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MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAPPARO CİTY ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. ŞAFAK KAYPAK
DR. ŞARA MAJITAYEVA
DR. ŞAYAN ULUSAN
DR. ŞEFİK ÖZDEMİR
DR. ŞİRİN ŞENGEL
DR. TAKASHİ HASUNI
DR. T. M. ABDULFETTAH MUHAMMED
DR. TANSU HİLMİ HANÇER
DR. TSENDİİN BATTULGA
DR. T.O. ABISEVA
DR. TUGHRAL YAMIN
DR. TÜRKMEN TAŞER AKBAŞ
DR. UĞUR KURTARAN
DR. ULBOSIN KIYAKBAEVA
DR. USAM FARUK İMAM
DR. ÜMMÜGÜLSÜM CANDEĞER
DR. ÜMRAN TÜRKYILMAZ
DR. VELİ URHAN
DR. VECİHİ SÖNMEZ
DR. VERA ABRAMENKOVA
DR.VEYSEL BOZKURT
DR. VEYSEL ÇAKMAK
DR. VEYSİ GÜNAL
DR. VLADEMİR VISLIVIY
DR. WAKAKO SADAHIRO
DR. WALİ RAHMAN
DR. YANG ZİTONG
DR. YASEMİN ERTEK MORKOÇ
DR. YASİN ÇAKIREL
DR. YASİN DÖNMEZ
DR. YASSER ALİ MUHAMMED ALİ
DR.YAVUZ SELİM DÜGER
DR. YOSHİO KANAZAKI
DR.YUNUS EMRE TANSÜ
DR. YÜCEL GELİŞLİ
DR. ZEKERİYA NAS
DR. ZİA UR REHMAN
DR. ZEYNEP KARAÇOR
DR. ZUHAL ÖNEZ ÇETİN
DR. ZÜBEYİR BAĞCI
DR. ZÜLEYHA YILMAZ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
E.A. BUKETOV KARAGANDA DEVLET ÜNİVERSİTESİ
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİÜNİVERSİTESİ
SAPPARO CİTY ÜNİVERSİTESİ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MOĞOLİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ
KAZAKH STATE WOMEN’S TEACHER TRAİNİNG UNİVERSİTY
PAKİSTAN NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
ABAY KAZAK MİLLİ PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ
EL EZHER ÜNİVERSİTESİ
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
RUSYA AİLE VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ
İSTANABUL ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
UKRAYNA MİLLİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SAPPARO CİTY ÜNİVERSİTESİ
SARHAD UNİVERSİTY OF SCİENCE & INFORMATİON
WUHAN ÜNİVERSİTESİ
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
TOHOKU UNİVERSİTY
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YILÜNİVERSİTESİ
A/P NATİONAL DEFENCE UNİVERSİTY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ

3. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BĠLĠMLER KONGRESĠ PROGRAMI
YERĠ: HOTEL EL-RUHA, ġANLIURFA
2-4 KASIM, 2018

2 KASIM, 2018
CUMA: 14.00-16.00
SALON: 1
MODERATÖR
KÜRESELLEġME, BĠLGĠ TOPLUMU VE EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ
ALANINDA YENĠ YAKLAġIMLAR
ÖĞRENEN ÖRGÜTLER VE YENĠ LĠDERLĠK YAKLAġIMLARI
BĠLĠM FUARLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN
GÖZÜNDEN ĠNCELENMESĠ: AKRAN VE ÖZ DEĞERLENDĠRME
ÖRNEĞĠ
4006 TUBĠTAK BĠLĠM FUARI HAKKINDA FEN BĠLĠMLERĠ
ÖĞRETMENLERĠNĠN GÖRÜġLERĠ
EDAT, BAĞLAÇ VE ÜNLEMLER ÜZERĠNE

Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU
Ġlknur ORAL
Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU
Öğrt. Gizem TEZCAN
Doç. Dr. Hüseyin ARTUN
Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAKIRCI
Öğr. Gör. Emrullah YĠĞĠT
Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAKIRCI
Mahmut ERKOL
Doç. Dr. Hüseyin ARTUN
Öğr. Gör. Emrullah YĠĞĠT
Dr. Öğr. Üyesi Burhan BARAN

GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠN EKONOMĠK GELĠġME ĠLE ĠLĠġKĠSĠ

Öğr. Gör. Yusuf Taha OKAN
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım YILDIRIM

ĠġLETME FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN KURUMSAL ĠMAJ
ALGISI VE Ġġ ARAYIġLARINDAKĠ FĠRMA SEÇĠMLERĠNE
ETKĠSĠ: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ
SON BEġ YILDA KONKORDATO ĠLAN EDEN LOJĠSTĠK
ġĠRKETLERĠN KONKARKADO NEDENLERĠ
SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARININ DIġ TĠCARET POLĠTĠKASI
ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım YILDIRIM
Öğr. Gör. Yusuf Taha OKAN
Dr. Öğr. Üyesi Selminaz ADIGÜZEL
Dr. Öğr. Üyesi Selminaz ADIGÜZEL

13:30 – 14:15 arası kayıt masasına başvurarak kaydınızı yaptırınız
Katılım belgeleri oturum sonunda Oturum Başkanı tarafından verilecektir
Sunum sıralaması, ara verilmesi gibi oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanı yetkilidir
3 Kasım akşamındaki SIRA GECESİ ve 4 Kasım’daki gezi programına katılmak için lütfen bilgilendirme broşürünü okuyunuz

CUMA: 16.00-17.45
SALON: 1
MODERATÖR

Doç. Dr. Sema AY

ETKĠLĠ LĠDERLĠK VE DUYGUSAL ZEKÂ ĠLĠġKĠSĠNĠN
ĠNCELENMESĠ: TÜRKĠYE VE AFGANĠSTAN ÜZERĠNDE
AMPRĠK BĠR ARAġTIRMA
PROBLEMS OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN AT THE PRESENT STAGE

Prof. Dr. Belgin AYDINTAN
Dr. Öğr. Neslihan KÜNYE
Dr. Öğr. Hamayoun GHAFOURZAY
А.Н. Мұхаметжан

TÜRKĠYE’NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÇIKMAZI: GÜMRÜK BĠRLĠĞĠ
ANLAġMASI ÇERÇEVESĠNDE DEĞERLENDĠRMELER
TÜRKĠYE’DE ĠġSĠZLĠĞĠN NEDENLERĠ: ĠSTĠHDAM
POLĠTĠKALARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
YENĠ BĠR ĠġLETME FONKSĠYONU OLARAK Ġġ ANALĠTĠĞĠ

Doç. Dr. Sema AY
Doç. Dr. Sema AY
Prof. Dr. Sait Yüksel KAYGUSUZ
Dr. Öğr. Gör. YeĢim KAYGUSUZ

ġEHRENGĠZLERĠN PERSPEKTĠFĠNDEN 15. VE 16. YÜZYILLARDA OSMANLI
ġEHĠRLERĠNDE MEKÂNSAL VE KÜLTÜREL YAPININ TASVĠRĠ

Doç. Dr. Elif KARAKURT TOSUN

KENTLEġME, GÜVEN, DAYANIġMA KAVRAMLARI
BAĞLAMINDA SOSYAL SERMAYE VE MUSAHĠPLĠK
GELENEĞĠNĠN ANALĠZĠ
TÜRKĠYE’DE GÜNEġ ENERJĠSĠ VE LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNDE
UYGULAMA ÖRNEKLERĠ

Doç. Dr. Elif KARAKURT TOSUN
Öğr. Gör. AyĢegül TAġÇIOĞLU
Doç.Dr. Hilal YILDIRIR KESER

15:00 – 16:00 arası kayıt masasına başvurarak kaydınızı yaptırınız
Katılım belgeleri oturum sonunda Oturum Başkanı tarafından verilecektir
Sunum sıralaması, ara verilmesi gibi oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanı yetkilidir
3 Kasım akşamındaki SIRA GECESİ ve 4 Kasım’daki gezi programına katılmak için lütfen bilgilendirme broşürünü okuyunuz

Cuma 16:30 -17:30
SALON: 2
MODERATÖR
KAYIT DIġI ĠSTĠHDAMIN ĠNCELENMESĠ:
SAĞLIK PROFESYONELLERĠ ÜZERĠNE BĠR
ARAġTIRMA

Prof. Dr. Mehmet OKUR
Öğr. Gör. Dilek ġENEL
Öğr. Gör. Ayça KARAHAN

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF MODERN
EDUCATION IN CHINA
SAĞLIK PROFESYONELLERĠNĠN KADIN ĠġGÜCÜ
ÖZELĠNDE ĠNCELENMESĠ

Öğr. Gör. Ayça KARAHAN
Öğr. Gör. Dilek ġENEL

1999-2016 YILLARI ARASI TÜRKĠYE’DE CEPTEN
YAPILAN SAĞLIK HARCAMALARININ ANALĠZĠ

Öğr. Gör. Dilek ġENEL
Öğr. Gör. Ayça KARAHAN

POSITION OF ADOLESCENTS IN FAMILIES AND
RELATIONS WITH PARENTS
KAMU YÖNETĠMĠNDE YENĠ YÖNETĠM
YAKLAġIMLAR: HOLLANDA ÖRNEĞĠ

Azar ASHTIANI

GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠN ULUSLARARASI BOYUTLARA
ULAġMASINI ENGELLEYEN POLĠTĠKALAR
HAKKINDA BĠR AVRUPA ANALĠZĠ
TÜRKĠYEDE AFETLER VE BAZI ÖNLEME
MEKANĠZMALARI

Zhi HUAN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU

16:00 – 16:30 arası kayıt masasına başvurarak kaydınızı yaptırınız
Katılım belgeleri oturum sonunda Oturum Başkanı tarafından verilecektir
Sunum sıralaması, ara verilmesi gibi oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanı yetkilidir
3 Kasım akşamındaki SIRA GECESİ ve 4 Kasım’daki gezi programına katılmak için lütfen bilgilendirme broşürünü okuyunuz

3 KASIM, 2018
CUMARTESĠ: 9.30-12.00
SALON: 1
MODERATÖR
4-7 YAġ ÇOCUKLARIN AĠLE KONULU RESĠMLERĠNĠN
DUYGUSAL YÖNLERĠ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEġTĠREL DÜġÜNME
STANDARTLARINA YÖNELĠK GÖRÜġLERĠ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENMEYE
YÖNELĠK ĠNANÇ DÜZEYLERĠ
VAN’A GELEN ĠRAN’LI KADINLARIN TÜKETĠM
ALIġKANLIKLARI
ÖĞRETMENLERĠN ÖRGÜTSEL MUTLULUĞA ĠLĠġKĠN
GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ: ġANLIURFA ĠLĠ ÖRNEĞĠ
ĠLKOKULDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERĠN ÖRGÜTSEL
SESSĠZLĠK DÜZEYLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ: ġANLIURFA ĠLĠ ÖRNEĞĠ
ĠDARĠ ĠġLEMLERĠN AÇIK VE GEREKÇELĠ OLARAK TEBLĠĞĠ
VE ZIMNĠ RET KURUMU ELEġTĠRĠSĠ

Dr. Öğr. Üyesi Okan SARIGÖZ
Öğretmen Fazilet Merve KETENCĠ
Dr. Öğr. Üyesi Okan SARIGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Okan SARIGÖZ
Zeynep ÖZALP
Banu MOÇOġOĞLU
Doç. Dr. Ahmet KAYA
Banu MOÇOġOĞLU
Doç. Dr. Ahmet KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Müzeyyen EROĞLU DURKAL

08:30 – 09:30 arası kayıt masasına başvurarak kaydınızı yaptırınız
Katılım belgeleri oturum sonunda Oturum Başkanı tarafından verilecektir
Sunum sıralaması, ara verilmesi gibi oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanı yetkilidir
3 Kasım akşamındaki SIRA GECESİ ve 4 Kasım’daki gezi programına katılmak için lütfen bilgilendirme broşürünü okuyunuz

CUMARTESĠ: 9.30-12.00
SALON: 2
MODERATÖR
SOSYAL MEDYANIN GELENEKSEL YEMEK KÜLTÜRÜNE
ETKĠSĠ
YĠYECEK ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNĠN KURULMASINDA
SOSYAL MEDYANIN GĠRĠġĠMCĠLĠK KÜLTÜRÜNE ETKĠSĠ
GÖÇMEN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠN ULUSLARARASI BĠR BOYUTU
OLARAK ULUSAġIRI GĠRĠġĠMCĠLĠK: KAVRAMSAL BĠR
TARTIġMA VE PRATĠKTE KEġFĠ
OSMANLI ESNAF BĠRLĠKLERĠNDE DEĞĠġĠM YÖNETĠMĠ VE
GELENEKLER
Ġġ ARAYAN, ELEMAN BULAMAYAN VE Ġġ BEĞENMEYENLER
SARMALI: BĠR ALAN ARAġTIRMASI
ÖZ BENLĠK SAYGISI VE KARĠYER PLANLAMASI
ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: ġANLIURFA SOSYAL BĠLĠMLER
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞĠ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çağatay BAZ
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çağatay BAZ
Öğr. Gör. Özden ÖZDEMĠR
Öğr. Gör. Özden ÖZDEMĠR
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çağatay BAZ
ArĢ. Gör. Talha FIRAT
Doç. Dr. Umut Sanem ÇĠTÇĠ
ArĢ. Gör. Metin SÖYLEMEZ
Prof. Dr. Ġsmail BAKAN
Öğr. Gör. AyĢegül AKMEġE
Buket SEZER, Zehra ÇALIġIR, Hüsne GÖZÜKARA
Prof. Dr. Ġsmail BAKAN
Buket SEZER, Öğr. Gör. AyĢegül AKMEġE
Zehra ÇALIġIR Hüsne GÖZÜKARA

08:30 – 09:30 arası kayıt masasına başvurarak kaydınızı yaptırınız
Katılım belgeleri oturum sonunda Oturum Başkanı tarafından verilecektir
Sunum sıralaması, ara verilmesi gibi oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanı yetkilidir
3 Kasım akşamındaki SIRA GECESİ ve 4 Kasım’daki gezi programına katılmak için lütfen bilgilendirme broşürünü okuyunuz

CUMARTESĠ: 09:30-12.00
SALON: 3
MODERATÖR
ĠġLETMELERĠN ÖRGÜTSEL PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESĠNE
ĠLĠġKĠN TÜRKĠYE’DE KAMU KURUMLARINCA KULLANILAN
METOTLAR: KOSGEB ÖRNEĞĠ

FAMILY CLASSIFICATION IN RAISING A CHILD
MALĠ MÜġAVĠR STAJYERLERĠNĠN SORUNLARI ÜZERĠNE BĠR
NĠTEL ARAġTIRMA: NUSAYBĠN ÖRNEĞĠ
MESLEK LĠSESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN MUHASEBE EĞĠTĠMĠNE
DEVAM ETME EĞĠLĠMLERĠ ÜZERĠNE NĠTEL BĠR ARAġTIRMA
ĠNOVASYON VE FĠRMA BÜYÜMESĠNDE YAġ ROL OYNAR MI?
SAHĠPLĠK YAPISININ ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME
YATIRIMLARINA ETKĠSĠ ÜZERĠNE AMPĠRĠK BĠR ÇALIġMA
TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNĠ KONU ALAN KAMU SPOTLARINDA
KORKU ÇEKĠCĠLĠĞĠ KAVRAMININ KULLANIMI: BREZĠLYA
KAMU SPOTLARI ÜZERĠNE ĠNCELEME
NAZĠ PROPAGANDASINDA GENERAL ERWIN ROMMEL'IN
KÜLT KĠġĠLĠK OLARAK ĠNġASI: "UNSER ROMMEL"
PROPAGANDA MÜZĠĞĠ ÜZERĠNE ĠNCELEME

Dr. Mehmet CÜREOĞLU
Dr. Mehmet CÜREOĞLU
Doç. Dr. Cengiz DURAN
Prof. Dr. Sema BEHDĠOĞLU
Dr. Natalya KOJIVINSKAYA
Öğr. Gör. Özlem ÖZER
Öğr. Gör. Özlem ÖZER
Doç. Dr. Hasan AYAYDIN, Doç.Dr. Alper Veli ÇAM
Dr. Abdulkadir BARUT, Öğr. Gör. Abdulmuttalip PLATĠN
Doç. Dr. Hasan AYAYDIN, Doç.Dr. Alper Veli ÇAM
Dr. Abdulkadir BARUT, Öğr. Gör. Fahrettin PALA
Öğr. Gör. Mehmet Ozan GÜLADA
ArĢ. Gör. Caner ÇAKI
ArĢ. Gör. Caner ÇAKI
Öğr. Gör. Mehmet Ozan GÜLADA

08:30 – 09:30 arası kayıt masasına başvurarak kaydınızı yaptırınız
Katılım belgeleri oturum sonunda Oturum Başkanı tarafından verilecektir
Sunum sıralaması, ara verilmesi gibi oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanı yetkilidir
3 Kasım akşamındaki SIRA GECESİ ve 4 Kasım’daki gezi programına katılmak için lütfen bilgilendirme broşürünü okuyunuz

CUMARTESĠ: 13.00-15.00
SALON: 1
MODERATÖR
EFFECT OF WEB PAGE STRUCTURE ON PURCHASING
PREFERENCES
LANGUAGE WOUND IN EDUCATION
YEREL YÖNETĠMLERDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNDEN
FAYDALANMA DÜZEYĠ E-BELEDĠYE UYGULAMALARI
KAHRAMANMARAġ ÖRNEĞĠ
YENĠ KAMU YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠġĠM KAVRAMLARININ
BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYELERĠ VĠZYON VE MĠSYONLARINDAKĠ
YERĠ VE ÖNEMĠ ÜZERĠNE BĠR ĠÇERĠK ANALĠZĠ
MĠLLĠ DEVLETĠN KÜRESELLEġME ĠLE ĠMTĠHANI
ULUSLARARASI HUKUKTA KORUMA SORUMLULUĞUNUN
HUKUKĠ DAYANAĞI OLARAK ÜÇÜNCÜ KĠġĠ LEHĠNE MEġRU
MÜDAFAA HAKKI

Prof. Dr. Refik BALAY
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇĠFTÇĠ
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇĠFTÇĠ
Dr. Öğr. Üyesi Aziz BELLĠ
Yusuf Özkan ATAġ Egemen KARAKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Aziz BELLĠ
Egemen KARAKAYA
Yusuf Özkan ATAġ
Prof. Dr. Refik BALAY
Öğr.Gör. Filiz DEĞER

11:30 – 12:00 arası kayıt masasına başvurarak kaydınızı yaptırınız
Katılım belgeleri oturum sonunda Oturum Başkanı tarafından verilecektir
Sunum sıralaması, ara verilmesi gibi oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanı yetkilidir
3 Kasım akşamındaki SIRA GECESİ ve 4 Kasım’daki gezi programına katılmak için lütfen bilgilendirme broşürünü okuyunuz

CUMARTESĠ: 15.00-17.00
SALON: 1
MODERATÖR
TBK 633 HÜKMÜNÜN MEHAZ DÜZENLEME BAĞLAMINDA ELE
ALINMASI

Doç. Dr. Mehmet Sait ġAHĠNALP
ArĢ. Gör. Emre TÜRKMEN

LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠNĠN FĠNANSAL TUTUM VE DAVRANIġLRININ
ÖLÇÜLMESĠ: SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ÖRNEĞĠ

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç NAMLI
Doç. Dr. Abdulkadir KAYA
Doç.Dr. Cuma ERCAN
Dr. Öğr. Gör. Emel ABA ġENBAYRAM
Dr. Öğr. Gör. Emel ABA ġENBAYRAM
Doç.Dr. Cuma ERCAN

BĠST’TE SEÇĠLMĠġ BĠR ĠġLETME ÜZERĠNDE TREND ANALĠZĠ
UYGULAMASI: TARIM SEKTÖRÜ ÖRNEĞĠ
ĠġGÖRENLERĠN SOSYAL SERMAYE DÜZEYLERĠNĠN
KARAKTERĠSTĠK ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE FARKLILIKLARININ
TESPĠTĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA
ġANLIURFA ġEHRĠNDE EYYÜBĠYE ĠLÇESĠ SINIRLARI ĠÇĠNDEKĠ
LĠSELERĠN ÇEVRESĠNDE YER ALAN RĠSK FAKTÖRERĠNĠN
COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMĠ (CBS) ĠLE ANALĠZĠ
EYYÜBĠYE ĠLÇESĠ ġEHĠRSEL ALANINDA ÇEVRESEL
FAKTÖRLERE GÖRE LĠSELERĠN RĠSK DERECELENMESĠNĠN
COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMĠ (CBS) ĠLE ANALĠZĠ

Doç. Dr. Mehmet Sait ġAHĠNALP
Abdullah Ġzzeddin KARABULUT
Doç. Dr. Mehmet Sait ġAHĠNALP
Abdullah Ġzzeddin KARABULUT

14:00 – 14:30 arası kayıt masasına başvurarak kaydınızı yaptırınız
Katılım belgeleri oturum sonunda Oturum Başkanı tarafından verilecektir
Sunum sıralaması, ara verilmesi gibi oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanı yetkilidir
3 Kasım akşamındaki SIRA GECESİ ve 4 Kasım’daki gezi programına katılmak için lütfen bilgilendirme broşürünü okuyunuz

CUMARTESĠ: 13.00-15.30
SALON: 2
MODERATÖR
HALĠLĠYE ĠLÇESĠ (ġANLIURFA) ġEHĠRSEL ALANINDA YER ALAN
LĠSELERĠN COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ (CBS) ĠLE GENEL ÇEVRESEL
RĠSK ANALĠZĠ
HALĠLĠYE ĠLÇESĠ ġEHĠRSEL ALANINDAKĠ LĠSELERĠN ÇEVRESEL RĠSK
YÖNÜNDEN KARġILAġTIRILMASI
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA KAVRAMI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA
SĠBER COĞRAFYA: TEKNĠK VE TASARIMSAL BĠR MEKANIN ÜRETĠMĠ
FERĠT EDGÜ’NÜN DO SESĠ ADLI ÖYKÜ KĠTABINDAN SÖZ DĠZĠMSEL
DEĞERLENDĠRMELER
ESKĠ TÜRK VE SLAV KÜLTÜRLERĠNDE GÜNEġ SEMBOLÜ
15 YAġ GRUBU ÖĞRENCILERIN OKUL AIDIYETI: TÜRKIYE, SINGAPUR,
JAPONYA, ESTONYA, FINLANDIYA VE KANADA KARġILAġTIRMASI
ÖĞRENCI KAYNAKLI OKUL ĠKLIMI ÜZERINDE ETKILI OLAN BAZI
DEĞIġKENLER
ĠSLAM SANATI’NDA ESTETĠK
LINGUO-POETIC PROPERTIES OF SUFFIXES THAT CREATE
MORPHOLOGICAL PARALLELISM IN AZERBAIJAN AND ENGLISH

Doç. Dr. Veysi GÜNAL
Doç. Dr. Veysi GÜNAL
Mehmet VAROL
Doç. Dr. Veysi GÜNAL
Mehmet VAROL
Doç. Dr. Nurettin ÖZGEN
Doç. Dr. Nurettin ÖZGEN
Betül EĞĠ
Prof. Dr. Ġsmail ULUTAġ
Emine KARABACAK KÜNDEM
Doç. Dr. Mustafa ÖZMUSUL
Doç. Dr. Mustafa ÖZMUSUL
Uzm. Ġzzet ZORLU
Gulanbar R. Abbasova

12:00 – 12:30 arası kayıt masasına başvurarak kaydınızı yaptırınız
Katılım belgeleri oturum sonunda Oturum Başkanı tarafından verilecektir
Sunum sıralaması, ara verilmesi gibi oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanı yetkilidir
3 Kasım akşamındaki SIRA GECESİ ve 4 Kasım’daki gezi programına katılmak için lütfen bilgilendirme broşürünü okuyunuz

CUMARTESĠ: 14.00-16.30
SALON: 3
MODERATÖR
GĠYSĠDE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE ANLAMSAL DEĞĠġĠMLER:
MARDĠN KADIN GĠYSĠLERĠ
ġEYH GÂLĠB DĠVANI’NDA MANZUM HĠKÂYELER
VÂHĠDÎ VE SAÂDET-NÂME’SĠ
GÜREġ ANTRENÖRLERĠNĠN SPORCULARINA KARġI DAVRANIġ
TARZLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
KAVRAMLAġTIRMANIN ÇAĞDAġ SÜRECĠNDE FOUCAULT VE
DELEUZE
PLATON’UN TIMAIOS DĠYALOĞUNDA AKIL ZORUNLULUK
ĠLĠġKĠSĠ
RUS EDEBĠYATININ CAN ALICI KONUSU: ZAVALLI LĠZA NASIL
VE NEDEN ĠNTĠHAR ETTĠ?
REGĠONAL AND INTERNATIONAL POLITICS OF ARMENIA
PUġKĠN’ĠN “ÇĠNGENELER” VE GORKĠ’NĠN “MAKAR ÇUDRA” ADLI
ESERLERĠNDE RUS EDEBĠYATININ VAZGEÇĠLMEZ
KAHRAMANLARI ÇĠNGENELER
TUTMACI’NIN GÜL Ü HÜSREV MESNEVĠSĠNDE SOSYAL HAYAT

Dr. Öğr. Üyesi Bülent ġIĞVA
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KUTLU YAPICI
Dr. Öğr. Üyesi Bülent ġIĞVA
Dr. Öğr. Üyesi Bülent ġIĞVA
Dr. Öğr. Üyesi Nevzat DĠNÇER
Dr. Öğr. Üyesi Zühal KILINÇ
Dr. Öğr. Üyesi Kudret ARAS
Dr. Öğr. Üyesi Gülay ÖZDEMĠR AKGÜNDÜZ
Doç. Dr. Gamze ÖKSÜZ
ArĢ. Gör. Gülhanım Bihter YETKĠN
Dr. Elena TINIKOVA
ArĢ. Gör. Gülhanım Bihter YETKĠN
Doç. Dr. Gamze ÖKSÜZ
Öğrt. MaĢallah KIZILTAġ

13:00 – 13:30 arası kayıt masasına başvurarak kaydınızı yaptırınız
Katılım belgeleri oturum sonunda Oturum Başkanı tarafından verilecektir
Sunum sıralaması, ara verilmesi gibi oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanı yetkilidir
3 Kasım akşamındaki SIRA GECESİ ve 4 Kasım’daki gezi programına katılmak için lütfen bilgilendirme broşürünü okuyunuz

CUMARTESĠ: 15.00-17:30
SALON: 2
MODERATÖR
ORTA ÇAĞ AVRUPA’SINDA TROUBADOUR’LAR VE MÜZĠK
BĠZANS ĠMPARATORLUĞU’NDA KADIN VE EVLĠLĠĞE BĠR BAKIġ
DĠN EĞĠTĠMĠ AÇISINDAN KUR'AN'I KERĠMDE ZĠKREDĠLEN GENÇLER
MUġ ĠLĠNDEKĠ KADINLARIN Ġġ YAġAMINA ERĠġĠMĠ
TOPLUMSAL CĠNSĠYET VE GĠRĠġĠMCĠLĠK
KIRKLARELĠ’DE YAġAYAN YERLĠ ROMANLARIN SOSYAL KĠMLĠK
ALGILARI ĠLE ĠLGĠLĠ SAHA ARAġTIRMASI
ÖĞRETMENLERDE; ÖZ-DUYARLILIK, DÖNÜġÜMCÜ-ETKĠLEġĠMCĠ
LĠDERLĠK VE PSĠKOLOJĠK SAHĠPLĠK ĠĠLĠġKĠSĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

ġANLIURFA’DA ÇALIġAN HEKĠMLERĠN ÇALIġMA KOġULLARI
HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ
NEUMAN SĠSTEMLER MODELĠNE GÖRE BĠR KOLON VE OVER
KANSERĠ TANILI VAKA ÇALIġMASI
DOĞUMDA ALINAN KORDON KANI VE DOKUSUNDA BULUNAN
KÖK HÜCRELERĠN YAPISI, KULLANILDIĞI HASTALIKLAR, VE
SAKLANMA YÖNTEMLERĠ
SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN Ġġ – YAġAM DENGESĠ
ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA: DĠYARBAKIR ÖRNEĞĠ
EĞĠTĠMDE ETĠK KONUSU: BASKI VE CAYDIRMA TEORĠLERĠ
ETRAFINDA EĞĠTĠM PAYDAġLARINA DÖNÜK BĠR ANALĠZ

Doç. Dr. Murat AKTAġ
ArĢ. Gör. Harun KORUNUR
ArĢ. Gör. Harun KORUNUR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MÜFTÜOĞLU
Doç. Dr. Murat AKTAġ, Dr. Öğr. Üyesi Süreyya ECE
ArĢ. Gör. Sıddıka ÖZTEKĠN
Doç. Dr. Murat AKTAġ, Dr. Öğr. Üyesi Süreyya ECE
ArĢ. Gör. Sıddıka ÖZTEKĠN
Dr. Ferda ġule KAYA
Dr. Ferda ġule KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERĠġ
Öğr. Gör. Feray KABALCIOĞLU BUCAK
Yasemin AĞAOĞLU
Mali MüĢavir Murat SAYIN
Doç. Dr. Mustafa ÖZMUSUL

14:00 – 15:00 arası kayıt masasına başvurarak kaydınızı yaptırınız
Katılım belgeleri oturum sonunda Oturum Başkanı tarafından verilecektir
Sunum sıralaması, ara verilmesi gibi oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanı yetkilidir
3 Kasım akşamındaki SIRA GECESİ ve 4 Kasım’daki gezi programına katılmak için lütfen bilgilendirme broşürünü okuyunuz

KARMA SERGĠ
ĠLK ROTA
The Color of Life
El Ruha
Tanrıya YakarıĢ
Uzungöl

Öğret. Tülay HARTAVĠ
Setenay Sezer BABALIOĞLU
Ġpek Fatma Çevik
Öğr. Gör. S. Bülent OKAY
Öğr. Gör. Fulya BETEġ

AY IġIĞINDA EL RUHA

Dr. Öğr. Üyesi Nuri SEZER

AY
UMUT

Dr. Ertan TOY
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ErciyeĢ
Tosun

KÜLTÜREL PROGRAM
SIRA GECESĠ- CUMARTESĠ (LÜTFEN ÖNCEDEN KAYIT YAPTINIZ)
GEZĠ – PAZAR (LÜTFEN ÖNCEDEN KAYIT YAPTINIZ)
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KONGRE KÜNYESİ
BİLİM KURULU
PROGRAM
FOTOĞRAFLAR
ÖNSÖZ

i
ii
iii
iv
v
ÖZETLER

Ġlknur ORAL

KÜRESELLEŞME, BİLGİ TOPLUMU VE EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA
YENİ YAKLAŞIMLAR

1

Dr.Gökhan OFLUOĞLU
ÖĞRENEN ÖRGÜTLER VE YENİ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI
Gizem TEZCAN & Hüseyin ARTUN & Hasan BAKIRCI & Emrullah YĠĞĠT
BİLİM
FUARLARININ
ORTAOKUL
ÖĞRENCİLERİNİN
GÖZÜNDEN
İNCELENMESİ: AKRAN VE ÖZ DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ
Hasan BAKIRCI & Mahmut ERKOL & Hüseyin ARTUN & Emrullah YĠĞĠT

4006 TUBİTAK BİLİM FUARI
ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

HAKKINDA

FEN

2
3

BİLİMLERİ

4

Burhan BARAN

5

EDAT, BAĞLAÇ VE ÜNLEMLER ÜZERİNE
Yusuf Taha OKAN & Yıldırım YILDIRIM

6

GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK GELİŞME İLE İLİŞKİSİ
Yıldırım YILDIRIM & Yusuf Taha OKAN

İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KURUMSAL İMAJ ALGISI
VE İŞ ARAYIŞLARINDAKİ FİRMA SEÇİMLERİNE ETKİSİ: DÜZCE
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

7

Selminaz ADIGÜZEL

SON BEŞ YILDA KONKORDATO İLAN EDEN LOJİSTİK ŞİRKETLERİN
KONKARKADO NEDENLERİ

8

Selminaz ADIGÜZEL

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ DIŞ TİCARET POLİTİKASI
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Belgin AYDINTAN & Neslihan KÜNYE & Hamayoun GHAFOURZAY
ETKİLİ LİDERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ:
TÜRKİYE VE AFGANİSTAN ÜZERİNDE AMPRİK BİR ARAŞTIRMA

9

10-11

Sema AY

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKMAZI: GÜMRÜK
ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRMELER

BİRLİĞİ

12

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞİN NEDENLERİ: İSTİHDAM POLİTİKALARI
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

13

Sema AY

Sait Yüksel KAYGUSUZ & YeĢim KAYGUSUZ

14

YENİ BİR İŞLETME FONKSİYONU OLARAK İŞ ANALİTİĞİ
Elif KARAKURT TOSUN

KENTLEŞME, GÜVEN, DAYANIŞMA KAVRAMLARI BAĞLAMINDA
SOSYAL SERMAYE VE MUSAHİPLİK GELENEĞİNİN ANALİZİ
Elif KARAKURT TOSUN
ŞEHRENGİZLERİN PERSPEKTİFİNDEN 15. VE 16. YÜZYILLARDA OSMANLI
ŞEHİRLERİNDE MEKÂNSAL VE KÜLTÜREL YAPININ TASVİRİ
AyĢegül TAġÇIOĞLU & Hilal YILDIRIR KESER

TÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
2-4 Kasım 2018 – ŞANLIURFA

VE
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SEKTÖRÜNDE

www.elruha.org
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Dilek ġENEL & Ayça KARAHAN

1999-2016 YILLARI ARASI TÜRKİYE’DE CEPTEN YAPILAN SAĞLIK
HARCAMALARININ ANALİZİ
Zhi HUAN

18
19

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF MODERN EDUCATION IN CHINA
Ayça KARAHAN & Dilek ġENEL
SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN KADIN İŞGÜCÜ ÖZELİNDE İNCELENMESİ
Dilek ġENEL & Ayça KARAHAN

20

KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İNCELENMESİ: SAĞLIK
PROFESYONELLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

21

Azar ASHTIANI

POSITION OF ADOLESCENTS IN FAMILIES AND RELATIONS WITH
PARENTS

22

Fazilet Merve KETENCĠ

4-7 YAŞ ÇOCUKLARIN AİLE KONULU RESİMLERİNİN DUYGUSAL
YÖNLERİ

23

Okan SARIGÖZ

ÖĞRETMEN
ADAYLARININ
ELEŞTİREL
STANDARTLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

DÜŞÜNME

24

ÖĞRENMEYE

25

Okan SARIGÖZ

ÖĞRETMEN
ADAYLARININ
YÖNELİK İNANÇ DÜZEYLERİ

YAPILANDIRMACI

Zeynep ÖZALP

26

VAN’A GELEN İRAN’LI KADINLARIN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI
Banu MOÇOġOĞLU & Ahmet KAYA

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL MUTLULUĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN
İNCELENMESİ: ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ

27

Banu MOÇOġOĞLU & Ahmet KAYA

İLKOKULDA
GÖREV
YAPAN
ÖĞRETMENLERİN
ÖRGÜTSEL
SESSİZLİK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ:
ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ

