİNDE UYGULANMASI
AYŞE FİKRİYE SARSIKOĞLU*
ŞENEL SARSIKOĞLU**
ÖZET
Müzakere, bir anlaşmazlığı çözebilmek için karşı taraf ile iletişim kurup anlaşarak çözüme ulaşma
süreci olarak tanımlanmaktadır. İyi yönetilen bir müzakere sonucunda tarafların kabul ettiği ve
tatmin olduğu bir çözüme ulaşılabilir. Müzakereler, taraflar tatmin olarak çözüme ulaşabildiğinde
başarılı sayılır. Bunun için tarafların çözüme istekli ve bir takım tavizler vermeye de hazır olması
gerekmektedir. Çünkü müzakerenin doğasında çatışma ve işbirliği bir arada bulunmaktadır. Bir
uyuşmazlık çerçevesinde yan yana gelen tarafların, işbirliği içinde çözüm için çalışması, taviz ve
özveri göstermesi için müzakere sürecinin iyi yönetilmesi oldukça önem taşımaktadır. Müzakere,
günlük yaşamdan hukuk ve diplomasi alanlarına kadar geniş bir uygulama alanı bulmaktadır.
Birlikte yaşayan ya da çalışan kişiler, herhangi bir sorunu karşılıklı kazançla çözmek isteyen
kişiler, daha iyi anlaşmalar yapmayı hedefleyen işletmeler, sorunları büyütmeden çözmek isteyen
ülkeler müzakereyi kullanmaktadırlar. İnsan ilişkilerinin olduğu her yerde uygulama alanı
bulunmakta olup kriz yönetimi, stratejik iletişim, kişilerarası iletişim gibi pek çok konuyla ortak
noktası vardır. Dolayısıyla müzakere, psikoloji, iletişim, diplomasi, hukuk gibi pek çok disiplinin
ilgi alanına girmektedir. Türkiye’de hukuk alanında benimsenen onarıcı adalet anlayışının bir
gereği olarak hayata geçirilen alternatif çözüm yöntemlerinin uygulanma sürecinde de müzakere
önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle arabulucu ve uzlaştırmacıların etkili bir müzakere için
gerekli becerilere sahip olmaları gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Başarılı bir müzakere için iletişim
becerileri, çatışma yönetim stratejileri, problem çözme becerileri, esnek düşünme, empati kurma,
duygu yönetimi gibi beceriler öne çıkmaktadır. Bu becerilerin yanı sıra uzlaştırmacı ve
arabulucuların güvenli bir müzakere ortamı oluşturabilmek için çeşitli görüşme becerilerine
sahip olmaları da önemli görülmektedir. Bu çalışmada, arabulucu ve uzlaştırmacıların müzakere
uygulamalarında kullanabilecekleri iletişim, problem çözme ve çatışma yönetimi stratejileri
hakkında ilgili literatür ışığında değerlendirilmiştir. Böylece müzakere kavramının çokdisiplinli
bir bakış açısında incelenmesine katkı sağlamak amaçlanmış ve gelecekte yapılacak olan teorik ve
uygulamalı araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Müzakere, Çatışma Yönetimi, Problem Çözme, Uzlaştırma Müzakeresi

*Dr.
**

Milli Eğitim Bakanlığı, Kayseri, sariogluayf@gmail.com
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TÜRK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA
UZLAŞTIRMANIN HUKUKİ SONUÇLARI
EMRAH ÖZDEMİR
ÖZET
Türk Ceza Muhakemesi Hukuku'nda uzlaştırma kurumunun yasal dayanağını 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu'nun 253, 254 ve 255 inci maddeleri oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra
05.08.2017 tarih ve 30145 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Ceza
Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği ile uzlaştırma sürecine ilişkin usul ve esaslar ayrıntılı
şekilde düzenlenmiştir. Uzlaştırma sürecinin sonunda şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan
zarar gören arasında anlaşmanın sağlanmış olmasın veya olmamasının gerek ceza ve ceza
muhakemesi hukuku gerekse özel hukuk açısından bir takım önemli sonuçları ortaya çıkmaktadır.
Taraflardan birinin uzlaştırma teklifini reddetmiş olması halinde uzlaştırma süreci hukuken
sonuçsuz kalacağından bu durumda fail hakkında soruşturma veya kovuşturmaya devam
olunacaktır. Ancak bu halde dahi uzlaştırma sürecinin dava zamanaşımı süresini durdurması gibi
önemli bir etkisi söz konusu olmaktadır. Taraflar arasında uzlaşmanın sağlanmış olması ve failin
edimini yerine getirmiş olması halinde ise soruşturma veya kovuşturma evresi fail lehine sona
erecektir. Böylece fail açısından uzlaştırmaya konu olan suç bakımından adli sicil ve arşiv kaydı
oluşmayacağı gibi tekerrür hükümleri de uygulanmayacaktır. Mağdur açısından ise tazminat
hakkının sona ermesi söz konusu olacaktır. Uzlaştırma süreci sonunda belirlenen edim yerine
getirilmez ise bu durumda fail hakkında ceza yargılamasına devam olunacaktır. Mağdurun ise
edim konusunu icra takibine konu edebilmesi hukuki açıdan mümkün hale gelecektir.
Uzlaştırmanın bir diğer hukuki sonucu ise uzlaştırmacı ücreti ve giderleridir. Çalışmamız
kapsamında uzlaştırma sürecinin yukarıda bahsedilen hukuki sonuçları hakkında ayrıntılı tespit
ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Uzlaştırma, Tazminat, İcra Takibi, Adli Sicil, Tekerrür
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CEZA MUHAKEMESİNDE ONARICI ADALET ANLAYIŞI VE
UZLAŞTIRMA KURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
ŞENELSARSIKOĞLU

ÖZET
Klasik ceza adalet anlayışı, kanunun ihlal edilmiş olması neticesinden hareketle suç failini
merkeze alarak cezalandırılması gereğini ve diğer devlet menfaatlerini öncelemektedir. Buna
karşılık 20 nci yüzyılın son çeyreğinde Anglo-Amerikan menşeili bir kurum olarak ortaya çıkan
onarıcı adalet anlayışı, uyuşmazlığın taraflarının ve bu bağlamda suç mağdurunun da çözüme aktif
şekilde katılımını sağlayarak suç teşkil eden fiil sebebiyle meydana gelen neticelerin
hafifletilmesini ve bu kapsamda zararın tazmin edilmesini de esas alan alternatif çözüm yolunu
ortaya koymaktadır.Onarıcı adalet yöntemi olarak uzlaştırma kurumu, Türk ceza adaleti
sistemine 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 253
üncü maddesi ile dahil olmuştur. Bunu 31 Aralık 2019 tarihli değişiklik ile son halini alan Ceza
Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği takip etmiştir. Uzlaştırma, kanuni kapsamında bulunan
bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin,
Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları
suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecini ifade etmektedir. Bu bakımdan uzlaştırma uygulaması,
failin işlemiş olduğu fiile odaklanan klasik ceza adaleti anlayışına alternatif bir uyuşmazlık
çözümü olarak karşımıza çıkmakta ve bu sebeple de onarıcı adalet anlayışı olarak kabul
görmektedir. Çalışmamızda suç teşkil eden fiil sebebiyle mağdur ya da suçtan zarar görenin
zararının giderilmesini, şüpheli ya da sanığın da işlemiş olduğu suçun sorumluluğunu üstlenerek
ıslahını ve bu manada toplumsal barışa hizmet eden uzlaştırma kurumunu onarıcı adalet
anlayışından hareketle ve yeri geldiğinde klasik ceza adalet anlayışı ile karşılaştırarak uygulama
örneklerine de yer vermek suretiyle yargısal ve bilimsel içtihatlar bağlamında genel bir çerçeve
çizilebilmesine katkı sunulması adına değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Uzlaştırma, Onarıcı Adalet, Ceza
Muhakemesi, Fail, Mağdur, Zarar, Tazmin
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OKULÖNCESİ DÖNEMDE DRAMATİSAZYON DESTEKLİ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN
ÇOCUĞUN ANADİLİ GELİŞİMİNE ETKİSİ
MELİHA KOCAOĞLAN*
AHMET GÜNEYLİ**
ÖZET
Bu araştırmada amaç okulöncesi dönemdeki drama etkinliklerinin çocukların dil gelişimine
etkisini incelemektir. Araştırma karma modele uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma okulu
KKTC’de Lefkoşa ilçesinde bulunan özel bir okulöncesi kurumudur. Araştırmacı, görev yaptığı
okulda bir ay boyunca drama destekli anadili etkinlikleri gerçekleştirmiştir. Araştırmaya 4-5 yaş
düzeyinde 20 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin 6’sı kız, 14’ü erkektir. Araştırmanın nicel
boyutunda kontrol grupsuz deneysel model temel alınmıştır. Buna göre drama destekli anadili
etkinlikleri tasarlanmış, uygulama öncesinde ön-test uygulanmış, uygulama sonrasında son test
uygulanmış ve gerçekleştirilen eğitimin etkililiği değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre
uygulama süreci etkili olmuş ve drama destekli anadili etkinlikleri öğrencilerin dil gelişimlerini
desteklemiştir. Araştırmanın nitel boyutunda ise, öğrenci özdeğerlendirmeleri, gözlemci
öğretmenlerin değerlendirmeleri, akran değerlendirmesi ve veli değerlendirmesi gibi farklı
değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Farklı değerlendirme yaklaşımlarında ortaya çıkan
bulgular incelendiğinde öğrencilerin drama etkinliklerinde istekli oldukları, öğrenme ortamının
niteliğinin arttığı, özellikle dil becerilerinden dinleme ve konuşmanın aktif olarak kullanıldığı
gözlenmiştir. Buna karşın uygulama sürecinde birtakım engellerin (süre, sınıf yönetimi, araçgereçleri sağlama, öğrenme ortamını düzenleme gibi) oluştuğu da söylenmelidir. Okulöncesi
dönemde drama yönteminin kullanımı ile ilgili engellerin aşılmasında öğretmenlerin ders ve
etkinlik planlarını dikkatlice oluşturmaları son derece önemlidir.
Anahtar Sözcükler: anadili eğitimi, drama, okulöncesi, dil gelişimi, Türkçe dil etkinlikleri
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ADAY SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARA VE BİRLEŞTİRİLMİŞ
SINIFLARDA ÖĞRETİM DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
ÖZCAN PALAVAN*
ÖZET
Birleştirilmiş sınıf eğitimi birden çok sınıfın aynı anda aynı derslikte tek öğretmen
sorumluluğunda eğitim görmesidir. Bu durumun oluşmasında öğretmen eksikliği, öğrenci
sayısının azlığı ve derslik yetersizliği etkilidir. Birleştirilmiş sınıfların dünyadaki sayısal durumu
incelendiğinde, uygulamanın oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Birleştirilmiş sınıf
uygulamaları yalnızca gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelere ait bir uygulama olmayıp,
gelişmiş ülkelerde de eğitimde önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Bu okullarda iyi bir eğitim
vermek için hizmet öncesinde ve hizmet sırasında iyi bir müfredat oluşturulması gereklidir.
Öğretmenlerin buradaki koşullara uyum sağlayarak gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemesi
önemlidir. Bu çerçevede lisans eğitimleri sırasında sınıf öğretmeni adayları birleştirilmiş
sınıflarda eğitim dersi almaktadır. Bu ders yenilenen eğitim fakülteleri programları çerçevesinde
seçmeli olarak verilme yoluna gidilmiştir. Bu sebeple bu dersin öğrencilere ne kazandığını
belirlemek son derece önem arz etmektedir. Bu araştırmanın genel amacı, birleştirilmiş sınıf
konusuna aday sınıf öğretmenlerinin bakış açılarını belirlemek ve aldıkları birleştirilmiş
sınıflarda öğretim dersinin mesleki gelişimlerine etkisine yönelik görüşlerini incelemektir. Nitel
yöntem ile gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubunu KKTC de öğrenim gören 38 aday sınıf
öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Sonuç olarak, öğretmen
adaylarının birleştirilmiş sınıf denildiğinde eğitim durumu, fiziki koşullar, coğrafya, toplumsal
yapı, öğretmen ve öğrenci boyutunda farklı tanımlamalar yapmakta oldukları belirlenmiştir. Aday
sınıf öğretmenleri bu sınıflarda eğitim görmenin akran eğitimi ve sosyalleşme başta olmak üzere
birçok avantajı olduğu belirtmişlerdir. Bunun yanında eğitim eksikliği, zaman yetersizliği gibi
birçok dezavantaj bulunduğunu da ifade etmişlerdir. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersinden
bu koşullarda nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda ve sınıf yönetimi konusunda bilgilenme
beklentileri olduğunu ifade etmişlerdir. Dersin sonunda beklentilerinin karşılandığını ve yararlı
bir ders olduğunu belirtmişlerdir. Bu dersin değişen sınıf öğretmenliği müfredatı çerçevesinde
seçmeli hale getirilmesi sebebiyle böyle bir eğitimden öğretmen adaylarının yararlanamaması bir
eksiklik oluşturabilir. Bu bilgi ve bulgular çerçevesinde birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersinin
seçmeli ders yerine tekrar programlarda zorunlu bir ders olarak yerini alması gerektiği
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Birleştirilmiş Sınıf, Aday Öğretmen, Öğretim
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE KARAKTER EĞİTİMİNDE
EDEBİ ÜRÜNLERİN KULLANIMI
ESMA KURU*
SİBEL TALAN**
ÖZET
Toplumlar kendilerine özgü davranışlarına yön veren kendi temel ahlaki inanışlarını karakter
kavramıyla açıklarken karakterin şekillenmesinde, istenilen insan profilinin oluşturulmasında
karakter eğitimini önemli bir araç olarak ifade etmektedirler. Karakter eğitimiyle amaç öğrencinin
ait olduğu kültürel değerlere uymasını sağlamak ve beraberinde topluma faydalı iyi yurttaşlar
yetiştirmektir. Toplumsal huzurun sağlanması için toplumun ideallerini kazanmış iyi ve etkili
birey, vatandaş yetiştirmeyi amaç edinen sosyal bilgiler dersinin karakter eğitimine yardımcı
yapıcı bir ders olduğunu söylemek mümkündür. Sosyal bilgiler dersinde etkili bir karakter eğitimi
için farklı yollardan yararlanılmaktadır. Yararlanılan bu yollardan biri de edebi ürünlerdir. Sosyal
bilgiler dersinde edebi ürünlerden faydalanılarak yapılan karakter eğitiminin öğrencilerin
karakterlerini olumlu anlamda şekillendirilmesine, istenilen insan profilinin oluşturulmasına
yardımcı olacağı düşünülmektedir. Yürütülen bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin
sosyal bilgiler dersinde karakter eğitiminde edebi ürün kullanımına ilişkin görüşlerini belirleyip,
tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi
kullanılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örneklemden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi
yönteminden yararlanılarak seçilmiş olup, araştırmanın çalışma grubu 2018-2019 eğitim-öğretim
yılında Kahramanmaraş ilinde görev yapan 23 sosyal bilgiler öğretmeninden oluşturmaktadır.
Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin
çözümlenmesinde ise betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularından elde
edilen sonuçlara göre sosyal bilgiler öğretmenlerinin, sosyal bilgiler öğretiminde edebî ürün
kullanmayı genel olarak önemli ve faydalı buldukları, edebi ürünlerden ise en çok hikâye/öykü
türünü kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca sosyal bilgiler öğretmenlerinin karakter
eğitiminde edebi ürün kullanılmasının, konuların aktarımını kolaylaştırması, öğrencilerin
dikkatini çekerek akılda kalıcılığı arttırması, etkili vatandaş yetiştirmeye katkı sağlaması, duygu
ve düşüncelerin aktarımını kolaylaştırması ve kültür aktarımını kolaylaştırması gibi nedenlerden
dolayı gerekli gördükleri belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sosyal Bilgiler Dersi, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Edebi Ürün, Karakter Eğitimi
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SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE BİR MATERYAL TASARIMI:
ÇİZGİ ROMAN
MERT MUSTAFA AK*
MUHAMMED FARUK ERDOĞAN**
GENÇ OSMAN İLHAN***
ÖZET
Eğitim ortamlarında materyal kullanımının önemi, tüm eğitim otoritelerince kabul edilen bir
husustur. Materyaller, doğru ve gerekli yerlerde kullanıldıklarında farklı duyulara hitap ederek
çoklu öğrenme ortamı sağlarlar. Bunun yanı sıra öğretim materyalleri; öğrencilerin dikkatini
çeker, motivasyonlarını artırır, zor konuların basitleştirilerek ve soyut kavramların
somutlaştırılarak anlatılmasına yardımcı olur. Eğitici çizgi romanlar da günümüzde kullanımı ve
önemi giderek artmakta olan materyallerdendir. Dünyadaki dokuzuncu sanat olarak görülen çizgi
romanlar; güçlü görsellikleri, olay örgüsünün sürükleyiciliği, kendine has efektleri ve mizahi
anlatımı ile okuyucusunu kendine çeker. Çizgi romanların özellikle genç okurlar üzerinde bıraktığı
etki göz önüne alındığında, eğitim ortamlarında onlardan yararlanmak gayet akıllıca olacaktır. Bu
çalışma kapsamında da bir web sitesi aracılığı ile 32 kareden oluşan bir eğitici çizgi roman
tasarımı yapılmıştır. Geliştirilen bu materyalde; öğrencilerin yaş seviyesine uygun bir içeriğin,
konu kapsamı dışına çıkmayan ama aynı zamanda sürükleyici bir senaryo ile gerçeğe en yakın
görsel unsurlar ve çarpıcı arka planların bir sentezi şeklinde sunulmasına özen gösterilmiştir.
Sosyal Bilgiler dersi 6. Sınıf Etkin Vatandaşlık öğrenme alanındaki “Toplumsal hayatımızda
demokrasinin önemini açıklar.” kazanımı temele alınarak hazırlanan bu eğitici çizgi roman
çalışmasıyla, doğasına uygun olarak hazırlandığında çizgi romanların eğitimde ne kadar etkili
birer materyal olabileceklerini göstermek amaçlanmıştır. Ayrıca sözel konuların ağırlıklı olduğu
Sosyal Bilgiler dersleri, günümüzde büyük oranda düz anlatım tekniğinin tekeline hapsolmuş
durumdadır. Sosyal Bilgiler derslerini bu tekelden kurtarmak için derslerinde farklı yöntem ve
tekniklerle birlikte farklı materyalleri de kullanan öğretmenlerin varlığı hayati önem taşımaktadır.
Bu doğrultuda, geliştirilen bu materyalin eğitim ortamlarında çizgi romanları kullanmak isteyen
ya da kullanma konusunda tereddüt yaşayan eğitimcilere bir referans kaynağı olabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: sosyal bilgiler, etkin vatandaşlık, demokrasi, materyal, çizgi roman
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TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK İNANÇ
SİSTEMLERİNE ETKİSİ