28

Müzeyyen EROĞLU DURKAL

İDARİ İŞLEMLERİN AÇIK VE GEREKÇELİ OLARAK TEBLİĞİ VE
ZIMNİ RET KURUMU ELEŞTİRİSİ
Fatih Çağatay BAZ & Özden ÖZDEMĠR

29-30
31

SOSYAL MEDYANIN GELENEKSEL YEMEK KÜLTÜRÜNE ETKİSİ
Özden ÖZDEMĠR & Fatih Çağatay BAZ

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN KURULMASINDA
MEDYANIN GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNE ETKİSİ

SOSYAL

32

GÖÇMEN GİRİŞİMCİLİĞİN ULUSLARARASI BİR BOYUTU OLARAK
ULUSAŞIRI GİRİŞİMCİLİK: KAVRAMSAL BİR TARTIŞMA VE
PRATİKTE KEŞFİ

33

Talha FIRAT & Umut Sanem ÇĠTÇĠ

Metin SÖYLEMEZ

OSMANLI ESNAF
GELENEKLER

BİRLİKLERİNDE

DEĞİŞİM

YÖNETİMİ

VE

34

İŞ ARAYAN, ELEMAN BULAMAYAN VE İŞ BEĞENMEYENLER
SARMALI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

35

Ġsmail BAKAN & AyĢegül AKMEġE & Buket SEZER & Zehra ÇALIġIR &
Hüsne GÖZÜKARA

Ġsmail BAKAN & Buket SEZER & AyĢegül AKMEġE & Zehra ÇALIġIR &
Hüsne GÖZÜKARA
2-4 Kasım 2018 – ŞANLIURFA

www.elruha.org
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ÖZ BENLİK SAYGISI VE KARİYER PLANLAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ:
ŞANLIURFA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Dr. Mehmet CÜREOĞLU & Doç. Dr. Cengiz DURAN & Prof. Dr. Sema
BEHDĠOĞLU

İŞLETMELERİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİNE
İLİŞKİN TÜRKİYE’DE KAMU KURUMLARINCA KULLANILAN
METOTLAR: KOSGEB ÖRNEĞİ
Dr. Natalya KOJIVINSKAYA

37

38

FAMILY CLASSIFICATION IN RAISING A CHILD
Özlem ÖZER

MALİ MÜŞAVİR STAJYERLERİNİN SORUNLARI ÜZERİNE BİR NİTEL
ARAŞTIRMA:NUSAYBİN ÖRNEĞİ

39

Özlem ÖZER

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE DEVAM
ETME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

40

Hasan AYAYDIN & Alper Veli ÇAM & Abdulkadir BARUT & Fahrettin PALA

SAHİPLİK YAPISININ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME YATIRIMLARINA
ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Hasan AYAYDIN & Alper Veli ÇAM & Abdulkadir BARUT & Abdulmuttalip
PĠLATĠN

41
42

İNOVASYON VE FİRMA BÜYÜMESİNDE YAŞ ROL OYNAR MI?
Mehmet Ozan GÜLADA & Caner ÇAKI

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ KONU ALAN KAMU SPOTLARINDA KORKU
ÇEKİCİLİĞİ KAVRAMININ KULLANIMI: BREZİLYA KAMU SPOTLARI
ÜZERİNE İNCELEME

43

Caner ÇAKI & Mehmet Ozan GÜLADA

NAZİ PROPAGANDASINDA GENERAL ERWIN ROMMEL'IN KÜLT
KİŞİLİK OLARAK
İNŞASI:
"UNSER ROMMEL" PROPAGANDA
MÜZİĞİ ÜZERİNE İNCELEME
Hasan ÇĠFTÇĠ

44

45

LANGUAGE WOUND İN EDUCATİON
Hasan ÇĠFTÇĠ

EFFECT OF WEB
PREFERENCES

PAGE

STRUCTURE

ON

PURCHASING

46

Aziz BELLĠ & Yusuf Özkan ATAġ & Egemen KARAKAYA

YEREL
YÖNETİMLERDE
FAYDALANMA
DÜZEYİ
KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ

BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİNDEN
E-BELEDİYE
UYGULAMALARI

47-48

Aziz BELLĠ & Egemen KARAKAYA & Yusuf Özkan ATAġ

YENİ KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİŞİM KAVRAMLARININ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VİZYON VE MİSYONLARINDAKİ YERİ
VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ
Refik BALAY

49-50

51

MİLLİ DEVLETİN KÜRESELLEŞME İLE İMTİHANI
Filiz DEĞER

ULUSLARARASI HUKUKTA KORUMA SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ
DAYANAĞI OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

52

Emre TÜRKMEN

TBK 633 HÜKMÜNÜN MEHAZ DÜZENLEME BAĞLAMINDA ELE
ALINMASI

53

Sevinç NAMLI & Abdulkadir KAYA

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞLRININ
ÖLÇÜLMESİ: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
2-4 Kasım 2018 – ŞANLIURFA
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KÜRESELLEġME, BĠLGĠ TOPLUMU VE EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ ALANINDA YENĠ
YAKLAġIMLAR
Ġlknur ORAL
Bülent Ecevit Üniversitesi
ilknur.oral@beun.edu.tr
ÖZET
KüreselleĢme –globalleĢme olgusu, hizmetlerin, ticari metaın ve sermayenin dolaĢımının bir bileĢimi
olarak algılanabilir. KüreselleĢme büyük ölçüde kapitalizmin evrenselleĢmesi olayıdır. Bilgi toplumu
olgusu, geleneksel üretim unsurları yerine bilginin yegane sermaye haline geldiği ve merkezde olduğu
bir dönüĢümü anlatır. Bilgi toplumu, modern sanayi toplumunun bir uzantısı ve zirvesi niteliğindedir.
Bilgi toplumu, sanayileĢmenin gerektirdiği yapının çözülmesi ve yapının temel ünitelerinin, sanayi
iĢçileri yerine bilgi iĢçilerince doldurulması olarak karakterize edilebilen bir örgütlenme biçimi olarak
görülebilir. Pek tabii ki bilgi toplumunda sanayi iĢçisi yerine bilgi iĢçisi önem kazanmaktadır. Bilgi
iĢçisi, üst seviyede eğitimli, bağımsız çalıĢmaya yatkın bir yapıdadır. Bilgi iĢçisi, ”çok boyutlu” bir
insan olup iĢin yapılması yanında planlanması ve denetimi sorumluluğunu da üstlenen bireydir. Bilgi
toplumunda bilginin üretimi nesne ya da eĢyanın üretiminin önüne geçmiĢtir.
Eğitim yönetimi değiĢen bağlamı, örneğin öğrenici- merkezli liderlikte uzmanlığı gerektirmekte ve
bunu kritik önemde görmektedir. KüreselleĢme ile ilgili olarak beklenen yeni rollere göre okul
yöneticisi: (1) Yüksek düzeyde stratejik planlama kapasitesine sahip olmalı; büyük resmi
görebilmelidir. (2) Yüksek düzeyde pazarlama kapasitesine sahip olmalıdır. (3) Okula yeni pazarlama
ilgileri ve yeniden yapılanmıĢ kamu fonları sağlayabilmelidir. (4) Okulun, geniĢ bir öğrenci kesiminin
ve toplumun ihtiyaçlarını karĢılayabilecek program ve hizmetler sunabilmesini sağlamalıdır. (5)
Okulun hayat boyu eğitimin bir parçası olmasını sağlamalıdır. (6) Okulun destek hizmetleri dağıtım
merkezi olmasını sağlamalıdır. (7) Okul otonomisinin, ulusal program çerçevelerinin ortaya çıkıĢına
bağlı olarak azalmayacağının bilincinde olmalıdır. (8) Toplumun okulun karar alma süreçlerine
geçmiĢe göre daha aktif katılımını sağlamalıdır. ( 9) ÇağdaĢ okul söyleminin okulun amaç ve ürünleri
üzerine olduğunu göz önünde bulundurarak eğitim düzeyi oldukça yüksek bir toplumda öğrencilere en
iyiyi sunmanın toplumun temel ilgisi olduğunu hatırdan çıkarmamalıdır. Eğitim yönetimi programı
öğrencileri, güçlü küresel ekonomik güçlerin oluĢturduğu bir çevrede çalıĢmak üzere hazırlanmalıdır.
1980‟lerde baĢlayan yeni kamu yönetimi anlayıĢı, hesap verme, öğrenici merkezli liderlik, standartlar
hareketi, bilgi toplumu, küreselleĢme, çok kültürlülük, alanın algılanıĢı vb. temel eğilim ve
yaklaĢımlar eğitim yönetimi bağlamını değiĢtirmiĢtir. Bu bağlam, eğitim ve okul liderlerinden, bilgi,
beceri ve anlayıĢ olarak yeni beklentiler yaratmıĢtır. Dolayısıyla eğitim ve okul yöneticileriniliderlerini hazırlayan özellikle de alanın doktora programlarının; amaç, içerik, öğretme biçimleri ve
öğretecekler bağlamında gözden geçirilerek yeni bağlamın gerektirdiği niteliğe kavuĢturulması
kaçınılmaz olmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: KüreselleĢme, Yönetim, Bilgi Toplumu
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ÖĞRENEN ÖRGÜTLER VE YENĠ LĠDERLĠK YAKLAġIMLARI
Dr.Gökhan OFLUOĞLU
Bülent Ecevit Üniversitesi
gofluoglu@yahoo.com
ÖZET:
Günümüzün çok hızlı değiĢen ve karmaĢık Ģartlarında uzun dönemde hayatta kalma, rekabetçi
olabilme ve daha iyi performansa ulaĢma tamamıyla örgütlerin dıĢsal çevredeki sürekli değiĢikliklere
ayak uydurma kapasitesine bağlıdır. Bu ise ancak öğrenme ile gerçekleĢecek bir olgudur. Öğrenme
kapasitesi ise bireyin ve dolayısıyla bu bireylerden oluĢan bir örgütün etkinliğinin ve yenilik yapma ve
büyüme potansiyelinin anahtar kavramı olarak düĢünülür. Öğrenmenin temeli insanoğlunun kendisini
değiĢtirerek, değiĢimle baĢ etme yeteneğidir. Örgütler hızlı değiĢen dünyada varlıklarını sürdürebilmek
için yeni beceriler ve tutumlar edinme yeteneğini geliĢtirmelidirler.
DeğiĢime adapte olabilmek ve hatta değiĢimi yaratabilmek için iĢletmelerin, sürekli öğrenebilme
yeteneğini edinmeleri gerektiğini savunan örgütsel öğrenme, bunun nasıl gerçekleĢtirileceğini de
göstermektedir. ĠĢletmeler temelde yöneticileri ve iĢ görenleri aracılığıyla öğrenirler. Ġnsanlar öğrenme
merakı ve öğrenmeden tat alma duygularıyla birlikte dünyaya gelmektedirler. Diğer bir deyiĢle,
insanlar öğrenmeleri için dizayn edilmiĢlerdir.
Örgütlerin öğrenme ihtiyacı, çevredeki sürekli ve hızlı değiĢimlerden kaynaklanmaktadır. Sürekli
değiĢen ve geliĢen bir çevre içinde yaĢayan örgütler, bir taraftan stratejik amaçlarını belirlemekte iken
diğer taraftan teknolojik ve yapısal olarak bu değiĢikliklere uyum sağlamak zorundadırlar. Örgütler
teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki değiĢikliklere uyum sağlayabilmek için ayakta
kalabilmenin formülünü aramaktadırlar. ĠĢte bu örgütlerden kendilerini daha hızlı bir Ģekilde
değiĢtirebilenler yarının örgütleri olarak yaĢamlarını sürdürebileceklerdir. Öğrenen örgütler bu hızlı
değiĢimi yakalayabilen ve ihtiyaç duyulan dönüĢümleri gerektiği anda gerçekleĢtirerek kendi kendini
yenileyebilen, örgütsel öğrenme yetersizliklerinin olmadığı örgütlerdir. Liderliğe iliĢkin yeni
yaklaĢımlar ortaya çıkmaktadır. Liderlik yöneticilikten farklı kavram olarak geleceği görmeyi,
insanlara yön vermeyi, insanları ikna etmeyi ve etkilemeyi içerir. Liderlik yaklaĢımları genel ve
günümüzde olarak iki kategoride incelenmektedir.
Genel yaklaĢımlar geniĢ perspektifte bir çerçeve çizerken, günümüz yaklaĢımları hem genel hem de
daha spesifik olarak örgütsel davranıĢ elemanlarını içeren ve örgütün belirli noktalarına uygulanması
gereken konulara yoğunlaĢmaktadır. Kullanılan liderlik yaklaĢımları; dönüĢtürücü geleneksel, serbest
bırakıcı ve vizyoner liderlik yaklaĢımlarıdır. Bu yaklaĢımlar günümüzde kullanılan liderlik
yaklaĢımları olup, özellikle vizyoner liderlik ve dönüĢtürücü liderlik yaklaĢımları örgütlere liderlik
kazanımları açısından avantaj sağlayan yaklaĢımlardır.
Anahtar Kelimeler: Örgütler, Öğrenen Örgütler, Liderlik, Hizmet, Hizmetkâr Liderlik
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BĠLĠM FUARLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN GÖZÜNDEN ĠNCELENMESĠ:
AKRAN VE ÖZ DEĞERLENDĠRME ÖRNEĞĠ
Gizem TEZCAN
Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, VAN
gizemtezcan6@gmail.com
Hüseyin ARTUN
Doç. Dr., VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, VAN
huseyinartun@gmail.com
Hasan BAKIRCI
Dr. Öğr. Üyesi, VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, VAN
hasanbakirci09@gmail.com
Emrullah YĠĞĠT
Öğr. Gör. Hakkâri Üniversitesi, HAKKÂRĠ
eyigit87@gmail.com
ÖZET
TÜBĠTAK Bilim Fuarı kılavuzunda; bilim fuarları bir öğrenme metodu olarak görülmüĢtür.
Öğrencilere, bilimsel bakıĢ açısı kazanma, yaratıcılık ve yeni beceriler geliĢtirme, merak edilen
konularda bilgiye ulaĢma, bilimin gerçek hayattaki önemini kavrama ve derslerinde daha yüksek
motivasyon sağlama gibi kazanımlar sunulmuĢtur. Bu araĢtırmada, 4006 TÜBĠTAK Bilim Fuarlarında
görev almanın ne tür sonuçları olduğunu ortaokul öğrencilerinin akran ve öz değerlendirme formu
kullanılarak incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu araĢtırmada, nicel araĢtırma yaklaĢımlarından
yararlanılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini, 2017–2018 eğitim-öğretim yılında Van il merkezinde
bulunan bir ortaokulun 5., 6., 7. ve 8. sınıfta okuyan toplam 41 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmada,
MEB tarafından proje değerlendirmelerinde kullanılan akran değerlendirme ve öz değerlendirme
formları kullanılmıĢtır. Öz değerlendirme formunda, on beĢ olumlu beceri ifadesi yer almaktadır.
Öğrencilerin bilim fuarı projeleri sürecinde kendilerini planlı çalıĢma, araĢtırma yapma, eleĢtirel
düĢünme, problem çözme gibi becerilerde değerlendirmeleri istenmiĢtir. Akran değerlendirme
formunda da öz değerlendirme formunu da kapsayan toplam on beĢ soru yer almaktadır. Verilerin
analizinde, Öz değerlendirme formunda “GeliĢtirilmeli” , “Ġyi” ve “Mükemmel” olmak üzere üç kriter
olarak ölçeklendirilmiĢtir. Maddelerin karĢısında yer alan seçenekler ve puan karĢılıkları;
GeliĢtirilmeli (1), Ġyi (2) ve Mükemmel (3) Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Ölçekte olumsuz ifade yer
almadığı için ters puanlama uygulanmamıĢtır. Akran değerlendirme ölçeğinde ise, on beĢ olumlu
beceri ifadesi, “Hiçbir zaman”, “Projenin Sonunda”, “Projenin BaĢında” ve “Her Zaman” olmak üzere
dört kriterde ölçeklendirilmiĢtir. Maddelerin karĢısında yer alan seçenekler ve puan karĢılıkları; Hiçbir
zaman (0), Projenin Sonunda (1), Projenin BaĢında (2) ve Her Zaman (3) Ģeklinde düzenlenmiĢtir.
Ölçekte olumsuz ifade yer almadığı için ters puanlama uygulanmamıĢtır. Elde edilen bulgulara göre,
öz değerlendirme öğrencilerin 28 ile 45 arasında puan aldıkları, akran değerlendirme ölçeğinde ise
arasında 19 ile 45 arasında puan aldıkları görülmektedir. Bu bulguların öğrencilerin 4006 TÜBĠTAK
Bilim Fuarlarının yapılıĢ amaçları doğrultusunda kendilerini ve akranlarını olumlu değerlendirdikleri
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu bağlamda öğrencilerin projelerini yaparken akranlarıyla ve danıĢmanlarıyla,
sunum aĢamasında ise fuar katılımcılarıyla girdikleri diyaloglar bu becerilerini etkin kullandıklarını de
destekler niteliktedir. Bilimsel süreç becerileri, problem çözme, eleĢtirel düĢünme, bilgiyi ve kendini
yönetme becerilerine vurgu yapmaları dikkat çeken diğer bir noktadır.
Anahtar Kelimeler: Bilim fuarı, Akran değerlendirme, Öz değerlendirme, Ortaokul öğrencileri

2-4 Kasım 2018 – ŞANLIURFA

www.elruha.org

Sayfa 3

3. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

2018

4006 TUBĠTAK BĠLĠM FUARI HAKKINDA FEN BĠLĠMLERĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN
GÖRÜġLERĠ
Hasan BAKIRCI
Dr. Öğr. Üyesi, VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, VAN
hasanbakirci09@gmail.com
Mahmut ERKOL
VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, VAN
mahmut_yyu_65@icloud
Hüseyin ARTUN
Doç. Dr., VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, VAN
huseyinartun@gmail.com
Emrullah YĠĞĠT
Öğr. Gör. Hakkâri Üniversitesi, HAKKÂRĠ
eyigit87@gmail.com
ÖZET
4006 TUBĠTAK Bilim fuarı çalıĢması ulusal düzeyde gerçekleĢen, öğrencilerin kendi çabala-rıyla
ürün ortaya çıkararak öğrenmelerini sağlayan önemli bir organizasyondur. Bu tür bilimsel çalıĢmalar
öğrencilerin sonraki yaĢantılarına katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu katkıların önündeki engeller de net
bir Ģekilde ortaya konulmalı ve bunların önüne geçecek çözümler hayata geçirilmelidir. Bu durumda
4006 TUBĠTAK Bilim fuarı çalıĢması daha etkili ve daha anlamlı olacaktır. Dolaysıyla 4006
TUBĠTAK Bilim fuarı çalıĢmasına katılan öğrencilerin elde ettiği kazanımları, yaĢadıkları sıkıntıları
ve çözüme yönelik önerilerini onlara süreç içerisinde rehberlik eden Fen Bilimleri öğretmenleri
tarafından ortaya konması açısından önemlidir. Bu uygulamanın yeni olması nedeniyle, fen bilimleri
öğretmenlerinin yeni olan bu uygulamaya bakıĢ açılarını ve görüĢlerini ortaya koymaları önemli
olduğu düĢünülmektedir. Bu çalıĢmanın amacı da, 4006 TUBĠTAK Bilim fuarında rehber öğretmen
olarak görev almıĢ Fen Bilimleri öğretmenlerinin görüĢlerini almaktır. ÇalıĢma, 2017-2018 eğitimöğretim güz döneminde Van il merkezinde 10 Fen Bilimleri öğretmeni ile yürütülmüĢtür. Bu
çalıĢmada nitel araĢtırma yaklaĢımlarından özel durum modeli kullanılmıĢtır. Veri toplama aracı
olarak araĢtırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmıĢ mülakat tekniği kullanılmıĢtır.
ÇalıĢmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analizlerden ve içerik analizinden
faydalanılmıĢtır. Analizler sonucunda, Fen bilimleri öğretmenleri 4006 TUBĠTAK Bilim fuarının
öğrencilere bilimsel araĢtırma süreçlerini öğrenmede, üst düzey düĢünme becerileri kazandırmada,
yeni fikir üretmede, merak duygusunu ve hayal gücünü geliĢtirmede, yaparak yaĢayarak öğrenmeyi
sağlamada, derslere karĢı olumlu tutum geliĢtirmede katkı sağladığını belirtmiĢlerdir. Katılımcıların
büyük bir çoğunluğunun hem fikir olduğu diğer bir noktada öğrencileri bilim fuarı sürecinde daha
fazla sorumluluk alarak daha aktif rol almaları olduğunu dile getirmiĢlerdir. Katılımcıların
çoğunluğunun bu tür uygulamaların okulun öğrenme ortamına olumlu bir etkisi olduğunu,
öğretmenlerin bu çalıĢmalarla kendilerini geliĢtirmek mecburiyetin de kaldıklarını dile getirmiĢlerdir.
Katılımcılar, bilim fuarının etkililiği için proje yürütücüleri için çalıĢmaların değerlendirilirken daha
dikkatli olunarak özgün çalıĢmaların seçilmesi, seçilen çalıĢmaların öğrenci düzeyine uygun seçilmesi,
süreç içerisinde öğrencinin sorumluluk almasına imkân verilmesi Ģeklinde önerilerde bulunmuĢlardır.
Ayrıca bu çalıĢmalar için yansız ve alanında uzman kiĢilerin değerlendirme yapması yapılan diğer
öneriler arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Bilim fuarı, Akran değerlendirme, Öz değerlendirme, Ortaokul öğrencileri
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EDAT, BAĞLAÇ VE ÜNLEMLER ÜZERĠNE
Burhan BARAN
Dr. Öğretim Üyesi, Dicle Üniversitesi
b.baran@dicle.edu.tr
ÖZET
Edatlar, görev yönleri ağır basan sözcükler olup tek baĢlarına anlamları olmayan, kullanıldıkları cümle
içinde anlamları ortaya çıkan, sözcük veya sözcük grupları arasında iliĢki kurmaya yarayan; bağlaçlar,
sözcük, sözcük grupları veya cümleleri birbirine bağlayan; ünlemler ise seslenme, onama, onamama,
taĢkın duygular vb.ni ifade eden dilbilgisel anlamlı sözcük türleridir.
Gramerimizin tartıĢmalı konularından biri olan bu sözcük türleri, Türk dili araĢtırmalarında pek çok
çalıĢmaya kaynaklık etmiĢtir. Edat, bağlaç ve ünlemlerin edat kapsamında veya birbirinden bağımsız
birer sözcük türü olarak ele alınması konusu bu tartıĢmanın odak noktasını oluĢturmaktadır.
Bazı araĢtırmacılar, edat, bağlaç ve ünlemleri edat kapsamında ele almıĢlardır. Edatları geniĢ anlamda
inceleyen bu araĢtırmacılar edat ana baĢlığı altında edat, bağlaç, ünlem veya bunlar için tercih ettikleri
farklı terimleri alt baĢlık olarak kullanmıĢlardır. Bazı araĢtırmacılar ise ünlemleri ayırıp edat ve
bağlaçları edat kapsamında incelemiĢlerdir. Bu araĢtırmacılara göre edat ve bağlaçlar, görevli
sözcükler olup tek baĢına anlam ifade etmediklerinden ünlemlerden farklıdır; ünlemler ise cümle
değerinde sözler olup tek baĢına da anlam ifade edebilir. BaĢka bir grup araĢtırmacı ise edat, bağlaç ve
ünlemleri ayrı birer sözcük türü olarak ele almayı uygun görmüĢtür. Bu araĢtırmacılar edat, bağlaç ve
ünlemlerin benzer yönleri olmakla birlikte her birinin kendine özgü özelliklere de sahip olduğunu; bu
nedenle ayrı birer sözcük türü olarak değerlendirilmesinin uygun olduğunu savunmuĢlardır. Kapsamla
ilgili ortaya çıkan bu tartıĢmalı durum doğal olarak terim, tasnif ve tanım konusunda da farklı
tercihlere neden olmuĢtur.
Biz de bu bildirimizde önce edat, bağlaç ve ünlemlerin özelliklerini, aralarındaki benzerlik ve
farklılıkları göstereceğiz. Ardından edat sözcüğünün kapsamı ve kullanılan terimler konusunda
araĢtırmacıların görüĢ ve tercihleri ile kendi değerlendirme ve tercihimiz üzerinde duracağız. Daha
sonra edat, bağlaç ve ünlemler için yapılan tasnifler ve tanımlar konusuna değinerek, tasnif ve tanım
konusunda değerlendirme ve tercihlerimizi aktaracağız. Bildirimizin sonunda ise elde ettiğimiz veriler
ıĢığında edat sözcüğünün kapsamı ile, edat, bağlaç ve ünlemlerde terim, tasnif ve tanım konusunda
ulaĢtığımız sonuçları ifade edeceğiz.
Anahtar Sözcükler: Dilbilgisel anlamlı sözcük türleri, edat, bağlaç, ünlem
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GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠN EKONOMĠK GELĠġME ĠLE ĠLĠġKĠSĠ
Yusuf Taha OKAN
Öğr. Gör., Harran Üniversitesi
ytokan@harran.edu.tr
Yıldırım YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi, Düzce Üniversitesi
yildirimyildirim@duzce.edu.tr
ÖZET
Sanayi devriminden önceki dönemlerde, ticaret yapan kiĢiler daha çok tacir olarak adlandırılmaktaydı.
SanayileĢme süreci ile birlikte daha farklı özellikler kazanmıĢlardır. GiriĢimcilik özelliklerinde
meydana gelen bu değiĢme hem giriĢimcinin ekonomik değerini hem de giriĢimcinin toplum
içindekini önemini artırmıĢtır. Bütün bu geliĢmelerden sonra genel iktisatta giriĢimcilik, emek
unsurundan bağımsız olarak algılanmıĢ ve üretim faktörlerinin içinde kabul görmeye baĢlamıĢtır.
Hem klasik anlamda hem de modern anlamda ekonomik geliĢme için giriĢimci ve giriĢimcilik
faaliyetleri büyük önem arz etmektedir.
GiriĢimciliğin bir ülkede tanımlanmasında yaĢanan çeĢitli zorluklar mevcuttur. Zira ülkelerin ve
milletlerin getire geldikleri geleneksel ve kültürel ticari anlayıĢları giriĢimciliğe olan bakıĢ açılarını
oldukça etkilemektedir. Bundan dolayıdır ki aynı ülkedeki farklı bölgelerin giriĢimciliğe olan bakıĢ
açıları bile farklılık gösterebilmektedir. Ülkeler ele alındığında, ülkede yeni faaliyete baĢlayan Ģirket
sayısı, aktif patent sayısı ve ayrıca kendi adına faaliyette bulunan nüfus oranı gibi verilerden giriĢimci
sayısı bulunmaktadır. Ancak her ülke için ayrı ayrı ele alındığında bu oldukça güç bir durum teĢkil
etmektedir. Biz de bu durumlardan dolayı daha sağlıklı ve hassas bilgelere ulaĢmamızı sağlayacak
GEM (Küresel GiriĢimcilik Monitörü) 2016-2017 yılına ait verileri ele aldık. GEM verileri 62 ülkeyi
kapsamakta, ayrıca dünya genelindeki nüfusun %62‟si ve GSYH‟nin ise %84,9‟una tekabül
etmektedir.
Bu çalıĢmamızda giriĢimciliğin geliĢim süreci ve giriĢimcilik kavramının ilk olarak kim tarafından
ortaya atıldığı, daha sonra kimler tarafından geliĢtirildiği, giriĢimciliğe yönelten temel sebeplerin neler
olduğu, giriĢimciliğin ekonomik geliĢmeyle iliĢkisinin ne olduğu, ülkemizde giriĢimcilik
faaliyetlerinin ne aĢamada oluğu ve diğer dünya ülkeleri ile kıyaslandığında giriĢimcilikte ne durumda
olduğumuz üzerinde durulmaktadır. Ayrıca çalıĢma kapsamında, giriĢimcilikle ilgili yayınlanmıĢ olan
basılı ve elektronik yayınlar incelenmiĢ ve bu yayınların giriĢimciliği hangi noktada ele almıĢ
oldukları ve ne tür katkı sağladıkları da ayrıca incelenmiĢtir. Bu bağlamda ifade edilecek olursa, bu
çalıĢmanın amacı giriĢimciliğin tarihsel serüvenini literatür taraması yapmak suretiyle incelemek,
bununla ilgili yazılmıĢ olan kaynakların taranması ve yapılan çalıĢmaların meta bir incelenmesinin
yapılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: GiriĢimcilik, GEM, Ekonomik GeliĢme
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ĠġLETME FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN KURUMSAL ĠMAJ ALGISI VE Ġġ
ARAYIġLARINDAKĠ FĠRMA SEÇĠMLERĠNE ETKĠSĠ: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ
Yıldırım YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi., Düzce Üniversitesi
yildirimyildirim@duzce.edu.tr
Yusuf Taha OKAN
Öğr. Gör., Harran Üniversitesi
ytokan@harran.edu.tr
ÖZET
GeliĢen bilgi teknolojileri ve bilgiye verilen önemin artması iĢletmeleri bu alanda daha fazla çaba
harcamaya yöneltirken, diğer yandan bilgiyi daha etkin kullanmaya ve bilgi kaynaklarını elde tutmaya
zorlamaktadır. Ülkemizde artan üniversite sayısı mezun olan öğrenci sayısını da arttırmakta ve mezun
olan öğrencilerin ekonomik sisteme dâhil olmalarını her geçen gün daha da zorlaĢtırmaktadır. Bilginin
yeni ekonomik düzende ana güç olması dolayısıyla bilginin elde edilmesi, iĢlenmesi, iĢletme
yönetimleri dâhilinde en etkin Ģekilde kullanılabilmesi ve dağıtılarak pazarlanması son derece önem
taĢımaktadır. ĠĢ arayanlar açısından bilgi kaynaklarının verimli bir Ģekilde kullanımı ve bilgiye
ulaĢımın kolaylığı önem kazanırken, iĢverenlerin de bilgi çağında nitelikli insan gücünü iĢletmeye
çekebilmesi ve “güçlü bir iĢletme” algısı yaratabilmeleri önem kazanmaktadır. Ġmaj kavramının hem
yönetim hem de pazarlama/marka alanında giderek ön plana çıkması iĢletmeleri imaj kavramı üzerinde
düĢünmeye zorlamaktadır. Kurumsal imaj, bir iĢletmenin iĢ yaptığı çevredeki paydaĢlar – rakipler,
hissedarlar, tedarikçiler, müĢteriler, çalıĢanlar vs. – tarafından nasıl algılandığına dair fikirler toplamı
olarak belirtilebilir.
Bu araĢtırmanın amacı öğrencilerin “kurumsal imaj algılamalarını” belirlemek ve imaj algısının firma
tercihleri üzerindeki etkisini araĢtırmaktır. Kurumsal imaja etki eden kurumsal çekicilik unsurlarından
hangilerine daha çok önem verildiğini saptayarak öğrencilerin firma arayıĢlarındaki süreçlerine olan
etkileri araĢtırılacak ve etkin bir kurumsal imaj geliĢtirmede iĢletmelere çeĢitli önerilerde
bulunulacaktır. Harris-Fombrun itibar ölçeğinin kullanıldığı bu araĢtırmada kurumsal imaj
algılamalarının cinsiyet değiĢkenine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı, öğrencilerin çalıĢmak için
baĢvurdukları iĢletmelerin imajlarını dikkate alıp almadıkları ortaya konulacaktır. Kurumsal imaja
katkıda bulunan kurumsal çekicilik kavramlarına verilen önem ile öğrencilerin baĢarı düzeyleri
arasında bir iliĢkinin olup olmadığının araĢtırılması da araĢtırmanın amaçları arasında sayılabilir.
Ġlaveten, araĢtırma kapsamında öğrencilerin daha çok hangi sektörde (özel-kamu sektörü) çalıĢmak
istediklerinin veya kendi iĢyeri sahibi olmayı isteyip istemediklerinin öğrenilmesi de
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Ġmaj, Ġmaj Yönetimi, Harris-Fombrun Ġtibar Ölçeği, Firma Seçimi
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SON BEġ YILDA KONKORDATO ĠLAN EDEN LOJĠSTĠK ġĠRKETLERĠN
KONKARKADO NEDENLERĠ
Selminaz ADIGÜZEL
Dr. Öğretim Üyesi, Harran Üniversitesi
ÖZET
Son ekonomik kriz nedeniyle ödeme gücünü kaybeden lojistik firmaları konkordato ile Ġcra Tetkik
Merci Hakimliğine baĢvuruda bulunarak borçlarını ödeme beyanında bulunmaktadır. Lojistik
Ģirketlerinin konkordato ilanının altında yatan örgütsel sebeplerin araĢtırılması amacıyla yaptığımız bu
araĢtırmada batık Ģirketlerin borcunu nasıl ödediği, ve konkordato sebepleri üzerinde durulmuĢtur.
Borç ve alacakların yeniden yapılandırılması ile kurulan konkordato müessesi ile uygulamada ne gibi
zorluklarla karĢılaĢıldığı yönündeki bir araĢtırmada konkordato süreci ve ekonomik sonuçları ele
alınmıĢ ticari iĢletmelere kaynaklık etmesi amaçlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Konkordato, Ekonomi, Ġcra, Ġflas Uluslararası ticaret, lojistik
KONKARKADO OFFER OF THE LOGISTIC COMPANY FOR THE LAST FIVE YEARS
ABSTRACT
The logistic firms that lost their power to pay due to the last economic crisis, declare their debts by
applying to the Executive Inspector Court with the concordat. In this study, we aimed to investigate
the organizational reasons underlying the conciliation of the logistic companies and how the
companies pay their debt, and the reasons for the concordat.rebuilding of the city connecting the
Middle East is of great importance. It was assumed that the findings obtained after this research could
serve as a model for the regions implementing policies towards achieving similar goals. The aim of
this study is to determine the difficulties encountered in the application of the concordat system
established by restructuring of debts and receivables and the source of concordat process and
economic results.
Keywords : Konkordato, Economy, Enforcement, Bankruptcy International trade, logistics
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SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARININ DIġ TĠCARET POLĠTĠKASI ÜZERĠNDEKĠ
ETKĠLERĠ
Selminaz ADIGÜZEL
Dr. Öğretim Üyesi, Harran Üniversitesi
ÖZET
KüreselleĢme, ulusal kültürlerin ekonomilerin sınırların ortadan kaldırıldığı yeryüzünün küresel bir
köy haline geldiği dönüĢüm süreci olarak değerlendirilmektedir. Küresel ekonomi kavramı ise
rekabetin ortadan kaldırıldığı ekonomik baĢarı modeli olarak ele alınan ideal bir tiptir. Bu stratejik
paradigma, küresel ekonomide hakim durumunda olanın diğerleri ile iĢbirliği yapmasını, düĢmanca
stratejiler üretmek yerine ortak çıkarlar etrafında bütünleĢmeyi hedefler. Hızlı geliĢen teknoloji
sayesinde bir ulusun ekonomiye, bilime, eğitime katkıları hızla yayılmakta, hukuki yaptırımlar,
küresel aktörler tarafından belirlenmekte, ulus devletler yaptırıma zorlanmaktadır. Bu araĢtırmanın
amacı sivil toplum örgütlerinin dıĢ ticarete etkilerini belirlemektir. Bu amaçla bu çalıĢmada, dünya
siyasetine yön veren, ekonomide önemli bir role sahip olan stratejik araç olarak görülen STK‟ların dıĢ
ticaret politikasındaki iĢlevi üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: KüreselleĢme, Sivil toplum Örgütleri, dıĢ ticaret politikası, Hukuk
THE EFFECTS OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS ON FOREIGN TRADE
POLICY
ABSTACT
Globalization is considered as a process of transformation in which the national cultures become the
global village where the borders of economies are eliminated. The concept of global economy is an
ideal type considered as the economic success model in which competition is eliminated. This
strategic paradigm aims to co-operate with others in the dominant world in the global economy and to
integrate around common interests instead of producing hostile strategies. Thanks to fast-growing
technology, the contributions of a nation to the economy, science and education are rapidly spreading,
legal sanctions are determined by global actors and nation states are forced to impose sanctions The
aim of this research is to determine the effects of non - governmental organizations on foreign trade.
For this purpose, this study will focus on the function of the NGOs in the foreign trade policy, which
is seen as a strategic tool that has an important role in economy.
Keywords: Globalization, NGOs, foreign trade policy, Law
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ETKĠLĠ LĠDERLĠK VE DUYGUSAL ZEKÂ ĠLĠġKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ:
TÜRKĠYE VE AFGANĠSTAN ÜZERĠNDE AMPRĠK BĠR ARAġTIRMA
Belgin AYDINTAN
Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, belginaydintan@gmail.com
Neslihan KÜNYE
Dr. Öğr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, nkunye@gmail.com
Hamayoun GHAFOURZAY
Dr. Öğr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, hamayoun.ghafourzay@yahoo.com
ÖZET:
Yönetim alanında insan duygularının gözardı edildiği geleneksel yaklaĢımda insana yön veren ve onu
motive eden unsurlar, iĢin ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bir takım prosedürler ve
mesleki yeterlilikler olmaktaydı. Ancak devam eden süreçte yapılan çalıĢmalar (Bar-On (2006), “The
The Bar-On Model of Emotional- Social Intelligence-ESI”, Goleman and Boyaztzis (2008), “Social
Ġntelligence and the Biology of Leadership”) kiĢiyi motive eden ve dolayısıyla baĢarıya ulaĢtıran en
önemli hususlardan birinin insanın duygusal yapısı olduğu ortaya çıkmıĢtır. Neden duygusal zekâ
etkili liderlik için bu kadar önemlidir? Robbins ve Judge (2015), duygusal zekânın savunucularının;
duygusal zekâya sahip olmayan kiĢinin çok iyi bir eğitime, yüksek derecede analitik zekâya, geniĢ
vizyona ve sınırsız sayıda güzel fikirler üreten özelliklere sahip olsa da büyük lider olamayacaklarını
iddia etmekte olduğunu ifade etmiĢtir. Burada liderliğin özelliklerine bakıldığında liderin kiĢisel ve
akademik becerilerinin yanında duygu yapısının da incelenmesi etkin bir lider olabilmesi açısından
önem arzetmektedir.
Son yıllarda yönetim alanında yapılan çalıĢmalarda (Palmer v.d. (2001) "Emotional Ġntelligence and
Effective Leadership", McKeown ve Bates (2013) “Emotion Ġntelligent Leadership Findings from
Study of Public Library Branch Managers in Northern Ireland”, Riggio ve Reichard (2008) “The
Emotional and Social Ġntelligences of Effective Leadership. An Emotional and Social Skill
Approach”) duygusal zekânın liderlik üzerindeki etkileri incelenmiĢ ve duygusal zekânın baĢarılı
liderlik üzerinde etkisi olduğu ve yüksek duygusal zekâya sahip bireylerin daha iyi performans
gösterdiği ileri sürülmüĢtür. Literatürde duygusal zekâ ve liderlik arasındaki çalıĢmalarda “etkili
liderlik” kavramı liderlik türlerinin çerçevelenmesinde yaĢanan bir takım belirsizliklerden dolayı pek
fazla ele alınmamıĢtır. Bu bağlamda çalıĢmanın amacını duygusal zekâ ile etkili liderlik arasındaki
iliĢkinin ülkelerarası farklılıklar açısından incelenmesi oluĢturmaktadır. Bu amaçla Afganistan ve
Türkiye‟de kolayda örneklem yöntemiyle seçilen çalıĢanlar üzerinde amprik bir araĢtırma yapılmıĢtır.
ÇalıĢmada duygusal zekâ modellerine, etkin liderlik özelliklere yer verilmiĢ olup karĢılaĢtırmalı olarak
etkin bir literatür taraması yapılmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi
kullanılmıĢtır. Duygusal zekânın ölçülmesinde Cook vd. (2012) tarafından geliĢtirilen “Emotional
Ġntelligence” ölçeğinden ve etkili liderlik düzeyinin ölçülmesinde Bass ve Avolio (1996) tarafından
geliĢtirilen “Multifactor Leadership Questionnaire - MLQ” ölçeğinden faydalanılmıĢtır.
Bu çalıĢma, etkili liderlik üzerinde duygusal zekânın anlamlı bir etkisi vardır hipotezinden yola
çıkılarak gerçekleĢtirilmiĢ olup veriler SPSS 11.5 istatistik programından yararlanılarak analiz
edilmiĢtir. Analiz neticesinde elde edilen bulgular ve politik önermeler çalıĢmanın ilerleyen
kısımlarında verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, Etkili Liderlik, Liderlik
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN EFFECTIVE LEADERSHIP AND
EMOTIONAL INTELLIGENCE: AN EMPIRICAL RESEARCH ON TURKEY AND
AFGHANISTAN
ABSTRACT
In the classical management approach, the human emotions were undervalued and ignored and
focused on some elements with monetary incentives which directed and motivated workers on when
and how to do their jobs. But in behavioral management approach, the non-monetary incentives were
found more effective on worker‟s behaviors than others. In further studies (Bar-On (2006), “ The Bar2-4 Kasım 2018 – ŞANLIURFA
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On Model of Emotional- Social Intelligence-ESI”, Goleman and Boyaztzis (2008), “Social
Ġntelligence and the Biology of Leadership”), one of the most important issues in terms of motivating
people has emerged as the emotional structure of human being. Why is EI so critical to effective
leadership? Advocates of EI argue that without it, a person can have outstanding training, a highly
analytical mind, a compelling vision, and an endless supply of terrific ideas but still not may not be a
great leader. This may be especially true as individuals move up in an organization (Robbins and
Judge, 2015). To be an effective leader it is important to explore the leader's personal and academic
skills as well as the emotional intelligence which becomes a measure for identifying effective
leadership and a tool for developing effective leadership skills.
In recent years (Palmer et.al. (2001) "Emotional Ġntelligence and Effective Leadership", McKeown &
Bates (2013) “Emotion Ġntelligent Leadership Findings from Study of Public Library Branch
Managers in Northern Ireland”, Riggio & Reichard (2008) “The Emotional and Social Ġntelligences of
Effective Leadership. An Emotional and Social Skill Approach”), the effects of emotional intelligence
on leadership have been studied and it has been suggested that emotional intelligence has a positive
impact on successful leadership, also individuals with high emotional intelligence perform better than
others. There are many studies examining the relationship between emotional intelligence and
leadership. However, the concept of effective leadership and framing the types of leadership have not
been dealt with much. In this context, the aim of this study is to explore the relationship between
emotional intelligence and effective leadership. For examining the mentioned goal this study was
carried out on both private and public sectors such as education (university), banking, defense and
health in Turkey and Afghanistan. In this study, emotional intelligence models, effective leadership
characteristics are briefly discussed and a comparative literature review has been made. The survey
method was used as a data collection tool. Emotional intelligence was assessed by the emotional
intelligence scale developed by Cook et.al. (2012) and effective leadership was measured by
Multifactor Leadership Questionnaire-MLQ developed by Bass & Avolio (1996). With “The
emotional intelligence has a positive impact on effective leadership hypothesis”, gathered data was
analyzed by SPSS 11.5 statistical program to test the proposed hypothesis. The findings of the analysis
and the recommendations can be seen in the following sections of the study.
Key Words: Emotional Intelligence, Effective Leadership, Leadership
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TÜRKĠYE’NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÇIKMAZI: GÜMRÜK BĠRLĠĞĠ ANLAġMASI
ÇERÇEVESĠNDE DEĞERLENDĠRMELER
Sema AY
Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, DıĢ Ticaret Bölümü,
semay@uludag.edu.tr
ÖZET:
Gümrük Birliği (GB) AnlaĢması ile Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasında serbest ticaretin önündeki
engellerin kaldırılması sonucu, Türkiye‟nin en büyük ticaret ortağı olan AB ile ticari iĢlemlerin
hacminde artıĢlar kaydedilmiĢtir. Türkiye‟nin AB‟ye sanayi ürünleri alanında serbest ticaret
yapabilmesi için AB‟nin hukuki standartlarına uygun üretim yapması gerekliliği dolayısıyla Türkiye
AB müktesebatına uyum sağlayan gerekli hukuki düzenlemeleri de gümrük birliği kapsamında
gerçekleş tirmiş tir. Bu durum Türk mallarının daha kaliteli ve uluslararası alanda rekabet edebilir
olmasını sağlamış tır . Hal böyle olunca , GB‟nin ticaret hacmi ve üretim kalitesi bakımından hem AB
hem de Türkiye için karlı olduğu görülmektedir.
GB ile ilgili değerlendirmeler yapılırken AB‟ye tam üye olmadan GB AnlaĢması imzalayan tek ülke
olarak Türkiye için GB Anlaş ması‟nın , Türkiye ile AB arasında tam üyelik yolunda bir geçiş aş aması
olması yani serbest ticaret yapılmasından çok Türkiye‟nin AB‟nin standartlarına uygun üretim
yapması ve ileride tek pazara sorunsuz uyum sağlaması amacı göz ardı edilmemelidir . Halbuki GB
sonrası geçen 22 yılda Türkiye-AB tam üyeliği konusunda ilerleme kat edilememiş tir . Buna ek olarak
AB içerisindeki bazı ülkelerin Türkiye‟nin tam üyeliğine karş ı çıkarak “Stratejik Ortaklık”ı tercih
ettiği bilinmektedir.
Diğer taraftan geliş mekte olan ekonomilerin hızla büyüdüğü , üretimin geliş miş ülkelerden bu ülkelere
kaydığı, uluslararası sermaye hareketlerinin hızla arttığı bir süreçte , Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
aracılığıyla çok taraflı se rbest ticaret anlaş maları denenmiş
, fakat sonrasında beklenen verim
alınamayınca GB yetersiz bir ticaret anlaĢması olmaya baş lamış tır . Bu bağlamda AB de birlik dıĢı
ülkelerle bir çok ticaret anlaĢması yapmaya baĢlamıĢtır. AB‟nin farklı ülkelerle Serbest Ticaret
AnlaĢmaları imzalaması ve müzakere sürecinin üye ülkeler adına AB Komisyonu tarafından
yürütülmesi fakat Türkiye‟nin tam üye olmamasından dolayı müzakerelerde Türkiye çıkarlarının
Komisyon tarafından temsil edilmemesi, Türkiye‟nin bu ülkelerle serbest ticaret anlaş ması
müzakerelerinde konumunu zayıflatmıĢtır.
Sonuç olarak, GB AnlaĢmasının Türkiye‟nin tam üyeliğine yönelik daha verimli iş lemesi için revizyon
edilmesi gerektiği düĢünülmektedir. Bu düĢünceden hareketle çalıĢmada, Türkiye için çıkmaz hale
gelen AB tam üyeliğine yönelik çözüm önerileri geliĢtirmek amaçlanmaktadır. Söz konusu amaç
doğrultusunda çalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde, Türkiye ve AB arasındaki GB
AnlaĢması süreci ve yol açtığı ticari ve ekonomik geliĢmeler aktarılmaktadır. Ġkinci bölümde, dünyada
ekonomik entegrasyonların kapsamında meydana gelen değiĢikliklere değinilerek Türkiye-AB
arasındaki GB AnlaĢmasının revize edilmesi gerekliliği nedenleri ortaya koyulmaya çalıĢılmaktadır.
ÇalıĢma, AB‟ye tam üyelik doğrultusunda GB revizyon önerilerinin yer aldığı sonuç bölümü ile son
bulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Entegrasyonlar, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği, Gümrük Birliği
Revizyonu.
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TÜRKĠYE’DE ĠġSĠZLĠĞĠN NEDENLERĠ: ĠSTĠHDAM POLĠTĠKALARI ÜZERĠNE BĠR
DEĞERLENDĠRME
Sema AY
Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, DıĢ Ticaret Bölümü,
semay@uludag.edu.tr
ÖZET:
ĠĢsizlik, ülkelerin sosyo-ekonomik durumlarına göre farklılık gösterse de çoğu ülkenin önemli
sorunlarından bir tanesini oluĢturmaktadır. Bu sorunun hafifletilmesi hatta mümkünse ortadan
kaldırılması, en büyük amaçlardan bir tanesidir. Çünkü birçok sorunun kaynağı ve destekleyicisi,
iĢsizliktir. Standart tanımlara göre iĢsizlik, genel olarak piyasadaki ücret düzeyinde çalıĢma istek ve
gücünde olup iĢ arandığı halde iĢ bulunamaması durumu olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir
kiĢinin iĢsiz sayılabilmesi için bir iĢte çalıĢmıyor olması, i arıyor olması ve cari ücret düzeyinde
kendisine bir iĢ teklif edildiğinde bu teklifi kabul edecek olması gerekmektedir. ĠĢsizlik oranı ise
ekonomideki iĢsiz sayısının, iĢgücü sayısına oranlanması ile elde edilmektedir.
ĠĢgücü piyasalarının önemli göstergelerinden diğeri olan istihdam, dar anlamda, emek faktörünün
üretim sürecine dahil edilmesi iken geniĢ anlamda, tüm üretim faktörlerinin üretim sürecine katılması
anlamına gelmektedir. ÇalıĢanlar açısından, herhangi bir iĢte ücret, maaĢ vb. karĢılığı iĢgücünün o
iĢverenin iĢine tahsis edilmesi, iĢverenler açısından ise bir bedel karĢılığı çalıĢana çalıĢma imkânı
sağlanması istihdam olgusuna iĢaret etmektedir. Kısaca, istihdam ve iĢsizlik, aynı gerçeğin iki farklı
fakat birbirini tamamlayan ayrılmaz parçalarıdır. Hangisi ele alınırsa alınsın, diğerinden
bahsedilmeden istihdam politikalarının incelenmesi ve sonuçlandırılması mümkün değildir. Ġstihdam,
uygulanan politikalar sonucu ulaĢılmak istenen hedefi, iĢsizlik ise kaçınılmak istenen tarafı
oluĢturmaktadır.
Türkiye, 1960‟lardan beri hemen her dönem görülen yüksek iĢsizlik oranlarıyla mücadele etmek
zorunda kalan bir ülkedir. Özellikle 1980‟lerden sonra, küreselleĢme ve teknolojik ilerleme nedeniyle
artmaya baĢlayan iĢsizlik, 1990'larda evrensel ölçülere göre yüksek sayılan düzeylere ulaĢmıĢtır. 2001
kriziyle birlikte, iĢsizlik daha da derinleĢmiĢ ve kriz sonrası istihdamdaki toparlanma ekonomik
büyümedeki toparlanmanın aksine çok yavaĢ ve sınırlı olmuĢtur. Hızlı nüfus artıĢı, eğitim
politikasındaki sorunlar, yatırım yetersizliği ve ekonomik istikrarsızlık gibi nedenler bu sorunun daha
da aĢırlaĢmasına neden olmuĢtur.
Ülke ekonomilerinde, iĢsizliğin azaltılması ve istihdam olanaklarının artırılması öneminden hareketle
yapılan bu çalıĢmanın temel amacı, Türkiye‟de iĢsizlik sorunun nedenlerini ortaya koymak, soruna
yönelik uygulanan politikaları tartıĢmak ve iĢsizlik sorununu gidermek için hangi istihdam
politikalarının daha uygun olacağını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalıĢmada öncelikli olarak,
Türkiye‟deki iĢsizlik nedenleri, konu ile ilgili literatür araĢtırması çerçevesinde ortaya konulmaktadır.
Daha sonra, 1960 yılından günümüze kadar Türkiye‟de iĢsizliğin azaltılması ve istihdam olanaklarının
artırılmasına yönelik uygulanan politikalar incelenerek bu politikaların ne derece etkin olabildikleri
tartıĢılmaktadır. Son kısımda ise genel bir değerlendirme yapılmakta ve çalıĢma, önerilerin sunulması
ile sona ermektedir.
Anahtar Kelimeler: ĠĢsizlik, Ġstihdam, ĠĢsizlik Nedenleri, Ġstihdam Politikaları
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YENĠ BĠR ĠġLETME FONKSĠYONU OLARAK Ġġ ANALĠTĠĞĠ
Sait Yüksel KAYGUSUZ
Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi, ĠĠBF, ĠĢletme Bölümü, skaygusuz@uludag.edu.tr
YeĢim KAYGUSUZ
Dr. Öğretim Görevlisi, Uludağ Üniversitesi, SBMYO, DıĢ Ticaret Bölümü, y.kaygusuz@uludag.edu.tr
ÖZET
Büyük veri ve iĢ analitiği günümüzde firmaların karar verme süreçleri, stratejik analizleri ve geleceğe
yönelik tahminleri üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Firmalar, bir günde milyonlarca veriyi
toplamakta, satın almakta, oluĢturmakta, belirli bir süreçten geçilmekte ve analiz etmektedir.
Firmaların bunları yapmalarının temel nedeni rekabetçi olabilmek ve ayakta kalabilmektir.
Veri günümüzün petrolü gibidir, rafine edilmesi gerekir ki bu büyük bir uğraĢ gerektirir. Büyük veri,
rekabetin yönünü belirleyen stratejik bir varlıktır. Bu varlığı firma amaçları doğrultusunda etkin olarak
kullanmak da iĢ analitiğinin görevidir.
Muhasebe sistemlerinde üretilen ve raporlanan iĢlemler biçimlendirilmiĢ ve satır ve sütun halinde
özetlenmiĢtir, statik ve geçmiĢe odaklıdır. Büyük verinin geliĢimi yönetim muhasebesinin görev
alanını değiĢtirmiĢtir. Büyük veri ile yönetim muhasebesinin klasik görevleri yeni bir boyut
kazanmıĢtır. Bu yeni görevi yerine getirmek için yeni araçlar ve yöntemler kullanılacaktır.
Yönetim muhasebesi bünyesinde, bu yeni alanlarda yönetimin görev ve amaçları ile iliĢkili yeni bir
sistem kurmak gerekmektedir. Bu sistemde iĢ analitiğinin bileĢenleri kullanılmalıdır.
ĠĢ analitiği, firma yöneticilerine gerçekçi kararlar almasını yardım etmek amacı ile verileri, bilgi
teknolojilerini, sayısal yöntemleri, matematiksel ve yazılıma dayalı modelleri kullanan yeni bir iĢletme
fonksiyonudur. ĠĢ analitiği ile veriler damıtılmıĢ verilere dönüĢtürülür. Amaç, firma yöneticilerine
karĢılaĢtığı sorunların çözümüne yönelik araç ve yöntemler geliĢtirmek ve yönetimin kullanımına
sunmaktır.
ĠĢ analitiği belirli araçlar kullanmaktadır. En yaygın olarak kullanılan araç, Excel ve Excel eklentileri
(add-in) olup bunların dıĢında Minitab ve Matlab gibi ticari paket programlar ve R ve Pyhton gibi açık
uçlu kodlama programları kullanılmaktadır.
Bu tür araçlar ve yöntemler, firmaların tedarik zincirinin her aĢamasında kullanılmaktadır. Tedarik
sürecinden baĢlayıp tahsilat sürecine kadar geçen her aĢamada iĢ analitiği araç ve yöntemleri
kullanılabilmektedir.
Farklı analitik türleri vardır ve bunların kullanılması ve anlaĢılmasının için firmada bir alt yapının
oluĢturulması gerekir ve genel olarak üç farklı grupta sınıflandırılmaktadır:
1.
Tanımlayıcı analitik,
2.
Tahminci analitik ve
3.
Yönlendirici analitik.
Bu sınıflandırmada aslında mevcut durumun tanımlanması için tanımlayıcı istatistik, gelecekte olması
gereken konum için tahmin ve gelecekte olmak için en etkin kararların nasıl verileceğine iliĢkin de
yönlendirici analitik kullanılmaktadır. ĠĢ analitiği süreci birbirini izleyen ve tamamlayan üç temel
bileĢenden oluĢur.
Anahtar Kelimleler: Büyük Veri, ĠĢ Analitiği, Muhasebe, Yönetim Muhasebesi
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KENTLEġME, GÜVEN, DAYANIġMA KAVRAMLARI BAĞLAMINDA SOSYAL
SERMAYE VE MUSAHĠPLĠK GELENEĞĠNĠN ANALĠZĠ
Elif KARAKURT TOSUN
Doç.Dr. Uludağ Üniversitesi, ekarakurt@uludag.edu.tr
ÖZET:
Kent; farklı kültürlerden ve farklı sosyo-ekonomik koĢullardan gelen kiĢilerin yaĢamlarını
sürdürdükleri coğrafi bir mekândır. Bu mekânsal yapıda; farklı özelliklere sahip kentlilerin bir arada
yaĢamalarında, kentsel huzurun ve barıĢın sağlanmasında sosyal sermaye önemli bir bileĢendir. Fakat
21. yüzyılda kentlerde farklı toplumsal sınıfların yaĢam alanlarının birbirlerinden kesin çizgilerle
ayrıldığı ve bireyler arasındaki iletiĢimin dolayısıyla güven duygusunun zayıfladığı
gözlemlenmektedir. Bu durum sürdürülebilir bir kentsel yaĢamın önündeki en önemli problemlerden
birisidir.
Sürdürülebilir bir kentsel yaĢamın sağlanabilmesi; kentteki bireyler arasında güven, iĢbirliği ve
iletiĢim ağlarının canlandırılmasıyla mümkün olabilecektir. Toplumdaki bireyler arasında güven ve
iĢbirliği bağlarının oluĢmasına temel hazırlayan ve bunun devamlılığını sağlayan bir takım
mekanizmalar bulunmaktadır. Bu mekanizmalardan bir kısmı gönüllülük esasına dayan sivil toplum
oluĢumları, akrabalık – arkadaĢlık iliĢkileri, hemĢehri temelli yapılanmalar, komĢuluk kurumu, din
temelli mekanizmalar, vb. Ģeklinde çok çeĢitlidir. Toplumsal yapıda bireyler arasındaki bağları
güçlendirecek kurumların sayısının artması huzurlu, güvenli ve dolayısıyla sürdürülebilir bir yaĢama
hizmet edecektir.
Bu çalıĢmada sosyal sermaye literatüründe kendisine çok az yer bulabilen din temelli bir bağ olan
musahiplik geleneği irdelenmiĢtir. Musahiplik geleneğinin bir sosyal sermaye bileĢeni olarak kabul
edilip edilemeyeceği çalıĢmanın temel sorunsalıdır. Musahiplik geleneği, Alevi inanıĢının geçmiĢten
günümüze kadar devam eden en sağlam iĢbirliği ve dayanıĢma mekanizmasıdır. Musahiplikle birlikte
birey kendisi dıĢında, mensubu olduğu aileyi de bir ömür boyu etkiler; her koĢulda musahibi olan
kardeĢine yardım etmekle yükümlü kılınır. Böylece musahiplik bağı ile bağlanan bireyler mensubu
olduğu ailenin ve toplumun dıĢında ayrıca musahibi olduğu aile ile de derin bağlar kurarak toplumsal
yapıda kendini daha güvenli hisseder. Böylece sosyal sermayenin bireye; dıĢ dünya iliĢkisinde, içinde
yer aldığı topluluktan aldığı güç – özgüvenle dıĢ dünya ile köprü kurabilme yetisini sağlama gücü
musahiplik sistemi ile de sağlanmaktadır.
ÇalıĢma kapsamında öncelikle kentleĢme süreçlerinde bireyler arasında kaybolan güven ve iĢbirliği
sorunsalı kentsel mekân – iliĢkiler temelinde irdelenecektir. Ġkinci olarak toplumsal yapıda bireyler
arasında iĢbirliği ve güveni tesis etme sürecinde akademik literatürde önemli bir yere sahip olan sosyal
sermaye olgusu ele alınacaktır. Daha sonra ise, Alevilik sistemi içindeki en önemli kurumlardan olan
musahiplik olgusunun dini bir yükümlülükten öte bireyler arasındaki iliĢkinin Ģekillenmesi sürecindeki
rolü ve sosyal sermaye olgusunun bileĢeni olma fonksiyonu ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: kentleĢme, güven, sosyal sermaye, Alevilik, musahiplik geleneği.
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ġEHRENGĠZLERĠN PERSPEKTĠFĠNDEN 15. VE 16. YÜZYILLARDA OSMANLI
ġEHĠRLERĠNDE MEKÂNSAL VE KÜLTÜREL YAPININ TASVĠRĠ
Elif KARAKURT TOSUN
Doç.Dr., Uludağ Üniversitesi, ekarakurt@uludag.edu.tr
ÖZET:
ġehir; sürekli toplumsal geliĢme içinde bulunan ve toplumun, yerleĢme, barınma, gidiĢ-geliĢ, çalıĢma,
dinlenme, eğlenme gibi gereksinimlerinin karĢılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraĢılarda
bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komĢuluk birimlerinden
oluĢan yerleĢim birimidir. Tarih içinde çeĢitli nedenlerle taĢıdıkları anlamlar ve fonksiyonları sürekli
olarak değiĢikliğe uğramıĢtır.
Tarihsel perspektifte geçirmiĢ olduğu değiĢimler, Ģehirlere bir karakter kazandırmaktadır. Bu
karakterin bir yansıması olarak bazı Ģehirler ruhani şehir, ulu şehir, gönüllerin şehri, vb. Ģeklinde
adlandırılmaktadır. ġehirlere yüklenen bu anlamlandırmalar; mekânın dönüĢümünde, Ģehirli bireylerin
iliĢkilerinde izlenirken bazı durumlarda bir yazarın romanındaki tasvirlerde bazı durumlarda bir Ģairin
beyitlerinde ortaya konmaktadır. Edebi eserler yoluyla Ģehir tarihinin yazıya geçirilmeyen birikimi
gelecek kuĢaklara aktarılır.
ġehirlerin geçmiĢ ve günümüz koĢullarındaki yapısı arasında köprü kurarak geleceğe iliĢkin perspektif
geliĢtirilmesi sürecinde bir edebi eser türü olarak Ģehrengizler, bu çalıĢmanın temel enstrümanı olarak
ele alınmıĢtır. ġehrengizler bir Ģehrin güzellerini veya güzelliklerini tasvir eden eserlerdir. Bu
eserlerde Ģehrin özelliklerinin yanında, dönemin toplumsal hayatından da kesitler yer almaktadır.
ġehirlerin analizinde Ģehrengiz türünün seçilmesinin sebebi; Ģehrengizlerin doğrudan tek bir Ģehrin
mimari eserlerini, kültürel yapısını, Ģehirde tanık olunan olaylarını ve kiĢilerini ele almıĢ olmalarıdır.
Türk edebiyatına özgü bir tür olarak kabul edilen Ģehrengiz tarzı edebi eserler, doğrudan bir Ģehrin
ismi ile yazılmaktadır ve o Ģehirle ilgili önemli bilgileri içermektedir. ġehrengizlerde mekân, insan ve
toplum vardır. Mekân, bazen teĢhis sanatıyla canlandırılır; tarihiyle ele alınır. Bu canlandırmalarda
hayalî ve gerçek unsurlar yan yana bulunabilir. Ayrıca bireylerin kiĢisel hayatlarına ve/veya sosyal
hayata iliĢkin temalara yer verilir. Bu sayede dönemin sosyal hayatına, insan - mekân etkileĢimine,
mekânların maddî ve manevî büyüklüklerine, ayrıca dönemin değer yargılarına ulaĢmak mümkündür.
Bu çalıĢmada Osmanlı Devleti‟ne baĢkentlik yapmıĢ olan Bursa, Edirne ve Ġstanbul ile ilgili olarak
yazılmıĢ Ģehrengizlerden hareketle bu üç Ģehrin mekânsal ve kültürel yapısı irdelenecektir. Öncelikle
Bursa, Edirne ve Ġstanbul Ģehirleri ile ilgili yazılan Ģehrengizler tespit edilecektir. Bu Ģehrengizler