MURAT BORAN*
EMİNE YAVUZ**

ÖZET
İçinde bulunduğumuz çağ en temelde bireylerin eleştirel ve yaratıcı düşünebilme ve işbirliği
içerisinde problem çözebilme becerilerine sahip olmasını gerektirmektedir. 21. yüzyıl becerileri
olarak adlandırılan bu beceriler ise ancak yine çağın gerektirdiği eğitim-öğretim faaliyetleriyle
bireylere kazandırılabilir. Bu bağlamda, günümüz eğitim-öğretim sistemleri ve programları,
geleneksel öğretmen merkezli öğretim yaklaşımlarından ziyade çağdaş öğrenci merkezli öğrenme
yaklaşımlarını benimsemekte ve uygulamaya çalışmaktadır. Ancak bu geçiş aşamasında,
amaçlanan ile uygulamaya konan programlar arasında büyük farklılıkların olduğu yapılan
çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu farklılıklara neden olan birçok etmenden bir tanesi de
programın uygulanmasında en etkin rolü oynayan öğretmenlerin öğrenme ve öğretmeye yönelik
sahip oldukları inanç sistemleridir. Öyle ki tüm eğitim hayatları boyunca kendi öğretmenlerini
gözlemleyerek öğrenme ve öğretme hakkındaki en temel bilgi ve tecrübelerini bu süreçlerden
elde etmekte ve farklı pedagojik inanç sistemleri geliştirmektedir. Öğretmenlerin pedagojik inanç
sistemleri ise sınıf içerisinde yürüttüğü öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin
şeklini ve etkililiğini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle geleceğin öğretmenleri olan öğretmen
adaylarının çağın gerektirdiği eğitim-öğretim faaliyetlerini etkili bir şekilde yerine getirmesini
sağlayacak pedagojik inanç sistemlerine sahip olması büyük önem arz etmektedir. Bu
düşüncelerle yapılan bu çalışmanın amacı, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve uygulanan
teknoloji destekli bir öğretim programının öğretmen adaylarının pedagojik inanç sistemlerinde
farklılık meydana getirip getirmediğini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda bu çalışma, zayıf
deneysel desenlerden tek gruplu öntest –sontest desende yürütülmüştür. Çalışma grubu İç
Anadolu bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesindeki 28 öğretmen adayından oluşmaktadır.
Araştırmanın verileri ise on iki haftalık uygulama öncesinde ve sonrasında Pedagojik İnanç
Sistemleri Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular
sunulacak bildiride detaylı olarak verilecek ve alan yazın ışığında tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler:öğretmen eğitimi, öğretmen adayı, teknoloji destekli öğretim, pedagojik
inanç sistemleri
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A COMPARATIVE STUDY OF TURKEY AND JAPAN ON THE SOCIO-CULTURAL IMPLICATIONS
OF NARRATIVES OF DISASTER SURVIVORS AND THEIR MEMORIES: THE 1995 SOUTHERN
HYOGO EARTHQUAKE AND THE 1999 MARMARA EARTHQUAKE
KIYOKO ITO*
HAYATO YAMANAKA**
ABSTRACT
We interviewed victims of the 1999 Marmara Earthquake (Turkey) and 1995 Southern Hyogo
Earthquake (Japan) at the respective disaster areas of Gölcük and Kobe, in order to clarify how
they are passing on recollections of the earthquakes. We also conducted a questionnaire survey
on 500 people from the generation after the Kobe earthquake, to ask them about carrying on the
memories of the disaster.Generally, in terms of areas such as disaster prevention and historical
studies as well as research on oral traditions, there is a recognized high academic value in
recording and releasing to the public the “narratives” of disaster victims. The survey results also
indicated the “narratives” of both Gölcük and Kobe victims have a similar high academic value.
Moreover, the questionnaire survey results revealed over 80% of the post- earthquake disaster
generation felt the need for passing on recollections of the disaster. Kobe is actively recording and
releasing to the public the “narratives” of disaster victims, including creating video and audio
archives at museums and broadcasting programs on local radio stations. A wilder recognition of
the importance of disaster victims’ “narratives” is expected to also spread in Turkish society from
hereon.
Keywords:Disaster Survivors, Collective Memory, Narrative Recording
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CHİLDREN AFFECTED BY SEASONAL AGRICULTURAL MİGRATION
RAZİYE PEKŞEN AKÇA*
ABSTRACT
Although as a matter of fact immigration occurs due to various reasons, children is one of the
groups which are mostly affected by immigration and its social consequences. In today’s world, a
great number of children struggle with migration and problems caused by migration either alone
or with their families (Küçükkaraca, 2001). Children who are forced to migrate alone or with their
families are undergoing a traumatic process at a very impressionable age and, consequently, are
at risk. The mental state of immigrant children is the health of intra-family relationships, the
attitude on migration in host countries, the educational levels of the parents, the family’s original
socio-economic level, economic, political, social and other contextual factors, the cause of
migration, the trauma suffered during and after the migration, the extent of the cultural gap
between the country of origin and the host, the success at school and so on. Considering this fact,
research, seasonal farm workers’ children attitude exhibited toward and the problems they
encountered and future planned and carried out in order to determine the analysis.
Keywords: Seasonal Workers Children, Migration, Child Labors
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EVLENMEYE ZORLAMAK: MODERN TOPLUMDA AİLE ÜREMESİ İKİLEMİ VE
KUŞAKLARARASI ÇATIŞMALAR
QİNGYU ZHANG*

ÖZET
Evlenmeye zorlamak mevcut toplumda popüler bir konudur. Evlenmeye zorlanan problem Çin
toplumuna özgü kültürel bir fenomen olarak, gençlik gruplarının gelişimine zarar veren, gençlerin
fiziksel ve zihinsel sağlıklarını, aile mutluluğunu ve hatta sosyal uyumu tehdit eden önemli bir
sosyal sorun haline gelmiştir. Yaşam kursu teorisini kullanan genç evli bir kadın vaka çalışması,
evlenmeye zorlanan olgusu ortaya çıkmasının derin sosyal nedenlere sahip olmaktadır. Zorla
evliliğin ortaya çıkmasının, bireysel seçim ve sosyal kültürün birleşik etkisinin bir sonucu olan
derin sosyal nedenleri vardır.Toplumsal değişim bağlamında, yaşam programlarının yanlış
yerleştirilmesi nedeniyle aile üreme ikilemi ortaya çıkar ve nesiller arasındaki farklı evlilik
kültürleri ve kavramları çatışmaya girer. Gençlerin günlük yaşamına, fiziksel ve zihinsel sağlığına
önem vermek, cömert ve hoşgörülü bir sosyal kültürü şekillendirmek, nesiller arası hoşgörü ve
farklı evlilik kavramlarını anlamak ve gençlerin aile sorumluluklarını üstlenmelerine rehberlik
etmek bu sorunun çözümü için olumlu bir öneme sahiptir. Evlenmeye zorlamak modern toplumda
gençlerin yaygın olarak karşılaştığı yeni bir sorundur. Evlenmeye zorlamak, genç ebeveynlerin,
akrabalarının ve arkadaşlarının dil yoluyla ya da amaçlı eylemle bekar gençleri erken evlendirmek
için psikolojik baskıyı amaçlı uygulayan bir davranıştır. Mevcut toplumda, evlenmeye zorlanan
olgusu yavaş yavaş özel alanın ötesine geçerek aile dışında kamuya açık bir konu haline gelmiştir.
Evlenmeye zorlamak tatilde özellikle Bahar Festivali sırasında en rahatsız edici konu haline
gelmiştır. Gençler için, sıcaklığa özlem duyan aile, evlenmeye zorlanan varlığı nedeniyle bir baskı
alanına dönüşmüştür. Ondan dolayı çoğu gençler eve dönmekten korkmuştur. Son yıllarda
medyada tartışılan evlenmeye zorlamak tanıtım hikayesinden yola çıkarak evlenmeye zorlamak
olgusu bireyleri ve aileleri aşmış ve mevcut toplumda ortak bir sorun haline gelmiştir. Bunlar
arasında, evlilik baskısı ve genç kızların karşılaştığı evlilik kaygısı daha belirgindir. Zorla evliliğin
teşvik edilmesi, gençlik gruplarının gelişimine zarar veren, gençlerin fiziksel ve zihinsel
sağlıklarını, aile mutluluğunu ve hatta sosyal uyumu tehdit eden önemli bir sosyal konu haline
gelmiştir. Bu makale, evli genç bir kadının sözlü tarihi boyunca göz ardı edilen ve göz ardı edilen
bekar kadınların yaşam deneyimlerini ve hikayelerini ortaya çıkaracak ve genç kadınların modern
toplumdaki evlilik zorluklarının sosyal nedenlerini ve çıkışlarını analiz edecektir.
Anahtar Kelimeler:zorla evlilik olgusu, evlilik kültürü, aile üremesi, yaşam kursu araştırması

*

YL Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, qingyuzhangasiye@gmail.com

176

GENÇ İŞSİZLİK
ÖZLEM ITIL*
ÖZET
ILO’ya göre bir kişinin işsiz sayılabilmesi için öncelikle çalışma isteğinde bulunması daha sonra
da çalışmaya elverişli olması gerekmektedir. Bu iki unsura rağmen kişi iş bulamamış ise işsiz
olarak tanımlanmaktadır. Genç işsiz ise bu koşulları sağlamasına rağmen iş bulamayan 15-24 yaş
arası kişileri kapsamaktadır. Yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler, başta üretimde yaşanan
daralmalar, pazar payının azalması, teknolojik gelişmeler işsizliğe neden olan başlıca sebeplerdir.
Küreselleşmeyle birlikte başlayan ve sermayenin sık sık yer değiştirmesi neticesinde ülke
ekonomileri istikrarsız bir dengeye sahip olmakta ve buda işgücü piyasasında kontrol edilemeyen
oynaklıklara sebep olmaktadır. İş dünyası ekonomik sıkıntı yaşamaya başladığında ilk olarak işçi
maliyetlerini kısma yoluna gitmekte yani işten çıkarmalara meyletmekte ve ilk olarak da genç
çalışanları işten çıkarmaktadır. İşsizliğin bireysel olarak olumsuzluklarının yanı sıra toplumsal
olarak da çok çeşitli sonuçları vardır. İşsizlik özgüven eksikliği, umutsuzluk, korku ve toplumdan
dışlanma gibi yaşamla ilgili büyük belirsizlikleri barındırmaktadır. İşsiz sayısının azaltılabilmesi
için devlet kurumlarının uygulamaya koyduğu Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının etkinliği
önemlidir. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde uygulamaya konan bu politikalar sayesinde
işsizlik oranları bir nebze düşmektedir. Bu politikaların işgücü piyasası ihtiyaçlarına yönelik
olması büyük önem arz etmektedir. Eğitim sistemimizde günün koşullarına yönelik programların
hayata geçirilmesi ve bu programların teknolojik yeniliklerin ihtiyacına cevap verebilecek şekilde
dizayn edilmesi zaruri bir gerekliliktir. Mesleki eğitim kurumları, iş hayatının gerçekliğine ve
geleceğin mesleklerine göre oluşturulmalı ve ara eleman yetiştirme konusunda planlı bir yapıya
sahip olunmalıdır. Üniversite sanayi işbirliğini arttırıcı çalışmalar yapılmalı üniversitelerde var
olan oluşumlar desteklenmelidir. Bazı Üniversiteleri girişimci Üniversite olarak öne çıkarmak ve
gençler arasında girişimci ruhunu ortaya çıkaracak projeler üretmek de ayrıca önem arz
etmektedir. Eğitim sistemimiz, en alt seviyeden başlamak kaydıyla öğrencilerin özelliklerini
ortaya çıkaracak bir rehberlik sistemine ihtiyaç duymaktadır ve bu ivedilikle yapılmalıdır.
Ekonomik kriz dönemlerinde uygulamaya konan teşviklerin mahiyeti genişletilmeli, özellikle
üretime yönelik yapılan teşviklere ağırlık verilmelidir. Mesleki eğitim kurslarının sayısı ve niteliği
arttırılmalı ve bu kurslar işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Aktif işgücü piyasası politikaları, işsizlik, genç işsizlik
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THE FALL OF MODERN INDIVIDUAL IN THE PLAY ‘TRAGIC HISTORY OF DOCTOR FAUSTUS’
AYSİMA SEMİZ*
ABSTRACT
Doctor Faustus was written by Christopher Marlowe between 1589 and 1592. Marlowe was one
of the most notable writers of the Elizabethan era. Doctor Faustus, one of his famous play, was
written in Renaissance but actually, the time was a bridge between the Medieval period to the
Renaissance. Because of this, we see the harmony of the Renaissance literature features and
Medieval Period literature features in the play, Dr. Faustus. When we look at the play, it can be
interpreted as a morality play. In a morality play, the main aim is to give the audience a moral
lesson usually using religious themes and mostly the characters represent humanity, not an
individual. The other distinctive feature of the morality play is that the character names are
generally not from real life but come from the religious figures or mythology. Also, these plays use
abstraction to support the subplots better like 'Mercy, Justice, Virtue or Vice. In morality plays
Vice roots were coming from Satan and his role is to break the harmony of the order of the world
and was known for his devastating ambition of power. Marlowe takes some moralities plays
features like Good and Evil angel, biblical stories and also takes some renaissance play features
like the Ambition of Knowledge and humanism. My thesis about this play is, Marlowe argued that
throughout the events of Faustus, who represents the modern individual, the ambition for
knowledge was not as bad as that claimed by religion and as described in Genesis and also, it is
not as good as humanism claims. The failure of Faustus fall is explained to us by establishing
similarities and differences from some stories in the bible and genesis. Faustus's fall, the fall of
man and Satan's fall shows some similarities and differences. Faust is as ambitious as the devil
and does not repent like him. At the same time, he has an ambition against hidden information
like mankind, but he does not repent even if he feels regret like mankind. So, in this I will give
general information about the Renaissance period and humanism, the sources of Faustus legend,
the biblical story Adam Eve and Satan's connection to Faustus's character, and finally I will talk
about the message that the Marlowe tries to give.
Keywords: Marlowe, Doctor Faustus, Humanism, Genesis, Renaissance

*

İnönü University, English Language and Literature,aysimasemiz_@hotmail.com

178

A ROUTE IN OVALIK CILICIA - SOLOI – TARSUS*
İLKAY GÖÇMEN**
MURAT DURUKAN***
ABSTRACT
The Cilicia Region located in the south of Anatolia, which is a bridge connecting the east and the
west, has been home to various civilizations since the early periods of history. The fertile and
settling soils, which were covering the eastern part of the Cilicia Region and called plain Cilicia
included two important cities, Tarsus and Soloi, which had made important developments in the
ancient period. In addition to the coastal route that stretches and connects these two cities, the
existence of an alternative route from the north of the modern city of Mersin was estimated.
However, it was not possible to reach concrete data on the route in question. In recent
investigations, a single arched stone bridge was identified on a small stream bed called Iğdır
stream within the borders of Hebilli-Akdam neighborhood of Mersin. In addition, a second stone
bridge was identified on the Çiftlikköy stream within the borders of Çiftlikköy District of Mersin.
The location of these two bridges pointing out to the Roman period with their architectural
features suggests that they might belong to the route extending east-west and connecting the
cities of Tarsus and Soloi. In this article, starting off from two stone bridges identified on the road
between Tarsus and Soloi, the architectural features of the bridges and the period in which they
were built will be discussed. Furthermore, the connection of these bridges with the routes and
settlements will be discussed. In addition, the connection between the bridge, the road and the
settlement will be examined in consideration of the historical process. Finally, based on the data
obtained, it will be sought to answer the question whether settlements have formed roads or
roads have formed settlements.
Keywords: Tarsus, Soloi, stone bridge, road route, arches and vaults
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KARABAĞ HANLIĞI: 1747-1828*

ELSEVAR GANİMATLİ**
ÖZET

Çalışmamızda Karabağ Hanlığı’nın 1747 -1828 yılları arasındaki siyasi tarihi, üretim hayatı,
tarım münasibetleri, vergi ve mükellefiyetleri, sanatkarlık, ticaret ve şehir sosyal hayatı, idari
ve arazi yapısı, devlet idareciliği ve askerlik kurumu gibi konuları incelenmektedir. Çalışmaya
konu olan dönemin kapsamına giren devlet ve topluluk ise Azerbaycan olup Azerbaycan
topraklarının Karabağ bölgesinde yaşamış olan Azerbaycan Türkleri ile birlikte diğer Türk ve
Müslüman olmayan topluluklardır. Karabağ Hanlığının 1747 yılından kurulmasından
başlayarak 1828 yılında Rusya İmparatorluğu tarafından varlığına son verildiği ana kadar olan
dönemi kapsayan bu tezde konular dörd bölüm olarak ele alınmıştır. Bu tezde Karabağ
Hanlığının var olduğu dönemin dört büyük döneme ayrıldığından bahsedilmiştir. Bu dönemler
1748-1763:hanlığın kuruluş ve gelişme dönemi, 1763-1797:hanlığın gücünün zirvesinde
olduğu dönem, 1797-1805:gerileme dönemi ve 1805-1822:hanlığın Rusya İmparatorluğuna
bağlanarak sömürgeye dönüştürülmesi dönemleridir. 1822 yılında ise Karabağ Hanlığının
Rusya İmparatorluğu tarafından varlığına son verilmiştir.
Anahtar Kelimeler:Karabağ bölgesi, Rusya İmparatorluğu, Sömürgeleştirme
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STUDIES ABOUT INDUS SCRIPT AND ITS DECIPHERMENT
DİDEM ÇAĞLA*
ABSTRACT
Indus Valley civilization, also known as the Harappan civilization, is the earliest civilization in
South Asia, lasting from 3300 to 1300 BC. The sites of İndus Valley civilization spans an area
stretching from northwestern India, through much of Afghanistan and Pakistan. The Indus script
that consisting of about 400 symbols of this civilization has been emerged at 2600 BC, In parallel
with the developments in the social, administrative and religious fields. commercial activities and
related administrative activities of Indus Civilization made keep recording necessary, and thus the
Indus script was invented. These scripts, which are mostly engraved on seals, can also be seen on
different objects such as copper tablets, pottery, ivory tools, and stone bracelets. Despite all the
efforts, the Indus script has not been fully resolved yet. In this study, we will be discussing the
factors that complicate solving the writing system of the Indus Valley. In addition, we will also
include hypotheses about the language and origin of the Indus script.
Keywords: Indus Valley Civilization, Harappan, India, the Indus Script.
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ANTİK YUNAN’DA KEHANETİN ÖNEMİ
ALİ TORAMAN*
ÖZET
Çalışmamızda amacımız Antik Yunan’da yaşanan herhangi bir askeri, siyasi ya da sosyal olarak
yaşanan olaylarda kehanetin ne derece önemli olduğu ve bu olayların tam olarak neresinde
durduğudur. Yapılan çalışmalar neticesinde yapılacak olan herhangi bir fiiliyatta tanrıların
onayını almak için ve kendilerinin güvenliğini de sağlamak amacıyla kehanete başvurulduğu
görülmüştür. Bu nedenle Kehanet tanrısı olarak kabul edilen Tanrı Apollon tarafından
kurulmasına izin verildiği ve Apollon’un kehanetlerini verdiğine inanılan kutsal bilicilik
merkezleri ortaya çıkmıştır. Bu bilicilik merkezleri kimi zaman bir aile tarafından kimi zamanda,
sadece erkekler ya da kadınlar tarafından yönetilmişlerdir. Ancak şu bir gerçektir ki bu yapılar
dönemin ihtiyacını karşılamak amacıyla teşkilatlanmış, halkın kehanete duyduğu ihtiyaçları
muğlak cevaplar vererek her zaman kehanet merkezine gelmelerini amaçlamışlardır. Bu şekilde
her seferinde bilicilik merkezinde ödedikleri yüksek miktarlarda paralar ile bilicilik merkezi ve
çalışanları zengin olmuştur. Ancak araştırmalarda bazı bilicilik merkezlerinin ünü Yunanistan ve
Anadolu’yu da aşarak büyük bir saygı kazanmıştır. Bu nedenle Yunan toplumunun hemen her
konusu hakkında söz sahibi olmuş ve etkilemiştir. Bu kadar önem kazanan ve kendi kendine
teşkilatlanarak bir yapı ortaya çıkaran bu yapının Antik Yunan dünyasına etkiler araştırmamızın
amacı olmuştur.
Anahtar kelimeler: Antik Yunan, Kehanet, Kutsal Bilicilik Merkezleri, Tanrı Apollon
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DEMOKRASİ KRİZİ DÖNEMİNDE AVRUPA BİRLİĞİ IYİ YÖNETİŞİMİ
TEŞVİK POLİTİKALARI

DİĞDEM SOYALTİN COLELLA*

ÖZET
İyi yönetişim Dünya Bankası’nın özellikle Afrika ülkeleri gibi siyasal iktidarı sağlamakta zorlanan
ve vatandaşlarına temek kamu hizmetlerini sağlamakta yetersiz olan ülkelere yardim
programlarının temelinde yer almıştır. İyi yönetişim; uzlaşıya dayalı, katılıma açık, hukukun
üstünlüğünü kabul eden, etkin ve etkili, hesap verebilir, saydam, duyarlı ve tarafsız ve kapsayıcı
bir yönetimi ifade eder. Günümüzde iyi yönetişim birçok bölgesel örgütün üyelik ve yardım
programlarında sıkça kullandığı bir kavram olmuştur. Avrupa Birliği (AB) iyi yönetişimi
genişleme ve komşuluk politikasına dâhil olan üçüncü ülkelere ihraç etmek için kapsamlı
politikalar ve mekanizmalar geliştirmiş, bu yönüyle diğer bölgesel örgütleri geride bırakmıştır.
AB`nin üçüncü ülkeler üzerinde demokratik etkisini inceleyen yazın büyük oranda aday ülkelere
odaklanmış, adaylık dönemindeki reform süreçlerini incelemiştir. Fakat son dönemde AB üyesi
ülkelerde demokrasi ve iyi yönetişim ilkeleri ihlal eden yasal ve anayasal gelişmeler
yaşanmaktadır. AB, bu sorunları gidermek adına geç de olsa İş Birliği ve Doğrulama Mekanizması
ve Hukukun Üstünlüğünü Koruma Prosedürü gibi mekanizmalar geliştirmiş ama üye ülkelerdeki
(özellikle Polonya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan) demokratik ihlalleri önleyememiş,
yönetişim sorunlarını çözememiş ve Konsey`deki oy hakkini durdurmaya kadar varan
yaptırımları içeren yedinci maddenin işletilmesi gündeme gelmiştir. Bu çalışma demokrasinin
büyük oranda krize girdiği ve gerilediği bu dönemde AB`nin iyi yönetişimi teşvik etme
politikalarını aday ve üye ülkeler kapsamında kıyaslamalı bir analize tabi tutmaktadır.
Karşılaştırmalı vaka analizine dayalı bu çalışmanın bulguları göstermektedir ki AB`nin iç
siyasetinde etkin bir cezalandırma mekanizmasının olmaması Birliğin meşruiyetini zedelemekte
ve demokratikleşme süreçleri tamamlanmamış aday ve komşu ülkelere yanlış sinyaller
göndermektedir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, iyi yönetişim, demokrasi, aday ülkeler, üye ülkeler
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TÜRK POLİTİK KÜLTÜRÜNE AİT KAVRAMLAR ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME:
KUTADGU BİLİG
KÜBRA NUR ALTINKAYA*

ÖZET
Bu çalışmada Türk politik kültürüne ait genel kavramlar çerçevesinde Yusuf Has Hacib’in
siyasetname niteliğinde olan kitabı Kutadgu Bilig tartışılmıştır. Kutadgu Bilig genelde devletin
nasıl olması gerektiği, halkın iktidarı elinde bulunduran güç tarafından nasıl tanımlandığı,
ordunun ve komutanların nasıl olması gerektiği gibi niteliklere değinen öğretici bir kitaptır. Yusuf
Has Hacib’e göre; hükmetme yetkisi Hanlar’a Tanrı tarafından verilir ve bu yetkinin ilahi bir
kudret tarafından verilmiş olması yeterli değildir. Yusuf Has Hacib, Hanlar’ın bu şanslı yazgılarının
yanında kimliklerinde barındırmaları gereken özelliklere de sık sık değinmiştir. Barındırılması
gereken bu özellikler İslamiyet’in kabulü ile daha farklı bir boyut kazanmıştır. Çalışmada,
Karahanlılar döneminde yazılmış Kutadgu Bilig’den günümüze sirayet etmiş, toplumsal anlamda
kabul görmüş kavramlar tartışılacaktır. Türk politik kültürünü oluşturan kavramların
yaşantımıza yeni girmediği fark edilir bir gerçektir. Kültürler, zamanla oturan ve toplumun hatta
siyasal sistemin benliği haline gelen prensiplerdir. Çalışmamızda ilk olarak Kutadgu Bilig’in genel
özelliklerine değinilmiştir. Daha sonra devlete bakış, topluma bakış, iktidarı elinde tutmak için
bulundurulması gereken özellikler gibi kitapta bahsi geçen ana konular tartışılmıştır. Akabinde
günümüzde halen hangi politik kültür öğelerinin yöntem olarak görülüp, kullanıldığı aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, toplum, devlet
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SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ ORTADOĞU’YA YÖNELİK SOVYET VE AMERİKAN POLİTİKALARI
ŞEYMA KIZILAY*
ÖZET
Bu çalışmada Uluslararası İlişkiler disiplininde oldukça önemli bir dönem olan Soğuk Savaş
sırasında, dönemin iki kutuplu sisteminin başat aktörleri; Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik
Devletleri’nin Ortadoğu bölgesinde meydana gelen gelişmeler karşısındaki tavırları ve bölgeye
yönelik oluşturdukları politikalar konu edinilmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası oluşan iki kutuplu
sistemde, Soğuk Savaş birçok bölgede etkisini hissettirirken Ortadoğu da bu mücadelenin bir
parçası olmuştur. Tarafların politikalarını yönlendirmesinde Ortadoğu’da yaşanan stratejik
gelişmelerin de etkisi göz ardı edilemeyecek derecededir. Çalışmanın amacı bu gelişmelerin ele
alınması ile ABD ve SSCB’nin yaşanan olaylar doğrultusundaki tutumlarını, bölge ülkeleriyle
ilişkilerini araştırmak ve bunların, birbirleriyle olan mücadelelerindeki etkisini açıklamaktır.
Çalışmanın hareket noktasını; Ortadoğu’nun iki süper gücün hegemonya mücadelesindeki
konumu ve dönemi kapsayan olayların tarafların politikalarına nasıl etki ettiği sorusu
oluşturmaktadır. Tarafların mücadelesinde bir hegemonya yarışının yanı sıra ideolojik olarak da
bir rekabet yaşanmış; Doğu ve Batı Blokları meydana gelmiştir. Sovyet tehdidini hisseden ülkeler
Batı bloğunda yer alırken, ona uzak ulan ve işgal edilmeyeceğinden emin olan, Batı’ya karşı var
oluş mücadelesi veren ülkeler SSCB’den yana olmaya karar vermiştir. Oluşan ideolojik kamplaşma
neticesinde izlenen politikalar da karşı tarafın yayılmasını önlemek ve kendi sahasını geliştirmek
üzerine kurgulanmıştır. ABD, Sovyetleri çevreleme politikası kapsamında bir takım adımlar atmış,
bölge ülkeleriyle ilişkiler kurmuş, geliştirdiği doktrinler üzerinden bölge ülkelerine yardımlar
yaparak Ortadoğu’daki Sovyet etkisini kırmak istemiştir. Diğer yandan bölgedeki petrol varlığının
ve zenginliğinin her iki ülkenin dikkatini çekmesinin yanı sıra, Sovyet Rusya da Mısır, Irak ve İran
üzerinden etkinlik kurmaya çalışmış, stratejik işbirlikleri kurmuş ve bölgede Batı karşıtı Arap
milliyetçiliğini savunmuştur. İsrail Devleti’nin kuruluşu ve devamında gelen Arap-İsrail Savaşları,
Süveyş Krizi, bölge ülkelerinin içte yaşadığı gelişmeler, meydana gelen darbeler, iki büyük gücün
çatışma alanı haline gelen Ortadoğu’da, tarafların izledikleri yöntem ve politikaları etkileyen
dinamikler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: soğuk savaş, SSCB, ABD, ortadoğu
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İŞGAL EDİLEN FİLİSTİN TOPRAKLARINDA UYGULANAN SİYONİST POLİTİKALAR:
KUDÜS’TEKİ KURUMLARI KAPATMA POLİTİKASI ÖRNEĞİ
İSLAM ALZANT*
ÖZET
İşgal altında olan Kudüs'te çalışan kurumların, Kudüs'ün İslami ve Arap medeniyeti kimliğini
temsil ettiği görülmektedir. Dolayısıyla bu kurumların üzerinde çalıştığı alanlar farklı olsa bile,
ana amacı Kudüs halkının durumunu düzelterek içindeki İslami ve Arap haklılığını kanıtlayarak
sağlamlaştırmaktır. Fakat, Kudüs'te bulunan bu kurumların hepsinin 1967 yılında şehrin işgal
edilmesiyle başlayan ve süregelen zor şartlar altında çalışıyor olması, işgal güçlerinin sürekli
Filistin’i hedef alması, gelişip yayılmalarına müsaade etmemesi, bu kurumların çoğunu da askeri
ve yargı kararlarıyla zorla kapattırıyor olması, müsadere edip vergi üzerinden sürekli peşine
düşmesi ve bu kurumların üyelerinin peşini de gözaltına alma ve uzaklaştırma politikalarını
uygulayarak bırakmaması, hizmet vermeye çalışan kurumların rahatlıkla kendi amaçlarını
gerçekleştirmelerini engellemektedir. Nitekim Kudüs halkı da, böyle bir durumla karşı karşıya
kaldığından dolayı direkt olarak kendisini temsil edebilecek ve hukuki, içtimai başta olmak üzere
diğer alanlarda da faydasını görecek kurumları kurmaktadır ve böylece Kudüs halkının isteklerine
göre kutsal şehirde hayatın bütün alanları üzerinde çalışan çeşitli kurumlar kurulmaktadır.
Örneğin, İslami ve Hristiyan kutsal kurumları, sağlık, eğitim ve kültür kurumları, kadın, anne ve
çocuk cemiyetleri, özel engelli bakım merkezleri, spor ve gençlik kurumları ve kulüpleri, hayır
kuruluşları, vakıf cemiyetleri, öğrenci birlikleri, insan hakları kurumları vs. İşgal altında olan
Kudüs'te uygulanan bu Siyonist politikanın hiç bir şekilde gerilememekle birlikte, artarak devam
ettiği görülmektedir. O yüzden bu makalede Kudüs'ün ele geçirilmesiyle birlikte yürürlüğe girmiş
olan bu kapatma politikası ele alınarak uygulanma biçimlerinin, bilinen ve bilinmeyen
nedenlerinin ve gizli olarak gerçekleştirilmeye çalışılan amaçlarının da neler olduğu araştırılarak
ortaya çıkartılacaktır. Bununla birlikte; bu politikanın ulaşılan verilere göre, fark edilecek şekilde
hiç durmaksızın nasıl artmaya devam ettiği izah edilecek ve kutsal şehirdeki Kudüslülerin bütün
hayati alanları üzerine nasıl olumsuz bir etki bıraktığı da kaleme alınacaktır. Ayrıca bu politikayla
beraber yan yana sürdürülen diğer politikalardan da bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kudüs, İşgal, İsrail, Politika
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YEREL KALKINMA PRATİĞİ OLARAK YERLEŞİM POLİTİKALARININKENT
EKONOMİSİNDEKİ ÖNEMİ (KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ)
DEMET CEYHAN*
ÖZET
Her devlet- toplum ve insan için farklı bir özne olan kentler bugün küresel metropolitan ağların
sinir uçları olarak, kesintiye uğramaksızın hızla değişmekte ve dönüşmektedirler. Ölçeği büyüyen
ve güçlenen yerel yönetimler, kalkınmayı yerel ölçekten destekleyen kilit birimler haline
gelmektedir. Ülkemizde bu süreçte kentler ülke yatırım harcamaları ile boy ölçüşebilecek hacimde
büyük projeler tasarlamakta, ulus üstü işbirliği yolu ile yurt içi ve yurt dışı bankalardan borç
almakta ve projelerini finanse edebilmektedirler. Böylelikle ülke içindeki finans kaynaklarının
yanı sıra yurt dışı borçlanmaları ile alternatif gelir kaynakları oluşturularak projeler
yürütülmektedir. Yer aldığı stratejik konumun getirdiği zorunlu değişikliklerin yanı sıra
toplumsal yapısında meydana gelen köklü değişimler ise kent yönetimlerinin sorumluluklarını
önemli ölçüde artırmaktadır. Bu süreçte siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel boyutları ile hissedilen
değişim kaçınılmaz bir şekilde kentlerin inşasında da zuhur etmekte olup, yerel yönetimleri
yerleşim politikaları geliştirme hususunda zorlamaktadır. Beş Yıllık 11. Kalkınma Planında da
ülkemizde sistemli ve sağlıklı kent ağlarının oluşturulması için çok sayıda politika hedefleri
açıklanmıştır. Ülkemiz kentleşmesi bakımından “inşaatlaşma-betonlaşma” sürecini besleyen bir
diğer etken ise hukuksal altyapı olmaktadır. Çalışmada yerel kalkınma pratiği olarak, kent
ekonomisinde “yerleşim politikaları” nın önemi ve kent ekonomilerinde inşaatlaşma olgusunun
rolü; kentleşme ile ilgili olarak alan taramasının yapılması, ilgili kuruluşların raporlarının
incelenmesi ve yasal mevzuatın değerlendirilmesi yoluyla sergilenecektir. Örnek olarak, Anadolu
kentleri arasında önemli bir ticaret ve yerleşim merkezi olan Kayseri ilinin bölgesel işlevleri ve
yerel yönetim faaliyetleri bakımından; rakamsal veriler ve mali tablolar oluşturularak
değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kent Ekonomisi, Metropolitan Ağlar, Yerleşim Politikaları, Yerel Yönetimler,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
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LAUNDRIES IN NAR TOWN
SAVAŞ MARAŞLI
ABSTRACT
This paper deals with the laundries in the town of Nar on the Nar Valley, which is about 2 km north
of Nevsehir Province. Laundries are one of the water structures that serve the common use of
villages or towns in the pre-modern period. These structures, which are based on washing the
laundry, are also known as washeries. Laundries, which are one of the structures that make up
the architectural texture of the neighborhoods, are not only concrete items of cultural heritage,
but also one of the areas where the social relations of the period they were established. Three
laundry facilities have been identified in Nar town. These laundries, located in Baş Mahalle, Orta
Mahalle and Aşağı Mahalle, have lost their functional properties and have become idle in time. The
largest of the three laundries is located in Orta Mahalle. The masonry building has a vault cover
reinforced with reinforcing belts. Smooth cut stone was used on the arches and rubble stones were
used on the walls. The laundry stove and laundry room are still available. The other two laundries
are smaller in size, one made entirely as a rock carving, and the other partly used a combination
of rock carved-stone wall mesh. Laundries receive the water they need from the fountains located
nearby. Although no laundry has an inscription on dating, only the fountain inscription of the Orta
Mahalle laundry has survived. These laundries in the town of Nar have survived as examples of
rural architecture that exhibit unique characteristics.
Keywords: Nar Town, laundry, water architecture, rural architecture
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KAYSERİ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ YAPILARINDAKİ FİGÜRLÜ BEZEMELER

FATMAGÜL SAKLAVCI*
ÖZET
Hayatları savaş ve avcılıkla geçen, doğal olaylar karşısında aciz kalan insanlar, hayvanları
yakından gözlemlemiş, doğanın ve kendisinin nasıl var olduğunu, doğa olaylarını merak etmiş,
sihir ve tılsımlara başvurarak tanrıları ve onların dünyasını yaratmış ve resimlemeye
çalışmışlardır. Orta Asya bozkırlarında göçebe hayatı yaşayan topluluklarda görülmeye başlanan
ve her birisi sembolik anlamlar taşıyan figürler Ön Asya’ya ve Orta Avrupa’ya kadar yayılmış,
İslamiyet’ten önceki devirlerde Orta ve İç Asya’da gelişerek tasvir edilmiş ve bir üslup haline
gelmiştir. Stilize edilmiş bu figürler mimaride olduğu gibi yaygın bir şekilde çeşitli formlar
üzerinde dekoratif unsur olarak da kullanılmıştır.Sembolik anlamlar taşıyan figürler, İslam’ın
yayılması ve Türklerin Anadolu’ya göçleriyle geçmiş inançların izlerini de taşıyarak mimari
yapılarda özellikle Beylikler dönemine kadar, süsleme ögesi olarak yoğun bir şekilde
uygulanmıştır. İnsan, hayvan ve mitolojik figürler olarak sınıflandırabileceğimiz bu figürler,
yapıların dış cephelerinde, taçkapı ve mihraplarda, tek başın ya da grup halinde yer almaktadır.
Figürler bazı yapılarda kuvvet, hâkimiyet ve güç simgesi olarak kullanıldığı gibi hükümdarı ve
yapıyı her türlü kötülükten koruyan, içeriye kötülük, düşman, hastalık girmesini önleyen nazarlık
ve tılsım olarak da tasarlanmıştır. Bazı yapılarda da ay, güneş ve gezegenleri temsil eden güneş ve
aydınlık simgesi olmuştur.Sunacağımız çalışmada Anadolu Selçuklu dönemi kervan yollarından
birisinin üzerinde yer alan Kayseri’deki figürlü bezemelerin değerlendirilmesi yapılacaktır.
Figürlü bezemeler Gevher Nesibe Şifahanesi, Kayseri Kalesi, Tuzhisar Sultan Hanı, Huand Hatun
Medresesi, Karatay Han, Bünyan Ulu Camii, Kayseri Sahibiye Medresesi, Develi Sitte Hatun Ulu
Camii ve Kayseri Döner Kümbet olmak üzere, 3 cami, 2 kervansaray, 1 darüşşifa, 1 medrese, 1
kalede bulunmaktadır. Figürler yapılarda heykel ve kabartma şeklinde, mücadele sahnelerinde,
çörten, konsol ve payelerde tasarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anadolu Selçuklu, Kayseri, Figürlü Bezeme
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SANDAL-SHAPED CRESSETS IN THE KAYSERI SELJUKLU CIVILIZATION MUSEUM