içinde ise Bursa, Edirne ve Ġstanbul Ģehirlerinin mekânsal ve kültürel yapılarının ele alındığı beyitler
üzerinden çalıĢma Ģekillendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: ġehrengiz, Osmanlı Devleti, Bursa, Edirne, Ġstanbul, mekânsal yapı, kültürel
yapı
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TÜRKĠYE’DE GÜNEġ ENERJĠSĠ VE LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNDE UYGULAMA
ÖRNEKLERĠ
AyĢegül TAġÇIOĞLU
Öğr.Gör., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, atascioglu@mehmetakif.edu.tr
Hilal YILDIRIR KESER
Doç.Dr., Bursa Teknik Üniversitesi, hilal.yildirir@btu.edu.tr
ÖZET
Mevcut enerji üretim kaynaklarının hızla tükenme eğilimi içine girmesi, hammadde fiyatlarının
artması, çevreye ve insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkileri, kullanımlarındaki bir takım zorluklar,
son yıllarda yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde yapılan çalıĢmaları arttırmıĢtır.
Yenilenebilir enerji teknolojileri içerisinde, her ne kadar pahalı da olsa, tasarım ve kurulum açısından
en kolay teknoloji güneĢ enerjisinin bir uygulaması olan fotovoltaik teknolojidir. Fakat asıl üstünlüğü,
çevreyi kirletmeyen, çevre dostu ve bakım maliyeti düĢük bir teknoloji olmasından
kaynaklanmaktadır. GüneĢ enerjisi kullanımı tüm dünyada ve ülkemizde son dönemde yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımındaki artıĢla birlikte oldukça artmıĢ ve bu konuda en büyük payı çatılar
almıĢtır. GüneĢ enerjisinin Avrupa‟daki baĢlangıç noktası olan Almanya ve Ġtalya‟da hali hazırda
bulunmakta olan kurulu tesislerin %50‟den fazlasının çatılarda olduğu düĢünülürse, çatılar güneĢ
enerjisi kullanımının artıĢında önemli bir yer arz etmektedir. Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle sahip
olduğu güneĢ enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre Ģanslı durumdadır. Türkiye'nin en fazla
güneĢ enerjisi alan bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi olup, bunu Akdeniz Bölgesi izlemektedir.
Son dönemde güneĢ enerjisinin dünyada ve Türkiye‟de yoğun olarak kullanıldığı sektörlerden biri
lojistik sektörü olmuĢtur. Özellikle lojistik depoların çatılarında kurulan güneĢ enerjisi sistemleri ile
lojistik maliyetlerde önemli düĢüĢler yaĢanmakta, bu durum firmaların rekabet gücünü arttırmaktadır.
Bununla birlikte güneĢ enerjisinin taĢımacılık faaliyetlerinde de kullanılmaya baĢlandığı, güneĢ
enerjisi ile çalıĢan karayolu taĢıtları ve yük gemilerinin arttırılmasına yönelik ar-ge çalıĢmalarının
olduğu bilinmektedir. Ayrıca taĢıma altyapısını güçlendiren güneĢ enerjili otoyollar ile lojistik
süreçlerin iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapılmakta, bu uygulamalar yaygınlaĢmaktadır.
ÇalıĢmada bu kapsamda yenilenebilir enerji çeĢitleri arasında en ilgi çekenlerden bir tanesi olan güneĢ
enerjisi, onu kullanarak elektrik enerjisi üreten fotovoltaik teknolojisine değinilecek, sonrasında
Türkiye ve Dünya‟daki mevcut durum ortaya konulacaktır. Son olarak ise Lojistik sektöründe güneĢ
enerjisinin kullanımı ile dünyada ve Türkiye‟de uygulama örneklerine yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: GüneĢ Enerjisi, Lojistik, GES, Depo Sistemleri
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1999-2016 YILLARI ARASI TÜRKĠYE’DE CEPTEN YAPILAN SAĞLIK
HARCAMALARININ ANALĠZĠ
Dilek ġENEL
Öğr.Gör., Pamukkale Üniversitesi dsenel@pau.edu.tr
Ayça KARAHAN
Öğr. Gör., Pamukkale Üniversitesi, akarahan@pau.edu.tr
ÖZET
Gerek ülkemizde gerekse dünyada sağlık hizmetlerinin bir kısmı özel sektör tarafından, diğer bir kısmı
ise sosyal devlet anlayıĢı minvalinde devlet tarafından sunulmaktadır. Vergi gelirleri, sosyal sağlık
sigortaları, özel sağlık sigortaları ile birlikte cepten yapılan sağlık harcamaları da sağlık hizmetlerinin
finansmanında kullanılan yöntemlerden biridir. Cepten yapılan sağlık harcaması, sağlık hizmetinden
yararlanabilmek adına bireylerin ve/veya hanehalkının yapmıĢ oldukları ödemeleri ifade etmektedir.
Cepten yapılan sağlık harcamalarının yüksekliği, bireylerin ve/veya hanehalkının bütçelerinden sağlık
hizmetine fazladan para ayırmaları anlamını taĢımaktadır. Bu harcamaların düĢük olması ise bireylerin
ve/veya hanehalkının, bu tüketim grubuna daha az kaynak ayırması gerektiğini, devletin sağlık
hizmetini üstlendiğini göstermektedir.
Bu çalıĢma, cepten yapılan sağlık harcamalarının yıllar itibariyle durumunu ortaya koymak maksadı
ile yapılmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) verileri kullanılmıĢtır. ÇalıĢma
neticesinde; Türkiye‟de 1999 ile 2016 yılları arasında toplam sağlık harcamalarının arttığı
belirlenmiĢtir. 1999 yılında devlet bütçesinden karĢılanan toplam sağlık harcamalarının, toplam sağlık
harcamalarına oranı %61,1 iken, 2016 yılından devlet bütçesinden karĢılanan toplam sağlık
harcamalarının, toplam sağlık harcamalarına oranı %78,5 olarak belirlenmiĢtir. Bu sonuç, yıllar
itibariyle devlet bütçesinden karĢılanan toplam sağlık harcamalarının payının yükseldiğini
göstermektedir. Özel sektörün toplam sağlık harcamalarındaki payı incelendiğinde ise, 1999 yılında
özel sektörün toplam sağlık harcamaları içindeki payı, %38,9 iken, 2016 yılında özel sektörün, toplam
sağlık harcamaları içindeki payı %21,5‟e gerilemiĢtir. Ayrıca cepten yapılan sağlık harcamalarının
yıllar itibariyle analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Cepten yapılan sağlık harcamalarını bulmak için, hanehalkı
toplam sağlık harcamaları, toplam sağlık harcamalarına bölünmek suretiyle saptanmıĢtır. Yapılan
analizler çerçevesinde, 1999 yılında cepten yapılan sağlık harcamaları %29,1 iken, 2016 yılında bu
oran %16,3‟e gerilemiĢtir. Bu gerileme, sağlık hizmetlerinin finansmanında devletin daha etkin bir rol
üstlendiğini göstermektedir. Bunlara ek olarak, toplam sağlık harcamalarının, Gayri Safi Yurtiçi
Hasılaya oranı incelenmiĢtir. Bu kapsamda toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payına
bakılmıĢtır. 1999 yılında toplam sağlık harcamalarının GSYĠH içindeki payı %4,8 iken, 2016 yılında
bu oran %4,6‟ya gerilemiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Cepten yapılan Sağlık harcamaları, Toplam Sağlık Harcamaları, TÜĠK Verileri
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PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF MODERN EDUCATION IN CHINA
Zhi HUAN
Minzu University of China
ABSTRACT:
It should be immediately emphasized that the common term “problem” is at least two-digit. It is used
both to name private and many, routinely interrogative situations, as well as to denote something
significant, controversial, debatable and truly unknown, new - knowledge or mode of action. In order
to formulate and solve a problem in its second, or acceptable scientific sense, it is necessary to carry
out a comprehensive analytical-synthetic work, called psychology in psychology. Such a problem
requires an awareness, a subjective acceptance by the individual, because only in this case can the
actual thinking, exploratory, and research work be carried out in order to find an unknown solution.
Otherwise, there is neither the problem itself, nor, all the more, the work on its removal or some kind
of mitigation, relief, stage-by-stage resolution. Unfortunately, this is how the current state of many
traditional, as well as new issues related to the mass education of man in modern Russian society can
be characterized. It happens, however, and vice versa, when, it would seem, previously well-known
and generally clear ie clearly formulated questions, which already have a decent solution, are
transformed into pseudo-new, but very real and topical problems thanks to the active deeds of people.
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SAĞLIK PROFESYONELLERĠNĠN KADIN ĠġGÜCÜ ÖZELĠNDE ĠNCELENMESĠ
Ayça KARAHAN
Öğr.Gör., Pamukkale Üniversitesi, akarahan@pau.edu.tr
Dilek ġENEL
Öğr.Gör., Pamukkale Üniversitesi, dsenel@pau.edu.tr
ÖZET
Kadınların ülkemizde baĢta ailelerine maddi destek olmak için, sonrasında da ekonomik özgürlüklerini
elde etmek için çalıĢma hayatına atılmalarıyla birçok sektörde kadın iĢgücü ciddi oranda artmaktadır.
Ülkemiz nüfusunun yarısını kadınların oluĢturduğu dikkate alındığında, kadınların profesyonel
alanlarda iĢgücüne erkeklerle eĢit katılımı gerektiği düĢünülmektedir. Ancak, Küresel Cinsiyet
Uçurumu Raporu‟na göre ülkemiz cinsiyet eĢitsizliğinde 2017 yılında 140 ülke arasında 131. sırada
yer almaktadır. Kadın iĢgücü özelinde yapılacak araĢtırmaların bu eĢitsizlikleri kapamak için gerekli
çalıĢmalara yön vermek açısından önemli olduğu düĢünülmektedir. Bu bakımdan kadın iĢgücünün
çoğunlukta olduğu sağlık profesyonelleri ve sağlık sektöründeki kadın iĢgücü bu araĢtırmanın
konusunu oluĢturmaktadır. Sağlık profesyonelleri kavramı; Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO)
tarafından ISCO 08 (Internatıonal Standard Classıfıcatıon Of Occupatıons) sınıflamasında 22 numaralı
sınıflamayı içermektedir. Sağlık profesyonelleri tıp doktorlarını, hemĢire ve ebeleri, geleneksel ve
tamamlayıcı tıp profesyonellerini, paramedikal uygulayıcıları, veterinerleri ve diğer sağlık
profesyonellerini kapsamaktadır.
AraĢtırmada sağlık profesyonellerinin cinsiyetlerine, yaĢlarına, eğitim seviyelerine, doğum yerlerine
göre dağılımı kadın iĢgücü özelinde incelenmiĢtir. Bunlara ek olarak sağlık profesyonellerinin gelir
durumları ve iĢteki durumları (ücretli/yevmiyeli, iĢveren, kendi hesabına çalıĢan, ücretsiz aile iĢçisi
olarak çalıĢan) da cinsiyet özelinde incelenmiĢtir. AraĢtırma için Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK)
2016 yılı Hane Halkı ĠĢgücü Anketi mikro veri setlerinden yararlanılmıĢtır. TÜĠK‟dan elde edilen
veriler SPSS istatistik programı aracılığı analiz edilmiĢtir.
AraĢtırma neticesinde; araĢtırmaya konu olan ve Türkiye‟de faaliyet gösteren sağlık profesyonellerinin
yaklaĢık %65‟inin kadın, %35‟inin erkek olduğu, katılımcıların %56‟sının 31-50 yaĢ aralığında
bulunduğu, %90,5‟inin lisans ve üstünde bir eğitime sahip olduğu ve %96‟sının Türkiye doğumlu
olduğu sonucunda varılmıĢtır. Katılımcıların sektörel dağılımlarına bakıldığında %66‟sının kamu
sektöründe yer aldığı görülmüĢtür. Katılımcıların %45‟i asgari ücret ve altında bir gelire sahipken,
%32‟lik kısmı ise 3.001TL ile 5.000TL arasında bir gelire sahip bulunmaktadır. ĠĢteki durumlarına
bakıldığında ise, katılımcıların %90‟ı ücretli veya yevmiyeli olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiĢtir.
Bunlara ek olarak çalıĢmanın alt baĢlıklarında tüm bu veriler kadın iĢgücü özelinde incelenerek, erkek
iĢgücü ile arasındaki farklılıklar ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Kadın ĠĢgücü, Sağlık Profesyonelleri, TÜĠK, Hane Halkı ĠĢgücü Anketi Mikro
Veri Setleri
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KAYIT DIġI ĠSTĠHDAMIN ĠNCELENMESĠ: SAĞLIK PROFESYONELLERĠ ÜZERĠNE BĠR
ARAġTIRMA
Dilek ġENEL
Öğr. Gör., Pamukkale Üniversitesi, dsenel@pau.edu.tr
Ayça KARAHAN
Öğr. Gör., Pamukkale Üniversitesi, akarahan@pau.edu.tr
ÖZET
Kayıt dıĢı istihdam, kayıt dıĢı ekonominin bir sonucu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kayıt dıĢı
istihdama iliĢkin sorunlar, özellikle geliĢmekte olan birçok ülkenin, kısa sürede çözüme kavuĢturması
gereken sorunlarının baĢında yer almaktadır. Kayıt dıĢı istihdam, çalıĢanların gerekli kurum ve
kuruluĢlara hiç bildirilmemesi Ģeklinde ortaya çıkabileceği gibi, gün ya da kazanç olarak eksik
bildirilmesini Ģeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Kayıt dıĢı istihdama iliĢkin maruz kalınan kazanç
kaybı, devletin daha düĢük gelir elde etmesine, gelir dağılımının adaletsizliğine, iĢletmeler arasında
haksız rekabete neden olmaktadır. Bu nedenle hem ülkemizde, hem de uluslararası platformlarda kayıt
dıĢılık ile ilgili çeĢitli mücadele politikaları üretilmektedir. Kayıt dıĢılık ile ilgili mücadele
politikalarının oluĢturulmasında kimlerin daha yoğun kayıt dıĢı çalıĢtığı veya hangi kesimin daha fazla
kayıtlı çalıĢma içinde olduğunun tespiti önem arz etmektedir. Bu çalıĢma Türkiye‟de sağlık
profesyonellerinin kayıt dıĢı çalıĢma karĢısındaki durumunu incelemek üzere gerçekleĢtirilmiĢtir.
ÇalıĢma kapsamında, Türkiye Ġstatistik Kurumu 2016 yılı Hane Halkı ĠĢgücü Anketinden elde edilen
veriler kullanılarak, SPSS Ġstatistik Programı ile analiz edilmiĢtir. Uluslararası Standart Mesleki
Sınıflandırılmasına (ISCO-08) göre sağlık profesyonelleri; tıp doktorları, hemĢireler ve ebeler,
geleneksel ve tamamlayıcı tıp profesyonelleri, paramedikal uygulayıcılar, veterinerler ve diğer sağlık
profesyonelleri olmak üzere gruplandırmaktadır. Bu sınıflandırma neticesinde, sağlık
profesyonellerinin %35‟i erkek, %65‟i kadın olarak tespit edilmiĢtir. Örneklemin %90,5‟i lisans ve
üstünde bir eğitime sahiptir. Sağlık profesyonellerinin %65,6‟sı kamuda çalıĢmakta iken, %34‟ü özel
sektörde faaliyet göstermektedir. Öte yandan sağlık profesyonellerinin %90,2‟si ücretli veya yevmiyeli
olarak çalıĢtıkları belirlenmiĢtir. Ayrıca araĢtırma neticesinde, Türkiye‟de sağlık profesyonellerinin
%97,8‟inin kayıtlı çalıĢtığı tespit edilmiĢtir. Türkiye dıĢında doğanların (% 9,3), Türkiye‟de doğanlara
göre (%1,9) daha fazla kayıt dıĢı çalıĢtığı tespit edilmiĢtir. Ġlköğretim mezunları, lisans ve yüksek
lisans mezunlarına göre daha fazla kayıt dıĢı çalıĢmaktadır. Kısmi zamanlı sağlık çalıĢanlarının, tam
zamanlı sağlık çalıĢanlarına göre daha fazla kayıt dıĢı çalıĢtığı belirlenmiĢtir. Öte yandan sağlık
çalıĢanlarının gelir seviyeleri arttıkça, kayıt dıĢı çalıĢma eğilimleri azalmaktadır. YaĢ olarak
irdelendiğinde ise sağlık çalıĢanlarının, 50 yaĢına kadar, yaĢ arttıkça kayıt dıĢılıkları azalırken, 51 yaĢ
ve üzerinde kayıt dıĢı çalıĢmanın arttığı belirlenmiĢtir. YaĢ grupları arasında en fazla kayıt dıĢı
çalıĢma; 15-18 yaĢ aralığında kendini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kayıt DıĢı Ġstihdam, Sağlık Profesyonelleri, TÜĠK, Hane Halkı ĠĢgücü Anketi
Mikro Veri Setleri
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POSITION OF ADOLESCENTS IN FAMILIES AND RELATIONS WITH PARENTS
Azar ASHTIANI
Ms.D student, Sharif University of Technology, Iran
ABSTRACT
The main problem arising in adolescents is the problem of relationships with parents. In adolescence, a
child gets rid of child addiction and moves on to relationships that are based on mutual trust, respect,
and relative, but steadily growing equality. In most families, the process is painful and perceived as
defiant behavior. Adolescence is the time to test all family members for social, personal and family
maturity. It proceeds with crises and conflicts. During this period, all the hidden contradictions go out.
So begins the separation of the teenager from his parents, opposition to them. A child can become
rude, harsh, criticize parents and other adults. Previously, relatives did not notice much in the child,
they believed in the infallibility of their authority, and so it was as if they were toppled from the
pedestal. This happens because in the eyes of a teenager, a mother and father remain a source of
emotional warmth, without which he feels restless. They remain the power of punishments and
incentives, and role models that embody the best human qualities, and an older friend who can be
trusted with everything. But over time, these functions change places.
Keywords: adolescents, family, maturity, problems
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4-7 YAġ ÇOCUKLARIN AĠLE KONULU RESĠMLERĠNĠN DUYGUSAL YÖNLERĠ
Fazilet Merve KETENCĠ
Okul Öncesi Öğretmeni, Amasya, MEB, merveketenci@gmail.com
ÖZET
Bu çalıĢmada, 4-7 yaĢ arası çocukların „‟Aile‟‟ konulu resimlerinin duygusal yönleri incelenip bu
resimler aracılığıyla çocukların yetiĢtikleri aile içindeki iletiĢimleri hakkında ipuçları edinilmesi
amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada nitel veri toplama yöntemi kullanılmıĢtır. Bu araĢtırmada 4-7 yaĢ
arasındaki 31 çocuğun aile konulu resimleri incelenmiĢtir. Bu resimlerde kullanılan renkler, çizilen
figürlerin kâğıtta hangi yerlere ve hangi yönlere çizim yapıldığının seçimi, kullanılan insan ve doğa
figürleri, ev çizimi kriterleri göz önüne alınarak inceleme yapılmıĢtır. Bu amaçla çocukların
resimlerinde kullandığı renklerin psikolojik anlamları, kâğıtta sağ/sol, üst/alt ve orta kısma çizilen
figürlerin neler olduğu, resmedilen insan figürlerindeki vücut uzuvlarının eksik ya da abartılı çizilen
parçalarının varlığı, resmedilen aile bireyleri dıĢında resme dâhil edilen ya da aile içinde olup eksik
çizilen bireyin kimliği, kullanılan doğa figürleri, varsa çizilen ev figürlerinin detayları inceleme
yapılırken göz önünde bulundurulmuĢtur. Çizimlerden sonra yapılan psikolojik anlamlandırma
çalıĢmasının ardından aile ile yüz yüze görüĢmeler sağlanmıĢtır. Analiz edilen resimler ile ailelerle
yapılan yüz yüze görüĢmelerin ardından alınan dönütler tutarlılık göstermiĢtir. Çocukların
resimlerinde aile içindeki yaĢantılarını ifade etmeleri beklenmiĢtir. Elde edilen 4-7 yaĢ çocukların aile
konulu resimleri çizilen insan, doğa ya da nesnelerin detaylandırılarak bulguları betimsel analiz
yöntemi ile analiz edilmiĢtir. Bununla ilgili en önemli bulgular anne-baba ayrılıkları, kardeĢ
kıskançlığı ve aile içi Ģiddet olmuĢtur. Resimlerinde insan figürlerinin eksik ya da abartılı çizilen vücut
uzuvları; ev figürlerindeki pencere, kapı, perde, lamba vb. ;doğa figürlerinde ağaç, çiçek, bulut, güneĢ
vb. detaylar bu bulguların elde edilmesinde yardımcı olmuĢtur. Bu araĢtırma, resimleri incelenen
çocukların aile içi iletiĢimlerin hakkında detaylı ön bilgiler verip açıklayıcı olmaktadır. Bu sebeple
eğitimciler, psikolojik desteğe ihtiyacı olan çocukların farkında olup, ailelerini destek almaları
konusunda bilgilendirebilirler.
Anahtar kelimeler: Çocuk, Aile, Sosyal Çevre, Çocuk Resimler
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEġTĠREL DÜġÜNME STANDARTLARINA YÖNELĠK
GÖRÜġLERĠ
Okan SARIGÖZ
Dr. Öğr. Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, okan.sarigoz@gmail.com
ÖZET
EleĢtirel düĢünme, düĢünmeyi en ince ayrıntılarına kadar sentezleyerek veya analiz ederek
değerlendirmektir. EleĢtirel düĢünmede dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi
düĢünürken doğruların veya yanlıĢların farkına vararak düĢünceyi doğru ya da yanlıĢ durumlar
üzerinde odaklayabilmektir. EleĢtirel düĢünmede birey kendi içinde bulunduğu durumu veya kendi
yaptıklarının eleĢtirel olarak düĢünebileceği gibi baĢkasının içinde bulunduğu durumları da eleĢtirel
olarak düĢünebilir. Böylelikle eleĢtirel düĢünme ile meĢgul olan zihinler zamanla kendilerini düĢünsel
beceriler bakımından geliĢtireceklerinden bir problem ile karĢılaĢtıklarında problemi çok yönlü olarak
ele alıp düĢünerek en mantıklı veya en doğru Ģekilde çözümleyeceklerdir. EleĢtirel düĢünmenin beĢ
temel boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlar; Tutarlılık, eleĢtirel düĢünen bireyin düĢüncelerindeki
karmaĢıklıkların farkına varması ve bu karmaĢık durumları ortadan kaldırabilmesidir. Birleştirme,
eleĢtirel düĢünen bireyin farklı düĢünceleri varsa bunları bir çatı altında birleĢtirmesidir.
Uygulanabilme, eleĢtirel düĢünen bireyin düĢüncelerini baĢka bir model üzerinde uygulayabilmesidir.
Yeterlilik, eleĢtirel düĢünen bireyin, deneyimlerini ve ulaĢtığı sonuçları gerçekçi temellere
dayandırabilmesidir. İletişim kurabilme, ise eleĢtirel düĢünen bireyin düĢüncelerini etkili bir iletiĢimle
anlaĢılır bir biçimde paylaĢabilmesidir (Demirel, 1999; Facione vd., 2000: 21; Seferoğlu & Akbıyık,
2006). EleĢtirel düĢüncenin öneminin anlaĢılmasıyla beraber birçok ülke eleĢtirel düĢünme becerileri
eğitim öğretim ortamlarına da taĢımıĢtır. Bu nedenle ülkeler öğrencilerine ve öğretmenlerine eğitim
öğretimleri boyunca eleĢtirel düĢünme, objektif düĢünme ve üst düzey düĢünme gibi konularda teorik
ve uygulamalı dersler vermektedirler. Bu araĢtırmanın amacı, eğitim fakültelerinde okuyan öğretmen
adaylarının bazı demografik değiĢkenlere bağlı olarak eleĢtirel düĢünme standartları hakkındaki
görüĢlerini belirleyebilmektir. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, 2017-2018 öğretim yılı Mustafa Kemal
Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı farklı bölümlerde okuyan öğretmen adayları oluĢturmaktadır.
AraĢtırmada genel tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmada öğretmen adaylarının eleĢtirel düĢünme
standartlarını belirleyebilmek amacıyla Öğretmen Adaylarına Yönelik EleĢtirel DüĢünme Standartları
Ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, bayan öğretmen adayları ile erkek öğretmen adayları
arasında eleĢtirel düĢünme standartları bakımından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir görüĢ
farkının olmadığı yani eleĢtirel düĢünme standartları konusunda cinsiyete bağlı olarak öğretmen
adaylarının benzer görüĢlere sahip oldukları belirlenmiĢtir. Ayrıca araĢtırmada, öğretmen adaylarının,
çoğunlukla düĢünceleri ile ilgili dönütleri dikkate aldıkları, düĢüncelerini açıklarken karĢısındaki
kiĢinin düzeyini dikkate aldıkları, bir görüĢü kabul ederken sorgulamadan doğruluğuna inanmadıkları
ve düĢüncelerini oluĢtururken kaynağını sorgulamadan bilgiyi kabul etmedikleri gibi sonuçlara da
ulaĢılmıĢtır.
Anahtar kelimeler: EleĢtirel düĢünme, Üst düzey düĢünme, EleĢtirel düĢünme standartları, Öğretmen
adayı
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENMEYE YÖNELĠK ĠNANÇ
DÜZEYLERĠ
Okan SARIGÖZ
Dr. Öğr. Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, okan.sarigoz@gmail.com
ÖZET
Yapılandırmacılık bireyin önceden edinmiĢ olduğu bilgilerin üzerine yeni edindiği bilgileri de
ekleyerek tüm bilgileri zihninde tekrardan yapılandırmasıdır. Ġnsanoğlu var olduğu günden bugüne
edindiği tüm bilgileri eğer yanlıĢ ise doğrusunu öğrendiğinde yanlıĢ bilgi ile doğru bilgiyi zihninde
yapılandırmakta ve artık sorunlarında yanlıĢ olan yolu değil doğru olan yolu tercih etmektedir.
Yapısalcılık, yapılandırmacılık, yeniden kurmacılık, yeniden inĢacılık, oluĢumculuk veya
oluĢturmacılık gibi isimlerle tabir edilen yapılandırmacılık bir anlamda eski bilgiler ile yeni bilgilerin
ya da yanlıĢ bilgiler ile doğru bilgilerin zihinde yer değiĢtirmesidir. Özellik eğitimde yapılandırmacı
yaklaĢıma göre ders iĢleyen öğretmenlerin çok dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü öğrencilerin
önceden edindiği bilgiler yanlıĢ ise üzerine ekledikleri yeni bilgiler doğru bile olsa zihninde
yapılandırdıkları bilgiler yanlıĢ olabilir. Ya da öğrencinin önceden edindiği bilgiler doğru sonradan
edindiği bilgiler yanlıĢ ise yine zihinde yapılandırılan bilgiler yanlıĢ olabilir. Burada öğretmene düĢen
görev öğrenciye rehberlik etmek ancak öğrenci yanlıĢ bir bilgi edindiğinde ya da yanlıĢ çıkarımlarda
bulunduğunda müdahale ederek öğrencinin doğru bilgiye veya doğru çıkarımlara ulaĢmasını
sağlamaktır. Yapılandırmacılık kavramı genel olarak üçe ayrılmaktadır. Bilişsel yapılandırmacılık,
bilgi birey tarafından var olan eski bilgilerin üzerine etkin biçimde iĢlenerek yapılandırılır, birey
çevreden bilgiyi etkin olarak kendisi alır, öğretmen ise öğrenciye kılavuzluk veya rehberlik eder.
Sosyal yapılandırmacılık, bireyin çevreden etkilenerek öğrenmesidir, birey çevre ile etkileĢim
içerisindedir, birey çevrenin etkisiyle güdülenendir. Radikal yapılandırmacılık, bireyin gerçeği
anlaması hakkındaki sorulara bireyin yararına cevaplar aramakta ve bilgi, hakikat, iletiĢim ve anlama
gibi kavramların kökten bir biçimde yeniden yapılandırılmasını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla
yapılandırmacılık bireylerin bilgiyi araĢtırarak, yorumlayarak, çevre ile iletiĢim veya bağlantı kurarak
ve bireysel olarak zihinde oluĢturulmasını savunmaktadır. Bu araĢtırmanın amacı, eğitim
fakültelerinde okuyan öğretmen adaylarının bazı demografik değiĢkenlere bağlı olarak yapılandırmacı
öğrenmeye yönelik inanç düzeylerini belirlemeye çalıĢmaktır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, 20172018 öğretim yılı Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı farklı bölümlerde okuyan
öğretmen adayları oluĢturmaktadır. AraĢtırmada genel tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmada veri
toplama aracı olarak Yapılandırmacı Ġnanç Ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, bayan
öğretmen adayları ile erkek öğretmen adayları arasında yapılandırmacı öğrenmeye yönelik inançları
bakımından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir görüĢ farkının olmadığı yani cinsiyete bağlı olarak
öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenmeye yönelik inançları bakımından benzer ya da birbirine
yakın görüĢlere sahip oldukları belirlenmiĢtir. Ayrıca araĢtırmada, yaĢamda karĢılaĢılabilecek
problemlerin derslerde uygulamalı olarak verilmesi gerektiği, bazı problemlerin çözümü için farklı
kaynaklardan ayrıntılı olarak araĢtırmaların yapılması gerektiği ve öğrenme ortamlarının düzenlenmesi
için bazen öğrenci görüĢlerine de baĢ vurulması gerektiği gibi sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Yapılandırmacılık, Yapılandırmacı öğrenme, BiliĢsel öğrenme, Sosyal öğrenme,
Radikal öğrenme
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VAN’A GELEN ĠRAN’LI KADINLARIN TÜKETĠM ALIġKANLIKLARI
Zeynep ÖZALP
Yüksek Lisans öğrencisi/ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi /Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji Bölümü /
zeynep.ozalp112@gmail.com
ÖZET:
Van‟da her geçen yıl artıĢ gösteren, araĢtırma konusunun da öznesi olan Ġran‟lı kadınların tüketim
alıĢkanlıkları ve Van‟ın Ġran‟lı kadınlar nezdinde cazibe merkezi haline gelmesi araĢtırmanın
konusunu Ģekillendirmektedir. Ġran üzerindeki ambargo nedeniyle özellikle kadınların kendi
ülkelerinde isteyip de bulamadıkları ya da fahiĢ fiyatlardan dolayı alamadıkları ürünleri (kıyafet,
kozmetik, doğum kontrol hapları…) tedarik edebilecekleri yer olarak özellikle Van‟ın seçimi, coğrafi
yakınlığından kaynaklanmaktadır.
Ġran Devrimi sonucu (1979) „Batılı‟ devletler ile ekonomik ve siyasi iliĢkiler kesildiği gibi kültürel
olarak da „emperyalist‟ ve „kapitalist‟ güçlerle iliĢkilerin kesilmesi adına dıĢarıya kapalı bir dönem
baĢlamıĢtı. Toplumun yoğun desteği alınarak gerçekleĢtirilen devrim bir takım olumsuz sonuçlar
doğurmuĢtur zira statükoya ve baskıya karĢı ayaklanan halk, otoriter ve ataerkil bir yönetimle
karĢılaĢacaktır. Siyasi erklerin, kadınların yaĢam Ģekillerini ve özgürlük alanlarını belirlemeleri, Ġran
gibi dıĢa kapalı ülkelerde daha yaygındır. Kadınların en temel haklarından, takacakları baĢörtünün
Ģekline ve rengine kadar müdahil olunması, kadınlarda bir baĢkaldırıya neden olmuĢtur. Bu baĢkaldırı
sonucu kadınlar geleneksel giyim Ģekillerinden ve davranıĢ kalıplarından sıyrılıp modayı, ünlü giyim
markalarını takip ederek toplumsal prestijlerini güçlendiremeye çalıĢmıĢtır. Tüketim davranıĢlarına
yönelik bu değiĢimi gözlemlemek, ve kadınların tüketim konusundaki yönelimlerinin nedenini
araĢtırmak bu çalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın konusuna ve amacına uygun olarak 5
Ġran‟lı katılımcı ile derinlemesine görüĢme yapılarak Van‟daki deneyimleri, hangi amaçlarla bu Ģehri
tercih ettikleri, alıĢveriĢ amacıyla geldikleri bu kenti nasıl yorumladıkları sosyo-politik bir yöntemle
irdelenecektir.
Tüketim alıĢkanlıklarının incelendiği bir araĢtırmada olması gereken olgulardan biri de
„küreselleĢme‟dir. KüreselleĢme sonucu ülkeler ve milletler arası iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel
etkileĢim giderek artmaktadır. Toplumların davranıĢ tarzları ve tüketim alıĢkanlıkları, bu sürecin
gereği olarak yerel veya ulusal sınırları aĢarak „Global Kültür‟e evrilir. Global kültür ile yerel/ulusal
kültürün çatıĢması ve bireyleri bir tercih yapmaya zorlaması olasıdır. Ġran toplumu devrimden sonra
tedricen küreselleĢmeye adapte olmuĢtur/olmak zorunda kalmıĢtır. Bir örnek vermek gerekirse
devrime aktif bir Ģekilde katılan kadınlar „Batı‟ya/‟Emperyalizm‟e direnmek adına cafcaflı ve renkli
giysilerden vazgeçerek „asaletin ve ölümün‟ simgesi olan siyah çarĢafı tercih etmiĢlerdir. Fakat
1990‟lardan sonra devrime ait sembollere ve değerlere yönelik yapılan muhalefet sonucu siyah çarĢafa
olan rağbet azalmıĢ buna karĢın batıya ait markalara, kozmetik ürünlere, eğlence kültürüne yönelim
artmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Tüketim AlıĢkanlıkları, KüreselleĢme, Moda
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ÖĞRETMENLERĠN ÖRGÜTSEL MUTLULUĞA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ: ġANLIURFA ĠLĠ ÖRNEĞĠ
EXAMINING TEACHERS' VIEWS ON ORGANIZATIONAL HAPPINESS: THE SAMPLE
OF SANLIURFA PROVINCE
Banu MOÇOġOĞLU
Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi,
banumocosoglu@windowslive.com
Ahmet KAYA
Doç. Dr., Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, akaya574@hotmail.com
ÖZET:
Mutluluk, insanlık tarihinin baĢından beri merak edilen bir konu olmuĢ ve ulaĢılmak istenen nihai
hedef haline gelmiĢtir. Yunancada Eudaimonia olarak kullanılan mutluluk, insanın yaĢamında
ulaĢmaya çalıĢtığı en yüksek doyum noktası anlamına gelmektedir. Ġnsanların belirli bir amacı
gerçekleĢtirmek üzere bir araya geldiği örgütlerde de insanı ilgilendiren bu duygu elbette
önemsenmelidir. Örgütsel düzeyde yaĢanan mutluluğun örgütlerdeki verimi ve üretimi arttırdığı,
dolayısıyla kaliteyi beraberinde getirdiği çeĢitli araĢtırmaların çıktılarında mevcuttur. Sosyal iliĢkilerin
ve etkileĢimlerin yaygın olduğu okullarda öğretmenlerin yaĢadığı duygu durumları öğrencileri,
dolayısıyla eğitimi ve eğitileni etkiler. Mutluluk, bir okul için okula devamı, olumlu tutumları, kaliteli
eğitim-öğretim ortamını beraberinde getiren bir kavramdır. Çocuklara, geleceğimize, eğitim veren
öğretmenlerin bulunduğu okullarda kolektif olarak yaĢadıkları mutluluk eğitimde verimliliği, sonuç
olarak da öğrencilerin mutluluğunu artıracağı için bu konuda çalıĢmaların yapılması önemli
görülmektedir.
Bu araĢtırmada, öğretmenlerin algıladıkları örgütsel mutluluk düzeylerini belirlemek ve çeĢitli
değiĢkenlere göre incelemek amaçlanmaktadır. AraĢtırma tarama modeli ile gerçekleĢtirilmiĢ,
gönüllülük esas alınarak öğretmenlere anket ve ölçek uygulanmıĢtır. ÇalıĢma, ġanlıurfa ili merkez
ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı‟nda ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 305 öğretmen ile
gerçekleĢtirilmiĢtir. Nicel araĢtırma yöntemi kullanılan bu çalıĢmada verileri toplamak amacıyla
Paschoal ve Tamayo (2008) tarafından geliĢtirilen, Arslan ve Polat‟ın (2017) Türkçeye uyarlama
çalıĢmasını yaptığı Örgütsel Mutluluk Ölçeği (ÖMÖ) kullanılmıĢtır. Verilerin analizi için ortalama,
standart sapma, frekans gibi betimsel istatistiksel bilgilerin yanı sıra, bağımsız örneklemler t testi ve
tek yönlü varyans analizi ANOVA testinden faydalanılmıĢtır. Bu araĢtırmada, öğretmenlerin örgütsel
mutluluk düzeylerine göre çeĢitli demografik değiĢkenler ve görüĢleri doğrultusunda incelemeler
yapılması amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak araĢtırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel
mutluluk düzeyleri hesaplanmıĢ ve sonuç ( X =3,43) genel ortalama doğrultusunda “yüksek” düzeyde
bulunmuĢtur. Yapılan t testi ve fark analizleri neticesinde cinsiyet, yaĢ, medeni durum, okul türü gibi
değiĢkenler açısından istatistiksel anlamda anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. Ancak; okulun fiziki
donanımı ve teknolojik yeterliği, öğretmenin görüĢüne baĢvurulması durumu hakkındaki
öğretmenlerin düĢünceleri ile örgütsel mutluluk arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiĢtir. Bunun
yanında sendika üyeliğinin olup olmaması durumuna göre anlamlı farklılık bulunamamıĢtır.
Anahtar Sözcükler: Örgütsel mutluluk, iĢte mutluluk, öğretmenler, okul, mutluluk
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ĠLKOKULDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERĠN ÖRGÜTSEL SESSĠZLĠK
DÜZEYLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ: ġANLIURFA ĠLĠ ÖRNEĞĠ
AN INVESTIGATION OF TEACHERS' VIEWS ON ORGANIZATIONAL SILENCE
LEVELS IN PRIMARY SCHOOL: THE SAMPLE OF SANLIURFA PROVINCE
Banu MOÇOġOĞLU
Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi,
banumocosoglu@windowslive.com
Ahmet KAYA
Doç. Dr., Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, akaya574@hotmail.com
ÖZET:
Örgütlerde iletiĢim kadar sessizlik de önemli bir yer tutmaktadır. ĠletiĢimin bir süreç olarak kabul
edildiği günümüzde, örgütsel sessizlik de bir süreç dahilinde ortaya çıkmaktadır. Bireylerin örgüt
içerisinde çeĢitli sebeplerden dolayı kasıtlı olarak susmayı tercih etmesi, örgütsel sessizlik olarak
tanımlanmaktadır. Sonuçta; olumlu da olsa olumsuz da olsa örgüt içerisindeki her olgunun bir geçmiĢi
vardır. Kavramların ne olduğunu bilmek, olası problemleri önceden tahmin edebilmeyi artırmaktadır.
Bu sebeple, örgütsel bağlamda bireylerde ortaya çıkan sessizlik ürününün nasıl oluĢtuğunu bilmek de
önlemek adına büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir. Yöneticilerin ve örgüt üyelerinin, örgüt
düzeyinde oluĢan sessizliği bir problem olarak algılamaları ve bu kavramın üzerine yoğunlaĢıp çözüm
üretme yoluna gitmeleri örgüt sağlığı açısından faydalı bir giriĢim olacaktır. Literatürdeki bu
çalıĢmalar daha sağlıklı ve iletiĢim kanalları sağlam olan örgütlerin oluĢması adına önemli
görülmektedir. Sessizliğin yaygınlaĢıp örgütte genel bir hava olarak yer aldığı okullarda geliĢim,
değiĢim ve yenileĢmeden bahsetmek çok mümkün olmamakta; intikam, sinizm, dedikoduyu
beraberinde getirmektedir. Eğitim yuvalarının yardımlaĢma, dayanıĢma ve iletiĢim yoluyla daha ileri
seviyeye gelebileceği bir gerçektir. Bu durumda ses ve sessizlik konusu örgütsel anlamda önem arz
etmektedir.
Bu araĢtırmanın amacı; ilkokulda görev yapan öğretmenlerin görüĢlerine göre örgütsel sessizlik
düzeylerinin incelenmesidir. AraĢtırmada kullanılan ölçek Kahveci ve DemirtaĢ (2013) tarafından
geliĢtirilen Örgütsel Sessizlik Ölçeği (ÖSÖ)‟dir. AraĢtırma, ġanlıurfa ilinin merkez ilçelerindeki 14
resmi ilkokulda görev yapan 196 öğretmen ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmamızda algılanan örgütsel
sessizlik düzeyinin çeĢitli değiĢkenlere göre analizleri yapılmıĢtır. Yapılan fark analizleri bağımsız
örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi ANOVA ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Öğretmenlerin sessizlik
algıları tüm alt boyutlarda incelenip genel örgütsel sessizlik “orta” düzey Ģeklinde bulgulanmıĢtır. Bu
çalıĢmada cinsiyet, medeni durum, kıdem ve yaĢ değiĢkenlerinin dıĢında öğretmenlere sorulan üç adet
soru bulunmaktadır. Bu sorular; okulun fiziki donanım ve teknolojik açıdan yeterli olup olmadığı, okul
yönetimince uygulanan ve algılanan yönetim stilinin ne olduğu ve araĢtırmaya katılanların sendika
üyeliğinin bulunup bulunmadığıdır. Algılanan örgütsel sessizlik düzeylerinin okuldaki fiziksel ve
teknolojik donanımın yeterliliği, yönetim stili görüĢlerine göre anlamlı farklılık bulunurken; sendika
üyeliğine göre ise anlamlı farklılık bulunmadığı tespit edilmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: Örgütsel sessizlik, ilkokul öğretmenleri, sessizlik
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ĠDARĠ ĠġLEMLERĠN AÇIK VE GEREKÇELĠ OLARAK TEBLĠĞĠ VE ZIMNĠ RET
KURUMU ELEġTĠRĠSĠ
Müzeyyen EROĞLU DURKAL
Dr. Öğr. Üyesi, Erciyes Üniversitesi, meroglu@erciyes.edu.tr
ÖZET:
Günümüzde idari yargı alanında yaĢanan en büyük sıkıntılardan biri, idari dava sayısının artması ve
buna bağlı olarak yargılama sürecinin uzamasıdır. Bu sıkıntının azaltılabilmesi için birçok kanuni
düzenleme ve değiĢiklikler yapılmaktadır. Kanaatimizce idari baĢvurular karĢısında idarenin, kararları
açık (yazılı) ve gerekçeli olarak alması, idari yargının iĢ yükünün hafifletilebilmesi açısından olumlu
bir düzenleme olacaktır.
Ġdarenin tek yanlı aldığı kararlardaki kapalılığın giderilmesi hukuk devleti ilkesinin bir parçasıdır. Bu
kapalılığın giderilmesi için öncelikle idari iĢlemleringerekçeli olarak yapılması ve idari iĢlem ile iĢlem
gerekçelerinin ilgilisine yazılı olarak bildirimi önem arz etmektedir.Konuyla ilgili mevzuatımızda
birçok düzenleme yer almaktadır. 1982 Anayasası‟nın yargı yolu baĢlıklı 125/3. maddesinde, idari
iĢlemlere karĢı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihinden baĢlayacağı hüküm altına
alınmıĢtır. Yine Anayasa‟nın dilekçe hakkını düzenleyen 74/2. maddesinde, baĢvuru sonuçlarının
dilekçe sahiplerine gecikilmeksizin ve yazılı olarak bildirileceği hükmüne yer verilmiĢtir. 3071 sayılı
Dilekçe Kanunu‟nun 7. Maddesine 2003 yılında eklenen “Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet
eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara
yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en
geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç
ayrıca bildirilir”hükmü Anayasa‟nın 74.maddesi ile paralellik arz etmektedir.24 Ocak 2004 tarihli
Resmi Gazete‟de yayımlanan Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına ĠliĢkin 2004/12 sayılı
BaĢbakanlık Genelgesi‟nde de dilekçe hakkının ilgili hükümlerinin idari makamlarca
uygulanmadığına iliĢkin Ģikayetlere vurgu yapılarak, bakanlık merkez ve taĢra teĢkilatlarının, valilik
ve kaymakamlıkların, mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının 3071 sayılı Kanun‟un
hükümleri ile söz konusu BaĢbakanlık Genelgesi‟ne uygun davranmaları, dolayısıyla kendilerine
yöneltilen baĢvurulara gerekçeli olarak cevap vermeleri gerektiği ifade edildikten sonra idari
baĢvurulara gerekçeli olarak cevap vermeyen kamu görevlilerine de yaptırım uygulanacağı
belirtilmiĢtir. Söz konusu mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; aslında tüm kamu kurum
ve kuruluĢlarının kendilerine yapılan baĢvurulara yazılı ve gerekçeli olarak cevap verme yükümlülüğü
altında oldukları söylenebilir.
Ġdari iĢlemin gerekçeli olması; idareyi o kararı almaya sevkeden etkenlerin kısaca idari iĢlemin
sebebinin, idarenin aldığı karar metninde açık ve ayrıntılı olarak gösterilmesi anlamına gelmektedir.
Böylece idare, idari iĢlemin yapılıĢ sürecinde hem daha titiz davranacak hem de kendini denetleme
imkanı bulacak böylece kararlarını hukuka uygun alma konusunda otokontrol sağlamıĢ olacaktır.
Muhatap açısından bakıldığında ise hem ilgilinin hukuki güvenliği sağlanmıĢ olacak hem de ilgili,
gerekçeli kararla idari iĢlemin hukuka uygunluğu konusunda ikna edilmiĢ olacak ve bu Ģekilde idareye
olan güveni artacaktır. Ġdari iĢlemden etkilenen kiĢinin bu iĢleme karĢı idari ve yargısal baĢvuru
haklarını kullanıp kullanmaması ya da kullanacaksa bir savunma oluĢturabilmesi için idari iĢlemin
hangi sebeple yapıldığını bilmesi gerekmektedir. Bu durum hem bilgi edinme hem de savunma
hakkının bir parçası olarak hukuki güvenlik ilkesini sağlayacaktır. Diğer taraftan idari iĢlemin
gerekçeli olarak alınması ilgilinin, idarece iĢlemin gerekli özen ve dikkat gösterilerek yapıldığı ve