TUĞBA BAĞBAŞI *
ABSTRACT
Cressets are important everyday items used since ancient times to meet the need for
enlightenment. The need for lighting has been recognized as one of the basic needs of mankind
since ancient times. In order to satisfy this need, certain lighting tools have been produced
periodically. The first lighting tool used in antiquity is the torch. Then he is followed by
candlesticks and cressets. Cressets which differ in material, technique, form and composition
according to the period in which they were produced, also show the economic situation of the
people. The subject of this scientific research composition is; Kayseri is the "form of the sandal
cresset" that stands out with their formation in the Seljuk Civilization Museum. The cressets that
are the subject of this research are made of ceramic material; It is dated to the Seljuk period. Of
the nine ceramic cressets to be examined in the study, five are preserved in the museum's display
and four in the museum's warehouse. These works are mentioned in the master's thesis written
by us in 2018. However, in this statement, these cressets in the form of a sandal; in terms of
materials, techniques, forms and compositions will be examined in more detail and compared
with the sandal shaped works made in different periods. In addition to the animal and human
shaped ritones of the Hittite period in Anatolia; the widespread use of sandal shaped ritones is
quite remarkable. In roman times, it is known that foot shaped cressets were used. The foot
shaped cressets associated with the healing cult of Egypt's goddess of healing, Isis and its god
Serapis, just like the serpent column found in the Hippodrome of Constantinople; they are iconic
artistic objects of healing exploration. There are examples of "foot" stamped in the Byzantine
cressets. Especially the purpose of the research to determine whether the use of the sandal form
in Anatolia since the Hittite shaped ritones of the Hittite period came to the sandal shaped cressets
during the Anatolian Seljuk period and whether the sandal shaped cressets were used during the
Ottoman period will be studied.
Keywords: cresset, sandal, ceramic, Seljuk Period
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RAMAZANOĞLU PIRI MEHMED PASHA AND KIZILDAĞ RAMAZANOĞLU MOSQUE
(KIZILDAĞ CENTRAL MOSQUE)
İSMAİL ARGUNŞAH
ABSTRACT
In this study, the architecture of Kızıldağ Ramazanoğlu Mosque (Kızıldağ Central Mosque) located
in Kızıldağ plateau of Karaisalı district of Adana and the life of Ramazanoğlu Piri Mehmed Pasha
will be examined. Piri Mehmed Pasha, a member of the Ramazanoğulları family, was the son of
Halil Bey, who died in 1510-1511. After 1520, the Pasha became the governor of Adana Sanjak
and he won the appreciation of Sultan Süleyman owing to his services and achievements in the
region. The Pasha was the representative of Sultan Süleyman in Çukurova Region. In the period of
his governorship, Adana and its environs gained economic vitality. The Principality of
Ramazanoğulları lived in prosperity during the period of Piri Mehmed Pasha, that the Ottoman
Empire lived in it during the reign of Sultan Süleyman. He carried out various construction and
repair activities in Adana and its vicinity. One of these construction activities was the Kızıldağ
Ramazanoğlu Mosque. Various documents related to the mosque, which it is not found much
information in the existing resources, have been obtained during the researches in the Archives
of the General Directorate of Foundations. It is understood from the archive documents that Piri
Mehmed Pasha built a mosque, an imaret, a bahts and a madrasah near the location called Su Batığı
in the Kızıldağ hamlet of Karaisalı district of Adana. In the direction of these documents, fieldwork
was carried out. As a result of the researches, it has been determined that the mosque, the imaret,
the bahts and the madrasah have not survived but a mosque was built in place of the old one by
Emir Hacı Mehmet Efendi, a member of Ramazanoğulları family in 1149 AH/ 1736-37 CE. The
building, now called Kızıldağ Central Mosque, is located on a rectangular area in the east-west
direction and has two fences parallel to the mihrab. There is a minaret on the northwest corner of
the mosque inspired by Arabic architecture. In this study, the Kızıldağ Central Mosque will be
evaluated in terms of its plan, material and ornament features according to both the architecture
of the Ramazanoğulları Principality on whose remains it was built and the 18th century Ottoman
architecture.
Keywords: Adana, Ramazanoğulları, Piri Mehmed Pasha, Kızıldağ Central Mosque
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BARRIERS TO PARTICIPATION IN IN-CAMPUS RECREATION AREAS:
THE SAMPLE OF MERSIN UNIVERSITY
MUSTAFA CAN KOÇ*
ABSTRACT
In this study, it was aimed to evaluate the obstacles of participation of students studying at Mersin
University Faculty of Sport Sciences to recreation areas on campus. The population of the study
consisted of Mersin University students and the sample of the study consisted of 315 students
(152 female (48.3%), male 163 (51.7)) from sports faculty. Personal data form was used by the
researcher and aracı Recreation area participation barriers scale geliştiril developed by Gümüş
and Alay (2017) to determine the participants' recreation area participation barriers. The data
were tested with the Kolmogorow-Smirnov normality test and found to have no normal
distribution. Mann-Whitney U test was used for pairwise comparisons of nonparametric tests and
Kruskal Wallis-H Test was used to determine the difference between more than two dependent
and independent variables. As a result, significant differences were found in terms of gender,
department, class, meeting the financial needs and sufficient free time variables according to the
time barrier sub-dimension related to the participants' recreation area participation barriers
scale. According to the sub-dimension of sports field disability, significant differences are
observed according to the financial needs and the adequacy of recreation areas. Significant
differences were found in the friend disability sub-dimension according to the adequacy variables
of classroom and recreation areas. Significant differences were observed in the safety disability
sub-dimension according to gender and in the individual disability sub-dimension according to
the class variable (p <0.05). No significant difference was found in any sub-dimension according
to age (p <0.05).
Keywords: student, recreation, participation barriers
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DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ALGILANAN ÖRGÜTSEL ENGEL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTEL
ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
HALİL AKMEŞE*
ALİ ILGAZ**
KERİM COŞKUN***
ÖZET
İşletmelerin hayatta kalabilmesi ve varlığını devam ettirip büyüyebilmesi, beşeri faktör olarak
ifade edilen insan yani çalışan kavramının olumlu algı ve düşüncelerine bağlı bulunmaktadır.
İşletmelerin çalışanlardan birtakım görevleri yerine getirmelerini beklemeleri kadar çalışanların
da çalıştıkları işletmeden bazı menfaatler gözetmeleri oldukça doğaldır. Çalışanlar yaptıkları işin
karşılığında işletmelerden ekonomik fayda beklerken aynı zamanda bazı sosyal ve mesleki
beklenti içerisine de girmektedir. Çalışanlar ve işletmeler arasındaki bu ilişkinin ekonomik yönü
bazı yazılı kurallara veya sözleşmelere dayanırken, sosyal yönü ise bu ilişkinin taraflarının
inisiyatifine yani başka bir ifadeyle güven algısına dayanmaktadır. Sosyal değişim teorisi de,
işletme ve çalışanın karşılıklı olarak alışveriş ilişkisi içerisinde olduğunu ileri sürmektedir. Bu
ilişki içerisinde de olumlu yada olumsuz olarak ifade edilebilecek pek çok durum vukuu
bulmaktadır. Bu olumsuz durumlardan biri de örgütsel engel kavramıdır. Çalışanın bağlı
bulunduğu işletmenin hedeflerini gerçekleştirmesine engel olduğu, geciktirdiği yada hedeflerine
müdahale ettiği ve huzuruna zarar verdiği yönündeki algısı olarak tanımlanan örgütsel engel
kavramı, çalışanların hem örgüte olan bağlılığını hem de iş performanslarını olumsuz yönde
etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı da çalışanların
sahip olduğu demografik özelliklerinin algıladıkları örgütsel engel üzerindeki etkisinin olup
olmadığını incelemektir. Araştırmanın evrenini Kayseri ilinde bulunan bütün otel çalışanları
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu tercih edilmiştir. Anket
formunun oluşturulmasında Gibney vd. (2009) tarafından geliştirilen, Koçak (2019) tarafından
ise Türkçe uyarlaması yapılan "Algılanan Örgütsel Engel" ölçeği kullanılmıştır. Anket çalışması
sonucunda elde edilen veriler tek yönlü varyans analizi ve t-testi gibi bağımsız örneklem
testleriyle analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmanın bulgularına yer
verilerek bazı yorumlamalarda bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal değişim teorisi, algılanan örgütsel engel, demografik değişkenler
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EVALUATION OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN ACCOMMODATION BUSINESS
ACCORDING TO SUCCESS PRINCIPLES:
AN EXAMPLE OF 5 STAR HOTEL IN SAKARYA DESTINATION
SAİD KINGIR
OĞUZHAN ÇAĞATAY
ABSTRACT

In today's conditions where the competition is experienced in a harsh climate, the tourism
industry feels the burden on it too. Small and medium-sized hospitality businesses struggle to
hold onto competition, while large businesses try to increase their market share. In this race,
where the concept of quality is a determining factor, one of the basic elements of competing
with the competitors and surviving in the market is the implementation of the “Total Quality
Management” process according to the success principles. In this context; Enterprises are
evaluated on the basis of success, strategy, vision, mission and values based on excellence,
teamwork and benchmarking, respectively. These parameters evaluated are the determining
criteria for defining the managerial and corporate identities of the enterprises within the TQM
system, while revealing the status of the enterprises in the process. Businesses, which can
analyze their positions and set targets within the principle of continuous development, can
achieve their goals and increase their competitiveness in line with the principles of success. The
aim of this study is to tackle the historical development of the concept of quality together with
Total Quality Management and to evaluate the implementation of TQM in accommodation
establishments according to success principles. The data were obtained through a semistructured interview form, one of the qualitative research methods. The question set used in the
interview form consists of 23 questions detailing the principles of success and expressing 16
subtitles. As a result of the findings obtained from the meeting with the hotel general manager
and department managers, it is understood that the company has a command of the Total Quality
Management process, a quality culture is established and it is in continuous development. This
research on the quality system of the accommodation business, which is among the largest
groups in the world tourism industry, those who want to apply the “Total Quality Management
System” according to the principles of success; It can be said to be important in the context of
guiding accommodation establishments in the institutionalization or chain process.
Keywords: Quality, Accommodation Businesses, Total Quality Management, Success
Principles
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SİVAS VE YOZGAT İLİ TERMAL TURİZM POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ

SONER BEŞCANLAR*
MUSTAFA TUNCER**
DİLEK ŞAHİN***
GÖZDENUR ŞAHİN****
ÖZET
Kavramsal bir bakış açısı ile ele alınmış olan bu çalışmanın esas amacı, Yozgat ve Sivas ili termal
turizm potansiyelini SWOT analizi ile kıyaslamaktır. Alternatif turizmin çıkış sebepleri ortaya
konarak sürdürülebilir turizm türlerinden olan termal turizmin Dünya’da ve Türkiye’deki mevcut
durumu açıklanmıştır. Daha sonra inceleme alanımız olan Yozgat ve Sivas illerinin potansiyel
termal bölgeleri incelenerek çalışma alanı çerçevesinde termal bölgeler ve termal bölgelerde yer
alan mevcut tesisler tespit edilmiştir. Ardından Yozgat ve Sivas illerinin termal turizm açısından
güçlü ve zayıf yönleri ile turizm açısından fırsatları ve tehditleri tablo halinde belirtilmiştir.
Araştırma sonucunda Sivas ve Yozgat illerinin termal turizm potansiyellerinin oldukça fazla
olmasına rağmen yeterli tesisleşmeye gidilmemesi, mevcut tesislerin modern olmaması ve tanıtım
faaliyetlerinin yetersizliği gibi nedenlerle termal turizm bölgelerinin maalesef gereken değeri
görmediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda iki ilinde termal turizm potansiyellerinin etkili
kullanarak termal tesislerin kullanım özelliği olan günübirlik kullanımına son verilerek daha
modern tesisler inşa edilip tesislerin niteliği artırılmalı, devlet politikaları ışığında bu bölgedeki
yatırımcılara gereken devlet teşvikleri verilmeli, özellikle ilde turizmin gelişimini bütüncül
anlayışla değerlendirip alternatif turizm türleri de entegre edilerek farklı turizm eğilimlerine
yönelik tanıtım ve pazarlanma faaliyetleri yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Termal Turizm, Sivas ve Yozgat İli, SWOT Analizi
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SAĞLIK TURİZMİNE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
BÜŞRA GÖKMEN*
MUSTAFA CÜNEYT ŞAPCILAR**
ÖZET
Sağlık turizmi ülkelerin geliştirmek istediği ve önemli derecede turizm geliri elde etmesini
sağlayan alternatif turizm türüdür. Dünyada birçok ülkenin sağlık turizmine yöneldiği
görülmektedir. Türkiye de aynı şekilde sağlık turizmi farkındalığını ve yatırımlarını yıllara göre
artıran bir ülke konumundadır. Gelişmekte olan bir turizm türü olması nedeniyle turizm
akademisinin de ilgisi çekmektedir. Bu nedenle yıllara göre sağlık turizmi çalışmalarında da artış
görülmektedir. Yıllara, bölgelere ve illere göre bu artışın ve gelişimin analizi bu çalışmanın
amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla çalışmada 2000-2019 yılları arasında sağlık turizmi ve
çeşitleri ile ilgili yayımlanan 80 makale ve 25 bildiri araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Bu
çalışmalar “yayınlandığı yıl”, “ele alınan il”, “sağlık turizm türü”, “araştırma yöntemleri” ve “veri
toplama teknikleri” ve “araştırma sonuçları” kriterlerine göre incelenmiştir. Elde edilen bulgulara
göre sağlık turizmi bildirilerde genel sağlık turizm türü olarak termal turizm açısından
değerlendirildiği görülmektedir. Ayrıca bildirilerde nitel, nicel ve karma yöntemlerin kullanıldığı
görülmüştür. Makale çalışmalarında sağlık turizmi ve çeşitlerine yönelik çalışmalara daha fazla
ağırlık verildiği, Afyonkarahisar ilinin diğer illere göre daha fazla çalışma konusu olduğu,
çalışmaların genelinde sırasıyla termal turizm, sağlık turizmi ve medikal turizm başlıkları altında
değerlendirmelerde bulunulduğu sonuçlarına erişilmiştir. Çalışmalarda nitel ve nicel verilerden
yararlanılarak; anket, görüşme ve SWOT analizi formunda araştırmalar yapılmıştır. Çalışmalardan
elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; ele alınan yörenin termal turizm potansiyeli ve sosyoekonomik katkıları bakımından bu tesislerin önemi, termal turizm tesislerine gelen müşterilerin
memnuniyet düzeyleri, tesislerin hizmet kalitesi, tesislerin mevcut sorunları ve gelişimine yönelik
önerilerin ortaya konması olarak sıralanabilmektedir. Genel bir değerlendirme yapıldığında;
Afyon ilinin termal turizmde diğer illere nazaran bilinirliğinin fazla olması bu il ile ilgili yapılan
çalışmaların sayısının artmasına neden olduğu düşünülmektedir. Bir diğer husus ise çalışmaların
temel konusunun termal turizm olarak belirlenmiş olmasıdır
Anahtar kelimeler: sağlık turizmi, termal turizm, medikal turizm, bibliyometrik
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MEDİKAL TURİZME İLİŞKİN ÜLKEMİZDE YAYINLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ÇALIŞMA
KONULARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
HALİL AKMEŞE*
ALİ ILGAZ**
KERİM COŞKUN***
ÖZET
Günümüzde sağlık problemleri nedeniyle pek çok insan tedavi olmak için ülkelerarası hatta
kıtalararası seyahat etmektedir. Son zamanlarda turizm literatüründe popüler hale gelen, adından
sıkça bahsettiren ve hızlı bir gelişme gösteren tıbbi (medikal) turizm kavramı da insanların kendi
ülkelerinde yüksek tedavi maliyetleri, uzun bekleme süreleri ve erişim güçlükleri sebebiyle başka
ülkelere gitmek suretiyle gerçekleştirmiş oldukları turizm hareketlerini ifade etmektedir.
Özellikle dünya nüfusunun hızla artması ile birlikte insanların seyahat alışkanlıklarında ve
arayışlarında meydana gelen değişiklikler, medikal turizmin de hatırı sayılır bir şekilde ele
alınması gereken bir turizm hareketi olduğunu doğrulamaktadır. Sağlık turizminin bir alt dalı
olarak karşımıza çıkan ve sağlık amaçlı seyahatlerin önemli bir bölümünü oluşturan medikal
turizm kavramı, turistlerin sağlık hizmetleri almalarının yanı sıra; dinlenme, eğlenme, değişik
yerleri görüp keşfetme ve boş zamanı değerlendirme gibi turizm hareketlerine özgü aktiviteleri
de içermektedir. Bu çalışmada medikal turizm ile ilgili ülkemizde yayınlanan lisansüstü tezlerin
çalışma konuları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Son yıllarda konuya ilişkin araştırma
talebinin ve sayısının artması da bu araştırmanın gerçekleştirilmesine olan istekliliği daha da
artırmıştır. Araştırmada medikal turizm ile ilgili olan lisansüstü tez çalışmaları ele alınmıştır. Bu
kapsamda lisansüstü tez çalışmalarına ulaşabilmek için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın
ulusal tez merkezi veri tabanından yararlanılmıştır. Ayrıca araştırmada medikal turizm ile ilgili
olan tezlerin künyelerine de genel tablolar halinde detaylı bir şekilde yer verilmiştir. Araştırma
sonucunda medikal turizm ile ilgili olan tez çalışmalarında daha çok hangi konular üzerinde
durulduğuna yer verilmiş ve medikal turizmin geleceğine ilişkin yorumlarda bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sağlık turizmi, medikal turizm, medikal turist
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TÜRKLERİN ARAPÇA SESLERİN TELAFFUZUNDA KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
SİHAM ZENGİ*
ÖZET
Dünya dilleri çeşitli dil ailelerine ayrılır. Bu diller köken bakımında incelenirse Arapça Hami-Sami
dil ailesinin Sami kolunda Türkçe ise, Ural-Altay dil ailesinin Altay kolunda yer almaktadır. Bu
diller her biri ayrı bir dil ailesi kolunda yer aldığı için bu çalışma karşılıklı bir çalışma sayılır.
Bu diller yapı bakımkından da ele alınırsa Arapça çekimli dil grubuna girer. Bu tür dillerde, çekim
sırasında ve yeni kelimeler türetilirken kelime kökü değişir ve tanınmayacak bir duruma girer.
Eklemeli bir dil olan Türkçede yeni kelimelerin türetilmesinde yerine göre köklere istenilen ekler
eklenir. Ekleme sırasında kökler değişmez ve köklerle ekleri açık bir şekilde birbirinden ayırt
edilebilir. Arapça Türklere göre yabancı bir dil sayılır ve öğretimi de nasıl olsa da anadil gibi olmaz.
Buna karşılık Türkçe de Araplara göre aynıdır. Arapça ile Türkçe arasında karşılıklı bir inceleme
yabılırsa yalnız sesbilim, değil şekilbilim, anlambilim ve sözdizimi alanlarında da farklar görülür.
İslâmiyet’le birlikte Arapçadan Türkçeye pek çok kelime girmiştir. Yıllarca kullanılan bu kelimeler
Türkçeleştirilerek Türkçeye mal olmuştur. Bu iki dil arasında sesler bakımından bir karşılaştırma
yapılırsa bazı sesler her iki dilde aynısı olduğunda öğretim sırasında hiçbir zorluk olmaz. Ancak
seslerin bazısı birinde varsa diğerinde karşılığı olmadığında öğretim sırasında zorluklar bulunur.
Arapça çekimli, Türkçe ise eklemeli bir dil olduğu için aralarında bir uyuşmazlık ortaya çıkar.
Bundan dolayıdır ki Arapçayı öğrenen bir Türk her iki dil arasındaki belirgin farkları bilmelidir.
Arapçada bulunan harfler Türkçede bulunan harflerden farklı olmasını ve Arap alfabesindeki ses
telaffuzunun Türkçe alfabesindeki ses telaffuzundan farklı olmasını da göz önünde
bulundurulması gerekir. Bu farklar göz önüne alınarak bu çalışmanın karşılıklı bir çalışma olması
daha uygundur.
Anahtar Kelimeler: Türkler, Arapça, sesler, telaffuz, zorluklar
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ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE GRAMERİN (NAHİV) METİN İÇERİSİNDE UYGULANMASI
MEVLÜT ÖZTÜRK*
ÖZET
Herhangi bir dilin öğrenilmesi ve öğretilmesinde o dilin gramer bilgisinin önemi büyüktür. Çünkü
nasıl ki bir bina onu meydana getiren gerekli malzemeler olmadan inşa edilemez ise aynı şekilde
binanın inşası için bu parçaların da insicam içerisinde yerleştirilmesi de bir o kadar önemlidir.
İnsanın hayatında önemli bir yer tutan dilin öğrenilmesi bir sistem dahilinde işleyen kompleks bir
yapıya sahiptir. Dil öğrenme salt sözcük öğrenmeye hasredilemez. Bu sözcüklerin yer aldığı
cümlelerdeki yeri ve görevi karşımıza anlam olarak yansımaktadır. Bunun içinde Arapça’nın
öğretilmesi sürecinde sözcüğün cümle içerisindeki konumu büyük bir önem arzetmektedir. Çünkü
belirli bir kuraldan yoksun gelişi güzel yapılan bir iletişimde aynı dili konuşan insanların
birbirlerini anlamadıkları, kendi dillerinde telif edilmesine rağmen o dildeki metinleri
kavrayamadıkları bir vakıadır. Günümüzde Kuran’ın dili Arapça olmasına rağmen bu dilin
sahiplerinden Kuran’ın ifadelerini anlamayan insanların bulunması bunun en güzel örneğidir. Bu
yüzden de zengin ve derin bir ifâde gücüne sahip Arapça’nın gramer yapısını yani nahvi bilmek
onsuz olmayacak bir şarttır. Buradan hareketle de daha ilk asırlardan itibaren bu alanda başta
Kuran’ın doğru bir şekilde anlaşılması için yapılan çalışmalar neticesinde Arap dilinin grameri bir
sistem etrafında teşekkül etmiştir. Nahvin öğretilmesi konusunda dil bilginleri tarafından çeşitli
metod ve teknikler kullanılmıştır. Günümüzde ise daha çok nahiv konularının teorik olarak
öğretilmesinden sonra cümle örnekleri ile alıştırmaların verilmesiyle yetinildiği, nahvin metinle
anlam ilişkisi üzerinde yoğun bir şekilde durulmadığı bir anlayışın hâkim olduğu görülmektedir.
Öğrenenin nahiv konusunu çok iyi öğrendiği halde bu bilgileriyle başta okuma olmak üzere temel
becerilerini geliştiremediği, grameri metinle buluşturamadığı, okuduğu metni anlamadığı, metni
okuyup doğru bir şekilde telaffuz etme de zorluk çektiği bir gerçektir. Arapça öğretiminde bu
zorluğu aşmanın yolu ise nahvin metinle buluşturulmasıdır. Bu nedenle de gramer konularının
geniş bir şekilde işlendiği metinler üzerinde uygulamalı bir anlatıma yer verilmelidir. Gramer
sadece Arapça iraplara hasredilmemeli gramerin anlama ilişkisi üzerinde daha çok durulmalıdır.
Hatta metinden gramer öğretimine geçiş yapılması öğrenmeyi daha çok kolaylaştıracaktır.
Unutulmamalıdır ki gramer öğretimi bir amaç değil anlamayı sağlayan bir araçtır. Öğrenilen
gramer kurallarını destekleyen metin okumaları ile gramer bilgileri bütünleştirilmeli ki böylece
öğrenende gramer bilgisi psikomotor bir meleke haline gelebilsin. Örneğin bir gramer kuralı cemi
müzekker sâlimin raf alâmeti “vâv” nasb ve cer alâmetinin alâmeti “yâ” dır. Önemli olan husus,
öğrenenin bu kuraldan hareketle metinde kelimenin pozisyonunu belirleyip bunu anlama
yansıtmasıdır. Anlama olmaksızın salt irab telaffuzuna hasredilen bir gramer öğretimi eksik
olacaktır. Anlamla bütünleşmiş bir nahiv öğretimi Arapça öğretiminin temel bir unsurudur. Her
bir gramer konusu ile anlamın öncelenerek bol miktarda yapılan okumalar sayesinde gramer
öğretiminin daha etkili olacağı düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Gramer, Nahiv, Metin
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF ARABIC LANGUAGE IN RELIGIOUS COMMENT
YAŞAR SERACETTİN BAYTAR

ABSTRACT
Language is a means of expressing emotion, thought and judgment. The vocabulary treasury of
language as a means of expression, the structure of words and sentences, and the use of literary
arts are important factors affecting meaning and interpretation. Arabic language, which employs
a unique language structure, has also meaningful vocabulary, variety of literary arts in terms of
meaning (metaphor, allusion, etc.), morphology, syntax, and even the meaning of the sentence can
be changed and enriched according to the sentence stress. Arabic language has been a source of
different but consistent and correct forms of interpretation and comprehension in the
understanding of the sacred texts of Islam, through which it mediates its construction and
formation due to the mentioned features originating from its very own structure. Different
expressions of meaning and interpretation stemming from the structure of the Arabic language
have emerged as a result of efforts to understand the Qur'an and the Hadiths. The aim of this paper
is to draw attention to the examples of different, authentic meanings and interpretations
originating from the pointed aspects of language and especially in the branches of commentary,
fiqh and other Islamic sciences and to reveal their practical reflections. Within the aims of this
paper, it is also possible to open the door to a mental and intellectual flexibility based on
consistent and sound arguments deriving from the structure of Arabic language, which is
perceived as a wealth of reasonable and legitimate interpretations of religious texts, and that such
different interpretations may be within the meaning of murâd and maqṣûd, not disaffirming each
other. The source of multi-meaning in word structure and features, such as homonymous and
synonymous; the use of literary arts, such as metaphor, simile and allusion, which directly affect
and change the meaning; sections, sighas and phrases affecting meaning in nouns and verbs;
syntax situations that can be evaluated in different ways in the elements of the sentence and the
stress on pronouncing; the use of the prepositions and other prepositions with various words in
a manner that affects the meaning; the approach of determining the authority of pronouns; the
differences of meaning and interpretation arising from the features of tadhkîr, tanîth, definition
and tankîr, which are suitable for different meanings, with the istishhads made from verses,
hadiths and poems related to each article, and to exhibit their manifestations especially in
interpretation and fiqh with concrete examples will be followed as the method in this paper. The
main sources to be used in this paper are the Qur'an, Hadiths, old and modern Arabic poetry,
Arabic Language grammar and works related to Eloquence, Tefsir and its Methods, Fiqh and its
Methods. As a result; rather rich vocabulary of Arabic language, grammatical features, literary arts,
prepositions and their relationship with words, the status of the words' tadhkîr, tanîth, definition
and tankîr situations are the important and acceptable features that affect the understanding and
interpretation of religious texts constructed in Arabic language in different ways.
Keywords: Arabic Language, Religious Interpretation, Arabic Grammar, Morphology, Syntax,
Eloquence
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KUR’AN-I KERİM’DE AİLE İLE İLGİLİ EŞ ANLAMLI KAVRAMLAR VE ANLAM FARKLARI

ORHAN İYİŞENYÜREK*
ÖZET
Eş anlamlılık her dilde bulunan bir olgudur. Dilciler onun birçok faydası üzerinde durmaktadırlar.
Eş anlamlılık kişinin ifade gücünü artırmaktadır. Konuşmalarında veya yazılarında eş anlamlı
kelimeleri kullanan kişi, aynı kavramı sürekli aynı kelimeyle kullanmak durumunda kalmamaktan
eş anlamlısı ile zenginleştirme imkânını bulmaktadır. Eş anlamlılığın Arapçadaki karşılığı teradüf
kavramıdır. Bu kavram üzerinde çeşitli tartışmalar yaşanmış, Arapçada eş anlamlılığın kabulü
veya reddi üzerinde çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. Birincisi, eş anlamlılık Arapçada yoktur. Her
kelimenin ayrı bir anlamı vardır. İkincisi eş anlamlılık bütün dillerde olduğu gibi Arapçada da
vardır. Arap dil bilimcileri meseleye Kur’an-ı Kerim açısından baktıklarında yine farklı görüşler
ortaya çıkmıştır. Bir grup dil bilimcisi eş anlamlılığı Arap dilinde kabul ederken Kur’an-ı Kerim’de
kabul etmemiş, diğerleri ise hem dilde hem de Kur’an-ı Kerim’de kabul etmemiştir. Fakat dile tek
bir açıdan bakmak doğru olmayacaktır. Bu iki görüş birleştirilecek olursa, eş anlamlılık her dilde
mevcuttur, ama eş anlamlı kelimelerin mutlaka bir anlam farkı olacaktır. Anlam farkı günlük
konuşmalarda ortaya çıkmamakta, kelimeler birbirinin yerine kullanılmaktadır. Ama edebi
metinlerde mutlaka aralarında anlam farkı ortaya çıkmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’in, sadece dini
alanda değil, edebi alanda da incelenmesi gerekmektedir. Bu da Arap edebiyatı alanına
girmektedir. Araştırmada Kur’an-ı Kerim’de aile hayatı ile ilgili kullanılan eş anlamlı kelimelerin
anlam farkları üzerinde durulacaktır. Örnek olarak Allah-ü Teâla bir kişinin karısı için زوجve امرأة
kavramlarını kullanmaktadır. Bu iki kavramın geçtiği ayetler incelendiğinde زوجkelimesi
kullanıldığında karı koca arasında tam bir uyum varken; امرأةkelimesinin geçtiği yerlerde bir
uyumsuzluk, aralarında büyük veya küçük bir anlaşmazlık vardır. Örnek olarak Lut (as)’ın karısı
anlatılırken امرأةkelimesi geçmektedir. Çünkü Lut (as) inanan bir kişi iken karısı Allah’a
inanmamıştır. Bunun tek istisnası Tebbet suresinde Ebu Leheb’in karısı için امرأةkelimesinin
kullanılmasıdır. İkisi batılda ittifak ettikleri için bunun aslında ittifak olmadığı ortaya
konulmaktadır. Aile kavramı ile ilgili eş anlamlı kelimelerdeki anlam farklarını incelemenin,
Kur’an-ı Kerim’i hem daha iyi anlamada yardımcı olacağı hem de onun edebi yönünü daha iyi fark
ettireceği düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Kur’an-ı Kerim, Aile, Eş anlam, Anlam Farkı, Edebiyat

*

Öğr. Gör., Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, osenyurek@hotmail.com

201

OSMANLI DEVLETİN’DE KAHVE VE KAHVEHANE KÜLTÜRÜ
EDANUR GENCAN*
ÖZET
Kahve, yüzyıllar boyunca kokusuyla herkesi büyülediği, herkesin severek tükettiği, sohbetlerine
dâhil ettiği bir içecektir. Kahvenin Osmanlıya gelişi XVI. Yüzyılda gerçekleşmiştir. Yemen’in
fethedilmesinden sonra bölgedeki valinin Osmanlı payitahtına yolladığı kahve ve kahveyi çok iyi
pişirebilen bir kişiyi göndermesiyle Osmanlı devletine gelmiştir. Daha sonra sarayda gözde
içeceklerden olmuş bunun için özel kahve odaları ve kahveyi pişirecek insanlar özel olarak
yetiştirilmiştir. Bu çerçevede kahvenin Osmanlı devletine geliş serüveni ve yayılışı konusu
incelenecektir. Kahvehane kültürü ise İstanbul’da ilk kez XVI. yüzyılın yarısında Tahtakale’de
başlamış daha sonra zamanla bu mekânların çoğalmasıyla imparatorluk içinde bir kahvehane ağı
oluşmuştur. Daha sonra kahvenin aslında keyif verici maddemi değil mi konusu üzerinde
durulacaktır. Yine bu konuda farklı şeyhülislamların kahve üzerine verdiği bir takım fetvalar
dâhilinde kahvenin helal ya da haram olması hakkındaki görüşler açıklanacaktır. Osmanlı
devletinde açılan kahvehane kültürüyle beraber bu kahvehanelerde meydana gelen birtakım
grupların oluşması ve bu kahvehanelerin artık boş vakit geçirmekten daha çok siyasi meselelerin
konuşulduğu mekânlar haline gelmesi incelenecektir. Bu çalışmada diğer çalışmaların yanı sıra
bir içeceğin devlet üzerinde önemli bir tehdit oluşu ve bu içecek ile ortaya çıkan kahvehane
mekânlarının devlet üzerindeki etkisi ve devlet içindeki düzeni bozacağı nedeniyle, Osmanlı
devletinin kendi devlet otoritesi için kahveyi ve kahvehane mekânlarını yasaklanmasındaki
nedenler açığa kavuşacaktır. Bu kapsamda, bu çalışma; kahvenin serüveninin yanı sıra halk ve
devlet üzerindeki etkisinin önemli bir boyutunun olduğu apaçık görülecektir.
Anahtar kelimeler:Kahve, kahvehane, fetva, yasak, Osmanlı Devleti
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KANUNİ-HÜRREM ÇİFTİNİN TOPLUMSAL PROJESİ: TEKKE-İ HASEKİ SULTAN
ALİHAN BABAOĞLU*
ÖZET
Vakıf Müessesesi, Türk kültür tarihinin önemli ananelerinden biri olarak; sosyal, kültürel, ilmi ve
iktisadi hayatın öznesi konumundadır. Bu konum İslam devletleri çatısı altında oluşan
toplumlarda yardımlaşma, hoşgörü, hayırseverlik gibi temel ahlakın yadsınamaz gerçeklerinin bir
sonucudur. Bu çalışmada, devlet sınırlarının doruk noktasına ulaştığı 17. Yüzyılda; köylüsü,
şehirlisi, müslimi ve gayrimüslimi ile homojen olmayan bir yapıya sahip olan Osmanlı
Toplumunun ve hanedanlığının bağrından çıkan ve yüzyıllarca yardımseverliğin en büyük
örneklerinden biri olan Kudüs Haseki Sultan İmareti incelenecektir. Bu inceleme sırasında ise;
bahsi geçen imaret arazisinin yardımsever kadınları (Tunşuk Hatun, Azize Elena, Hürrem Sultan)
arasındaki ortak bağlantılar göz önünde bulundurularak, Haseki Hürrem Sultanın, Kanuni Sultan
Süleyman’ın desteğiyle büyük toplumsal projelere adını yazdırmasının gerçek sebepleri ortaya
çıkacaktır. Kudüs Haseki Sultan imareti bugün bile aynı coşku ve belirli bir ihtiyatın
sonucuymuşçasına hizmetlerine ve yardımseverliğine devam etmektedir. Bilinenin aksine, vakıf
müessesenin en önemli tartışması olan, vakıf kurumun altında yatan siyasi otorite ve statü
sağlama mevzusu açısından literatürdeki yerini alacaktır. Bunun yanı sıra Kudüs imaretinin
kapsama alanı, gelir ve gider kaynakları, yöneten ve yönetilen zümreye etkileri, imaretin işleyişi
ve istihdam alanları bu çalışmanın sebepleri arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Vakıf, Osmanlı, Kanuni, Hürrem
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II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE YAŞANAN EKMEK KARNESİ UYGULAMASI (1942-1946)

ABDULLAH ERDOĞAN
ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti’ni askerler kurmuştur. Bu kurucular savaş meydanlarından gelmiş ve
savaşlar içinde yoğrulmuş insanlardır. Savaşın kokusunu önceden alabilme ve savaşın neler
getirebileceğini sezebilme tecrübeleri vardır. Savaşın ne olduğunu bilen bu kurucu kadro savaştan
hem çekinmiş hem de korkmuşlardır. Bu korku savaşmaktan değil milletin başına gelecek felaketi
bilmektendir. 10 Kasım 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk vefat etmiş, 11 Kasım 1938’de
İsmet İnönü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ikinci cumhurbaşkanı seçilmiştir. İnönü’nün
cumhurbaşkanı seçilmesinin henüz birinci yılı dolmadan 1 Eylül 1939’da Almanya Polonya’ya
savaş ilan etmiştir. Bu gelişmeden sonra İngiltere ve Fransa, Almanya’nın bu savaş ilanına
Almanya’ya savaş ilan ederek karşılık vermişlerdir. Böylece dünya tarihinin gördüğü en kanlı
savaş resmen başlamıştır. İsmet İnönü, II. Dünya Savaşı başlamadan önce ve başladıktan sonra
diplomatik maharetlerle Türkiye’yi savaşan gruplardan Müttefiklerden ve Mihver Devletlerden
uzak tutmayı başarmıştır. Türkiye, II. Dünya Savaşı’na fiili olarak katılmamıştır. Bununla birlikte
genç erkek nüfusunun askere alınması sonucunda üretim durma noktasına gelmiştir. Asker
sayısının arttırılması Türkiye’nin üretimin azalması ve tüketimin artmasına neden olmuştur. Türk
Hükümeti ekonomi politikasına yön verebilmek adına Milli Korunma Kanunu’nu çıkarmıştır.
Savaş ekonomisinin getirdiği şartlar halkın temel gıda maddesi olan ekmek üzerinde de Milli
Korunma Kanunu esas alınarak bir uygulamaya geçilmesini zorunlu kılmıştır. Ekmek Karnesi ile
ekmeğin verildiği dönemde ekmeklik unun niteliğinde ve kişi başı ne kadar ekmek verileceği
konularında değişiklikler olmuştur. Ekmek Karnesi uygulamasıyla hükümet halkın temel gıda
maddesi olan ekmeğe ulaşımını kolaylaştırmak istese de dönemin basınında zaman zaman
uygulama esnasında suiistimallerin olduğu bildirilmiştir. 13 Ocak 1942 tarihinde hükümet
“Ekmek ve ekmeklik hububat istihlâkinin tahdidine dair” kararname çıkarmış, 14 Ocak 1942
tarihinden itibaren İstanbul’da ekmek karneyle verilmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından
belirlenen diğer şehirlerde de uygulamaya başlanmıştır. Uygulama Türkiye’nin her ilinde değil
Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen şehirlerle sınırlı kalmıştır. Ekmek Karnesi uygulaması 9
Eylül 1946 tarihinde son bulmuştur. Bu çalışmada arşiv belgeleri ışığında “Ekmek Karnesi”
uygulaması kendi döneminin şartları doğrultusunda değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, II. Dünya Savaşı, Ekmek Karnesi, Un, Ekmek
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OSMANLIDA FALCILIK GELENEĞİ: FALNAME-İ CAFERİ SADIK