hukuka uygunluğu konusunda ikna olmasını da sağlayabilecektir. Böylece iĢlem konusunda ayrıntılı
bilgiye ulaĢan ilgili, yargı yoluna baĢvurduğunda bir sonuç alıp alamayacağını tetkik ederek iĢlemin
hukuka uygunluğu konusunda ikna ve tatmin olmuĢsa, iĢleme karĢı dava açmaktan vazgeçecektir. Bu
durum da idari yargı önüne götürülen uyuĢmazlık sayısında bir azalmaya sebebiyet verecektir.
Ġdari iĢlemlerin yazılı ve gerekçeli olarak bildirilmesi ilkesinin kural haline getirebilmesi için idari
baĢvurular karĢısında idarenin 60 gün boyunca sessiz kalmasının ret anlamına geleceği bir baĢka
ifadeyle zımni ret müessesesinin kural olmaktan çıkarılması, istisnai uygulamaya dönüĢtürülmesi
önem arz etmektedir. Çünkü idare kendisine yapılan baĢvuruları, nasılsa 60 gün sonunda redolunacak
düĢüncesiyle yeterince incelememekte hatta bazen hiç incelememektedir. Bu düĢünce idarenin
hantallaĢmasına neden olduğu gibi ilgililer açısından da idareye olan güveni zedelemektedir. Ġdarenin
yaptığı iĢlemlerin hukuka uygunluğunun arttırılabilmesi,kendisine yapılan baĢvuruları daha titizlikle
değerlendirebilmesi ve buna paralel olarak idari yargının iĢ yükünün de bir ölçüde hafifletilebilmesi
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için zımni ret müessesesinin kural olmaktan çıkarılıp istisnaya dönüĢtürülmesi ve idari iĢlemlerin
yazılı ve gerekçeli olarak bildirilmesi ilkesinin kural haline getirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yazılı bildirim, gerekçe ilkesi, zımni ret, idari yargının iĢ yükü
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SOSYAL MEDYANIN GELENEKSEL YEMEK KÜLTÜRÜNE ETKĠSĠ
THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA IN TRADITIONAL FOOD CULTURE
Fatih Çağatay BAZ
Dr. Öğr. Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, fatihcagataybaz@osmaniye.edu.tr
Özden ÖZDEMĠR
Öğr. Gör., Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi, oozdemir@agri.edu.tr
ÖZET
Web 2.0 teknolojisinin kullanıcıların hayatına kattığı güncel kavramlardan birisi “Sosyal Medya” dır.
Sosyal medya sayesinde kullanıcılar düĢüncelerini, fotoğraflarını, videolarını diğer kullanıcılar ile
paylaĢabilmektedir. Bunun yanında iĢletmeler de bu değiĢime ayak uydurarak, sosyal medyayı aktif
Ģekilde kullanmakta ve hedefledikleri kitleye ulaĢmak için iĢletmeleriyle ilgili paylaĢımlarda
bulunmaktadır. Günümüzde bu paylaĢımlar sosyal medya araçlarını farklı alanlarda bilgiye eriĢim
kaynağı haline getirmiĢtir. Kültürün küreselleĢmesi üzerinde de önemli bir etkiye sahip olan sosyal
medya özellikle son yıllarda gastronomi alanında insanların paylaĢım yapmalarını arttırmıĢ, yapılan
paylaĢımlar insanların bu alana olan ilgisini artırmıĢ hatta yeni alıĢkanlıkların ortaya çıkmasına sebep
olmuĢtur. Ortaya çıkan bu yeni alıĢkanlıkların geleneksel yemek kültürünü nasıl etkilediğini bulmaya
yönelik olarak bu çalıĢmada kullanıcılarla nitel görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan çalıĢma
sonucunda sosyal medya platformlarının kullanımlarının geleneksel yemek kültürü üzerinde etkisi
olduğu tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Ağlar, Yemek Kültürü, Sosyal Medya Eğitimi
ABSTRACT
One of the current concepts that Web 2.0 technology adds to the lives of users is "Social Media". With
social media, users can share their thoughts, photos, and videos with other users. In addition to this,
businesses are also actively using social media, keeping up with this change, and sharing in their
business to reach the targeted audience. Today these shares have made social media tools a source of
information access in different areas. Social media, which has an important influence on cultural
globalization, has also increased the number of people in the field of gastronomy in recent years to
increase their share in this area and even new habits have emerged. Qualitative interviews with users
have been conducted in this study to find out how these emerging new habits affect traditional food
culture. As a result of the study, it has been determined that the use of social media platforms has an
effect on traditional food culture.
Keyword: Social Media, Social Networks, Food Culture, Social Media Education
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YĠYECEK ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNĠN KURULMASINDA SOSYAL MEDYANIN
GĠRĠġĠMCĠLĠK KÜLTÜRÜNE ETKĠSĠ
EFFECTIVENESS OF SOCIAL MEDIUM ENTREPRENEURSHIP CULTURE IN
ESTABLISHMENT OF FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS
Özden ÖZDEMĠR
Öğr. Gör., Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi, oozdemir@agri.edu.tr
Fatih Çağatay BAZ
Dr. Öğr. Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, fatihcagataybaz@osmaniye.edu.tr
ÖZET
ĠletiĢim teknolojisinin geliĢmesiyle birlikte çağımızın en etkili iletiĢim aracı haline gelen sosyal
medya, her alanda olduğu gibi giriĢimcilik konusunda da ön plana çıkmaktadır. GiriĢimciler ve
giriĢimcilik kavramı ile ilgili olan kiĢilerin yapmıĢ oldukları iĢlemlerin püf noktaları, giriĢimcinin
kiĢisel özellikleri, kullanılan teknolojiler pazarlama ve iĢletme gibi konularda yapılan paylaĢımlar hiç
Ģüphesiz ki insanların giriĢimcilik konusunda bilinçlenmesine etki etmektedir. Sosyal medyanın bu
anlamda etkisi, yiyecek içecek iĢletmelerinin kurulmasında rolü, giriĢimcilik kültürü alanında bu
çalıĢma ile ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma nitel araĢtırma yöntem ve tekniklerine dayalı bir
durum çalıĢmasıdır. ÇalıĢmada kullanıcılarla nitel görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu araĢtırmada,
sosyal medya platformlarının yiyecek içecek iĢletmelerinin kurulmasında giriĢimcilik kültürü üzerinde
etkisine iliĢkin bir değerlendirme yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Son zamanlarda kullanımı hızla yaygınlaĢan
sosyal medya platformlarının yiyecek içecek iĢletmelerinin kurulmasında giriĢimcilik kültürü üzerinde
etkili olduğu bu çalıĢmada ifade edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Gastronomi, GiriĢimcilik, Yiyecek Ġçecek ĠĢletmeleri
ABSTRACT
With the development of communication technology, social media, which has become the most
effective communication tool of our time, is becoming a front for entrepreneurship as well as every
other area. There are no doubt that people's awareness of entrepreneurship is undoubtedly influential
on the entrepreneurs and the entrepreneurs who are involved in the concept of transactions, the special
features of the entrepreneur, the personal characteristics of the entrepreneur, the technologies used,
marketing and business. The role of social media in this sense, the role of food and beverage
enterprises in the establishment of entrepreneurship culture in this study tried to put forward. Research
is a case study based on qualitative research methods and techniques. Qualitative interviews were
conducted with users in this study. As a result of the study, social media platforms have been found to
influence the culture of entrepreneurship in establishing catering businesses.
Keywords: Social Media, Gastronomy, Entreprenurship, Catering Businesses
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GÖÇMEN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠN ULUSLARARASI BĠR BOYUTU OLARAK ULUSAġIRI
GĠRĠġĠMCĠLĠK: KAVRAMSAL BĠR TARTIġMA VE PRATĠKTE KEġFĠ
Talha FIRAT
ArĢ.Gör., Düzce Üniversitesi, talhafirat@duzce.edu.tr
Umut Sanem ÇĠTÇĠ
Doç.Dr., Bakırçay Üniversitesi, umutsanem.citci@bakircay.edu.tr
ÖZET
GeçmiĢi insanlık tarihi kadar eski olan göç olgusu ve yakın tarihlerde kendisini belirgin olarak
gösteren göçmen giriĢimcilik kavramı günümüz küreselleĢen dünyasında iletiĢim ve ulaĢım araçlarının
geliĢmesi ve yayılması ile birlikte yeni bir boyut kazanmıĢtır. Özellikle son çeyrek asırda küresel
ölçekte yaĢanan göç hareketliliğindeki yoğunluk, teknolojinin getirdiği iletiĢim ve ulaĢım imkânlarının
artması, ülkeler arası sınırların anlamını yitirmesi, insanların göç nedenlerinde geçmiĢe göre yaĢanan
değiĢimler, göçmenlerin birden fazla kurumsal yapıya yerleĢiklikleri gibi faktörler göçmen
giriĢimciliğin yeni bir boyutu olarak görülebilecek olan ulusaĢırı giriĢimciliğin ortaya çıkmasına sebep
olmuĢtur. Kısaca iki ya da daha fazla ülkenin kurumsal yapılarına yerleĢikliği bulunan giriĢimcilerin
yoğun sınır ötesi bağlantıları ile gerçekleĢtirdiği bir dizi ekonomik ve sosyal sürecin tamamı olarak
tanımlanabilecek olan ulusaĢırı giriĢimcilik kavramı, literatürdeki çalıĢmalarda genellikle köken ülkesi
ile kurumsal yerleĢikliği bulunan, ekonomik ve sosyal iliĢkilerini devam ettiren göçmen giriĢimciler
üzerinden araĢtırılmaktadır. Göçmen giriĢimcilik faaliyetlerinin sadece alıcı ülke ile sınırlı kalmadığı
ve bunun uluslararası bir boyuta evrilmesinin yanı sıra, yerel ve küresel ekonomik koĢullar sonucu
artan zorlu rekabet Ģartları ile baĢa çıkabilmek amacıyla bu giriĢimcilerin ihtiyaç duydukları
hammadde, iĢgücü, bilgi, teknoloji, müĢteri, tedarikçi, finans gibi konularda politik, ekonomik, sosyal
ve kültürel yapılara yerleĢikliklerinin yüksek seviyede olduğu köken ülke ile bağlantı halinde
bulunmaları ve hem alıcı hem de köken ülkenin kurumsal yapılarına ve sosyal ağlarına yerleĢikliğin
getirdiği avantajları kullanmaları, bu tür giriĢimci profilinin araĢtırmacılar tarafından incelenmesini
çekici hale getirmektedir.
Bu çalıĢmanın amacı, geniĢ literatürden ve araĢtırma bulgularından elde edilen çıkarımlarla ulusaĢırı
giriĢimcilik kavramının genel çerçevesini belirlemek, bazı noktalarda kavramsal karmaĢa
içermesinden dolayı konuyu tartıĢmaya açmak, bu kavramsal karmaĢanın pratikteki durumunu
anlamak adına göçmen giriĢimcilerin köken ve alıcı ülkedeki yerleĢikliklerini ulusaĢırı giriĢimci olma
noktasında kullanma durum ve kapasitelerini keĢfetmektir.
Nitel araĢtırma yönteminin kullanıldığı bu çalıĢmada kartopu yöntemi ile oluĢturulan örneklemdeki
sekiz kiĢiyle yüz yüze ve online imkanlar ile görüĢmeler yapılarak maksimum seviyede bilgi sağlamak
amaçlanmıĢ, elde edilen verilerin literatürle uyum içinde olup olmadığı, olmasının ya da olmamasının
sebepleri tartıĢılmıĢtır.
ÇalıĢma sonucunda, Türkiye‟deki göçmen giriĢimcilerin ulusaĢırı faaliyet seviyeleri, bireylerin
giriĢimcilik özellikleri, alıcı ve köken ülkenin kurumsal yapısına uyum ve yerleĢiklik düzeylerine bağlı
olarak değiĢiklik gösterdiği, faaliyet gösterilen alıcı ve köken ülkelerin kurumsal yapılarının, dıĢsal bir
faktör olarak ulusaĢırı giriĢimciliği ekonomik ve sosyal irtibat kurma açısından etkilediği tespit
edilmiĢtir. Bunun yanında eğitim ve iĢ bulma gibi pozitif sebeplerle göç eden giriĢimcilerin savaĢ,
baskı, toplumsal gerginlik gibi negatif sebeplerle göç eden giriĢimcilere göre ulusaĢırı giriĢimciliğe
katılım düzeylerinin daha yoğun olduğunun gözlenmesi çalıĢmada varılan diğer bir sonuçtur.
Anahtar Kelimeler: Göçmen GiriĢimcilik, UlusaĢırı GiriĢimcilik, Kurumsal YerleĢiklik, Sosyal
YerleĢiklik.
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OSMANLI ESNAF BĠRLĠKLERĠNDE DEĞĠġĠM YÖNETĠMĠ VE GELENEKLER
Metin SÖYLEMEZ
ArĢ. Gör. , MuĢ Alparslan Üniversitesi, met.soylemez@gmail.com
ÖZET
Oryantalist bakıĢ açısıyla, Osmanlı'nın kendi çağdaĢları ile eĢ zamanlı olarak değiĢim ve dönüĢümü
yakalayamamasının altında yatan nedenlerden biri olarak Osmanlı esnaf birliklerinin kurumsal bir
kimliğe ve merkezi otorite karĢısında özerkliğe sahip olmaması gösterilmektedir. Bu tez, Osmanlı
Esnaf Birliklerinin, Osmanlı‟nın endüstrileĢmesine ve kapitalist ekonomiye geçiĢine engel teĢkil eden
ve sadece Osmanlı yönetim sisteminin vergi almada kullandığı, üretimi düzenlediği ve yıkıcı rekabeti
kontrol altına almak için kullandığı bir araç olarak görülmektedir. Fakat Osmanlı, her ne kadar
yeniliğe, değiĢim ve dönüĢüme kapalı bir anlayıĢ ile anılsa da tüm modern öncesi toplumlar, tarihsel
anlamda aynı gelenekçi söylemle anılmaktadır. Fakat tarihsel arka planda dönemi açıklayan yazılı
belgeler incelendiğinde, Osmanlı esnaf birlikleri kendi çıkarlarını tehlikeye sokacak değiĢimlere direnç
göstermiĢ olmalarıyla beraber, toplum yararına olan üzerinde fikir birliği sağlanmıĢ ve kültürel
kodlarla çeliĢmeyen değiĢimlere karĢı koymamıĢtır. Esnaf birliklerinin merkezi yönetim kurumlarına
yaptıkları istem dilekçeleri ve mahkeme kayıtlarına konu olan olgular, geleneklerin takip edilmesinde
esnaf birliklerinin esneyen bir yapıda olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan gelenekler toplumsal
normlara uygun ve meĢru olduğu hakkında fikir birliği var ise, esnaf birlikleri bu geleneklere saygıyla
ve samimi olarak bağlanmakta sonraki nesillere aktarımında önemli bir rol üstlenmektedir. Örneğin bir
esnaf birliği olması yanında dini, sosyal ve siyasi değerleri içerisinde barındıran bir yapı olarak
ekonomik etkinliklerini sürdüren Ahilik kurumu günümüze kadar ayakta kalarak hala varlığını
sürdürmektedir. Aynı zamanda esnaf birliğinin dayandığı gelenekler yazılı kaynaklara dayanmadığı
takdirde özel durumlara göre yumuĢatılabildiği hatta değiĢtirilebildiği gözlemlenmiĢtir. Genellikle bu
değiĢim esnaf birliğinin lehine sonuçlar doğuracağı zaman, yeniçeri esnaf birliklerinde görüldüğü gibi
geleneklerin çiğnenmesi pahasına yapıldığı görülmektedir. Ek olarak yeni bir durum ortaya çıkması
sonucu, mevcut geleneklerin iĢlerliğini kaybetmesiyle, esnaf birlikleri arasında ve esnaf birlikleri ile
merkezi yönetim arasında yapılan yeni antlaĢmalar ihdas etme geleneği değiĢimin varlığının en önemli
kanıtlarından biri olarak göze çarpmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Esnaf Birlikleri, DeğiĢim Yönetimi, DeğiĢime Direnç
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Ġġ ARAYAN, ELEMAN BULAMAYAN VE Ġġ BEĞENMEYENLER SARMALI: BĠR ALAN
ARAġTIRMASI
Ġsmail BAKAN
Prof. Dr., KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, ibakan63@hotmail.com
AyĢegül AKMEġE
Öğr. Gör., Harran Üniversitesi, aakmese21@harran.edu.tr
Buket SEZER
Doktora Öğrencisi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, buketsezer86@gmail.com
Zehra ÇALIġIR
Yüksek Lisans Öğrencisi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, zehracalisir.46@gmail.com
Hüsne GÖZÜKARA
Yüksek Lisans Öğrencisi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi,
husne.gozukara.46.80@gmail.com
ÖZET
Günümüzde, küreselleĢme süreci ile birlikte ortaya çıkan değiĢimlerin iĢgücü piyasalarını önemli
derecede etkilediği ve dünyada iĢsizlik sorununun giderek arttığı görülmektedir. Ülkemizde de iĢsizlik
önemli bir sorun teĢkil etmektedir. ĠĢsizliği azaltmak için ve iĢletmelere kalifiye eleman kazandırmak
için bir takım çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ülkemizde yine bu amaçla kurulan resmi iĢ ve iĢgören bulma
kurumu ĠġKUR tarafından boĢ iĢ ve eleman eĢleĢtirme, mesleki danıĢmanlık, mesleğe yönelik kurslar
ve istihdam destekli programlar düzenlenmektedir. Ancak iĢsizlik sorunu halen ülkenin en önemli
sorunlarından birisini oluĢturmaktadır. BaĢta gençler arasında olmak üzere iĢsizlik oranlarının halen
yüksek seviyelerde olduğu görülmektedir. Ülkemizde iĢgücü piyasasında iĢsizlik sorununun yanı sıra
karĢılaĢılan diğer önemli bir sorun ise iĢsizlik oranının yüksek seviyelerde seyretmesine rağmen iĢgücü
piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda eleman bulamamasıdır. Özetle insan kaynağındaki arz artıĢına
rağmen iĢverenlerin talepleri nitelik olarak karĢılanamamaktadır. Ayrıca, Türkiye'de, bulduğu iĢi
beğenmeyen ciddi bir kesimin varlığından da söz etmek mümkündür. Bu durumda mevcut sorunların
kalıcı çözüme kavuĢturulabilmesi adına, öncelikli olarak iĢgücü piyasasının ihtiyaçlarının, sorun
alanlarının ve mevcut dinamiklerinin sağlıklı bir Ģekilde analiz edilmesi gerekiyor.
Bu çalıĢma, bahsedilen sorunların nedenlerinin ve bu sorunların giderilmesi için yapılması
gerekenlerin belirlenmesi amacı gütmektedir. Bu amaçla öncelikle firma temsilcileri, akademisyenler,
ĠġKUR bünyesinde çalıĢan iĢ ve meslek danıĢmanları ve iĢ arayan bireylerle yüz yüze mülakatlar
yapılmıĢ ve bu mülakatlar neticesinde elde edilen bulgulara dayalı olarak anket hazırlanmıĢtır.
Anketler, KahramanmaraĢ‟ta çeĢitli sektörlerde faaliyet gösteren firma temsilcilerine ve iĢ arayan
bireylere uygulanmıĢtır. ĠĢ ve iĢgören bulamamanın, iĢ beğenmemenin nedenlerini ve iĢsizliğin
azaltılması için yapılması gerekenleri içeren bu anket verileri doğrultusunda iĢverenler ve iĢ
arayanların belirtilen değiĢkenlere ne ölçüde katıldıklarını karĢılaĢtırmak amacıyla t testi
uygulanmıĢtır. Literatürde bu kapsamda bir çalıĢmanın yer almaması açısından önem taĢımaktadır.
Ayrıca bu çalıĢmanın, günümüzde en önemli ekonomik ve toplumsal sorunlardan bir tanesini
oluĢturan iĢsizliğin nedenlerinin belirlenmesi, iĢ beğenmeme nedenlerinin belirlenmesi ve iĢsizliğin
azaltılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi açısından diğer çalıĢmalara öncülük edeceği
düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: ĠĢ Arama, Eleman Bulamama, ĠĢ Beğenmeme
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ÖZ BENLĠK SAYGISI VE KARĠYER PLANLAMASI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: ġANLIURFA
SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞĠ
Ġsmail BAKAN
Prof. Dr., KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, ibakan63@hotmail.com
Buket SEZER
Doktora Öğrencisi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, buketsezer86@gmail.com
AyĢegül AKMEġE
Öğr. Gör., Harran Üniversitesi, aakmese21@harran.edu.tr
Zehra ÇALIġIR
Yüksek Lisans Öğrencisi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, zehracalisir.46@gmail.com
Hüsne GÖZÜKARA
Yüksek Lisans Öğrencisi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi,
husne.gozukara.46.80@gmail.com
ÖZET
“Öz benlik saygısı” özellikle psikoloji alanında en çok araĢtırılmıĢ temel değiĢkenlerden birisi olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Öz benlik saygısı, kendini değerli hissetmek olarak tanımlanmaktadır. Öz
benlik saygısının yüksek olması genel iyi olma hali, olumlu duygulara sahip olma ve kiĢinin
geliĢiminde önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Olumlu duyguların fazla olması, bireyin
stresli durumlarda kendini daha çabuk toparlayabilmesini kolaylaĢtırmakta ve bireye motivasyon gücü
sağlamaktadır. Alan yazınında olumlu duyguların çok sayıda değiĢkenle iliĢkisi incelenmiĢ ve insanlar
üzerindeki olumlu etkisi kanıtlanmıĢtır. Olumlu duygulara sahip olan kiĢilerin biliĢsel olarak daha
esnek düĢünebileceği de ileri sürülmüĢtür. Öz benlik saygısına sahip, olumlu bakıĢ açısına sahip
bireylerin daha az gelecek kaygısı taĢıdıkları ve daha baĢarılı performans sergiledikleri ortaya
konmaktadır.
AraĢtırmada, incelenen diğer bir konu ise kariyer planlamasıdır. Kariyer, günlük dilde, meslek ve iĢ
yaĢamında ilerlemek, baĢarı elde etmek ve kiĢinin tüm bu iĢ yaĢantısı boyunca üstlendiği rolleriyle
ilgili deneyimlerinin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Kariyer planlaması ise, bulunduğu örgütte
kendisine bir kariyer yolu seçerek bu yolda ilerlemeye baĢlayan bireyin amaçlarını ve bu amaçları
gerçekleĢtirmek için kullanacağı araçları belirleme süreci olarak tanımlanmaktadır. Kariyer planlaması
ile gerçekleĢtirilen kariyer seçimi, bireyin hayatındaki önemli kararlardan birisini oluĢturmaktadır.
Bireyin kariyer seçimini yaparken, birden fazla unsuru göz önünde bulundurması gerekmektedir.
Öncelikle sahip olunan yeteneklerin güçlü ve zayıf yönleri, seçimi düĢünülen kariyerin çalıĢma
koĢulları, seçilen kariyerin avantaj ve dezavantajlarının neler olduğunun bilincinde olmak
gerekmektedir. Bu çerçevede öz benlik saygısı yüksek olan bireylerin kariyerleri hakkında daha
olumlu bir bakıĢ açısına sahip oldukları ve daha pozitif bir yönde tutum geliĢtirecekleri
beklenmektedir.
Bu çalıĢmada, öz benlik saygısı ve kariyer planlaması arasındaki iliĢki incelenmektedir. Bu amaçla,
öncelikle çalıĢmanın teorik kısmı üzerinde durulmuĢ, daha sonra ise araĢtırma bulguları sunulmuĢtur.
ÇalıĢmanın uygulama kısmında öz benlik saygısı ve kariyer planlaması arasındaki iliĢkiyi test etmek
amacıyla ġanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu‟nda çeĢitli programlarda öğrenim gören
öğrencilerden oluĢan 200 katılımcıya anket çalıĢması uygulanmıĢtır. Anket yoluyla elde edilen
bulgular SPSS 18 paket programıyla analiz edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Öz Benlik Saygısı, Kariyer, Kariyer Planlaması
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ĠġLETMELERĠN ÖRGÜTSEL PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESĠNE ĠLĠġKĠN
TÜRKĠYE’DE KAMU KURUMLARINCA KULLANILAN METOTLAR: KOSGEB ÖRNEĞĠ
METHODS OF MEASURING ORGANIZATIONAL PERFORMANCE OF BUSINESSES
BEING USED IN PUBLIC INSTITUTIONS: KOSGEB SAMPLE
Dr. Mehmet CÜREOĞLU
Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı
mehmet.cureoglu@kosgeb.gov.tr
Doç. Dr. Cengiz DURAN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ĠĢletme Bölümü
cengiz.duran@dpu.edu.tr
Prof. Dr. Sema BEHDĠOĞLU
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ekonometri Bölümü
sema.behdioglu@dpu.edu.tr
ÖZET:
Örgütsel performansın ölçülmesi iĢletme literatüründe nicel, nitel ve karma olarak özetlenebilecek
performans ölçüm metotlarıyla ortaya konulmaktadır.
ĠĢletmelerin örgütsel performanslarının ölçümünün kamu kurumlarında iĢletme ve giriĢimciler üzerine
transfer niteliğinde kamu harcaması yapan birim ve kurumlarca gerçekleĢtirildiğine uygulamada denk
gelinmektedir. Zira 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddeleri kamu
harcamalarında ilgili harcamanın etkinliğine göndermede bulunmakta ve harcamanın etkin
gerçekleĢtirilmesi hususunda kamu kurumuna ödev yüklemektedir. Bir iĢletme ya da giriĢimci lehine
gerçekleĢtirilecek bir harcamanın etkinliğini ölçmenin bir yolu iĢletme / giriĢimcinin kendisine transfer
niteliğinde harcama yapılmadan önceki ve harcama gerçekleĢtirildikten sonraki örgütsel
performanslarının mukayese edilmesi iken, bir diğer yolu da örgütsel performansın bağımlı değiĢken
olarak alınıp transfer niteliğinde yapılan harcamaların bağımsız değiĢken olarak ele alınmasıdır.
Desteklerin performans değerlendirmeleri ve etki analizi gibi yöntemler de genel itibariyle firmaların
kendi içlerinde veya diğer firmalarla örgütsel performanslarının karĢılaĢtırılmasını içermektedirler.
Her hangi bir desteğin etkinliği veya daha genel bir ifade ile transfer niteliğindeki kamu harcamasının
performans değerlemesini gerçekleĢtirmek adına örgütsel performansın nitel, nicel ya da karma
metotlarla gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir.
Ancak kamu kurumlarında kullanılan örgütsel performans ölçme metotları ne düzeyde etkindir ve
iĢletme literatür ve pratikleri ile hangi düzeyde uygunluk arz etmektedir? Bu çalıĢma kapsamında 3624
sayılı kanunla kurulan Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı
(KOSGEB)‟ ınca uygulanan destek programlarında bu desteklerden faydalanmakta olan iĢletmelere
uygulanmıĢ ve/veya uygulanmakta olan bir takım örgütsel performans metotları derlenmekte ve
bunların etkinliği irdelenmektedir. ÇalıĢmanın eleĢtirel bir katkı yaptığına inanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel performans, nicel performans ölçüm metotları, nitel performans ölçüm
metotları
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FAMILY CLASSIFICATION IN RAISING A CHILD
Dr. Natalya KOJIVINSKAYA
Tomsk State University
ABSTRACT
Depending on the situation prevailing in them, all families can be divided into five groups:
1. Families in which there are very close, friendly relations between parents and children. This
atmosphere is favorable for all family members, as parents have the opportunity to influence in those
aspects of the life of their son or daughter, which in other families are suspected of.
2. Families where the atmosphere is benevolent. Parents monitor the development of children, are
interested in their lives, try to make an impact because of their own cultural opportunities. There are
conflicts in these families, but they are open and immediately resolved. They hide nothing from their
parents here, they are believed. In such families there is a certain distance between the older and the
younger. Children grow up usually polite, friendly, compliant, obedient. Rarely declare their
independence.
3. A large group of families where parents pay enough attention to their children's education, their life,
but this is limited to this. These guys have everything necessary for life: clothes, audio, video
equipment, etc. Children in such families have a separate room, but there is expensive furniture, it is
placed strictly and there is no possibility to move it, to rearrange it.
4. There are families where the child is being monitored, they do not trust him, they use assault. In
such families there is always a conflict between mature children and parents. Sometimes it is hidden,
occasionally bursting out.
5. The situation in these families is critical. Here is an abnormal relationship between children and
parents. The atmosphere is tense, antisocial, in such families one or both parents drink. The influence
of such a family is detrimental - it is the cause of many juvenile crimes.
Keywords: families, children, planning, development
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MALĠ MÜġAVĠR STAJYERLERĠNĠN SORUNLARI ÜZERĠNE BĠR NĠTEL
ARAġTIRMA:NUSAYBĠN ÖRNEĞĠ
Özlem ÖZER
Öğr. Gör., Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksekokulu, ozlemozer@harran.edu.tr
ÖZET
Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müĢavirler, muhasebe vergi dünyasının kilit
noktalarıdır. KiĢi ve kurumların ihtiyaç duydukları bilgileri üretirken toplumun çıkarlarını da
gözetmek zorundadırlar. Geleceğin mali müĢavirleri genellikle muhasebe mesleği ile okulda eğitim
süreci ile tanıĢmakta ve staj sürecinde muhasebe uygulamalarının inceliklerini görmeye
baĢlamaktadırlar. Bu araĢtırma, mali müĢavir stajyerlerinin staja baĢlamadan önceki ve staja
baĢladıktan sonraki sorunlarını tespit etmek amacıyla yapılmıĢtır. Bu araĢtırma Mardin Mali
MüĢavirler Odasından alınan bilgiler ıĢığında, Nusaybin ilçesinde staj yapan sekiz mali müĢavir
stajyeri ile 9 Ekim – 28 Aralık 2017 tarihleri arasında yüz yüze görüĢme tekniğiyle yapılan nitel bir
araĢtırmadır. AraĢtırmaya dâhil edilen ve derinlemesine mülakat yöntemiyle görüĢme yapılan mali
müĢavir stajyerlerin staj sınavı öncesi, staj yeri bulma esnasında, staj süresince yaĢadıkları sorunların
neler olduğuna iliĢkin konuların yer aldığı çalıĢma için yarı yapılandırılmıĢ görüĢme yöntemi tercih
edilmiĢtir. Stajyerlerin sorunlarının her yönden ele alınmasından dolayı bu yönteme baĢvurulmuĢtur.
GörüĢme soruları hazırlanırken hem meslek mensuplarının hem de stajyerlerin görüĢleri dikkate
alınmıĢtır.
AraĢtırma sonucunda elde edilen bilgilere göre, Nusaybin‟de yaĢamalarından ötürü mali müĢavir
stajyerlerinin staj öncesi öncelikle stajyerlik sınavına hazırlanmada kaynak, kurs, kitap bulma gibi
sıkıntılarla karĢılaĢtıkları, staja baĢlama sınavlarının sadece Ankara ve Ġstanbul‟ da yapılmasından
dolayı ulaĢım, barınma, yeme – içme gibi birçok maliyete katlandıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca
staja baĢladıktan sonra da stajyerlere verilen ücretlerin yetersiz olması, sosyal imkânların olmaması ve
sürekli değiĢen mevzuata yetiĢilememesi gibi sorunların olduğu tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebeci, Mali MüĢavir, Stajyer
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MESLEK LĠSESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN MUHASEBE EĞĠTĠMĠNE DEVAM ETME
EĞĠLĠMLERĠ ÜZERĠNE NĠTEL BĠR ARAġTIRMA
Özlem ÖZER
Öğr. Gör., Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksekokulu, ozlemozer@harran.edu.tr
ÖZET
Ülkemizde bulunan ve her kademede farklı bir yöntemi olan eğitim sistemimiz son yıllar içerisinde
büyük değiĢimler geçirmiĢtir. Bu değiĢimlerin olumlu ve olumsuz yanlarının olduğu yadsınamaz bir
gerçektir. Bu araĢtırma ticaret meslek lisesi öğrencilerinin muhasebe eğitimine devam etme
eğilimlerini araĢtırmak amacıyla yapılmıĢtır. Bu bağlamda ġanlıurfa ilinde bir ticaret meslek lisesinde
bulunan 19 öğrenci ile 12 ġubat – 14 Mayıs 2018 tarihleri arasında yüz yüze görüĢme tekniğiyle bir
nitel araĢtırma yapılmıĢtır. GörüĢme soruları hazırlanırken hem ticaret meslek lisesi öğrencilerinin
hem de meslek yüksekokulu öğrencilerinin görüĢleri dikkate alınmıĢtır. Öğrencilere ulaĢmak ve
hazırlanan sorular ıĢığında yapılacak derinlemesine görüĢme için ticaret meslek lisesi müdürlüğünden
izin alınarak ve öğrencilerin derslerinin olmadığı saatlerde yüz yüze görüĢme yöntemiyle araĢtırma
yapılmıĢtır. Örnekleme dâhil edilen ve derinlemesine mülakat yöntemiyle görüĢme yapılan
öğrencilere, ticaret meslek lisesinde muhasebe bölümünde okumaları sürecinde, staj dönemlerinde
karĢılaĢtıkları problemler ile okudukları bölümün geleceği ve gelecekte üniversitede hangi bölümü
okumak istedikleri konusundaki sorunların neler olduğuna iliĢkin sorular iletilmiĢtir. AraĢtırma
sonucunda elde edilen bilgilere göre, araĢtırmaya katılan 19 ticaret meslek lisesi öğrencisinin 12‟ sinin
sadece muhasebe bölümünün puanının düĢük olması sebebiyle bu bölümde okudukları ve
bölümlerinden memnun olmadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Büyük bir çoğunluğu sadece sınavsız geçiĢ
hakkından yararlanarak iki yıllığa gitmek için muhasebe bölümünü tercih ettiğini ancak sınavsız geçiĢ
hakkının kalkmasıyla bu Ģanslarının da yok olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca lise eğitim döneminde
mecburiyetten okudukları muhasebe bölümüne üniversite hayatlarında kesinlikle devam etmek
istemediklerini vurgulamıĢlardır.
Anahtar Kelimeler: Meslek lisesi, Muhasebe eğitimi, Üniversite
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SAHĠPLĠK YAPISININ ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME YATIRIMLARINA ETKĠSĠ
ÜZERĠNE AMPĠRĠK BĠR ÇALIġMA
Hasan AYAYDIN
Doç. Dr. GümüĢhane Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F, hayaydin61@gumushane.edu.tr
Alper Veli ÇAM
Doç. Dr. GümüĢhane Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F, alpercam@gumushane.edu.tr
Abdulkadir BARUT
Dr. Harran Üniversitesi, Siverek MYO, kadirbarut@harran.edu.tr.
Fahrettin PALA
Öğr. Gör. GümüĢhane Üniversitesi Kelkit MYO fahrettinpala@gumushane.edu.tr
ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı sahiplik yapısının araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetleri üzerindeki etkisinin
incelenmesidir. Bu amaçla Borsa Ġstanbul Ġmalat Sanayinde faaliyet gösteren 125 firmanın 2008-2017
döneminde sahiplik yapısı ve araĢtırma ve geliĢtirme yatırımları Pedroni eĢ-bütünleĢme analizi ile test
edilmiĢ ve bulgular raporlanmıĢtır. Bulgulara göre yabancı sahiplik ile araĢtırma ve geliĢtirme
yatırımları arasında pozitif iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Sahiplik Yapısı, AR&GE, EĢ-BütünleĢme
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ĠNOVASYON VE FĠRMA BÜYÜMESĠNDE YAġ ROL OYNAR MI?
Hasan AYAYDIN
Doç. Dr. GümüĢhane Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F, hayaydin61@gumushane.edu.tr
Alper Veli ÇAM
Doç. Dr. GümüĢhane Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F, alpercam@gumushane.edu.tr
Abdulkadir BARUT
Dr. Harran Üniversitesi, Siverek MYO, kadirbarut@harran.edu.tr
Abdulmuttalip PĠLATĠN
Öğr. Gör. Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi abdulmuttalip.pilatin@erdogan.edu.tr
ÖZET
Bu çalıĢma, farklı yaĢlardaki firmalar için inovasyon ve firma büyümesi arasındaki iliĢkiyi
araĢtırmaktadır. Genç firmaların daha yüksek performans avantajı (baĢarılı olursa) veya daha büyük
kayıplar (baĢarısız olursa) konusunda daha riskli yenilik faaliyetlerini üstlendikleri varsayılmaktadır.
2008–2017 dönemi için Borsa Ġstanbul Ġmalat Sanayi örneği kullanarak, Ar-Ge faaliyetlerinin firma
büyümesi üzerindeki etkisini incelemek için panel veri analizi uygulanmıĢtır. Bulgular genç firmaların
Ar-Ge'den büyüme oranı dağılımının üst nicellerinde daha büyük performans faydaları ile
karĢılaĢtıklarını, ancak daha düĢük miktarlarda daha büyük düĢüĢlerle karĢılaĢtıklarını göstermektedir.
Bu nedenle, genç firmaların AR-GE yatırımları, daha olgun firmalar tarafından AR-GE
yatırımlarından önemli ölçüde daha riskli görünmektedir ve bu da bazı politika uygulamalarına iĢaret
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ġnovasyon, Büyüme, Firma YaĢı
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TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNĠ KONU ALAN KAMU SPOTLARINDA KORKU ÇEKĠCĠLĠĞĠ
KAVRAMININ KULLANIMI: BREZĠLYA KAMU SPOTLARI ÜZERĠNE ĠNCELEME
Mehmet Ozan GÜLADA
Öğr. Gör. Ġnönü Üniversitesi, mehmet.gulada@inonu.edu.tr
Caner ÇAKI
ArĢ. Gör. Ġnönü Üniversitesi, caner.caki@inonu.edu.tr
ÖZET
Son yıllarda trafikte yaĢanan kazalara karĢı pek çok ülkede trafik güvenliğini konu alan kamu spotu
reklamları yayınlanmaya baĢlamıĢtır. Yayınlanan kamu spotlarında, trafik kazalarına karĢı sürücüler
alkollü araç kullanma, hız limitini aĢma, sürüĢ halinde cep telefonu kullanma vb. trafik güvenliğini
tehdit eden tehlikeli alıĢkanlıklarını yapmamaları konusunda ikna edilmeye çalıĢılmaktadır. Bu amaçla
kamu spotlarında reklamcılık disiplinin önemli unsurlarından biri olan korku, hüzün, mizah, öfke vb.
duygu çekiciliklerinin kullanıldığı görülmektedir. Özellikle kamu spotu reklamlarında insanları
istenilen yönde ikna etmek ve belli alıĢkanlıklardan uzak tutmak amacıyla korku çekiciliğinden yoğun
bir Ģekilde yararlanıldığı ortaya çıkmaktadır. Korku çekiciliği, insanların korku unsuru kullanılarak
ikna edilmesini içermektedir. Bu çalıĢmada Brezilya'nın en büyük taĢımacılık Ģirketlerinden biri olan
Ecovia'nın "trafik güveliği" ile ilgili kamu spotları özelinde trafik güvenliğini konu alan kamu spotu
reklamları korku çekiciliği bağlamında incelenmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında Ecovia'nın beĢ kamu spotu
reklamı (Hız, Mesaj, Dikkat, Güven, Alkol) Fransız Dil Bilimci Roland Barthes'ın düzanlam ve
yananlam kavramları üzerinden nitel araĢtırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz
yöntemi kullanılarak analiz edilmiĢtir. Elde edilen bulgular ıĢığında, kamu spotu reklamlarında
sürücülerin trafiği tehdit eden tehlikeli alıĢkanlıklarını sürdürmeleri halinde baĢlarına gelebilecek
olumsuzlukların korku çekiciliği bağlamında Ģiddet metaforu kullanılarak gösterilmeye çalıĢıldığı
ortaya çıkarılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Trafik Güvenliği, Korku Çekiciliği, Kamu Spotu Reklamları
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NAZĠ PROPAGANDASINDA GENERAL ERWIN ROMMEL'IN KÜLT KĠġĠLĠK OLARAK
ĠNġASI: "UNSER ROMMEL" PROPAGANDA MÜZĠĞĠ ÜZERĠNE ĠNCELEME
Caner ÇAKI
ArĢ. Gör. Ġnönü Üniversitesi, caner.caki@inonu.edu.tr
Mehmet Ozan GÜLADA
Öğr. Gör. Ġnönü Üniversitesi, mehmet.gulada@inonu.edu.tr
ÖZET
2. Dünya SavaĢı'nda Nazi propagandası Erich von Manstein, Heinz Guderian, Albert Kesselring gibi
Alman generallerini savaĢın kült kahramanları olarak yansıtmıĢtır. Özellikle Kuzey Afrika
Cephesi'nde Ġngiltere'ye karĢı önemli baĢarılar elde eden General Erwin Rommel, Nazi
propagandasının Wehrmacht (Alman Ordusu) içerisinde kült kiĢilik olarak inĢa ettiği generallerin
baĢında gelmiĢtir. Naziler, Rommel'i Alman halkı gözünde kahraman olarak inĢa ederken, pek çok
farklı propaganda aracından yararlanmıĢtır. Bunlar içerisinde en etkili olanlardan biri Rommel için
hazırlanan "Unser Rommel/Bizim Rommel'imiz" isimli propaganda marĢıdır. Bu çalıĢmada Nazi
Almanyası'nda Rommel için hazırlanan "Unser Rommel" isimli propaganda marĢının sözleri, kült
kiĢilik inĢasındaki rolü bağlamında nitel araĢtırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel
analiz yöntemi içerisinde incelenecektir. Bu amaçla marĢın sözleri Ġsviçreli Dil Bilimci Ferdinand de
Saussure'ün gösteren ve gösterilen kavramları bağlamında ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kült KiĢilik, Propaganda, MarĢ
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LANGUAGE WOUND ĠN EDUCATĠON
Hasan ÇĠFTÇĠ
Dr. Öğr. Üyesi Harran Üniversitesi hasanciftci@harran.edu.tr
ABSTRACT
Communication is Cooperation, Agreement and sharing. A communication process communication is
a system of sending and receiving messages. A spoken word is a post, an image, or a sign. The
message is the sender's signal, communication is two-way, it is not possible to communicate. There is
a relationship established in communication with the previous one. Communication is carried out by
means, it takes place in an environment, communication has an atmosphere. It's a communication
initiative. The biggest problem teachers face when communicating is the language that is considered
the basis of communication to understand each other. Language is the main reason for students to
express themselves in a different language than Turkish. The level of speaking of students who know
and do not speak turkish is definitely not the same. The level of communication between the students
who understand Turkish and the students who do not know and can not speak is different. The teacher
can discuss some things with the students who can communicate with them. However, students who
do not understand Turkish can not give any information and can not communicate with them in a
healthy way. While the teacher is in positive and constructive communication with other students,
communication with students who do not speak turkish is as much as the trust of the man who walks
on a rotten board as it is, something bad will happen to him at any time. The word capacity of
language students is very low. They can only understand and use certain expressions. Students have
difficulty making sentences, have limited ability to understand texts, are reluctant to lecture and find
the lessons more pointless. When the level of communication arises: when reading Turkish texts from
the book or when the teacher tells the subject in class, the level of communication is immediately
manifested. Students who understand the teacher immediately attend the class, say their ideas, take a
more active role in the class. They're trying to prove something. He is more social, he makes jokes, he
can tell his excitement, his feelings, his thoughts, he can share and most importantly he can
understand. Students have the same level of intelligence, but because they know language, one can
express themselves, communicate, and others experience a lack of communication. No matter how
simple the teacher reduces the issue, the level of understanding is not equal. One of the points that the
teacher is complaining about is that children are incapable of understanding, even though they are
aware of it, they can't do anything. Children do not understand what is called a healthy learning
environment does not occur. Because oral communication is important, the environment does not
exist, and children cannot read the messages that the teacher wants to convey correctly, resulting in