AHMET KULOĞLU
ÖZET
Fal ya da falcılığın insanlık tarihi kadar eskiye dayanmakta olduğu düşünülmektedir. İnsanoğlu
hep gizli, gizemli, saklı ve aşikar durum, olay, varlık ve nesneleri merak etmiş ve merak insanları
araştırmaya, icat etmeye ve buluş yapmaya sevk etmiştir. İnsanlar bir kısım bilinmeyeni bilmeye,
anlamaya çalışma, gelecekle ilgili plan yaparken, vereceği kararların iyi mi yoksa kötü mü sonuç
doğuracağı merak konusu olmuş ve olmaya da devam edecek hissini bizde uyandırmıştır. Arapça
kökenli olan fâl kelimesi iyi şans ya da uğur olarak Türkçede karşılık bulmuştur. Avrupa ve diğer
ülkelerde kehanet olarak nitelendirilmektedir. Bildirimizin giriş bölümünde fal ve falcılık
kavramları ele alınmış olup, falın başta Türk toplumu ile özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve diğer
devlet toplumlarındaki yeri, fal çeşitleri ile çalışmamızın ana konusu olan Falname-i Ca’feri Sadık
hakkında genel bilgiler verilmiş. Falname-i Ca’feri Sadık adlı çalışmamızın konusu, amacı, önemi,
ve yöntemi anlatılmıştır. Gelişme bölümünde ise falın yaygınlaşmasıyla nasıl fal bakılacağını
anlatan fal kitaplarının ortaya çıkması ve bunların yorumlanması ile bu işin usul ve adabı
hakkında bilgiler verilmiştir. Fal ile ilgili Arapça, Farsça ve Türkçe birçok manzum ve mensur
eserler yazılmıştır. Tebliğimizde Abdullah Ca'fer b. Muhammed el Bakır’ın soyu, baba tarafından
Hz. Muhammed'e, anne tarafından Hz. Ebu Bekir'e dayanır. ‘Falnâme-i Ca’ferSâdık’a atfedilen
fâlnamede eserin I. Bölümünde; Eserin müellifi hakkında bilgiler verilirken, Kuran Falı ile ilgili
bilgiler de verilmiş ve fala nasıl bakılacağı hakkında da detaylara yer verilmiştir. II. bölümünde
yönleri ve mevsimleri gösteren fal daireleri bulunmaktadır. III. bölümünde fal baktırmak
isteyenin nasibi hakkında bilgi vermek için, kişinin fal niyetine göre Kur’an Ayetleri’nden kura
çekilerek, kısmetine çıkanlara göre hayır üzere yorumlandığı yönlendirme tabloları
bulunmaktadır. IV. bölümde ise tablolarda bahsi geçen daireler bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: falname, Ca’feri Sadık, Osmanlıda Falcılık, Falnâme-i Ca’fer Sâdık
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GLASGOW, CAMBRIDGE VE LONDRA EKSENINDE BIR DOĞU EDEBIYATI
KÜLLIYATININ DOĞUŞU
NAGİHAN GÜR*
ÖZET
Osmanlı ve Fars edebiyatları üzerine çalışmalar yapan E. J. W. Gibb [öl. 1901] ve E. G. Browne [öl.
1926] Doğu edebiyatlarını anlamak adına önemli mesai harcamış oryantalistlerdendir. Gibb’in A History
of Ottoman Poetry adlı altı ciltlik Osmanlı şiir tarihi ile Browne’nun A Literary Histroy of Persia adlı
Fars edebiyatı tarihi bu mesainin somut birer çıktısıdır. Doğu’da ve Batı’da modern araştırmacıların
başucu kaynağı olagelmiş bu eserler, bugün dahi pek çok yönüyle aşılamamıştır. Çalışmalarında Doğu
kültürüne ilişkin edebî ve tarihî malzemeyi başarıyla derleyen, isabetli tespitler ve analizler ortaya koyan
Gibb ve Browne, birincil kaynakları titizlikle okumuş ve bu kaynakları eleştirel bir gözle yeniden
yorumlamışlardır. Biri Glasgow’da diğeri ise Cambridge’de yaşayan bu iki önemli Doğu uzmanı ve
edebiyat tarihçisi, birtakım kanallar aracılığıyla birbirlerinden haberdar olmuş ve Londra’da bir süre bir
araya gelmişlerdir. Bu süreçte birbirlerinin tecrübelerinden faydalanmış ve yürüttükleri akademik
çalışmalara belirli bir ivme kazandırmışlardır. Bu sunumda, Gibb ve Browne’nun genelde Doğu
kültürleri, özelde ise Osmanlı ve Fars edebiyatları alanında yaptıkları çalışmalara, bu çalışmaların üretim
süreçlerine ve tarafların bu süreçlerde ve sonrasında birbirlerini nasıl desteklediklerine odaklanılacaktır.
İngiltere’deki kütüphanelerden edinilen farklı arşiv belgelerinin, söz konusu isimlerin çalışmalarının
satır arası referanslarının ve ikincil kaynakların etraflıca analiz edileceği bu sunumda, Gibb ve
Browne’nun Doğu’ya olan meraklarının kökeni ortaya konulmaya ve taraflar arasındaki bilgi
paylaşımının izleri sürülmeye çalışıcaktır. Tüm bunlarla birlikte, 19. yüzyılda İngiltere’de üretilmiş
Doğu edebiyatı külliyatı içerisinde Gibb ve Browne’nun çalışmalarının nerede durduğu ve bu
çalışmaların Batı’da üretilen Doğu edebiyatları külliyatına nasıl bir katkı sağladığı tartışmaya açılacaktır.
Anahtar Kelimeler: E. J. W. Gibb, E. G. Browne, Osmanlı ve Fars edebiyatları, oryantalizm
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REPRESENTATION OF CLASS AND UPWARD SOCIAL MOBILITY IN CHARLES DICKENS’
GREAT EXPECTATIONS AND EMILY BRONTË’S WUTHERING HEIGHTS – ANEW
HISTORICIST READING
ŞAFAK NEDİCEYUVA*
ABSTRACT
This paper deals with the differences in the representation of class-consciousness of the
protagonists in Charles Dickens’ Great Expectations and Emily Brontë’s Wuthering Heights
through a New Historicist reading of both novels. Despite the fact that upward social movement
between classes was commonly observable in Victorian England, its significance and effects
were sometimes ignored and poorly displayed in literature. In both novels, the main characters
acquire sudden wealth and reach higher positions in the society. However, the two writers
approach this matter in a completely different and contrasting way. In Great Expectations, the
main character, Pip improves his material condition through an inheritance and starts to enjoy
the comforts of richness, experiencing on the other hand, several conflicts as a result of having
the background of belonging to the working class. On the other hand, in Emily Brontë’s
Wuthering Heights, although social class never becomes the central issue in the novel, it is
nevertheless what motivates the novel’s main antagonist, Heathcliff. Yet, the novel seems to
lack such details about changing one’s class. As New Historicists claim, authors may
unintentionally reflect their own social class positions in their literary works. Therefore, New
Historicist literary criticism necessitates parallel study of literature and society while
analyzing a work. That is, they do not focus on the theme, plot, characterization, or formal
aspects of the text, but go beyond these literary elements and try to uncover the author’s
society. The aim of this paper is to make a New Historicist analysis of the two novels regarding
both writers’ depiction of the theme of upward social mobility.
Key words: New Historicism, social-class, Brontë, Dickens
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CHALLENGING OF THE VALIDITY OF THE BOUNDARIES BETWEEN BINARY OPPOSITIONS
IN ANTHONY NEILSON’S PLAY: THE NORMAL
SEVCAN IŞIK*
ABSTRACT
This paper aims at proving that boundaries between binary opposites may not be as permanent
as it is customarily claimed. Although Anthony Neilson is one of the most popular cotemporary
British playwrights, his plays have not been studied much, especially from the perspective of
challenging the boundaries of binary oppositions. Even though boundaries between binary
opposites are supposed to be stable and permanent, they are questioned, challenged and blurred
in Neilson’s above-mentioned play. As the title of the play suggests it is about normality. It
discusses the notions of normality, sanity and insanity. The story of a serial killer named Peter
Kürten is narrated by his lawyer named Wehner who wants to prove that Peter is insane. Wehner
believes that Peter is insane because when Peter asks him to kill Frau Kürten, Wehner refuses by
claiming that he is sane and sane people do not murder. However, Wehner is persuaded and he
kills Frau Kürten with a big hammer. After this murder, Peter judges Wehner. Peter tells to the
jury that Wehner is insane. Afterwards, Wehner comes to himself after this kind of daydream. The
jury finds Peter normal and sentences him to death penalty. As it is seen, although, at the beginning,
the lawyer is the authority, that is, the privileged side of the binary opposition representing the
law, reason and sanity in the society, the roles change during the course of the play. Therefore, the
binary opposition, that is, normal/monster or sane/insane starts to be questioned, challenged and
blurred at the end.
Keywords: Anthony Neilson, binary oppositions, normality and abnormality
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MASLOW’S HIERARCHY OF NEEDS: CAPABILITY OF REACHING
SELF-ACTUALIZATION IN THE GREAT GATSBY
MERT ERGÜLEÇ*
ABSTRACT
Owing to its lyrical nature, thematic appeal to the reader, and structural consistency, Scott
Fitzgerald's the best-known novel The Great Gatsby, deserves a most striking position among the
masterpieces of fiction of the twentieth-century American literature. Rougly, The Great Gatsby
distinguishably presents the unforgettable potrait of 1920’s society. It is a true depiction of a
youth beginning from poor and ending up in wealth but a dramatic one. He creates his own
sentimental values out of a pastoral ideal of his own, not from the course of events in the world.
Having based his novel on the discrepancy between each character’s past and present situation,
Fitzgerald warns the reader against the dire consequences of taking everything as it seems. It is
clearly visible that every single character has certain ambigious ambition: Gatsby has the
“American Dream” , and “getting Daisy back”, and Daisy has the desire to “feel financially safe”,
and Myrtle wants “better social positions”. Gatsby, Daisy, and Myrtle’s search for selfactualization are highly related to Abraham Maslow’s “Hierarchy Of Needs” for one to feel
complete. The theory of needs defines the five needs that influence human life. These are
physiological need, safety need, love and belonging need, and self-actualization need. In this
respect, this study credibly demonstrates these characters’ search for self-actualization with
respect to Abraham Maslow’s theory of “Hierarchy of Needs” which are certain steps required for
an individual to feel “complete”.
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TÜRKİYE- MISIR İLİŞKİLERİ İSTİKRARLI MESAFE
MUHİTTİN DEMİRAY*
ÖZET
Ortadoğu’da stratejik öneme sahip ve Ortadoğu’nun en yoğun nüfus yapısı ve askeri gücüne sahip
olan Mısır ile Türkiye arasında ilişkiler istenilen düzeyde olmamış ve sürekli olarak birbirlerine
karşı mesafeli yaklaşımlarını sürdürmüşlerdir. 1517-1881 yılları arasında Osman Devletinin
egemenliği altında bir Eyalet olan Mısır, 1914’de kadar İngiltere tarafından işgal edilerek de facto
olarak İngiliz protektoratı, je jura ise Osmanlı Devletinin bir parçası durumundaydı. 1922’de
formel olarak ve 1936’da ittifak Antlaşması ile bağımsızlığına kavuştuktan sonra da İngiltere’nin
yönlendirmesi altında bulunan Mısır’da 1952 askeri darbesi ile son kral Faruk’u devirerek
monarşi yönetimine son verildi. Ortadoğu’da askeri anlamda hatırı sayılı bir güç olan Mısır,
Akdeniz’i Hint okyanusuna bağlayan Süveyş kanalı dolayısıyla stratejik öneme sahip bir ülkedir.
Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde siyasi açıdan
istikrarlı bir mesafe oluşmuş ve bu mesafe kısa süren Mursi dönemi hariç günümüze kadar devam
etmiştir. 1956- 1970 yılları arasında Cemal Abdülnasır’ın Sosyalist Arap Milliyetçiliği söylemi ve
Sovyetler Birliği ile sıcak ilişkisi nedeniyle Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik politikalarına sıcak
bakmamıştır. Türkiye- Mısır ilişkilerinde en dikkat çekici durum ise Mısır’ın Enver El Sedat ve
Mübarek dönemlerinde ABD tarafı bir politika izlemesine, ABD’nin ve İsrail’in Ortadoğu’da
müttefiki olmasına rağmen, Mısır ile NATO üyesi Türkiye arasındaki ilişkilerin istenilen düzeye
çıkmamış olması ve iki ülke arasında sıcak ilişkilerden kaçınılmasıdır. Bu çalışmanın amacı tam
da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Tarihsel olarak uzun dönem Osmanlı kültürel havzasında
yaşamış olan ve halklar açısından belirgin bir husumetin olmadığı Ortadoğu’nun iki bölgesel gücü
konumundaki Mısır ve Türkiye’nin arasındaki bu soğuk ve mesafeli yaklaşımın altında yatan iç,
bölgesel ve küresel nedenler araştırılacaktır. Tüm farklılıklara rağmen işbirliğine yönelik
politikaları izlemeleri durumunda Ortadoğu bölgesinin iki güçlü ülkesinin ortaya çıkaracağı
politik sinerjinin oluşturacağı ortamın Ortadoğu’da ve Doğu Akdeniz havzasında her iki ülkenin
politik çıkarlarına hizmet edeceği ortada iken, iki ülke arasında ısrarla istikrarlı bir mesafenin
oluşturulmasına neden olan bölgesel ve küresel dinamikler analiz edilerek orta ve uzun vadede
ülke arasındaki işbirliğinin Ortadoğu bölgesinin ekonomik ve siyasi istikrarına sağlayacağı
faydalar açısından bir değerlendirilmesi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mısır, Türkiye, istikrarlı mesafe, işbirliği
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TRANSFORMATION OF SECURITY CONCEPT IN TURKEY (THE EXAMPLE OF PKK)
OZAN KAVSIRACI*
MEHMET DEMİRBAŞ**
ABSTRACT
Changes in economic and political life have always changed the fates of nation states. The idealism
and self-determination that emerged after the First World War enabled the establishment of new
nation states. The collapse of the idea of idealism with the Second World War led to the realism
policies in the state administration. With the onset of the Cold War, external threats are the vital
threat concerns of countries, while the 1990s show an axis shift in the security threat. One
example of this case has been taken place in Turkey. Since the late 1980s, security has been
gradually separated from the physical ground, so conflicts have arisen on a broader basis, such as
conflicts arising from micro-nationalism, increasing emphasis on identity issues, and so-called
asymmetric threats such as terrorism and smuggling. The determination of external threats in
national security policies has started to decrease gradually and internal threats, especially ethnic
/ separatist terrorism, have become a central position in determining security policies. The
process of globalization has destabilized states' tendency to form a homogeneous society and has
made it necessary to address the relationship between identity and security. In this study, the
decisive role in Turkey's PKK issue and the threat of internal security resulting from the shift in
axis in the 1990s will be examined. The study will be discussed under four main themes. First, the
development of the PKK terrorist organization as a threat to the state's survival perceived contrast
in the 1980s. In the second part, with the activities of the PKK terrorist organization, internal
security issues as Turkey's security agenda in primary threat position will be discussed. In the
third section, evaluation of the PKK threat as found in the National Security Report and Turkey's
government programs was handled and Turkey's fight against PKK terrorist organization policies
were analyzed in the fourth chapter.
Kewwords: Security, Threats, Terrorism, Turkey, the PKK
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İNÖNÜ ATATÜRK’ÜN ANTİ TEZİ MİDİR?: ATİLLA İLHAN’IN
“HANGİ ATATÜRK” KİTABI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
ALİ HAYDAR SOYSÜREN*
ÖZET
Konjonktürel siyasette, erken Cumhuriyet dönemine ilişkin eleştiriler genellikle İsmet
İnönü üzerinden yapılmaktadır. İnönü’ye yöneltilen eleştiriler, İnönü’nün hangi
noktalarda Atatürk’ten farklılaştığı sorunsalını gündeme getirmektedir. Erken
Cumhuriyet dönemine yönelik eleştirilerin, daha ziyade İnönü üzerinden yoğunlaşması
bir yönüyle, Atatürk’e yönelik eleştirinin yasal ve siyasal zorluğuyla ilişkilidir. Attila İlhan
da “Hangi Atatürk” başlıklı kitabında, Atatürk / Atatürkçülük ile İsmet İnönü’nün ilişkisini
eleştirel bir platformdan değerlendirmektedir. İlhan’ın ayırıcı özelliği, Atatürkçülük
savunusunu esas alması, İnönü’yü Atatürkçülük üzerinden eleştirmesidir. Bu bakımdan
farklı bir yerde durmaktadır. İlhan’ın eleştirisini, konjonktürel siyasette daha ziyade
muhafazakâr kesimde gözlenen İnönü eleştirilerinden ayırmak gerekir. İlhan bahsi geçen
kitabında, İnönü’yü Atatürkçülüğün dışına çıkmış bir devlet adamı olarak ele almaktadır.
Ona göre İnönü, Atatürkçülükten bir kopuştur, onu yozlaştırmış, rayından çıkarmıştır.
Bahsi geçen kitabın ana ekseni, Atatürkçülüğün çerçevesini çizme arayışıdır. İlhan,
özellikle sosyalist cenahtan Atatürkçülüğe yönelmiş eleştirileri değerlendirerek, Atatürk
ve Atatürkçülüğün ilerici özünü sergileme çabasındadır. Dolayısıyla İnönü eleştirisi,
muhafazakâr zeminde değil, sosyalizan bir zeminde yapılmaktadır. Tebliğ Attila İlhan’ın,
İnönü ile Atatürk / Atatürkçülük arasında olduğunu ileri sürdüğü ayrışmaya
odaklanmakta, İlhan’ın dile getirdiği tezi sorunsallaştırmakta, bu tezi sorgulamaktadır. Bu
sorgulama, bizzat İlhan’ın, bahsi geçen “Hangi Atatürk” kitabı çerçevesinde yapılmaktadır.
Öncelikle söz konusu tez için ileri sürdüğü dayanakların çerçevesi çizilmekte, ardından
bu dayanaklar değerlendirilmektedir. Dayanakların değerlendirilmesi tutarlılık ve
yeterlilik bakımından yapılmaktadır. Öne sürülen dayanakların tutarlı bir açıklama
çıkarıp çıkarmadığı ve bu dayanakların İnönü’nün Atatürk / Atatürkçülükten kopuş
tezinin ispatı için yeterli olup olmadığı sorgulamanın odağında durmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Attila İlhan, İnönü, Atatürkçülük, Batılılaşma, Ulusal Demokratik
Halk Devrimi, Sosyalizm
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE MEDYA
DEFNE GÜNAY*
ÖZET
Kamu bilimsel konularla ilgili bilgisinin çoğunu gazetelerden almaktadır ve gazetelerin önemli
bir gündem belirleme gücü bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde iklim değişikliği iletişimi
konusunda geniş bir literatür bulunurken, gelişmekte olan ülkelerde bu konu göreceli olarak
az incelenmiştir. Bu fark önemlidir çünkü gelişmiş ülkelere dair bulgular gelişmekte olan
ülkelere genellenememektedir. Küresel iklim değişikliği rejiminin önemli parçaları olan
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinde ve Kyoto Protokolünün de belirttiği
gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kapasite ve ihtiyaçları farklıdır. Protokol, gelişmiş
ülkelerin Sera gazı emisyon seviyeleri üzerinde son 150 yıllık sorumluluğunu kabul ederek
'ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk' prensibini benimsemektedir. Çeşitli iklim değişikliği
tahminlerine göre değişen iklim koşulları gelişmekte olan ülkeleri daha fazla etkileyecektir ve
bu ülkelerin kaynak sıkıntısı nedeniyle uyum kapasitesi eksiklikleri bulunmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum konusundaki ihtiyaçları ilk kez
Marakeş'teki Yedinci Tarafların Konferansında kabul edilmiştir. Fakat o tarihten bu yana uyum,
azaltıma kıyasla geri planda kalmıştır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı Türkiye ve Nijerya
gazetelerinin iklim değişikliğini uyum çerçevesinden aktarıp aktarmadığını incelemek ve
böylece gelişmekte olan ülkeler açısından bulgulara ulaşmaktır. Yöntem olarak oluşturulan
örneklem içerisinde gazete haberlerinin çerçeveleri analiz edilecektir. Literatürde mevcut olan
‘sorumluluk’ çerçevesinin alt kategorisi olarak ‘uyum’ veya ‘azaltım’ çerçevelerine göre
incelenen haberler kodlanmıştır. Uyum ve azaltım çerçevelerinin kullanımını etkileyip
etkilemediğini kontrol edebilmek amacıyla haber kaynakları da kodlanmıştır. Çalışmanın
sonucunda Nijerya gazetelerinin uyum çerçevesini daha fazla kullandığı ortaya konmuş, haber
kaynaklarıyla uyum ve azaltım çerçeveleri arasında belirgin bir istatistiksel ilişki
bulunamamıştır.
Anahtar kelimeler: iklim değişikliği politikaları, Türkiye, Nijerya, medya analizi
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GROUNDWATER LAW IN TURKEY: THREATS AND OPPORTUNITIES
SEFA COŞKUN*
ABSTRACT
As a result of the industrialization movements experienced in the 19th century, limited natural
resources started to be used up quickly. Accordingly, both the strategic and economic importance
of water increased. During the cold war period between the USA and the USSR in the 20th century,
countries' perception of security was directed towards external military security threats. With the
collapse of the eastern bloc, changes began to be made in the security paradigms and perceptions
of countries. In this context, the concept of environmental security has emerged as the working
area of the discipline of international relations. According to the environmental security concept,
the main argument that countries will use in national and international policies has been the
issues that determine our life and future, such as combating climate change, water security and
food security. Turkey is a rich country in water resources with respect to the circumference to its
geographical location. Although Turkey is a rich country with water resources, it can not be used
effectively and efficiently. The European Parliament adopted the EU Water Framework Directive
(WFD) in 2000 and Turkey accepted it within the context of the EU Harmonization Process which
covers the laws. The purpose of this study is to compare the EU Groundwater Directive under
WFD to Law on Groundwater which published on the Official Gazette of Turkey, and to evaluate
legal and institutional aspects of the threats and opportunities that will arise in our country's
membership in the EU and in the fight against climate change. The purpose of this study is also to
make sufficient controls on the existing ground water law and its application point, if threats are
taken before the measures take place before the emergence, and does the institutional structure
work sufficiently in mapping and reporting ground water.
Keywords: Turkey, Water Law, Groundwater Law, Law, Water Framework Directive
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“HIERARCHY OF NEEDS” AND THE INDIVIDUAL OF ECONOMICS
VEDAT ULVİ ASLAN
ABSTRACT
The phenomenon of the “self-regulating market”, as Polanyi explained, has been since the last
quarter of the 20th century at the center of the social and economic life. In an economic
environment which is determined by the market mechanism social relations and ontological
problems of the individual become of secondary importance compared to the priorities of the
market. This also makes economics, with its definition of the consumer, a highly controversial
issue. In the light of Maslow’s “hierarchy of needs” the individual of economics can be evaluated
from a different perspective which reminds us human aspects of this mechanistically defined
individual. We can, therefore, make a distinction between the individual of economics and
individual/human being in general and criticize the former from this perspective. Maslow’s
hierarchy of needs implies at the very basis that the most basic physiological needs of human
beings should be met in a secure economic environment. However, this requirement, which
stipulates that human beings must at least have access to the necessities of life at subsistence level,
is dealt with in economics as a problem of “utility maximization”. Those other needs, such as
recognition, appreciation, esteem from others, imply a different social existence for the individual.
Maslow’s definition of the self-realization of the individual and all other necessities show that the
narrowly defined maximization problem of the consumer is unable to deal with all these human
aspects. These needs apparently cannot be placed within the utility function of the individual as
defined by economics. An economist may of course limit his/her field of study to the economic
sphere and the economic behavior of the individual. This limitation, however, does in fact strictly
limit human being and reduce him/her to an existence that is characteristically defined in the
market only. While it can be assumed that these aspects are left outside by economics are handled
by other disciplines such as sociology, psychology etc., prominent thinkers believe that human
being and society must be dealt with by a holistic approach. In order to develop such an approach,
it is, therefore, necessary to start with criticizing the market society and the individual of
economics and to define individual as a human being with his/her social, historical, and cultural
aspects.
Keywords: Methodology of Economic Thought, Consumer Behavior, Maslow
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TÜRKİYE’DE YATIRIM BANKACILIĞI
ERDAL ARSLAN*
ALİ BORA**
FATIMATÜZZEHRA TÜRKOĞLU***
ÖZET
Finansal piyasalar fon arz edenlerle fon talep edenlerin fon değişimini gerçekleştirdiği yer veya
mekanizma olarak tanımlanabilir. Finansal piyasalarda fon akımı doğrudan finansman ve dolaylı
finansman olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Doğrudan finansmanda fon arz edenlerle fon talep
edenler arada finansal aracı olmadan doğrudan piyasada karşılaşarak fon değişimini
gerçekleştirirler. Dolaylı finansmanda ise fon arz edenlerle fon talep edenler fon değişimini
finansal aracı üzerinden gerçekleştirirler. Doğrudan finansmanda fon arzı ile fon talebi arasında
finansal aracı olmadığı için fon açığı olan kesimin, özellikle yatırım yapacak şirketlerin, menkul
kıymet ihraç ederek doğrudan tasarruf sahiplerinden borç alması, fon maliyetinin daha düşük
olmasına neden olacak, tasarruf sahiplerinin de daha yüksek getiri elde etmesine imkân
sağlayacaktır. İşte yatırım bankaları fon arz edenlerle fon talep edenlerin finansal piyasalarda
doğrudan işlem yapmalarına yardımcı olan bir finansal aracıdır. Yatırım bankacılığı 1950’li
yıllardan sonra ortaya çıkmış bir bankacılık sistemidir. Yatırım bankacılığı, sermaye piyasası
gelişmiş ülkelerde etkin bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada yatırım bankacılığı sisteminin geçirdiği
tarihsel değişiklikler anlatılmıştır. Yatırım bankalarının fonksiyonları ile ilgili bilgiler
verilmektedir. Yatırım bankacılığı, yüklenim (underwriting) fonksiyonu ile herhangi bir özel
kurumun fon ihtiyacını menkul kıymet ihraç ederek sağlamaktadır. Çalışmada Türkiye’de
faaliyette bulunan yatırım bankalarına yer verilmiştir. Türkiye’de faaliyette bulunan yatırım
bankalarının mali durumları gözetilerek, ülke ekonomisiyle ilişkileri incelenmektedir. Türkiye
ekonomisi ve yatırım bankalarının işlevleri dönemsel olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı
doğrudan finansman yönetiminde aracılık yaparak tasarrufları yatırımlara dönüştüren yatırım
bankacılığı sisteminin, Türkiye ekonomisi için önemini vurgulamaktır.
Anahtar Kelimeler: yatırım bankacılığı, doğrudan finansman yönetimi, fon arzı
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İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI VE KONUT FAİZ ORANLARINA YÖNELİK AMPİRİK BİR
ÇALIŞMA
ERDAL ARSLAN
ALİ BORA**
GÜLLÜ GÜZEL***
ÖZET
Bu çalışmada Türkiye konut piyasasının makroekonomi içindeki rolünü incelemeye yönelik
araştırmalar yapılmıştır. Çalışmada konut sektörünün yapısal özelliklerini inceleyerek tüketici
tercihlerini etkileyen faktörler üzerinde durulmuş ve faiz oranları müdahaleleri ile konut kredi
olanakları artırılmıştır. Türkiye’de özellikle son yıllarda faizlerdeki azalmanın nedeniyle yıldızı
parlayan sektörlerden biri olan gayrimenkul sektöründe, konut arz ve talebi, 1980 yılından
günümüze oldukça oynak bir yol izlemiştir. 1997 Asya Krizi ile olumsuz yönde etkilenen
sektörde, 1999 yılında Marmara Depremi ile konut talebi önemli oranda artış göstermiş ancak
bu artış trendi 2001 ekonomik krizi ile birlikte tekrar azalış yönünde seyretmiştir. Sektör, 2004
yılından itibaren ekonomide oluşan göreli iyileşmeye paralel olarak büyüme eğilimine
girmiştir. Son dönemlerde ise, TOKİ binalarının yapılması, 2B Kentsel Dönüşüm Yasaları ve
yabancılara gayrimenkul satışının önünün açılması ile ilgili yapılan hukuki çalışmalar sektörde
iyileşme sağlamıştır. Yani özetle ekonominin son yıllarda girdiği kriz karşısında inşaat ve konut
sektörlerinin izlediği yollara açıklık getirilmiştir. 2019 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren
uygulamaya konulan önlem paketlerinin sektör üzerine olumlu birçok etkisi olmuştur ve bu
etkiler GSMH üzerin den de gösterilmiştir son olarak ise konut faiz oranları ve ipotekli konut
satışlarının arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik sayısal bir çalışma yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: ipotekli konut satışları, konut faiz oranları, tüketici tercihleri, küresel
krizler
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EVALUATION OF A DECISION PROBLEM IN EDUCATION SECTOR BY USING MULTICRITERIA DECISION MAKING METHODS: APPLICATION OF AN ANALYTICAL NETWORK
PROCESS ON PRESCHOOL EDUCATIONALINSTITUTION SELECTION
NURİ ÖZGÜR DOĞAN*
SEDA ERSOLAK**
ABSTRACT
The social life and the sense of responsibility force individuals to make some decisions.
Decisions taken by individuals on behalf of education are among the most fundamental of such
decisions. Educational decisions are a long-term process involving primary, secondary and
higher education, the first step of this process is preschool education. Kindergartens, within
the scope of preschool education, are the institutions where individuals develop themselves.
Social relations outside the family and are prepare for the primary education stage. Parents
play the role as decision-makers in this critical process in which kindergarten selection
decisions are made. The subject of this study is the kindergarten selection process which is
critical for families. In this respect, the aim of this study is to investigate the selection of
alternative kindergartens according to some criteria by using Analytical Network Process
(ANP), which is one of the multi-criteria decision making methods (MCDM). Parents of preschool children residing in Nevşehir were taken as decision-makers in the study and
alternative kindergartens were formed from public school in Nevşehir. As a result of applying
the ANP method to this MCDM problem, the criteria were ranked according to their degree of
importance and the most suitable alternative school was found. The study was completed by
mentioning the limitations of the study and developing some recommendations for future
research.
Keywords: Multi Criteria Decision Making, Analytical Network Process, Kindergartens.
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INVESTIGATING THE GSM OPERATOR SELECTION DECISION OF UNIVERSITY
STUDENTS: AN ELECTRE CASE STUDY ON GRADUATE STUDENTS OF A STATE
UNIVERSITY
NURİ ÖZGÜR DOĞAN*
YASİN AKTAŞ**
ABSTRACT
As a result of the rapid technological developments in the world, mobile phones have become
an important part of daily life. For this reason, GSM operators are trying to take advantages
against their competitors by providing better service. In terms of consumers, it is aimed to
select the GSM operator that best meets their needs. Since it is an important part of daily life, it
is important to choose the most appropriate GSM operator on a scientific basis. The aim of this
study is to address the GSM operator selection of university students and to put this process
which is a Multi Criteria Decision Making (MCDM) problem on a scientific basis. For this
purpose, students studying in a graduate program of a public university were dealt with and
the GSM operator selection process of these students was analyzed using the ELECTRE, one of
the MCDM methods. As a result of the applying the method, the most suitable operator was
found according to the participating students. The findings of the study can be used as a guiding
data by the managers of GSM operators as well as the students. Finally, some limitations of the
study were specified and recommendations were developed for future research.
Keywords: GSM Operators, MCDM, ELECTRE
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SOCIAL REALITY IN THE POEMS OF HÜSEYIN SUAT YALÇIN IN THE CONTEXT OF
SOCIOLOGY OF LITERATURE
NECLA DAĞ*
ABSTRACT
Literature is a discipline intertwined with many disciplines for the purpose of explaining,
interpreting and evaluating literary works from different perspectives. Since the dynamics of
society are reflected in the genres of literature, literary work has the opportunity to be read as
a mirror of society. Literature and sociology are often intertwined as two different areas of
influence. The common denominator of the two fields was the use of the material, resources
and methods of sociology in the study of literary works. Although the stories, novels and
biographies have been examined primarily because of the clues about individual and
community life, new methods and researches based on evaluations based on sociological data
have emerged over time. Poetry is an important source in terms of sociological data since it is
a genre that can be influenced and shaped according to social political and cultural phenomena.
In terms of literary sociology, it is possible to identify critics and evaluations of poetic critics in
terms of the place and importance of the author in society, social thought and life style and
periodical political understanding. In this study, the importance of Hüseyin Suat Yalçın in the
history of literature will be emphasized and his poems will be examined in terms of sociology
of literature. The poems will be examined by sociological reading method considering the
political, economic and social conditions of the period in which they were written. Taking into
consideration Hüseyin Suat's understanding of social realities in his poems, unlike the artistic
understanding of his time, his poems written for the National Struggle will be examined in the
light of sociological data.
Keywords: Hüseyin Suat Yalçın, sociology of literature, social reality, poetry
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PROMINENT ELEMENTS IN COŞKUN ERTEPINAR POETRY
AHMET KARAKUŞ*
ABSTRACT
Coşkun Ertepınar is one of the important poets of the modern Turkish poetry. Ertepınar has
thirteen books of poetry, namely, Above The Sea, For Irrevocable time, For Destiny, Beyond The
Seasons, Beautiful world, These Mountains - Our Mountains, in the Garden of time, Epic Atatürk,
There is Wind at the Peak, Through My Little World, Children and Daisies, the Seven Colors of
Love, and the Rose that Opens in the Garden of Dolphins. However, despite being such a prolific
poet, Ertepınar is among many unknown contemporary Turkish poets today. Some of the
poems in the poet's listed books have been taken as samples for this work. The collective
reading of Coşkun Ertepınar poetry shows that some aspects of the poet's poetry are clearly
present. In ertepinar's poetry, sad and restless mood, the effect of the season on psychology,
cities, individuals, folk songs, the use of quotations, criticism, love and praise, lovers, children,
and finally, the element of history can be shown as distinct elements.
Keywords: Modern Turkish poetry, contemporary Turkish poet, prominent elements, content
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AFGANİSTAN TÜRKMENLERİ VE ERSARI BOYUNUN ALT KOLLARINA GENEL BİR BAKIŞ
NOORYAGHDİ NOOR
ÖZET
Afganistan geçmişten bugüne kadar birçok medeniyete ve farklı etnik gruplara ev sahipliği
yapmıştır. Bugün baktığımızda Afganistan’ının büyük bir kısmını Özbek, Türkmen, Halaç, Tatar,
Kırgız, Kazak, Kızılbaş, Karakalpak, Avşarlar, Bayat Türk halkları oluşturmaktadır. Aynı
zamanda Afganistan’da Ersarı, Sarık, Salur, Teke, Alili, Bayat, Karkın gibi farklı Türkmen boyları
bulunmaktadır. Gerek farklı etnik grupları içerisinde barındırması gerekse farklı boyların
olması Afganistan coğrafyasında ki kültürel yapıya da sirayet etmiştir. Afganistan’da bu
kültürel çeşitlilik sonucunda farklı diller ortaya çıkmıştır. Genel olarak bakıldığında ise bu
coğrafyada en çok Ersarı boyu dikkat çekmektedir. Nüfus olarak oldukça fazla bir yapıya sahip
olan Ersarı boyu bütün Afganistan coğrafyasına etki etmiştir. Bu bildiride öncelikle genel
olarak Afganistan coğrafyası ve Türkmenler başta olmak üzere Afganistan Türkmenlerinin
Ersarı boyu ve onun alt gruplarının günümüzdeki durumu, dağılımı ve Afganistan’daki
yerleşim yerlerinin isimleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bildiride konu ile
ilgili Afganistan’da ve Türkiye’de yapılan çalışmalardan özellikle de “Şecere-i Terakime,
Şecere-i Türkmeniye, Türkmenin Soyağacı, Afganistan Türkmenleri” adlı eserlerden ve
Afganistan Türkmenlerinin Ersarı boyu hakkında yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır.
Sonuç bölümünde ise elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkmenler, Ersarı, Boy, Afganistan Türkmenleri.
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MİLLİ YOL MAGAZINE AS TURKIST PRESS EXAMPLE OF TURKEY IN THE 1960’s
MURAT KARATAŞ*
ABSTRACT
The 1960’s in Turkey was shaped in the shadow of the 1960 May 27 coup. The committee of
National Unity that consisted of 38 army officers with their leader Alparslan Türkeş, who was
a staff colonel known as Turkish Nationalist was occured temporarily to govern the country
after the coup. The prominence of Türkeş's name in the post-coup period led to the internal
struggle of November 13, 1960 in the committee of National Unity, which was not
homogeneous. After the internal struggle, 14 men including Türkeş were gone to abroad for
mandatory appointments for liquidation that was a sort of exile. While the elections organized
after 27 May did not provide political stability, the constitution of 1961 affected with referenda
secured setting up political party and press organ based on ethnicity, class, and sect. In this
conditions, a weekly magazine named Milli Yol was published by people who defended the idea
of Turkish Nationalism. The magazine had 3 features in its published period. First of them was
fallowing the publication policy supporting Türkeş who was exiled after the internal struggle.
Second of them was including process of setting up and its policy of Turkists Association under
the leadership of Hüseyin Nihal Atsız. Third of them was different approaches among Turkish
Nationalists to Nurism and Said Nursi that caused the closing of The Magazine. Two important
results are obtained with this research. This research work concludes that the presense of
Alparslan Türkeş made Turkish nationalists seriously think about creation of a party with real
Turkist agenda, especially after the transition to multi-political system and harsh treatment by
the state on the 3rd of May 1944. Secondly, Atsız noticed that the idea of Nurism would
threaten the future of the country.
Keywords: May 27, Milli Yol, Turkists Association, Alparslan Türkeş, Hüseyin Nihal Atsız
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ABBASİ HALİFESİ MU’TAZID-BİLLAH İLE HUMAREVEYH’İN KIZI
KATRÜ’N-NEDA’NIN EVLİLİĞİ
SEVCAN ÖZMEN
ÖZET
İslam öncesi Araplarda akrabalık bağını güçlendirmedeki önemli sosyal bağlardan biri de
evlilik kurumu olmuştur. Hazreti Muhammed (s.a.v)’in de evliliklerinde bu bağı ve kabileler
arası dengeyi gözettiği anlaşılmaktadır. Emevi Devletinin kurucusu Muaviye yaptığı
evliliklerde kabileler arası dengeyi gözeterek devletinin güçlü bir kabile yapısı ile
desteklenmesini sağlamıştır. Nitekim sonraki Emevi halifeleri bu dengeyi gözetemedikleri için
kabile çatışmaları devletin çöküşüne yol açan önemli faktörlerden olmuştur. Biz bu
çalışmamızda Abbasi Devleti’nin zor bir döneminde Halife Mu’tazıd ile Mısır’ı yöneten
Tolunoğulları hükümdarı Humareveyh’in kızı Katrü’n-neda’nın evlilikleri konusunu ele aldık.
Tolunoğulları hükümdarı Humareveyh’i bu evliliğe iten sebepler arasında güçlü bir müttefik
arayışı ve İslam dünyasının lideri olan Abbasi halifesi tarafından onaylanma isteği rol
oynamıştır. Abbasi Halifesi Mu’tazıd ise devletin siyasi, askeri ve mali alanlarda zayıflamasına
karşı bir çıkış yolu olarak düşündüğü bu teklife olumlu bakmıştır. Sonuçta hazırlıklar
tamamlanmış ve Humareveyh’in kızı Katrü’n-neda Mısır’dan Bağdat’taki Abbasi sarayına gelin
gitmiştir. Düğünde sergilenen ihtişam ve gösteriş ve yapılan muazzam harcamalar iki devletin
bu düğüne verdiği önemi gösterirken hazinelerinin de boşalmasına neden olmuştur.
Tolunoğulları hükümdarı Humareveyh’in ve kızı Katrü’n-neda’nın erken ölümleri bu evlilikten
beklenen sonuçların alınmasını engellemiştir. Ayrıca bu düğün için yapılan aşırı harcamalar
Tolunoğulları Devleti’nin çöküşüne neden olmuştur. Bu çalışmanın Ortaçağ’da iki önemli İslam
hanedanı arasında yapılan düğün merasimine dikkat çekmesi bakımından alana katkı
sağlayacağı umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mutazıd, Humareveyh, düğün, Abbasiler, Tolunoğulları.
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TARİHE KATKI SUNAN BİR KAYNAK: SEYAHATNAMELER
GÜLER ORUÇ*
ÖZET
Seyahatname, bir gezginin veya gözlemcinin ziyaret ettiği coğrafya ve yaşadığı döneme ait
izlenimlerini okuyucuya aktarma amaçlı kaleme aldığı metindir. Bu seyahatnamelerde gezginlerin
asıl amaçları merak duygularını bastırmak ve gördüğü yerleri başkalarına aktarmayı bir prestij
olarak görmesidir. Bu konuda yapılan ilk çalışmalar oldukça erken dönemlere dayanmaktadır.
Herodot ve Strabon tarihe katkı sunmuş ilk seyyahlardır. Onların yazmış oldukları
seyahatnameleri incelersek, o günden bugüne seyahatnameler hem nitelik hem de ortaya çıkış
amaçları doğrultusunda gelişmiş ve değişmiştir. Seyahatnameler toplumların düşüncelerini,
gelenek ve göreneklerini geliştirmekte bir kılavuz olmuştur. Buna rağmen yine toplumlar sadece
merak ettikleri ölçüde üretken olabilmişlerdir. Yol gösterici nitelikte olan bu yazılar, bir sorun ya
da problem karşısında yazılmadığından ötürü sadece seyyahın gözlemlerini içermektedir. Bu
yüzden seyyahların yazıları başka kaynaklara ek bilgi olarak kullanılabilir. Seyahatnamelerin
kaynak olarak değerlendirilmesine ya da değerlendirilmemesi konusuna gelecek olursak, tarih
bilimi için kaynak oluşturması da geçmişe dayanır. Bu konuda hala tartışmalar mevcut olsa da
Osmanlı tarihi için bu geçerli olmayabilir. Çünkü Osmanlı devletinde bu işlevi yapan elçiler
mevcuttur. Bu elçiler bizzat devlet tarafından görevlendirilmiş ve doğrudan bilgi aktarımı
sağlamışlardır. Seyahatnameleri belge konumunda görür ve değerlendirirsek eğer, kaynak niteliği
taşımaz. Oysaki bu metinler doğrudan doğruya 19. yüzyılda yaşamış insanların gözünden yazıldığı
için birincil kaynak olarak kullanılabilir. Bu seyahatnameler tarihçi tarafından kaynak olarak
kullanılıyorsa, tenkit metodundan geçirilmelidir. Bu seyahatnameler bazı araştırmacılara göre
kaynak olarak görülmese de, genel araştırmalarda kaynak olarak yer verilmiştir. Sunulacak
bildiride, 19. yy seyahatnamelerinden yola çıkılarak, örnek metinler üzerinden,
seyahatnamelerintarih için kaynak olup olamayacağı konusu değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Seyahatname, Seyyah, Kaynak, 19. yy
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FEDAKARAN-I MİLLET VE ŞÜHEDA-YI BAHRİYE İ’ANESİNE MAHSUS İSTATİSTİK ADLI
ESERİN TAHLİLİ VE OSMANLI BAHRİYESİ YARDIMLAŞMA GELENEĞİ İ’ANE
KOMİSYONU VE FAALİYETLERİ
İBRAHİM TUNALI*
ERCAN KARAKOÇ**
ÖZET
19.Yüzyılın sonlarına doğru Avrupa’da siyasi birliğini tamamlayan İtalya sömürge ihtiyacını
karşılayabilmek, Akdeniz’de etkinliğini arttırmak maksadıyla hemen güneyinde yer alan ve
Osmanlı Devletinin bölgeyle kara bağlantısı bulunmayan Kuzey Afrika’daki toprağı günümüzdeki
adı ileLibya’ya 1911 yılında saldırmış olup, 11-13 Şubat 1327 (24 -26 Şubat 1912)’de Beyrut
bombardımanıyla Avnillah Korveti ve Ankara Torpidosu batırılmak suretiyle 93 Bahriyeli
askerimiz şehit etmiş olup, şehit düşen ve yaralı gazilerimizin ailelerine maddi ve manevi destek
amacıyla Bahriye Nazareti öncülüğünde kurulan Şüheda-yı Bahriye İ’ane Komisyonu
kurulmuştur.Bu eserde Bahriye Zabiti Mehmed Said Efendi;
İtalyanların Beyrut
Bombardımanının o dönemdeki benzer saldırılarla karşılaştırılmasından,İtalyan harbinde
bahriyenin ne kadar önemli bir unsur olduğunu,İtalyanın bu savaş esnasında yaptığı insanlık dışı
faaliyetlerinden, Mondros Muharebesinde yaralanan gaziler ve görev yaptıkları gemileri,İtalyan
harbi sırasında verilen siyasi ve diplomatik girişimleri,Beyrut gazilerinin Anadolu’ya gelişleri,
İtalyan ve Balkan Muharebelerinde kahramanlık göstererek şehit düşenlerin kahramanlıklarını,
künye bilgilerini,varsa fotoğraflarını,yapılan yardım ve miktarlarını,Semender Stimbotu’nun
kazası ve hayatını kaybeden iki ermeni nefer ve onlar için yapılan Kala-i Sultanideki makberleri
ve ailelerine yapılan yardımı,İtalyan ve Balkan Harbine katılan Osmanlı Bahriyesi ve
özellikleri,Fransa’da Osmanlı Devleti için yaptırılan ganbotlar ve özelliklerini,Balkan Savaşlarına
katılan Balkan Devletlerinin askeri bilgilerini,Avrupa devletlerinin Bahriye gücünün anlatıldığı bu
eser Askeri tarih açısından önem taşıdığından, günümüze aktarıp gerekli derslerin çıkarılması ve
aziz şehitlerimizin isimlerinin hatırlanması amaçlanmıştır.20.yüzyılın başlarında Osmanlı
Devletinin siyasi, askeri, ekonomik durumu, Tablusgarp Savaşı ve Beyrut Bombardımanın, Balkan
Savaşı esnasında denizdeki mücadelelerimizi , savaş gibi zor ve sıkıntılı bir dönemi milletçe atlatıp
yaraların sarılması için Bahriye Nezareti öncülüğünde oluşturulan İ’ane Komisyonu faaliyetleri
hakkında bilgi verilerek etnik ve dini ayrım yapmadan zor dönemlerde yaraların milletçe nasıl
sarıldığı anlatılmaya çalışılacaktır.Yüksek Lisans tez konumdan esinlenerek hazırlanmış bir bildiri
olup şahsım İbrahim Tunalı tarafından sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bahriye, Trablusgarp Savaşı, BeyrutBombardımanı, İ’ane Komisyonu
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ATATÜRK’ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİNDE KADIN
HATİCE ÖZLEM ÖZHAN*
ÖZET
Türk toplumunda kadının saygın bir yeri vardır. Türk kavimlerinin en eski tarihlerinde hakanın
yanında hatunun da yer aldığı, hatta yabancı elçilerin kabulünde birlikte devleti temsil ettikleri,
kadınların toplumsal yaşantının dışında tutulmadığı ailede kadının kocasıyla eşit haklara sahip
olduğu, savaşa katıldığı bilinmektedir. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’ın ilanıyla birlikte Batı ile
artan münasebetler sonucu kadının toplumdaki yeri ve önemi çeşitli yönleriyle tartışılır hale
gelmiştir. Bu süreçte kurulmaya başlayan kadın teşkilatları sayısının II. Meşrutiyet Dönemi’nde
çok daha artış gösterdiği dikkat çekmektedir. Atatürk inkılâbının ana fikri ve uygulamadaki
yöntemi milletimizi batı uygarlığı seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Onun bu amaçla yaptığı bütün
inkılâplarda önceliği Türk kadınına verdiği görülür. Türk kadını Kurtuluş Savaşı sırasında
cephede ve cephe gerisinde erkeklerle omuz omuza mücadele etmiştir. Atatürk, Türk kadının bu
fedakârlık ve hizmetlerini takdir etmiş ve kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal konumunu
iyileştirici uygulamalara başlamıştır. Atatürk, kadının erkekle birlikte öğrenim görmesi, sosyal,
kültürel ve ekonomik hayatta erkeklerle birlikte görev alması görüşünü benimsemiş ve
savunmuştur. Atatürk, kadınların sosyal hayatta da yer almalarını çok istemiş ve yurt gezilerinde
eşini yanında götürerek örnek olmuştu. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Tevhid-i Tedrisat ve Medeni
Kanunun kabulüyle, eğitim alanında ve sosyal alanda erkeklerle eşit haklara sahip olmuş
sonrasında siyasi haklarını elde etmiştir. Bu makalede Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri’nde
kadınlara verdiği önem ve kadın hakları ile ilgili görüşleri ve çalışmaları değerlendirilerek,
Atatürk’ün kadınlara bakışı anlatılacaktır. Bununla birlikte yeni bir devletin kurulmasında payı
olan kadınların konumu araştırılacaktır. Ulaşılan sonuçlar üzerinden kadının toplum ve aile
içindeki yeri tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, Kadın, Söylev ve Demeçler
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KARA KUTUYU AYDINLATMA: NÖROPAZARLAMA