lack of communication.
Keywords: Meb, School, Teacher, Student, Language, Communication
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EFFECT OF WEB PAGE STRUCTURE ON PURCHASING PREFERENCES
Hasan ÇĠFTÇĠ
Dr. Öğr. Üyesi Harran Üniversitesi hasanciftci@harran.edu.tr
ABSTRACT
In addition to technological changes in our country and in the world, there are changes in every aspect
of our lives. Change and transformation manifested itself in the communication tools used. In contrast
to traditional media, people have started to use computers and the internet extensively from New
Media tools. The fact that people have access to information quickly by means of the computer also
brings an increase in the number and duration of the computer usage. The necessity of promotional
activities also affects the intensity of the demands of the people. In order to control the changes in the
market, not to be obsolete, to maintain its existence while increasing the potential of the customer, it is
compulsory to utilize new communication technologies. Organizations that do not keep up with
market changes and do not meet the expectations of target audiences are unlikely to exist in the
market. Institutions are obliged to monitor the changes and respond to requests. Consumers acquire
purchasing behavior as a result of peer-to-peer advice, experience, or research. If the consumer has not
received peer-to-peer advice and has not experienced the institution before, he / she will be involved in
the research through the internet. While doing research, the opening time of the web pages, the color
of the Web page, the contact address, the transparency of the gallery, and the presence of information
are the first and most important steps that create positive or negative perception in consumers. This
situation affects the behavior of the consumer in purchasing the service or product. If consumers are
convinced of what they see, they show positive behavior. Institutions should know that web pages
directly affect consumer behavior and should make the necessary adjustments. It should simplify
unnecessary complexity and facilitate access to information. However, updating historical
announcements and news is equally important. The showcase of an organization and organization is its
Web page. Consumers are always doing preliminary research on web pages before engaging with the
institution and organization. Web pages prepared by professionals, kept up to date can not be denied
direct contributions to institutions. Being in the market is directly linked to the functionality of web
pages.
Keywords: Consumer, New Media, Web Page
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YEREL YÖNETĠMLERDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNDEN FAYDALANMA DÜZEYĠ EBELEDĠYE UYGULAMALARI KAHRAMANMARAġ ÖRNEĞĠ
Aziz BELLĠ
Dr. Öğretim Üyesi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, azizdarende@hotmail.com
Yusuf Özkan ATAġ
Yüksek Lisans Öğrencisi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi,y.ozkanatas@gmail.com
Egemen KARAKAYA
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, egemenkarakaya@windowslive.com
ÖZET
Günümüzde teknoloji ve küreselleĢmenin de etkisiyle tüm dünyada hızlı bir değiĢim ve geliĢim
yaĢanmaktadır. Temel dinamiğini küreselleĢme ve biliĢim teknolojilerinin oluĢturduğu bu değiĢim;
bilgiye ulaĢımı kolaylaĢtırmıĢ, vatandaĢların kamu hizmetlerinde beklentilerini arttırmıĢ ve
vatandaĢların devlete bakıĢ açılarını değiĢtirmiĢtir. Kamu ve özel sektör alanında yoğun bir uygulama
alanı bulan bilgisayarlar, çağdaĢ yönetim anlayıĢının gereği olan bilgi sistemleri, bir baĢka ifade ile
“bilgi ve iletiĢim teknolojileri”, yerel yönetimler açısından da vazgeçilmez bir konumda
bulunmaktadır. Bu çalıĢmada, biliĢim teknolojilerinden yararlanma ile ilgili olarak KahramanmaraĢ
BüyükĢehir belediyesince yürütülen çalıĢmalar irdelenecek ve biliĢim teknolojilerinden; hangi
kapasitede, hangi yoğunlukta ve hangi amaçlara hizmet etmek amacı ile yararlanmaktadırlar sorusuna
cevap aranacak ve biliĢim teknolojilerinin yerel yönetimlere sağladığı avantajlar değerlendirilecektir.
Yerel yönetimlerin, biliĢim teknolojilerinin önemli bileĢenlerinden olan donanım, yazılım, veri üretimi
ve bunlardan yararlanma konusundaki davranıĢlarıyla ilgili olarak bir durum değerlendirmesi
yapılmaya çalıĢılacak ve aradaki iliĢki ortaya konulacaktır.
KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesinin inceleme alanı olarak seçilmesinin nedeni yaĢadığımız
bölgede yerel halka hizmet götüren en yakın yerel yönetim birimi olmasındandır. ÇalıĢmada yarı
yapılandırılmıĢ mülakat tekniği kullanılarak KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesi bilgi iĢlem
birimiyle görüĢme yapılacaktır. ÇalıĢmada bahsedilen biliĢim teknolojileri kavramının kapsamı, bilgi
ve iletiĢim araçları olarak en çok kullanılan bilgisayar ve internet teknolojileridir. Özellikle elektronik
devlet, mobil devlet uygulamaları genelinde elektronik belediyecilik ve mobil belediyecilik
uygulamaları üzerinde durulmaktadır. ÇalıĢmada öncelikle yerel yönetim kavramından bahsedilecek,
daha sonra yerel yönetimler de biliĢim teknolojileri önemi ve iliĢkisi, kullanım süreci, kullanım
alanları ve yerel hizmet sunumuna katkılarından bahsedilip KahramanmaraĢ Belediyesindeki mevcut
durumu hakkında bilgiler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yerel Yönetim, BiliĢim Teknolojileri, Belediye, E belediye
UTILIZATION LEVEL OF INFORMATION TECHNOLOGY IN LOCAL
ADMINISTRATIONS E-MUNICIPALITY APPLICATIONS : CASE OF
KAHRAMANMARAS
ABSTRACT
Today, the world have been experiencing a rapid change and development with the influence of
globalization and technology. This alteration which the basic dynamics of it, is created by the
globalization and information technologies; facilitated the accessability of information, increased the
expectations of people from public services and changed their perspective of the government.
Computers which are able to find a wide and intense field of application in the public and private
sector, information systems that are required for the the understanding of modern management, also in
other words “ information and communication technologies”, are located as inevitable for local
administrations. In this study, the practices which executed by the Metropolitan Municipality of
KahramanmaraĢ will be examined and the question of “At what level of capacity, intensity of
information technologies and for which purposes is the municipality aim to use these information
technologies?” will be answered and the advantages that are provided by these technologies to local
administrations will be evaluated. A situational examination for the actions of benefiting from these
factors of software, hardware and data creation which are some of the crucial components of local
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administrations and information technologies, and the relationship between those components will be
revealed.
The reason why KahramanmaraĢ Metropolitan Municipality was chosen as the study area is because it
is the closest local government unit serving the local people in the region where we live. In this study,
a semi-structured interview technique will be held with the KahramanmaraĢ Metropolitan
Municipality data processing unit. The scope of the concept of information technologies mentioned in
the study is the most used computer and internet technologies as information and communication
tools. Electronic municipalities and mobile municipality practices are mainly focused on electronic
state and mobile state applications. In the study, first of all, the concept of local government will be
mentioned and then the local governments will be informed about the importance and relationship of
information technologies, usage process, usage areas and their contribution to local service delivery
and the current situation in KahramanmaraĢ Metropolitan Municipality.
Key Words: Turkey, Local Administrations, Information Technology, Municipality, E Municipality
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YENĠ KAMU YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠġĠM KAVRAMLARININ BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYELERĠ VĠZYON VE MĠSYONLARINDAKĠ YERĠ VE ÖNEMĠ ÜZERĠNE BĠR
ĠÇERĠK ANALĠZĠ
Aziz BELLĠ
Dr. Öğretim Üyesi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi,azizdarende@hotmail.com
Egemen KARAKAYA
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, egemenkarakaya@windowslive.com
Yusuf Özkan ATAġ
Yüksek Lisans Öğrencisi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi,y.ozkanatas@gmail.com
ÖZET
Türkiye‟de stratejik planlama ile ilgili ilk düzenleme 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu‟dur. Ancak stratejik planlamanın geçmiĢi 1970 yılı sonrasında dayanmaktadır. Çünkü stratejik
plan açısından önemli olan yeni kamu yönetimi ve yönetiĢim kavramları 1970‟li yıllar sonrasında
ortaya çıkmıĢtır. Türkiye‟nin bu kavramlarla tanıĢmasında küreselleĢmenin ve ekonomi de
liberalleĢmenin etkisi büyüktür. Nitekim Türkiye bir takım idari ve ekonomik sorunların çözümü için
bunları kullanma gereksinimi hissetmiĢtir. Bu bağlamda Türk kamu yönetiminde gerçekleĢtirilen
reformların amaçlarından biri, örgütsel yapılara bir hedef koymak ve hedeflerine baĢarıyla
ulaĢmalarını sağlamak olmuĢtur. Kurum ve kuruluĢları amaç ve hedeflerine götürecek araçlardan biri
stratejik planlardır. Özel sektörü baĢarıya götürdüğü düĢünülen stratejik plan kavramıyla birlikte
belediyeler de iki önemli kavram olan vizyon ve misyon kavramlarıyla tanıĢmıĢlardır. Vizyon ve
misyon kurumların amaçları ve gelecekteki beklentilerini ifade eden ve kurumsallaĢmayı ön plana alan
kavramlardır.
Vizyon ve misyon kavramları, bilhassa büyükĢehir belediyeleri için belirgin bir anlam taĢımaktadır.
GerçekleĢtirilen yerel yönetim reformları, özellikle belediyelerin etkinliğini ve verimliliğini arttırmaya
yöneliktir. Son dönemlerde büyükĢehir belediyelerine yönelik gerçekleĢtirilen düzenlemeler göz
önünde bulundurulduğunda, vizyon ve misyonun niteliği daha da önem kazanmaktadır.
Bu çalıĢma, yukarıda söz edilen ifadelerle alakalı olarak, Türkiye'de büyükĢehir belediyelerinin
stratejik planlarında yer verilen vizyon ve misyonların değerlendirmesini içerecektir. Ayrıca
büyükĢehir belediyelerinin vizyon ve misyonlarında hangi ifadelere öncelik verdikleri vurgulanacak ve
büyükĢehir belediyelerinin karĢılaĢtırmalı bir değerlendirmesi yapılacaktır. Böylece çalıĢmanın amacı;
yeni kamu yönetimi ve yönetiĢim kavramlarının hangi oranlarda büyükĢehir belediyelerinin misyon ve
vizyonlarında yer aldığının belirlenmesidir. Bu amacı gerçekleĢtirmek üzere öncelikle yerli ve yabancı
kaynaklardan elde edilen veriler ile çalıĢmanın teorik çerçevesi yazılacaktır. ÇalıĢmanın alan
araĢtırması kısmında Türkiye‟deki büyükĢehir belediyelerinin son dönemdeki stratejik planları alınmıĢ
ve misyon ve vizyon kavramları yeni kamu yönetimi ve yönetiĢim açısından içerik analizine tabi
tutulacaktır. Ġçerik analizi yapılırken Maxqda programından faydalanılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda
beklenen sonuç; büyükĢehir belediyelerinin stratejik planlarında yer alan vizyon ve misyonlarının yeni
kamu yönetimi ve yönetiĢim kavramları ile örtüĢmediğidir.
Anahtar Kavramları: Yeni Kamu Yönetimi, YönetiĢim, Belediye, Misyon, Vizyon.
A CONTENT ANALYSIS ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF NEW CONCEPTS OF
PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE IN THE VISION AND MISSION OF
METROPOLITAN MUNICIPALITIES
ABSTRACT
The first regulation on strategic planning in Turkey is the Public Financial Management and Control
Law No.5018. However, the history of strategic planing dates back to 1970. Because the new concepts
of Public Administration and governance, which are important in terms of strategic plan, emerged
after the 1970s. The impact of globalization and economic liberalization in Turkey's acquaintation
with this concepts is high. As a matter of fact, Turkey felt the need to use them to solve some
administrative and economic problems.In this context, one of the aims of the reforms carried out in the
Turkish public administration was to set a target for organizational structures and ensure that they
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achieve their goals successfully. Strategic plans are one of the tools that will lead public institutions
and organizations to their goals and objectives. With the concept of strategic plan which is thought to
lead the private sector to success, municipalities have met with two important concepts; vision and
mission.
Vision and mission are the concepts that express the aims and future expectations of the institutions
and put the institutionalization in the foreground. These concepts have a significant meaning
especially for metropolitan municipalities. Local government reforms are aimed at increasing the
efficiency and productivity of municipalities. Considering the recent regulations on metropolitan
municipalities, the quality of vision and mission are becoming more important.
This study will include the evaluation of the vision and mission which have mentioned in the strategic
plans of the metropolitan municipalities in Turkey. In addition, it will be emphasized which
expressions the metropolitan municipalities prioritize in the vision and mission and a comparative
evaluation of metropolitan municipalities will be made. Thus, the purpose of the study is to determine
the perception of the new concepts of Public Administration and governance in the mission an vision
of metropolitan municipalities. In order to achieve this objective, firstly the theoretical framework of
the study will be written with the data obtained from domestic to foreign sources. In the field research
section of the study, the recent strategic plans of the metropolitan municipalities of Turkey have been
taken and the concepts of mission and vision wille be subjected to content analysis in terms of new
public administration and governance. Maxqda software was used for content analysis. The expected
result of the study is that the vision and mission of metropolitan municipalities in their strategic plans
do not coincide with the new concepts of Public Administration and governance.
Keywords: New Public Administration, Governance, Municipality, Mission, Vision
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MĠLLĠ DEVLETĠN KÜRESELLEġME ĠLE ĠMTĠHANI
Refik BALAY
Prof. Dr. KırĢehir Ahi Evran Üniversitesi, refikbalay@hotmail.com
ÖZET
Eğitimden ulaĢıma, üretimden ticarete kadar dünyayı etkileyen süreç bilim adamları tarafından
küreselleĢme olarak adlandırılmaktadır. KüreselleĢmenin içinde bulunduğumuz çağda insan ve
toplumlar üzerinde farklı yönde etkileri olduğu görülmektedir. Bu çalıĢmada küreselleĢmenin insan ve
toplumlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde durulmuĢ, olumsuz etkilerinin olumlu
olanlardan çok daha fazla olduğu sonucuna varılmıĢtır. Gelinen noktada küreselleĢmenin en olumsuz
etkisi kötülüğü küresel çapta yaygınlaĢtırması ve bunu meĢru hale getirmesidir. ġiddet, vahĢet, cinayet
ve terörü küreselleĢtiren bir anlayıĢa, adaleti içselleĢtiren, iyiliği de küreselleĢtiren bir anlayıĢla cevap
verilmeli, milli devlet ve toplum yapımız bu anlayıĢ koduna bağlı olarak yeniden yapılandırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: KüreselleĢme, Milli Devlet, Ġnsan, Toplum
ABSTRACT
The process, which affects the world from education to transportation, from production to commercial,
is called globalization by the scientists. In the present era, it is seen that globalization has different
effects on people and societies. In this study, the positive and negative effects of globalization on
people and societies are investigated and it is concluded that the negative affects are much more than
positive ones. At this point, the most negative impact of globalization is that it spreads the evil on a
global scale and makes it legitimate. An understanding that globalizes violence, brutality, murder, and
terrorism should be answered with an understanding that internalizes justice and globalizes the
goodness. The national state and society structure should be reconstituted in accordance with this code
of understanding.
Key Words: Globalization, National State, Human, Society
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ULUSLARARASI HUKUKTA KORUMA SORUMLULUĞUNUN HUKUKĠ DAYANAĞI
OLARAK ÜÇÜNCÜ KĠġĠ LEHĠNE MEġRU MÜDAFAA HAKKI
Filiz DEĞER
Öğr.Gör., Ġstanbul Kent Üniversitesi, av.fdeger@gmail.com
ÖZET
Devletlerin bir üst otoriteye tabi olmadan, yönetim yetkilerini genel olarak tam ve bağımsız olarak
kullanılmasını ifade eden egemenlikte münhasır yetkinin devlete ait olması ilkesi uluslararası
uyuĢmazlıkların çözümünde hareket noktasıdır. Devletin toprak bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına
karĢı kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidinde bulunma yasaktır. Kuvvet kullanma yasağının
ilki olan uluslararası barıĢın tehdit edilmesi, bozulması veya bir saldırı eylemi olması Ģartlarından
birinin varlığı halinde, uluslararası barıĢ ve güvenliğin korunması veya kurulması amaçlarıyla
önlemler alınması devletin iç yetkisine müdahale anlamına gelmemektedir. Kuvvet kullanma
yasağının ikinci istisnası bireysel veya kolektif olarak meĢru müdafaa hakkını kullanmaktır. Bir
devletin rızası olmadan müdahalenin iki görünümü olan meĢru müdafaa ve insani müdahale
kapsamında kullanılan zorlayıcı tedbirlere baĢvurma Ģartlarına uyulmaması yeni bir saldırı suçuna
neden olması sebebiyle müdahalenin sınırlarının uluslararası hukukun kaynaklarında ortak olarak
belirlenmesi ve uygulamada birlik sağlanması önemlidir. BarıĢın korunması görevini ve bu amaçla
müdahale kararı alma yetkisine sahip BM Güvenlik Konseyinin, barıĢın korunması görevine insan
haklarını koruma görevi dolaylı olarak verilmiĢtir.
BarıĢ kavramı ile insan hakları arasında kurulan bu doğrudan bağlantı nedeniyle BM Ģartında yer
almayan ve bir baĢka devlette önlenemeyen insan hak ihlallerine karĢı sivil nüfusu koruma görevinin
hangi otorite tarafından nasıl yerine getirileceğini belirlemek bir nevi doğan yasal boĢluğu doldurmak
amacıyla 2001 yılında Koruma Sorumluluğu kavramı ortaya çıkmıĢtır.
Koruma sorumluluğu ile birlikte birey uluslararası iliĢkilerde aktör olarak ortaya çıkmıĢ ve insani
güvenlik anlayıĢı yeni bir güvenlik konusu haline gelmiĢtir. Ġnsani müdahalenin yapılması ile
uluslararası barıĢ ve güvenliğin korunması arasındaki bağlantı, iç çatıĢmaların çevre ülkelere yayılması
yoluyla kurulmaktadır. Kendi vatandaĢını insan hak ihlallerine karĢı koruyamayan devlete yapılan
müdahalede iç çatıĢmanın çevre ülkelere yayılmaması halinde meĢru müdafaa hakkı kapsamına
alınabilmesi için müdafaada bulunacak devletin saldırıya uğramıĢ olması gerekmektedir. Hâlbuki
koruma sorumluluğu kapsamında müdahalede örgüt, bir ülkede yaĢayan sivil halka yapılan saldırıları
def etmek amacıyla hareket etmektedir. Sivil vatandaĢları koruma amacıyla müdahalede bulunan
örgüt, ilgili devlet tarafından gerçekleĢmiĢ bir saldırı olmadan harekete geçebilmektedir. Saldırı
gerçekleĢmeden yapılacak müdahalenin uluslararası hukuktaki karĢılığı olan yasal düzenlemenin açık
bir Ģekilde ortaya konulması bir zorunluluk olarak karĢımıza çıkmaktadır. BirleĢmiĢ Milletler sistemi
ile iliĢki içinde kurulan ve en ciddi suçlar hakkında yargılama yetkisine haiz Uluslararası Ceza
Mahkemesini kuran Roma Statüsü‟ nde meĢru müdafaa ve üçüncü kiĢi lehine meĢru müdafaa ceza
sorumluluğunu kaldıran bir durum olarak düzenlenmektedir.
Bu bilgiler doğrultusunda çalıĢmadan koruma sorumluluğu nedeni ile gerçekleĢtirilecek kuvvet
kullanımının uluslararası hukuktaki yasal dayanağı değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Koruma Sorumluluğu, MeĢru Müdafaa, Kuvvet Kullanma Yasağı
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TBK 633 HÜKMÜNÜN MEHAZ DÜZENLEME BAĞLAMINDA ELE ALINMASI
HANDLING THE TCO ARTIKEL 633 WITHIN THE CONTEXT OF ORIGINAL
REGULATION
Emre TÜRKMEN
ArĢ. Gör, Dokuz Eylül Üniversitesi, turkmenemre@gmail.com
ÖZET
Adi ortaklıkta çıkma ve çıkarma kurumları 818 sayılı Eski Borçlar Kanunu‟nda düzenlenmemekle
birlikte, öğreti ve yargı kararlarında kabul edilmiĢti. Bu dönemde, Ġsviçre hukukunun etkisi altında
kalan hukuk doktrini, çıkma ve çıkarmanın yalnızca ortaklık sözleĢmesinde bulunması Ģartıyla
uygulanabileceği kanaatindeydi. Zira Ġsviçre Borçlar Kanunu‟nda çıkma ve çıkarmaya iliĢkin özel
nitelikli düzenlemeler mevcut değildi. TartıĢmalar bilhassa haklı sebeple çıkarma noktasında
odaklanmıĢtı. Bu konuda öğreti ikiye bölünmüĢ, bir kısım yazarlar haklı sebep olsa dahi ortağın
yalnızca sözleĢmeyle çıkarılabileceğini; diğer görüĢün yazarları ise, haklı sebep konusunda kolektif
ortaklığa iliĢkin kuralların adi ortaklığa kıyasen uygulanabileceğini savunmuĢlardır.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile adi ortaklıkta çıkma ve çıkarma ilk kez normatif bir dayanağa
kavuĢmuĢtur. KuĢkusuz bu önemli bir geliĢme olup takdirle karĢılanmalıdır. Ne var ki, BGB 736 ve
737‟den iktibas yoluyla alınan TBK 633 hükmü, kanun koyucunun çıkma ve çıkarmayı kaleme alırken
Ġsviçre ve Alman hukukları arasında kaldığını ortaya koymaktadır. Öncelikle, Alman hukukunda adi
ortaklıklar( GbR) açısından “çıkma” olarak tanımlanabilecek bir müessese bulunmadığına dikkat
çekmek gerekir. Nitekim BGB 736 uyarınca, maddede sayılan durumların gerçekleĢmesine bağlı
olarak ortak, ortaklıktan kendiliğinden ayrılmaktadır. Paragrafın baĢlığı da içeriği ile bu anlamda
uyumludur( BGB 736; Ayrılma, sonraki sorumluluk). Oysa TBK 633‟te ortağın veya temsilcisinin
ortaklıktan “çıkabileceği” belirtilmiĢtir. Çıkmanın hukuki sonuçlarını doğurması, bozucu yenilik
doğuran irade açıklamasında bulunulmasına bağlıdır. Yani, BGB 736‟dan farklı olarak, ortağın
ortaklıktan ayrılabilmesi için diğer ortaklara varması gerekli bir beyanı aranmaktadır. Çıkarmayı
düzenleyen BGB 737‟de ise, haklı sebebin varlığı Ģart koĢulmuĢtur. Bizde ise TBK 633 sona erme ile
çıkarma arasında paralellik kurmuĢ, böylece sona erme sebeplerinin aynı zamanda çıkarma( çıkma da
dahil) sebebi teĢkil etmesine yol açmıĢtır. Bu durum kabul edilemez. Madde gerekçesinde, BGB 736
ve 737‟den yararlanıldığına iĢaret edilmesine rağmen Ġsviçre- Alman hukuklarının deyim yerindeyse “
orta noktasında” bir yer alınmıĢtır. ÇalıĢmamız da esasen bu farklılığı göstermeye yöneliktir. Bu
sunum çalıĢmasında, mehaz düzenlemeden ayrılmanın yaratacağı sorunlara değinilmeye çalıĢılacak ve
çözüm önerileri getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: TBK 633, BGB 736, BGB 737, Çıkma, Çıkarma
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LĠSANS ÖĞRENCĠLERĠNĠN FĠNANSAL TUTUM VE DAVRANIġLRININ ÖLÇÜLMESĠ:
SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ÖRNEĞĠ
THE MEASUREMENT OF FINANCIAL ATTITUDE AND BEHAVIOR OF
UNDERGRADUATE STUDENTS: FACULTY OF SPORT SCIENCES EXAMINATION
Sevinç NAMLI
Dr. Öğrt. Üyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, sevinc.namli@erzurum.edu.tr
Abdulkadir KAYA
Doç. Dr., Erzurum Teknik Üniversitesi, akadirkaya@erzurum.edu.tr
ÖZET
Eğitimde; bireyin, olaylar karĢısında takındığı davranıĢ biçimi olarak tanımlanan tutum kavramı,
toplum bilimlerinde; belli nesnelere, olaylara, kiĢilere karĢı belli biçimde davranma yolunda toplumsal
olarak kazanılmıĢ eğilim ya da yönelim olarak tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr). Kısaca, kiĢinin
belli bir olay karĢısında daha önceden edindiği tecrübeyle veya ön yargıyla sergilediği davranıĢ biçimi
olarak tanımlanabilmektedir. Tutum kavramı, sosyal hayatın her alanında olduğu gibi finansal alanda
da önemli bir kavram olarak ön plana çıkmaktadır. Bireyin finansal konulara ve yaĢama karĢı olan
tutumu aynı zamanda finansal hayatına da etki etmektedir (Struwig, 2009). Finansal tutum, geleceğe
yönelik yatırım yapma, harcamalarını kontrol altına alma gibi parasal konularda karar vermesinde
etkili bir unsurdur. Geleceği için endiĢe duyan birey ile endiĢe duymayan bireyin yatırım ve birikim
eğilimleri farklılık göstermektedir (Denk, Demir ve Sezgin, 2018). Tamamen kısa vadedeki isteklerini
yerine getirmeyi seçen bir kiĢinin, olası acil finansal bir durum veya uzun vadedeki planlar için
yatırım yapma ihtimali daha düĢük olacaktır (Alkaya ve Yağlı, 2015). Dolayısıyla, bireyin davranıĢ ve
tutum biçiminin finansal refah düzeyi üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır (Sarıgül, 2015). Joo
ve Grable (2004)‟ e göre; bireyin finansal tatmininde sergilediği davranıĢ biçimi, gelir veya diğer
demografik özelliklerden daha önemli ve kiĢinin finansal kararlarını da doğrudan etkilemektedir.
Bütçesini iyi yöneten, ekonomik durumunu doğru Ģekilde değerlendiren, karĢılaĢtığı finansal zorluklar
karĢısında baĢarılı mücadele veren bireyin yaĢamdan duyulan tatmini artmaktadır (Gönen ve Özmete:
2007). Bireyin finansal refah düzeyinde artıĢ sağlayabilmesi üzerinde, sergilediği finansal davranıĢ ve
tutumların etkisi yüksektir (Atkinson ve Messy, 2012). Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde, bireylerin
gelirlerinden tasarruf ederek, tasarruflarını finansal piyasalara aktarmaları kendi gelirlerine ve
gelecekteki planlarına önemli katkı sağlamanın yanında, ülke ekonomisinin büyümesi, reel sektörün
geliĢmesi, finansal piyasaların derinleĢmesi gibi birçok makroekonomik faktöre olumlu katkı
sağlayacaktır. Bireylerin finansal davranıĢ ve tutumlarının doğru ve yerinde olabilmesinin temelinde,
finansal bilgi düzeyi önemli bir etkendir. Bu konu finans literatüründe finansal okuryazarlık olarak
ifade edilmektedir. Finansal okuryazarlık eğitimi ilk olarak aile ortamında baĢlamakta, deneyimler ve
üniversite eğitimi ile daha da artmaktadır. Türkiye‟de finansal okuryazarlık endeksi verilerine göre en
yüksek okuryazarlık derecesine sahip olan kesim meslek yüksekokulları (65,1) ve lisans mezunları
(64,4) iken en düĢük skora sahip olan kesim ize ilkokul terk (55,5) ve ilkokul mezunlarıdır
(59,6)(AĠM, 2017). Finansal konuların ele alındığı lisans düzeyinde eğitimler genellikle iktisadi ve
idari bilimler, siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme fakülteleri gibi fakültelerde anlatılmalarına rağmen,
lisans düzeyinde bu bilgilerin aktarılmadığı birçok fakülte ve bölüm bulunmaktadır.
ÇalıĢmanın amacı, lisans öğrencilerinin finansal tutumlarını ve davranıĢlarını tespit ederek,
demografik özellikler ile finansal tutumlar arasındaki iliĢkiyi ve farklılıkları tespit etmektir. Bu amaçla
Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor
Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon bölümlerinde okuyan öğrencilere anket
uygulanmıĢtır. Analize dâhil edilen 286 ankete ait veriler frekans ve yüzdeler sunulduktan sonra,
demografik özellikler ile finansal tutumlar arasındaki iliĢki Ki-Kare, farklılıkların tespiti ise Kruskall
Wallis ve Mann Whitney U analizleri tespit edilmiĢtir. Analizler sonucunda spor bilimleri fakültesi
öğrencilerinin finansal tutum ve davranıĢlarına ait bilgilerini aile ve çevrelerinden elde ettikleri
bilgilerden edindikleri, cinsiyet, bölüm ve aylık gelir ile finansal tutumları arasında iliĢki olduğu, aylık
gelir, aylık harcama, anne eğitimi ve para harcama ve yönetme baĢarısı ile finansal tutum ve
davranıĢları arasında farklılıklar olduğu belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Finnasal DavranıĢ, Finansal Tutum, Spor Bilimleri Fakültesi, Ki-Kare, Kruskal
Wallis
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BĠST’TE SEÇĠLMĠġ BĠR ĠġLETME ÜZERĠNDE TREND ANALĠZĠ UYGULAMASI: TARIM
SEKTÖRÜ ÖRNEĞĠ
Cuma ERCAN
Doç.Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Ġ.Ġ.B.F., ĠĢletme Bölümü, cercan@kilis.edu.tr
Emel ABA ġENBAYRAM
Dr.Öğr.Gör., Harran Üniversitesi
ÖZET
ĠĢletmelerle ilgili finansal nitelikteki iĢlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve özetlenmesi
muhasebenin birinci iĢlevini oluĢturmaktadır. Finansal tablolar Ģeklinde özetlenen bilgilerin analiz
edilip yorumlanarak ilgili kiĢilere iletilmesi ise muhasebenin ikinci iĢlevini oluĢturur. Bir iĢletmenin
finansal durumunun, faaliyet sonuçlarının ve finansal yönden geliĢiminin yeterli olup olmadığını
saptamak ve o iĢletme ile ilgili geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek için finansal tablolarda yer
alan bilgilerin analiz edilmesi ve yorumlanması gerekmektedir. Söz konusu uygulamalar finansal
analiz kapsamına girer. Finansal analizde kullanılan çeĢitli yöntemler vardır. Bunlardan birisi de Trend
Analizi (Eğilim Yüzdeleri) yöntemidir. Trend analizi, bir iĢletmenin bir birini izleyen çok sayıdaki
yıla ait bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemlerin zaman içerisinde gösterdikleri eğilimlerin
incelenmesine dayanır. Bu çalıĢmanın amacı; tarım sektöründe faaliyet gösteren bir iĢletmenin finansal
tablolarını trend analizi yöntemini kullanarak analiz etmek ve tarım iĢletmelerinin hedeflerine
ulaĢmasında ve baĢarısında finansal analizin önemini vurgulamaktır. Tarım sektörü, ülkelerin ve
toplumların kalkınmasında önemli bir role sahiptir. Ekonomik kalkınma sürecinde tarım sektörü ile
sanayi sektörü arasında sıkı bir iliĢki ve etkileĢim vardır. Tarım sektörü, milli gelire ve istihdama katkı
sağlamak, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karĢılamak, ülke nüfusunun beslenmesi için
zorunlu gıda maddelerini üretmek, ihracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunmak gibi birçok
nedenden dolayı ekonomide vazgeçilmez bir sektördür. Bundan dolayı çalıĢmada tarım sektöründe
faaliyet gösteren bir iĢletme seçilmiĢtir. ÇalıĢmada öncelikle tarım sektörünün ülke ekonomisindeki
yeri ve trend analizi ana hatlarıyla incelenmiĢtir. Daha sonra, Borsa Ġstanbul‟da iĢlem gören seçilmiĢ
bir tarım iĢletmesinin performansı trend analizi yöntemi ile değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma kapsamında,
ilgili iĢletmenin 2013-2017 dönemlerine ait yıllık finansal tabloları kullanılmıĢtır. Bu dönemlere ait
finansal tablolara Kamuyu Aydınlatma Platformu‟ndan ulaĢılmıĢtır. Öncelikle aralarında iliĢki bulunan
hesap kalemleri finansal analize uygun hale getirilmiĢ ve daha sonra yorumlanmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Trend Analizi, Tarım, Finansal Analiz
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ĠġGÖRENLERĠN SOSYAL SERMAYE DÜZEYLERĠNĠN KARAKTERĠSTĠK
ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE FARKLILIKLARININ TESPĠTĠNE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA
Emel ABA ġENBAYRAM
Dr. Öğr. Gör., Harran Üniversitesi Suruç MYO, emel.aba@harran.edu.tr
Cuma ERCAN
Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F, ĠĢletme Bölümü cercan@kilis.edu.tr
ÖZET
Sosyal sermaye taraflar arasındaki güvene esaslı iliĢkilerin, ağ bağları aracılığı ile değere
dönüĢebilmesini sağlayan ve toplumun sosyo-kültürel açıdan kalkınmasında önemli role sahip olan bir
olgudur. Sosyoloji, iktisat, siyaset, eğitim, psikoloji gibi birçok disiplinin ortak konusunu oluĢturan
sosyal sermaye, oldukça zengin bir literatüre sahiptir. Ulusal ve uluslararası mecralarda son yılların en
önemli ekonomik ve sosyal kavramlarından biri olan sosyal sermaye, özellikle ülkelerarası geliĢmiĢlik
düzeylerinin araĢtırıldığı çalıĢmalarda, ülkelerin ekonomik, siyasi ve sosyal alanlardaki baĢarılarıyla
doğrudan ilgili olduğu genel kabul görmüĢ bir yargı haline gelmektedir. Günümüz bilgi toplumunun
bir gereği olan sosyal sermaye, fiziki sermaye kadar önem arz etmekte ve belirlenen hedeflere ulaĢmak
için seçkin kulüp, dernek, üyelikler, tanıdık siyasi veya bürokratik kiĢiler, aile ve arkadaĢlıklar sosyal
veya dini aktiviteler gibi bağlarla var olmaktadır. Dolayısıyla günümüz ekonomik koĢulları, teknolojik
avantajlar ve sosyo-kültürel geliĢmeler ile birlikte düĢünüldüğünde, sosyal sermayenin kiĢi, kurum ve
ülkeler için her açısından rekabet avantajı sağlamaktadır.
KüreselleĢmenin de etkisi ile artan teknoloji, taraflar için sürekli değiĢim ve geliĢimi mecbur
kılmaktadır. Özellikle ekonomik sahada üretin maldan tutunda iĢgörene kadar her Ģeyin alternatifini
bulabilmek mümkün. Bu noktadan hareketle, tarafların rekabet edebilmeleri ve dinamik ekonomik
sistemde devamlılığını sağlayabilmeleri için bilgiye ulaĢma ve söz konusu bilginin doğru zaman ve
yerde değere dönüĢebilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyiĢle taraflar, sahip oldukları maddi ve maddi
olmayan değerlerini, ancak sosyal sermayenin ana unsurlarından olan ağlar aracılığı ile pazarlayabilir,
arttırabilir ve güncelleyebilmektedir. Ġçerdiği kaynaklar sayesinde bilgiye ulaĢma, ulaĢılan bilgiyi
değere dönüĢtürebilme kabiliyeti seklinde özetlenen sosyal sermaye taraflar artı değer sağlamakta,
çevresel ve kiĢisel birçok faktörden etkilenmekte ve taraflar arasında farklılık gösterebilmektedir.
Tarafların sosyal sermaye düzeyleri karakteristik özelliklerinin yanı sıra toplum etnik yapısı, ülkenin
çalıĢma Ģartları, tarihi geçmiĢi, dini ve ekonomik ve siyasi politikaları gibi birçok faktörden hem
etkilenmekte hem de etkilemektedir. Bu noktada vurgulamak gereken bir diğer husus, sosyal
sermayenin söz konusu faktörlerin etkinliğinin arttırılmasında tek baĢına yeterli olmadığıdır. Diğer bir
ifade ile sosyal sermayenin, diğer ekonomik, sosyal ve siyasal faktörlerin yeterliliği ölçüsünde pozitif,
eksikliğinde ise negatif yönde etkileyen tamamlayıcı ve etki-tepki mekanizmasına sahip bir olgu
olduğunu söyleyebiliriz.
ÇalıĢmada GAP Bölgesi‟nde faaliyet gösteren banka yöneticilerinin sosyal sermaye birikimlerinin
karakteristik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin tespiti amaçlanmıĢtır. Bu kapsamda
GAP Bölgesi‟ni temsilen bölgenin en büyük ilk üç ili Diyarbakır, Gaziantep ve ġanlıurfa‟da faaliyet
gösteren 346 banka belirlenerek tam sayıma gidilmiĢtir. Bu kapsamda örneklem, her bankayı bir
iĢgören temsil edecek Ģekilde, görüĢmelerin yapıldığı sırada kurumda bulunan en yetkili kiĢi Ģeklinde
alınmıĢtır. Süreç sonunda toplamda 310 banka çalıĢanından veriler elde edilerek sonuçlar analiz
edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda iĢgörenlerin sosyal sermaye birikimlerinin karakteristik özelliklere
göre farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, ĠĢgören, Karakteristik Özellik
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ġANLIURFA ġEHRĠNDE EYYÜBĠYE ĠLÇESĠ SINIRLARI ĠÇĠNDEKĠ LĠSELERĠN
ÇEVRESĠNDE YER ALAN RĠSK FAKTÖRERĠNĠN COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMĠ (CBS) ĠLE
ANALĠZĠ
Doç. Dr. Mehmet Sait ġAHĠNALP
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, ġanlıurfa. sahinalp@harran.edu.tr
Abdullah Ġzzeddin KARABULUT
Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya ABD Yüksek Lisans Öğrencisi, ġanlıurfa.
karabulut6363@gmail.com
ÖZET
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin optimum düzeyde yürütülmesinde etkili olan önemli özelliklerden biri
de okul ve çevresinin risk faktörlerinden arındırılmasıdır. Bu amaçla okul binalarındaki fiziksel risk
faktörleri yanında okul çevresinde yer alan ve öğrencileri eğitim-öğretim faaliyetlerinden alıkoyan,
kötü alıĢkanlıklar kazandıran ve hatta can güvenliğini tehlikeye atan risk faktörlerinin azaltılması
amacıyla çeĢitli yasal önlemler alınmaktadır. Okul çevrelerinde riskli alanların minimize edilmesi
Ģüphesiz ki, eğitim faaiyetlerinin kalitesi ve güvenliği açısından büyük bir önem arz etmektedir.
Bu çalıĢmada, alınan yasal önlemlere rağmen halen okul çevrelerinde risk oluĢturan alanların olup
olmadığı, yer alıyorsa türü ve kapsamının ne olduğunun ortaya konulması amaçlanmıĢtır. Böylelikle
mevcut Ģartlar altında ġanlıurfa‟nın Eyyübiye ilçesinin Ģehirsel alanında yer alan liselerin çevresinin
öğrenciler açısından eğitim ve can güvenliğinin ortaya konularak, risk faktörlerinin azaltılmasına katkı
sağlamak araĢtırmanın temel amacını oluĢturmaktadır.
ÇalıĢmanın alanı ġanlıurfa Ģehrinin Eyyübiye ilçesi sınırları içinde bulunan 18 lise çevresinden
oluĢmaktadır. AraĢtırma, ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü kayıtlarına göre belirlenen 18 lisenin
bahçe kapısından itibaren 300 m. mesafe içerisinde oluĢturulan 100‟er metrelik üç kuĢak içinde
gerçekleĢtirilmiĢtir. Öğrencileri eğitim-öğretim faaliyetlerinden alıkoyan, kötü alıĢkanlıklar
kazanmalarına aracı olan, zararlı maddeler satan, gürültü oluĢturan, sağlık bakımından tehdit oluĢturan
ve can güvenliğini tehlikeye atan iĢyerleri ve alanlar, okulların çevresinde belirlenen mesafede
gerçekleĢtirilen alan araĢtırmasıyla belirlenmiĢtir. Belirlenen bu alanlar CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri)
aracılığıyla konumlandırılarak, kuĢaklar itibariyle haritalara aktarılmıĢ ve dağılıĢları yapılmıĢtır. Saha
çalıĢması sırasında 21 farklı risk grubu tespit edilmiĢtir.
Mevcut liseler çevresinde gerçekleĢtirilen araĢtırmanın sonuçlarına göre liselerin etrafında bulunan
100 metrelik birinci kuĢakta tespit edilen toplam 36 riskli iĢyerinin %30.55‟ünü (11 adet) sigara satıĢı
yapılan iĢyerleri, %13.88‟ini (5 adet) parklar, %11.11‟ini (4 adet) atölye tarzı iĢ yeri ve %11.11'ini (4
adet) inĢaat halinde olan binalar oluĢturmaktadır. Bu dört grup, birinci kuĢakta yer alan risk
faktörlerinin %66.65‟ini meydana getirmektedir. Bu kuĢakta ayrıca liselerin çevresinde kahvehane
interkafe, kafe, oyun salonları ve ganyan bayileri olduğu da araĢtırmada tespit edilmiĢtir. 100 m.den
itibaren 200 m.ye kadar olan ikinci kuĢakta risk oluĢturan faktörlerin oranlarında ve türünde
değiĢmeler olduğu tespit edilmiĢtir. Bu kuĢakta tespit edilen toplam 107 riskli alan içinde sigara satan
iĢyerlerinin oranı %33.64‟e yükselirken (36 adet), parklar %13.08 (14 adet), ıssız ve boĢ alanlar
%11.21 (12 adet), kahvehanelerin %8.41‟lik (9 adet) bir orana sahip olduğu tespit edilmiĢtir.
AraĢtırma kapsamında liselere en uzak olan üçüncü 100 metrelik kuĢak içerisinde toplam 161 riskli
alan tespit edilmiĢ olup, yine sigara satan iĢyerlerinin %21.73‟lik oranla (35 adet) en büyük paya sahip
olduğu görülmektedir. Parklar %16.14 (26 adet), ıssız-boĢluk alanlar %16.14 (26 adet) ve gürültü
oluĢturan atölye tipi iĢyerleri %15.52‟lik (25 adet) bir orana sahiptir. AraĢtırma sonucunda 18 okul
çevresinde toplam 304 adet riskli iĢyeri ve alan tespit edilmiĢtir. Bir bütün olarak, riskli iĢyeri-alanlar
içinde %26.97‟lik oranla (82 adet) sigara satıĢı yapan iĢyerleri en büyük paya sahip olmaktadır. Ġkinci
sırada %14.80‟lik oranla (45 adet) parklar yer almaktadır. Issız-boĢ alanlar %13.48‟lik oranla (41 adet)
üçüncü ve atölye tarzı iĢyerleri %11.18'lik (34 adet) oranla dördüncü sırada yer almaktadır. Oransal
olarak ilk üç sırada yer alan riskli iĢyeri ve alanlar, toplam içerisinde %66.43‟lük bir paya sahiptir.