H. NUR BAŞYAZICIOĞLU*

ÖZET
Modern pazarlama anlayışı ile işletmeler tüketicileri merkeze alarak, onların istek ve ihtiyaçlarını
karşılayacak ürünleri pazara sunmayı ve etkili iletişim yöntemleri ile tüketicileri sadık
müşterilere dönüştürmeyi hedeflemektedirler. İşletmeler tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tespit
ederek ürünler geliştirseler dahi yeni ürünlerin birçoğunun pazarda sadece kısa bir süre
kaldıklarına şahit olunmaktadır. Geliştirilen ürünlerin pazardaki başarısının altında yatan kilit
unsurun işletmelerin tüketicilerin gerçekte ne istediğini kavrayabilme niteliği olduğu
düşünülmektedir. Bu nedenle işletmeler için tüketicilerin zihninden geçeni tahmin etmek önem
taşımaktadır. İşletmeler anket ve gözlem metotları kullanarak tüketicinin zihninden geçenleri
tahmin etmeye çalışsalar da araştırmaya dâhil edilmeyen faktörler, araştırmanın kısıtlılıkları ve
cevaplayıcı hataları gibi nedenlerle elde edilen sonuçlarda hatalarla karşılaşılmaktadır. Bu
nedenle tüketicinin zihninden geçenler tam olarak tahmin edilemediği için tüketici zihni iletişim
süreçlerinde kara kutuya benzetilmiştir. Ancak günümüzde anket ve gözlem metotlarına ek olarak
nörobilim teknikleri tüketicinin zihninden geçenleri anlama konusunda işletmelere yardımcı
olmaktadır. Bu kapsamda pazarlama araştırmalarında Fonksiyonel Manyetik Rezonans
Görüntüleme Tekniği (fMRI), Elektroensefalografi (EEG), galvanik deri tepkisi (GSR), göz izleme
ve yüz kodlama gibi farklı teknikler kullanılarak tüketicinin sadece söylemleri ve davranışları
değil gerçekten zihninden neler geçtiği incelenebilmektedir.
Bu çalışmada pazarlama araştırmalarında kullanılan yeni tekniklerin detaylı bir şekilde ele
alınarak, bu tekniklerin uygun olduğu araştırma alanlarının örneklerle incelenmesi amaçlanmıştır.
Bu sayede işletmelere ve tüketici davranışını inceleyen araştırmacılara yol gösterilmesi
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nöropazarlama, fMRI, EEG, GSR, Göz izleme
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日本の子どもの検査をめぐる優生思想の歴史
笹谷

絵里 (SASATANIERI)*

要旨
本発表では、日本の歴史、特に現代史、医療史の視点から、子どもの健康を測定する検査と
して実施されてきた、日本の新生児マス・スクリーニング（NBS）の歴史について優生思想
との関連を考察する。日本では、遺伝的な病気を持つ子どもを早く発見し、治療する目的で
NBS が実施されてきた。だが、NBS は子どもの健康状態を明らかにするだけでなく、子ども
や親の遺伝情報も明らかにする。加えて、NBS は遺伝性の疾患を持たない子どもを選ばせ、
産むことを推し進めている。子どもの検査によって、親がより良い子どもを持つために出生
がコントロールされてきた優生思想の歴史を検証する。
キーワード:優生思想、遺伝、子ども、日本の医療史
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日本語超上級レベル留学生の授業への試み
木谷 真紀子(KITANI MAKIKO)*
要旨
本発表では、来日時に既に日本語検定一級に合格している、日本語超上級レベルの留学生に
対する授業での試みについて報告する。発表者が所属する同志社大学日本語・日本文化教育
センターでは、オリジナルのプレースメントテストと面接によって、初級Ⅰレベルから超上
級ⅨレベルのⅨ段階に分けて授業を行っている。「総合」というクラスでは、Ⅰ～Ⅲレベル
は月曜から金曜まで毎日二コマ、Ⅳレベル以上は月曜から金曜まで毎日一コマの授業を受け
ている。発表者はⅨレベルのコーディネーターとして、高い日本語能力を既に有する学生た
ちに、「総合」の授業内で「日本でしかできない経験」を通して日本語能力を上昇させる授
業を行ってきた。具体的には、日本の文化や社会についての日本人向けの評論を学ぶ「テキ
スト」、その評論に記された内容に関わる本学学生が参加する「ゲストスピーカー」、留学
生が日本の新聞から記事を選び意見交換する「新聞ディスカッション」、そして自分の興味
のある日本に関するテーマを調査研究、発表する「リサーチプロジェクト」である。それら
授業の試みは、学生によってどのように評価され、また学生の力をどのように伸長すること
ができたか。一方で課題についても明らかにする。
キーワード:

留学生、日本語、上級レベル、 CLIL
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イスラーム圏学生への日本文学
―文化教授の事例エジプト・カイロ大学における授業報告を中心にー
竹内淳之介(TAKEUCHI JUNNOSUKE)*
要旨
エジプト・アラブ共和国のカイロ大学で主に担当したものは「文学入門（日本文学の基礎知
識）」「古代中世日本文学史」「近現代文学史」「日本文学読解」といった文学科目であっ
た。イスラーム教を基盤とする社会の影響のもとに育った学生らは、まったくの別世界であ
る日本文学作品にどう反応したかを発表する。その中には、『源氏物語』の主人公・光源氏
の恋愛遍歴に対するネガティブな反応や、同性愛を扱った堀辰雄の作品『燃ゆる頬』への予
想外のポジティブな反応があった。直接法によって日本文学・文化を教えることの利点や難
しい点、アラブ・イスラーム圏における日本語・文学教育に関する発表は従来あまりされて
こなかったように思える。ゆえに、本発表が微力ながらアラブ・イスラーム圏を始めとした
日本語・文学教育の研究に役立てれば幸いである。また、現在発表者が勤めている大学にお
ける文学授業でのトルコ人学生の反応も併せて発表する。
キーワード

:

日本語教育、日本文学、文学教育、イスラーム圏の日本語教育
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文化的・社会的な日本語学習をめざして
―自分たちの街を紹介するブログ記事作りを例に―
朽方 修一(SHUİCHİ KUCHİKATA)*
要旨
日本語を日常的に使用することが困難な環境では、学習者が伝えたいことを SNS を通じて外
に紹介・発信するという活動が日本語使用の機会を増やす一例として考えられる。そこで、
本発表では、トルコの大学で行ったブログ記事作成活動を、文化的、社会的な日本語学習と
位置づけ紹介する。ブログ記事作成活動は、2017 年冬学期、2018 年冬学期にいずれも 3 年
生対象の作文の授業で行ったが、本発表では 2 回目の活動の取り組みおよび成果を中心に紹
介する。記事作成は学習者がグループにわかれ、自分たちの通う大学のある街について、何
を、どのように紹介するかを考え行った。その結果、学習者はトルコについて新しい知見を
得ることができ、同時に書く活動を通じて自分たちの日本語に自信を持つこと、足りない部
分を認識することができた。また、勉強している日本語が他の人の役に立つことを実感する
きっかけとなった。
キーワード: ブログ、文化的な日本語学習、社会的な日本語学習、学習者主体
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ライトノベルに見られるふりがな
―『ブギーポップは笑わない』における使用実態調査―
朽方 修一(SHUİCHİ KUCHİKATA)*
要旨
「ふりがな」は日本語に見られる特徴的な表現形式であり、これまで小説、まんが、歌詞な
どを対象に数多くの研究が行われている。近年、ライトノベルは、サブカルチャーの代表的
な存在の一つとなりつつあるが、これを対象としたふりがなの研究はほとんど行われていな
い。そこで、本研究は、代表的なライトノベルと位置づけられる『ブギーポップは笑わない』
に見られるふりがなの使用実態を調査し、考察を行った。まず、上記作品に見られるふりが
なの使用例を全て収集し、大きく５つに分類できることを明らかにした。そして、特に「陽
気で軽い女子高生」というキャラクターの特徴が反映されたふりがなの使用例があることを
指摘し、ふりがなを通じてキャラクターの描写がより鮮明になることを明らかにした。
キーワード: ふりがな、ライトノベル、キャラクター
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