Bu çalıĢma Harran Üniversitesi Bilimsel AraĢtırmalar Koordinatörlüğü (HÜBAK) tarafından desteklenen
18122 nolu “Şanlıurfa Şehrinde Eyyübiye İlçesi Sınırları İçinde Yer Alan Liselerin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
İle Çevresel Risk Faktörleri Analizi” isimli araĢtırma projesinden üretilmiĢtir.
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HALĠLĠYE ĠLÇESĠ (ġANLIURFA) ġEHĠRSEL ALANINDA YER ALAN LĠSELERĠN
COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ (CBS) ĠLE GENEL ÇEVRESEL RĠSK ANALĠZĠ*
Veysi GÜNAL
Doç. Dr,, Harran Üniversitesi, vgunal@harran.edu.tr
Mehmet VAROL
Doktora Öğrencisi, Harran Üniversitesi, varollmehmet@gmail.com
ÖZET
Var olan veya yeni açılması düĢünülen eğitim kurumları ile umuma açık olan yer ve içkili yerler
arasında zorunlu bir uzaklık olması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine göre
okulun çevresi olarak kabul edilen bu mesafe, okulun dıĢ duvarından baĢlamak suretiyle, 100 metredir.
Söz konusu umuma açık olan yerler kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezleri gibi yerleri,
içkili yerler ise kadehle ve açık olarak içki satılan, içilen ve içki servisi yapılan meyhane ve bar gibi
umuma açık yerleri ifade eder. Aynı zamanda okulların yüksek gerilim hatları, baz istasyonları,
akaryakıt istasyonları, vb. gibi sağlık ve güvenlik yönünden tehlike/risk oluĢturabilecek alanlara da
uzak olması istenmektedir.
Bu çalıĢmada da ġanlıurfa‟nın Haliliye ilçesinin Ģehirsel alanında yer alan 26 lisenin çevresindeki risk
faktörlerine göre genel çevresel risk analizi yapılmıĢtır. Bunun için söz konusu alan gezilmiĢ ve
okulun 100, 100-200 ve 200-300 metre kuĢağındaki sağlık/güvenlik yönünden risk taĢıyan
iĢyerleri/alanlar Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile tespit edilmiĢtir. Sonraki aĢamada bunlar haritalara
aktarılarak gruplandırılmıĢtır. Dolayısıyla bu çalıĢmada yönetmeliğin öngördüğü sadece 100 metre
değil, yürüme mesafesindeki 300 metreye kadar olan uzaklık ele alınmıĢtır. Buna göre araĢtırılan
alanda toplam 566 adet risk oluĢturabilecek faktör bulunmuĢtur.
Genel çevresel risk analizinin yapıldığı çalıĢmada üç ana sonuç ortaya çıkmıĢtır. Birinci sonuç risk
faktörlerinin miktarı ve yoğunlaĢtığı kuĢaklar ile ilgilidir. 566 adet risk faktörünün 57‟si birinci
kuĢakta (0-100 m), 212‟si ikinci kuĢakta (100-200 m), 297‟si üçüncü kuĢakta (200-300 m) yer
almaktadır. Bu bağlamda 0-300 metre mesafedeki risk oluĢturma ihtimali olan iĢyeri/alanların
dağılımına bakıldığında, söz konusu faktörlerin %10.07‟sinin 0-100 metre kuĢağında olduğu
görülmektedir. 100-200 metre kuĢağında yer alan risk faktörlerinin toplamdaki (566 adet) payı ise
%37.45 civarındadır. 200-300 metre kuĢağındakilerin payı da %52.47‟dir.
Ġkinci sonuç risk faktörlerinin miktarı ve toplamdaki payları ile ilgilidir. Buna göre 566 adet risk
unsurunun 174‟ü (%30.7) sigara satan yerlerdir. Kafeler 67 adet (%11.8), parklar 47 adet (%8.3),
ıssız-boĢ araziler 42 adet (%7.4), playstation salonları 28 adet (%5,0), trafo ve yüksek gerilim hatları
25 adet (%4.4), seyyar satıcılar 19 adet (%3,4), kahvehaneler 19 adet (%3.4), inĢaat alanı 19 adet
(%3.4), fabrika, atölye ve benzeri yerler 18 adet (%3.2), içki satan yerler 13 adet (%2.3), diğerleri 95
adettir (%16.7).
Üçüncü sonuç kuĢaklarda hangi risk faktörünün yoğunluk kazandığı ile ilgilidir. Bu açıdan
değerlendirildiğinde birinci kuĢakta toplam risk faktörü (57 adet) içinde özellikle sigara satan yerlerin
(18 adet/%31.6) ön plana çıktığı görülmektedir. Bunu ıssız/boĢ alanlar, parklar, fabrika/atölye vb
alanlar ve düğün salonları takip etmektedir. Ġkinci kuĢakta sigara satan yerler, kafeler, parklar,
ıssız/boĢ alanlar, trafo/yüksek gerilim hatları, üçüncü kuĢakta ise sigara satan yerler, kafeler, parklar,
ıssız/boĢ alanlar, seyyar satıcılar ilk beĢ sırayı almaktadır.
Anahtar Kelimeler: ġanlıurfa, çevresel risk analizi, okul çevresi, risk faktörleri

*
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HALĠLĠYE ĠLÇESĠ ġEHĠRSEL ALANINDAKĠ LĠSELERĠN ÇEVRESEL RĠSK YÖNÜNDEN
KARġILAġTIRILMASI*
Veysi GÜNAL
Doç. Dr,, Harran Üniversitesi, vgunal@harran.edu.tr
Mehmet VAROL
Doktora Öğrencisi, Harran Üniversitesi, varollmehmet@gmail.com
ÖZET
Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerinde okul duvarından 100 metre mesafeye kadar olan kısım
okul çevresi olarak adlandırılmakta ve bu uzaklıkta güvenlik ve sağlık tehlikesi taĢıyan bazı
iĢyerlerinin bulunmasına sınırlama getirilmektedir. Bu çalıĢmada da Haliliye ilçesi Ģehirsel alanında
yer alan 26 adet lisenin okul duvarından 300 metreye kadar olan kesiminde önceden belirlenen bazı
risk faktörleri yönünden karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır.
ÇalıĢmada bazı sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Birinci sonuç liselerin 0-300 metrelik mesafelerinde bulunan
risk faktörlerinin yoğunlaĢma yönünden karĢılaĢtırılması ile ilgilidir. Bu anlamda değerlendirildiğinde
özellikle Bahçelievler ve YeniĢehir semtinde bulunan liselerin, baĢka bir ifade ile, alıĢveriĢ
hareketliliğinin fazla olduğu alanlardaki liselerin çevresinde risk faktörü/unsurlarının yoğunlaĢtığı
görülmektedir. Milli Ġrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (68 adet), Bahçelievler Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi (63 adet), Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (46 adet), ġanlıurfa
Anadolu Ġ.H. L. (37 adet), Urfa Anadolu Lisesi (35 adet) ve Orhangazi Kız Anadolu Ġ.H.L. (31 adet)
en fazla risk faktörü taĢıyan liseler olarak görülmektedir. Buna karĢın, merkezden uzak ve yerleĢmeye
yeni açılmıĢ alanlarda bulunan liselerin çevresinde güvenlik ve sağlık yönünden risk oluĢturacak
unsurlar doğal olarak azdır. Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (1 adet), Turgut Özal
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (6 adet), ġehir Onur Kılıç Anadolu Ġ.H.L. (8 adet), H.Sebiha Özlek
Anadolu Lisesi (10 adet), ÇEAġ ġanlıurfa Anadolu Lisesi (10 adet), Mehmet Zahit Kotku Anadolu
Ġ.H.L (10 adet) ve Süleymaniye Anadolu Ġ.H.L. (12 adet) bu özelliğe sahip olduğu için az riskli
okulları oluĢturmaktadır.
Diğer bir sonuç da 0-100 metrelik kuĢakta liselerin risk durumu karĢılaĢtırıldığında görülmektedir. Bu
anlamda söz konusu birinci kuĢağa göre en riskli liseler yine merkezi alanlarda bulunan liselerden
oluĢmaktadır. Nitekim Milli Ġrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7 adet, Urfa Anadolu Lisesi 6
adet, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 4 adet unsur ile en riskli liselerdir. Bu
liselerin birinci kuĢağında (0-100 metre) kafe/kıraathaneler, içki/sigara satan iĢyerleri, playstation
salonları, düğün salonları ve atölye benzeri iĢyerleri bulunmaktadır. TOBB Fen Lisesi, Süleymaniye
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet Zahit Kotku Anadolu Ġ.H.L.‟nin birinci kuĢağında risk
taĢıyan unsur bulunmayan en güvenli okullar olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: ġanlıurfa, Haliliye ilçesi, liseler, çevresel risk faktörü
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SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA KAVRAMI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA
A RESEARCH ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT
Nurettin ÖZGEN
Doç. Dr. Ankara Üniversitesi, ozgen@ankara.edu.tr
ÖZET
Sürdürülebilirlik kavramı, yaĢama içkin temel bileĢenlerin tasarımı, korunması ve geleceğe yönelik
eylem ve süreçleri içerimler. Kalkınma kavramı ise, daha çok ekonomik tandanslı büyümeyi ifade
etmektedir. Bu bağlamda, Sürdürülebilir Kalkınma kavramı, çevresel ve toplumsal bağıntılar
ekseninde boylanan ekonomik üretimler üzerinden tanımlanmıĢ bir üçlü yapıyı tarif etmektedir.
Özellikle, doğal kaynakların üretim ve tüketim süreçlerinde, yaĢanan çevresel problemler, hem
çevrenin/doğanın, hem de ekonomik anlamda geri dönülmez kayıpların yaĢanmasıyla birlikte, konuya
iliĢkin sorgulamalar ve yeni yaklaĢımlar ortaya çıkmıĢ ve geliĢmiĢtir. Bu minvalde özellikle
sosyopolitik uygulamalar sorgulanmıĢ, doğanın/çevrenin sınırsız bir üretim kaynağı olmadığı
anlaĢılmıĢ ve mevcut uygulamalar sorgulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu olumsuzlukların farkına varılması,
çevre koĢullarının da tıpkı toplumsal yaĢam formları gibi etken ve edilgen unsurlar olduğu ve
dolayısıyla doğanın/çevrenin de tükenebileceği gerçeği anlaĢılmıĢ ve özellikle sivil toplumsal örgütleri
ve çevreciler tarafından dillendirilmesiyle toplumda önemli bir farkındalık oluĢmuĢtur. Bu
farkındalığın geliĢtirilmesi ve toplumsal tabana yayılması için de, konuya özellikle eğitim-öğretimin
çeĢitli kademelerindeki ders müfredatlarına yer verilmesi ve öğretmenlere önemli roller düĢmektedir.
Bu bağlamda, araĢtırmanın amacı da, öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma kavramına içkin
tasavvurlarının tespit etmektir. ÇalıĢmanın örneklem grubunu yetmiĢ bir (71) coğrafya öğretmen adayı
oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada, sürdürülebilir kalkınma kavramının tanımı- temel ve alt boyutlarının yanı
sıra, geleceğe iliĢkin yapılması gereken eylemlerin neler olması gerektiği sorgulanmıĢtır.
Katılımcılardan elde edilen verileri çözümlemek için, nitel araĢtırma deseninden yararlanılmıĢ, veri
toplama aracı olarak da standartlaĢtırılmıĢ açık uçlu görüĢme formu kullanılmıĢtır. Elde edilen veriler,
içerik ve betimsel analiz teknikleriyle çözümlenerek değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre,
katılımcıların toplumsal yapı ve örüntülerinden oldukça uzak ve neredeyse hiç söz etmedikleri ya da
bağıntısal bir bilgi sahibi olmadıkları, buna karĢın fiziki coğrafya eksenli doğal çevreyle ilgili temalar
üzerinden, sürdürülebilir kalkınma kavramını tasavvur ettikleri ve görüĢ belirttikleri tespit edilmiĢtir.
Bu bağlamda orta ve yükseköğretim coğrafya müfredatlarının zamanın ruhuna ve sosyoekonomik
geliĢmelere paralel bir Ģekilde geliĢim göstermemesi, coğrafyanın betimsel bir disiplin olarak doğanın
ve çevrenin çeĢitli kodlarla tanımlanarak öğrencilere aktarılması ve özelikle sosyokültürel
dinamiklerden söz edilmemesi, coğrafyanın çok boyutlu kimliğiyle bağdaĢmamaktadır.
Anahtar Kavramlar: Coğrafya, sürdürülebilir kalkınma, çevre, ekonomi, toplum, sosyal çevre
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SĠBER COĞRAFYA: TEKNĠK VE TASARIMSAL BĠR MEKANIN ÜRETĠMĠ
CYBER GEOGRAPHY: PRODUCTION OF A TECHNICAL AND DESIGNAL SPACE
Nurettin ÖZGEN
Doç. Dr. Ankara Üniversitesi, ozgen@ankara.edu.tr
ÖZET
Siber kavramı bilgisayar, bilgi teknolojileri ve sanal gerçekliği içerimleyen üç temel bileĢeni ifade
eder. Hedeflenen çeĢitli amaçlara hizmet eden bu iliĢkisel yapı, özellikle bilgiye iliĢkin “gözetleme,
taşıyıcılık ve üretim” eksenli bir bağıntı üzerinden derinlik bulmaktadır. Yerel bilgilerin internet
aracılığıyla küresel piyasaya ulaĢtırılması dijital bir yapıyı, bu yapının yazılı ve görsel boyutu ise siber
mekân pratiğini oluĢturmaktadır. Bu bağlamda coğrafi konum teknolojilerinin alana iliĢkin verilerin ve
mahremiyetin çeĢitli perspektifler ekseninde kullanılmasıyla ilgili olarak birey, toplum ve ülkelerin/
siyasal sistemlerin faaliyetlerini, beklentilerini ve küresel eksenli yansımalarını içeren bilgi eksenli bir
yapı, siber mekân pratikleriyle küresel ölçekli bir tanınırlığa ulaĢ(tırıl)maktadır. Siber mekân pratikleri
genel itibariyle dikotomik bir üretim üzerinden boylanmaktadır. Dolayısıyla siber mekâna iliĢkin bilgi
aktarımı hem olumlu veya hem de olumsuz pratiklerin tanımlandığı bireysel, toplumsal ya da
kurumsal ölçekli sistemler üzerinde etkili yansımalar yaratabilmektedir. BaĢta koruma ve güvenlik
uygulamaları olmak üzere, uluslararası iliĢkiler, jeopolitik müdahaleler, eğitim, sağlık, ulaĢım vb.
alanlarda bilginin elde edilmesi, kullanılması ve yeniden yapılandırılması süreçlerini içeren formların
çeĢitli olumsuzluklara karĢı korunmasını ya da tam tersine olumsuz pratiklerin boylandığı bir mecra da
olabilmektedir siber mekân. Özellikle toplumsal hizmet uygulamalarına yönelik siber müdahaleler
günümüz koĢullarında önemli teknik bilgi ve mahremiyetin afiĢe edilmesi ya da politik mücadele
alanları bağlamında birer piar çalıĢmasına dönüĢtürülmesi gibi pek çok uygulamalar ciddi sonuçları da
beraberinde getirmektedir. Bu tür dikotomik üretimlere rağmen, küreselleĢmeyi doğuran temel
aygıtlardan biri hatta en önemli aygıtın da internet aracılığıyla üretilen siber mekânların ürettiği
yakınlaĢmalar olduğu da bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla bilgi akıĢının ya da paylaĢımının aynı anda
dünyanın dört bir yanına yayılabilmesi, ulaĢılabilir olması, depolanması ve çeĢitli amaçlar için
kullanılması, siber mekânın bilgi kaynakları ve coğrafya disipliniyle bağıntısını da önemli ölçüde
değerli kılmaktadır. Yeryüzünün/coğrafi arzın dört bir tarafını birbirine bağlayan fiber ağların çeĢitli
mantıksal tasarım ve kodlamalar üzerinden üretilen teknik aygıtların bir üretimi olarak ortaya çıkan bir
tanımlama olarak siber mekân aynı zamanda coğrafi düĢüncenin sibernetik anlam ve boyutunu
oluĢturmaktadır. Bilgi kaynaklarının derinleĢtirilmesi, çeĢitli modelleme ve görselleĢtirmelerle
gündelik pratiklerin geliĢtirilmesi, bilginin hem bireysel hem de sosyal, kurumsal ve dolayısıyla
siyasal eksenli planlamaların uygulanmasına göre yeniden dizayn edilmesi, siber coğrafyanın ilgi
alanına derinlik kazandırmaktadır. Bu çalıĢmada da amaç, siber mekân kavramını ve coğrafya
disiplinindeki etkileĢimlerini analiz ederek, siber coğrafya kavramını ve bağıntısal formlarını
açıklamaktır.
Anahtar Kelimler: Siber mekân, siber coğrafya, sanal gerçeklik, sanal üretim, sanal taĢıyıcılık
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FERĠT EDGÜ’NÜN DO SESĠ ADLI ÖYKÜ KĠTABINDAN SÖZ DĠZĠMSEL
DEĞERLENDĠRMELER
Betül EĞĠ
Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, prof.btl.yns@gmail.com
Ġsmail ULUTAġ
Prof. Dr. , Siirt Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
ismailulutas@yahoo.com
ÖZET
Bu bildiri modern öykücülerimizden Ferit Edgü‟nün hikâyelerindeki dil ve üslubunu söz dizimi
bakımından incelemeyi ve sonuç olarak yazarın dili hakkında değerlendirmelerde bulunmayı
amaçlamaktadır. Kendine özgü bir dili ve üslubu olan ve kendi sanatında özgün biçimi ile yeni bir
anlayıĢ oluĢturan Edgü‟nün öykülerinin incelenmesi Türkçenin sözdizimi iĢleyiĢinin betimlemesine
katkı sağlayacaktır. ÇalıĢmanın kapsamını Sel yayıncılıktan çıkan Edgü‟nün 1953-2002 yılları
arasında yazdığı öykülerini içeren Leş baĢlıklı toplu öyküler kitabından Do Sesi adlı öykü kitabı
oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın amacı doğrultusunda belge inceleme ve fiĢleme yöntemi ile kelime
gruplarının sınıflandırılıp adlandırılması, cümlede yüklem, özne, nesne, zarf tümleci ve yer tamlayıcısı
ögelerini belirleyen kıstasların neler olduğunun tespiti üzerinde durulmuĢtur. Cümleler yapısına,
yüklemine, anlamına, unsurlarının sıralanıĢına göre gruplara ayrılıp ögelerine göre değerlendirildikten
sonra kelime grupları kendi içerisinde tasnif edilip cümle içerisindeki kullanıĢları dikkate alınarak
incelemelerde bulunulmuĢtur. Eserlerindeki dil bilimsel yapıların Ferit Edgü‟nün üslubunu nasıl
oluĢturduğu konusunda çıkarım ve değerlendirmeler yapılmıĢtır.
Sonuç olarak, Ferit Edgü‟nün, gelecekteki insanın kaygılarına yer verirken biçimsel ve dilsel olarak
zengin bir anlatım tekniğinden yararlandığı görülmüĢtür. Yapıtlarında ses, biçim, anlatım, kurgu,
biçimsel ve dilsel kaygıların kendine has olması, olay ve durumları anlatırken gereksiz sözcükler
kullanmaması ve yapmacıklıktan uzak durması Edgü‟nün dil ve üslubunu öne çıkan biçimsel
özelliklerindendir.
Anahtar Kelimeler: Ferit Edgü, söz dizimi, dil ve üslup, minimal öyküler
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ESKĠ TÜRK VE SLAV KÜLTÜRLERĠNDE GÜNEġ SEMBOLÜ
Emine KARABACAK KÜNDEM
Doktora Öğrencisi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, eminekundem@gmail.com
ÖZET:
Günümüzde gezegenlere ve yer yuvarlağına ıĢık ve ısı veren büyük gök cismi olarak tanımlanan
GüneĢ‟in gökyüzünde tek baĢına var olması, sabit olarak durmaması, yere düĢmeden gökyüzünde asılı
kalabilmesi, etrafı aydınlatması ve ısıtması, canlılara hayat vermesi, koruyuculuğu gibi birçok özelliği
eski topluluklarda insanların ilgisini çekmiĢ ve GüneĢ kültürünün oluĢmasında etkili olmuĢtur. Mitler,
efsaneler, destanlar ve masallar aracılığıyla gün doğumu, gün batımı, GüneĢ tutulması gibi doğa
olaylarına açıklamalar getirilmeye çalıĢılmıĢ ve GüneĢ‟e bazı semboller yüklenmiĢtir. Bu
sembollerden en yaygın kullanılanlar sıcaklık, doğu, güney, ıĢık, tanrı, hükümdarlık ve gündüz gibi
kavramlardır. Bu semboller görüldüğü üzere çoğunlukla olumlu olarak karĢımıza çıksa da bu olumlu
özelliklerin yanı sıra bazı kadim topluluklarda GüneĢ‟e olumsuz semboller yüklendiği de görülmüĢtür.
Bu olumsuz sembollerin baĢlıcaları arasında GüneĢ‟in kuraklığın kaynağı ve bereket getiren yağmurun
düĢmanı olarak görülmesi yer almaktadır.
Eski Türk ve Slav kültürlerinde GüneĢ‟e yüklenen olumlu sembolleri incelemeye çalıĢtığımız bu
çalıĢmada her iki toplulukta GüneĢ‟e yüklenen sembollerin genellikle benzerlik gösterdiği tespit
edilmiĢtir. Söz konusu iki toplulukta da GüneĢ‟in doğduğu doğu yönü kutsal sayılmıĢ, batı yönüne
karanlık, kötü ve olumsuz semboller yüklenmiĢtir. Hem Türk hem Slav topluluklarında GüneĢ, ıĢık ve
ısı kaynağı olarak kabul edilmiĢtir. Eski Rus topluluğunda GüneĢ Tanrısı Dajbog, Hors ve Yarilo
olarak karĢımıza çıkarken Eski Türk topluluklarında GüneĢ TanrılaĢtırılmamıĢtır. Her iki topluluk da
hükümdarlarını GüneĢ‟e benzetmiĢ destanlarda ve söylencelerde hükümdarlardan söz ederken bu
benzetmeye sıklıkla baĢvurmuĢlardır. GüneĢ ıĢığına verilen önemin bir sonucu olarak GüneĢ tutulması
iki toplulukta da kötü güçlerle özdeĢleĢtirilmiĢtir. GüneĢ‟e verilen önemin bir diğer göstergesi ise iki
topluluğun da kullandıkları eĢyalara GüneĢ motifi yapmaları ve GüneĢ adına bazı törensel faaliyetler
düzenlemeleridir. GüneĢ sembolü üzerine yaptığımız araĢtırmalarda her iki topluluğun da halk
edebiyatlarında GüneĢ‟in ve Ay‟ın sıklıkla bir arada geçtiği tespit edilmiĢ ve konuyla ilgili örnekler
verilmeye çalıĢılmıĢtır.
Bu çalıĢmamızda GüneĢ‟e Eski Türk ve Slav kültürlerinde yüklenen olumlu semboller ve bu
sembollerin söz konusu toplulukların halk edebiyatlarında nasıl hayat bulduğu incelenmeye
çalıĢılacaktır.
Anahtar Kelimeler: GüneĢ Sembolü, Eski Türk Kültürü, Slav Kültürü
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15 YAġ GRUBU ÖĞRENCILERIN OKUL AIDIYETI: TÜRKIYE, SINGAPUR, JAPONYA,
ESTONYA, FINLANDIYA VE KANADA KARġILAġTIRMASI
BELONGING TO SCHOOL OF 15-YEAR-OLD STUDENTS: A COMPARISON OF
TURKEY, SINGAPORE, JAPAN, ESTONIA, FINLAND, AND CANADA
Mustafa ÖZMUSUL
Doç. Dr., Harran Üniversitesi, mustafaozmusul@harran.edu.tr
ÖZET
Bu çalıĢmada Uluslararası Öğrenci BaĢarılarını Değerlendirme Programı (PISA) 2015 fen alanında
yüksek baĢarı gösteren ilk beĢ ülke ile Türkiye‟de öğrencilerin okul aidiyeti karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu
çalıĢmaya dahil edilen ülkelere ait PISA verilerine OECD veritabanından ulaĢılarak tanımlayıcı
istatistikler yoluyla karĢılaĢtırma yapılmıĢtır. Bu bakımdan PISA‟da uygulanan ilgili anket sorularına
öğrencilerin vermiĢ olduğu yanıtlar karĢılaĢtırılmıĢtır. Okul aidiyetine iliĢkin altı kategorik değiĢken
üzerinden bulgular ortaya konularak çalıĢmanın sonunda önerilere yer verilmiĢtir. Bu çalıĢmadan elde
edilen sonuçlar, okul aidiyeti ile öğrenci baĢarısı arasındaki olası iliĢkilere ıĢık tutması ve bu konuda
Türkiye‟nin yüksek baĢarılı ülkelerle olan durumunu yansıtması bakımından önemli görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okul aidiyeti, PISA, Öğrenci baĢarısı, KarĢılaĢtırmalı çalıĢmalar
ABSTRACT
The present study attempts to compare the sense of belonging to school of 15-year-old students
between Turkey and five highest-performing countries in PISA (Programme for International Student
Assessment) 2015 science domain. Using the PISA data of Turkey, Singapore, Japan, Estonia,
Finland, and Canada derived from OECD database, the comparisons were made through descriptive
statistics. The comparison data was 15-year-old student responses to the questionnaire conducted by
OECD in PISA 2015. The evaluations and suggestions of the present study based on six categories of
school belonging. The results revealed from the study seem considerable in terms of highlighting the
understanding of possible relations between sense of belonging to school and student achievement.
Also the study is also considerable for policy makers and educators in Turkey as well as the other
countries which want to take lessons from top performers.
Key Words: Belonging to school, PISA, student achievement, comparative studies
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ÖĞRENCI KAYNAKLI OKUL ĠKLIMI ÜZERINDE ETKILI OLAN BAZI DEĞIġKENLER
SOME VARIABLES AFFECT STUDENT -RELATED SCHOOL CLIMATE
Mustafa ÖZMUSUL
Doç. Dr., Harran Üniversitesi, mustafaozmusul@harran.edu.tr
ÖZET
Bu çalıĢmada öğrenci kaynaklı okul iklimi üzerinde etkili olan değiĢkenler araĢtırılmıĢtır. Etkisi
araĢtırılan değiĢkenler Ģu Ģekildedir: Okul müdürünün eğitim liderliği, okuldaki eğitsel araç-gereçlerin
yetersizliği, öğretmen sayısının azlığı, öğretmen baĢına düĢen öğrenci oranı, okul özerkliği, son üç
ayda mesleki bir geliĢim programına katılan öğretmen oranı, kendi giriĢimiyle öğretmenlere
çocuğunun durumunu soran veli oranı, okul yönetimine katılan veli oranı (okul-aile birliği, okul
yönetimi komitesi gibi), okul iĢlerine gönüllü katılan veli oranı (bina bakımı, marangozluk, bahçe
iĢleri, oyunlar, spor, gezi gibi.) ve sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı öğrenci oranı. Bu araĢtırmada,
OECD tarafından 2015 yılında yapılan PISA (Programme for International Student Assessment)
çalıĢmasında yer alan okul müdürlerinin verileri kullanılmıĢtır. Nicel AraĢtırma deseninde yürütülen
bu çalıĢmada Çoklu Regresyon Analizi yoluyla veriler iĢlenmiĢtir. AraĢtırmada yer alan değiĢkenlerin
öğrenci kaynaklı okul ikliminin % 20‟sini yordadığı bulunmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Okul iklimi, PISA, Okul liderliği, Okula katılım, Okul kaynakları
ABSTRACT
The present study investigates the variables affect student-related school climate. The independent
variables investigated as follows: education leadership of school principal, lack of educational
resources, lack of teaching staff, student-teacher ratio, school autonomy, percentage of teaching staff
attended a professional development programme during the last three months, proportion of parents
participated in discussed their child‟s progress with a teacher on their own initiative, proportion of
parents participated in local school government, (e.g. parent council or school management
committee), proportion of parents participated volunteered in physical or extra-curricular activities
(e.g. building maintenance, carpentry, gardening or yard work, school play, sports, field trip), and
percentage of students from socioeconomically disadvantaged homes. Using the OECD PISA
(Programme for International Student Assessment) 2015 data derived from school principals, the
present study was conducted with Quantative Research Methodology. Multiple Regression Analysis
results indicate that the independent variables accounted for approximately 20% of the variance of
student-related school climate.
Keywords: School climate, PISA, school leadership, participation in school, school resources
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ĠSLAM SANATI’NDA ESTETĠK
ESTHETICS IN ISLAMIC ART
Ġzzet ZORLU
Uzm., Dicle Üniversitesi, jeweller_shop@hotmail.com
ÖZET
Bu araĢtırmada Ġslam Sanatçısının genel özellikleri verilerek daha çok Bediüzzaman örneği
iĢlenmiĢtir.
Estetik için yapılan tanımlamalar: Sanatta ve hayatta güzelliğin bilimidir. Güzellik duygusuna uygun
olan her Ģeydir. Güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkilerini konu olarak ele alan felsefe
koludur. Duyulur algılar öğretisidir. Güzel üzerine düĢünme, onun ne olduğunu araĢtırma sanatıdır.
Ülkemizde özellikle yüksek öğrenimdeki gençlerimizin bazısı doğrudan doğruya sanat ve estetikle
ilgili eğitim ve öğretim görmektedir. Bunların içinde zaman zaman dini duyarlılığı önemsiz gören ve
dini hakikatleri kendi bakıĢ hakikatleri içinde tartıĢan, cüretli yorum ve yaklaĢımlarla
karĢılaĢılmaktadır. Bunların büyük bir kısmının Ġslam‟ın estetik görüĢünün ne olduğunun iyi
bilinmemesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.
Bediüzzaman, akıl kalp birlikteliği ile hem akaidi, hem de nesneler ve olayları yorumlar. Bazen önce
kalbi kullanır, sonra oradan akla geçer, bazen de aklı kullanır, oradan kalbe geçer. Allah, kainatı akıl
ile kalbin birlikte yorumlayacağı bir kıvamda yaratmıĢ. Daha klasik tabirle hikmeti olayların ve
eĢyanın mahiyetine yüklemiĢ. Filozoflar aklın yönünden bakmıĢlar ama çoğu zaman hakikati
görememiĢler. Dinler aklı ve kalbi birlikte yorumlarken tasavvuf kalpten hareket etmiĢtir.
Bediüzzaman insan gözünün asgari düzeyde güzellikleri hissedecek bir Ģekilde yaratıldığını söyler ki
bu; gözün eğitilmesi ile farklı ve güzel görmek, bakmak ve yorumlayabilme gücünü getirir. Tesbihin
ipini koparınca nasıl her tane dağılırsa, kainattaki sayısız üyeli güzelliği tanzim eden tevhid edici
mantık, onu bir an geri çekse birden kainattaki her Ģey yerlerini kaybeder. Gerçekten varlığın kıyameti
olur. Tevhid birleĢtirme, kayyum ise birleĢtirilene süreklilik kazandırmadır, bunlar büyük kainat
estetiğinin birbirini tamamlayan eylemleridir. Bediüzzaman, dar düĢünceli beĢeri estetikçilerin
hapsolduğu, insanın yaptığı eserlere hapsetmez yorumunu, öyle konuĢur ki herkes ondan güzelliğin ne
olduğu konusunda hissesine düĢeni alır.
Sanatçı eserini meydana getirdiği anda olağanüstü bir güce sahiptir. Eser bittiğinde güç geri gider. O
gücü daimi olarak kendisinde bulundurmaz. Üretim sırasında sanatçı farklı ve esrarlı gücü elinde
bulundurmakla, kendisi de sıradan beĢeriyeti aĢar. KiĢi; kendi beninin dıĢında baĢka bir benin
denetimine girer. Sanatçı, ne ölçüde içindeki asıl benin bir aleti kılarsa kendini, eseri de o ölçüde
mükemmel olur. “Ben bende demen, bende değilem, bir ben vardır bende benden içeri” derken, Yunus
bu ikiliği hissetmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Ġslam Sanatı, Estetik, Model Ġnsan
Abstract
This research is based on model humans general specification and especially based on Bediuzzaman‟s
sample.
Esthetics is: Concerned with beauty or the appreciation of beauty. Giving or designed to give pleasure
through beauty. A set of principles underlying the work of a particular artist or artistic movement.
In Turkey, some of university students is being educated directly art and esthetics. We sometimes
come across some comments which make religious values unimportant and that group of student
sometimes discuss religious value in their way of life. The reson of having such comments is esthetics
vision of Islam isn‟t known correctly.
Bediuzzaman comment the events, the objects and dogmas (Akaid) with the togetherness of brain and
heart. He sometimes uses heart firstly, then, he uses brain. And sometimes he uses brain firstly and
than uses heart. The consistence of the world requires comments that togetherness of brain and heart
because Allah created it. According to classical view, Allah loaded the hidden causes in objects and
events. Philosophers look by the way of brain but they can‟t see the realty many times. Religions act
the togetherness of brain and heart, and Islamic mysticism acts from heart. Bediuzzaman says that
people‟s eyes created with the capacity that notice the minimal beauties, if we train our eyes, this may
brings us the power of seeing diffirent and beatiful.
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When you pull off a rosary, you see its grain fall apart, if the owener of power who arranges beauties
and makes them come together gives up the mission, everything in the world lose their location like
the grain of rosary. That may be end of the world. Oneness (Tevhid) makes come together and trustee
(Kayyum) gains continuity to the things which are come together. Those activities complete the
esthetics of creation. Everybody take lessons from Bediuzzaman speech because he never limits his
ideas like aesthete who has narrow views.
Artists have an extraordinary power when they creates a monument. When the monument is
completed the power goes back. The artists can‟t keep the power inside for during the life. Artists
reach diffirent and mystic power during they create a monument, at that point artists are beyond the
normal human being. Yunus Emre describes that situation with a meaningful sentence: “There is an I
within me, deep, deeper than I”
Key Words: Islamic Art, Etshetics, Model Human
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LINGUO-POETIC PROPERTIES OF SUFFIXES THAT CREATE MORPHOLOGICAL
PARALLELISM IN AZERBAIJAN AND ENGLISH
Gulanbar R. ABBASOVA
Baku State University
gulenbermuslumova@yahoo.com
ABSTRACT
The paper deals with the linguo-poetic properties of suffixal morphemes in the Azerbaijan and English
languages. In the linguo-poetic researches of both languages which belong to different linguistic
typology the issues related to definition and distribution of suffixal morphemes have been identified.
The types of suffixal morphemes, their use and distribution, as well as their frequency of use have
been investigated by the aid of poetical samples of stated languages. The study found out common
features and diversity among linguo-poetic properties of suffixal morphemes in these languages.
Indeed as Azerbaijan and English belong to various linguistic typology, it definitely influenced the
issues related to definition, distribution and use of suffixal morphemes in forming morphological
parallelisms.
Suffixal morphemes that only carry grammatical features, specify a relationship between other
morphemes and don‟t have a sense by themselves and, additionally, always occur in combinations or
by means of adding them to stem morphemes are among the ways that create morphological
parallelisms. In a distinction within the set of morphemes that are bound they can be further divided
into inflectional affixes and derivational affixes. This distribution which is specific for both languages
helps to identify the cases forming morphological parallelism. Furthermore, it is noted that these cases
are closely related to the bound and free forms of morphemes and their distribution and use. These
cases ease to explore linguo-poetic properties of stated languages and gave a new path to the study.
Keywords: morpholgical parallelism; suffixes; suffixal morpheme; linguopoetics; Azerbaijan;
English; inflectional affixes; derivational affixes.
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GĠYSĠDE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE ANLAMSAL DEĞĠġĠMLER: MARDĠN ĠLĠ KADIN
GĠYSĠLERĠ
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan KUTLU YAPICI
Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler MYO, Tasarım Bölümü, nkutlu@pau.edu.tr
ÖZET
Giysi –giyinme olgusunda yapısal, fonksiyonel ve estetik değerler toplumların kültürel varlıklarını
gösterme sürdürme eyleminde belirleyici bir rol üstlenmektedir. Bu rol diğer kültürlerle temasta
bulunma, iç içe geçme veya kültürel alıĢveriĢin cazibesi ile geliĢmekte ve değiĢmektedir. Çok
kültürlülük anlayıĢına göre kamusal alanda farklı kültürlerin bir arada yaĢaması sağlıklı bir toplumsal
yapının anahtarıdır. Bu amaca yönelik olarak pozitif ayrımcılık, anadilde eğitim, kıyafet özgürlüğü
gibi birçok uygulamaya baĢvurulması söz konusudur. Tüm bu düzenlemelerin amacı, dünyadaki
kimlik hareketlerinin, farklı kültürel ufuklara sahip nüfus topluluklarının bir arada ve barıĢ içinde
yaĢayabilmelerinin sağlanmasıdır.
Giysiler taĢıdıkları kimliksel özellikleri açısından toplumları belirginleĢtirebildiği gibi etkileyiciliği ile
ortak bir dil yaratma özelliğini de doğasında barındırmaktadır. Gündelik yaĢamda etkili olan kültürel
yorumlama, beğeni ve algılama davranıĢı giysi-giyinme olgusunu simgesel bir dil ile yapısal,
fonksiyonel ve estetik tasarımsal özellikleri ile toplumların kültürel kullanım ve anlamlandırma
biçimleriyle somut bir Ģekilde ilintili olduğu yadsınamayan bir gerçektir. Giysi tarihinde farklı
uygarlıklarda ve zamanlarda kullanılan giysilerin değiĢimi, uygarlıkların geliĢim süreci tarafından
belirlenmektedir. Giysiler genellikle kiĢisel beğenileri ve kültürel değerleri yansıtırlarken bazı
uygarlıklar giysilerindeki kültürel dönüĢümlerde kimi zaman istikrarlı olmuĢ, kimi zaman da baskın
olan kültürlerin etkisi altında kalmıĢlardır. Her dönemin yaĢam kültürünün katkılarıyla Mardin‟e özgü
bir kültür oluĢmuĢtur. ÇeĢitli uygarlıkların yaĢadığı, çeĢitli din ve inanıĢların korunduğu, binlerce
yıllık tarihsel ve kültürel geçmiĢe sahip olan Mardin, tarihi geçmiĢi ile insanlığın ortak mirasını
oluĢturmaktadır. Bu ortak mirasın izlerini farklı etnik grupların giysilerinde görmekteyiz. Bu amaçla
Mardin ilinde yaĢayan farklı etnik gruplardan ait kadın giysilerinin birbirlerini ne düzeyde
etkiledikleri, aralarında ki benzer ve farklı yönlerinin neler olduğu incelenmiĢtir. Farklı etnik gruplara
ait giysiler üzerinden anlamsal analizi yapılmıĢtır.
Anahtar Kelime: Giysi ve Kültür, Giyside Çok Kültürlülük, Mardin Yöresi Kadın Giysileri
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ġEYH GÂLĠB DĠVANI’NDA MANZUM HĠKÂYELER
Bülent ġIĞVA
Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, bulent_25_24@hotmail.com
ÖZET
Günümüzdeki hikâye ve romanın aslı Klasik Edebiyat‟taki mesnevilere dayanmaktadır. Çünkü hikâye
ve romanlarda yer alan üç hal kanunu yani zaman, mekan ve Ģahıs kadrosu mesnevilerde de aynen
manzum olarak yer alır. Divan edebiyatında çok eski gelenekten kaynaklanan bir husus nazmın
nesirden daha ön planda olduğudur. Bundan dolayı bütün edebi türler, fıkıh, tıp, tefsir gibi eserlerde
bile nesirle değil, nazımla anlatım yolu genellikle tercih edilmiĢtir. Dolayısıyla dönemin hikâye
ihtiyacı da çoğu zaman nesirle değil, nazımla karĢılanmıĢtır. Bunun için kafiye bulma kolaylığından
dolayı ve konuyu ihata etmede en uygun nazım Ģekli mesnevi olmuĢtur. ġiir dıĢına çıkmak istemeyen
ama hikâye anlatmak isteyen kiĢiler çözüm yolu olarak mesneviye baĢvurmuĢlardır. Mesneviler uzun
anlatımlara imkan veren ve müstakil eserler yazılmasını mümkün kılan bir nazım Ģekli olarak divan
Ģairleri tarafından tercih edilmiĢtir. Divan Ģairleri mesnevi nazım Ģekliyle müstakil eser yazmalarının
yanı sıra divanlarında da bazı anlatılar için mesnevi nazım Ģekline baĢvurmuĢlardır. Özellikle yukarıda
belirtildiği üzere divanlarında hikâye anlatma noktasında ve konu gereği beyit sayısı daha az olan
mesneviler kaleme almıĢlardır. Bunları kısa manzum hikâyeler olarak adlandırmak mümkündür.
“Külliyât-ı Hikâyât” veya “Hikâyât”, “Rivâyât” gibi genel adlandırmaların kullanıldığı eserlerin
dıĢında Nizâmî‟nin Mahzenü‟l-esrâr adlı mesnevisi ve onun yapısında yazılan mesnevilerde de hikâye
örnekleri bulunmaktadır. Yine Nedîm‟in divanında yer alan bazı kasideleri manzum hikâye olarak
değerlendirilmiĢtir. Manzum hikâyeciliğin diğer bir örneği olarak Nabi‟nin divanında mesneviler
bölümünde yer alan iki hikâyeyi verebiliriz. Hüsn ü AĢk isimli tasavvufi ve alegorik bir eser yazan
ġeyh Gâlib de divanında mesnevi nazım Ģekliyle manzum hikâyeler kaleme almıĢtır. Hikâyelerinde
nasihat verme tavrını da segileyen ġeyh Gâlib sekiz tane manzum hikâye yazmıĢtır. Hikâye-hikâyet
baĢlıklarıyla da manzum hikâye yazdığını haber vermiĢtir. Bu tebliğde manzum hikâye geleneği
hakkında kısaca bilgi verildikten sonra ġeyh Gâlib Divanı‟nda yer alan sekiz manzum hikâye Ģekil ve
muhteva bakımından değerlendirilecektir. Hikâyelerde geçen beyitlerin bazıları günümüz Türkçesi‟ne
aktarılarak verilmek istenen nasihat ya da ana fikir ifade edilmeye çalıĢılacaktır.
Anahtar Kelimeler: ġeyh Gâlib, Divan, manzum hikâyeler
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VÂHĠDÎ VE SAÂDET-NÂME’SĠ
Bülent ġIĞVA
Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, bulent_25_24@hotmail.com
ÖZET
Divan Ģairleri divan, mesnevi dıĢında farklı edebi türlere ait ve (-name) kelimesiyle birleĢik kelime
yapılan (gazâvet-name, fetih-nâme, sâkî-nâme gibi) eserler de kaleme almıĢlardır. Bu eserler manzum,
mensur ya da manzum-mensur karıĢık tarzda yazılmıĢlardır. Divan edebiyatında didaktik olarak
yazılan ve okuyucular tarafından çok rağbet gören en önemli edebi türlerden biri de öğüt verici
konuları içeren eserlerdir. Bu Ģekilde yazılan eserlere pend-nâme ya da nasihat-nâme adı verilmiĢtir.
Ġslamî açıdan iyi bir insan olma ve yaĢamda baĢarılı olmanın yollarını gösteren türde yazılan eserlere
nasihat-nâme ya da pend-nâme denilmektedir. Doğrudan pend-nâme veya nasihat-nâme adını alan
eserler dıĢında doğrudan bu adı almamıĢ olsalar bile, içeriği insanı doğru yola sevk etme, ahlaklı
yaĢama dair hikayeler vasıtasıyla ibretli anlatımlara yer veren manzum ve mensur eserler de bu türün
örnekleri olarak değerlendirilmektedir. Ġran edebiyatında Feridü‟d-din Attar‟ın Pend-nâme‟si baĢta
olmak üzere Türk edebiyatında da Yûsuf Hâs Hâcib (Kutadgu Bilig), Yunus Emre (Risâletü‟nNushiyye), Güvâhî (Pend-nâme), Nâbî (Hayriyye), Sünbülzâde Vehbî (Lütfiyye) bu edebi türe uygun
bir anlatım sergilemiĢlerdir. On altıncı yüzyıl Ģairlerinden biri olan ama dikkatlerden kaçmıĢ
Vâhidî‟nin de Kitâb-ı Cinânü‟l-Cenân, ġifâü‟s-Sadr, Dürc-i Lugat, Tecâribü‟l-Ġnsân, Menâkıb-ı Hâce-i
Cihân Netice-i Cân isimli eserlerinin yanı sıra çeĢitli dinî hikayeleri, menkibeleri ihtiva eden Saâdetnâme isimli bir eseri daha vardır. Süleymaniye Kütüphanesi Hekimoğlu Ali PaĢa koleksiyonunda
bulunan eser isminden de anlaĢılacağı üzerine mutluluk veren bilgileri barındıran bir kitaptır. Bu
açıdan pend-nâme türüne uygun bir eser olduğu görülmektedir. Eser mensur tarzda yazılmasına
rağmen hikayelerin devamına beyitler de ilave edilmiĢtir. Böylece manzum-mensur karıĢık bir eser
görünümüne bürünmektedir. Vâhidî, manzum mesnevilerde görülen tertibi mensur tarzda yazdığı bu
eserinde baĢarılı bir Ģekilde tatbik etmiĢtir. Saâdet-nâme isimli eserini mensur mesnevi olarak
değerlendirmek mümkündür. Bu tebliğde Vâhidî‟nin hayatı ve eserleri hakkında tespit edilebilen
bilgiler verildikten sonra Saâdet-nâme isimli eseri Ģekil ve muhteva bakımından değerlendirilecektir.
Yakın bir zaman içerisinde tarafımızdan ayrıntılı bir Ģekilde ilmi neĢri yapılacak olan eserin bu tebliğ
vasıtasıyla ilim dünyasına tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Vâhidî, Saâdet-nâme, pend-nâme
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GÜREġ ANTRENÖRLERĠNĠN SPORCULARINA KARġI DAVRANIġ TARZLARININ
ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
Dr. Öğr. Üyesi Nevzat DĠNÇER
Batman Üniversitesi, nevzatdincer@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Zühal KILINÇ
Batman Üniversitesi, zuhalkilinc14@gmail.com
ÖZET
Bu çalıĢmada Konya‟da düzenlenen Yıldızlar Groke-Romen Türkiye Ģampiyonasına katılan
güreĢçilerin antrenörlüğünü yapan kiĢilerin sporcularına karĢı davranıĢ tarzları incelenmesi ve çeĢitli
değiĢkenler arasındaki farkların tespit edilmesi amacıyla yapılmıĢtır.
AraĢtırmanın evrenini 22-25 ġubat 2017 yılında Konya ilinde düzenlenen Yıldızlar Greko-Romen
Türkiye Ģampiyonasına katılan ve 10 siklette güreĢen 320 güreĢçi oluĢturmaktadır. Örneklemini ise
basit rasgele örnekleme yöntemiyle seçilen (n= 133) güreĢçilerden oluĢmaktadır. AraĢtırmada veri
toplam aracı olarak Mallet ve Code (2006) tarafından geliĢtirilen “Coaching Behaviours Scale for
Sport (CBS-S)” ve Türkçeye uyarlaması Gül (2015) tarafından yapılan 47 maddeden oluĢan 7 faktörlü
“Spor için Antrenör DavranıĢ Ölçeği (SADÖ)” ölçeği kullanılmıĢtır.
AraĢtırmaya katılan yıldız güreĢçilerin % 52,3 (68 kiĢi) 3-6 yıl önce spora baĢladıkları, Türkiye
Ģampiyonalarına katılanların % 60 (78 kiĢi)‟nin madalyalarının olduğu, madalya alan sporculardan
sadece % 39,2 (51 kiĢi)‟nin milli oldukları, uluslararası turnuvalarda madalya kazanan güreĢçilerinin
ise % 31,8 (43 kiĢi) olduğu tespit edilmiĢtir. GüreĢ antrenörlerinin yarısından fazlasının % 58,5 (76
kiĢi) 31-40 yaĢ aralığında oldukları, antrenörlerin çoğunluğunu üniversite mezunlarından %74,6 (97
kiĢi) oluĢtuğu, antrenörlerin 56,2 (72 kiĢi) ile büyük oranda madalya almıĢ oldukları görülmüĢtür.
Antrenörlerinin güreĢçilerini çalıĢtırdığı yıl incelendiğinde, güreĢçilerini 4-6 yıl arasında çalıĢtıran
antrenörlerin % 48,5 (63 kiĢi ) oranı ile en yüksek katılıma sahip oldukları, antrenörlerinin % 63,8 ( 83
kiĢi) ile milli takımda ya çalıĢmıĢ veya çalıĢmakta oldukları tespit edilmiĢtir. Antrenörlerin
güreĢçilerine karĢı davranıĢ tarzlarının genel olarak olumlu olduğu [(221,25±46,63); (Min:106,
Max:303)] görülmüĢtür. Antrenörlerin güreĢçilere davranıĢ tarzlarının alt boyut puanları
incelendiğinde en fazla “Teknik Becerilerin GeliĢimi” boyutunda davranıĢlarının olumlu
(38,93±10,29) olduğu, en az ise “Zihinsel Hazırlık” boyunda davranıĢlarının olumlu (24,68±6,60)
olduğu saptanmıĢtır. Antrenörlerin güreĢçilerine davranıĢ tarzları diğer boyutlarda sırasıyla; “Hedef
Belirleme” (29,26±8,35), Müsabaka Stratejileri (34,93±8,49) ve “Fiziksel Antrenman ve Kondisyon
ÇalıĢması” (32,92±9,33) olumlu davranıĢ olarak gerçekleĢmiĢtir.
GüreĢçilerin yaĢ, ulusal ve uluslararası madalya sahibi olma, antrenörlerin güreĢçinin antrenörlüğünü
yapma süresi değiĢkenlerine göre antrenörlerin davranıĢ tarzlarının anlamlı olarak değiĢmediği
(p>0,05) tespit edilmiĢtir. Antrenörlerin davranıĢ tarzlarının diğer değiĢkenlerden ise milli güreĢçi olup
olmama (U(1486,50); z=2,52; p<0,05), antrenörlerin yaĢı (X2(3)=6,57; p<0,05) ve antrenörlerin eğitim
durumu (X2(3)=8,85; p<0,05) değiĢkenlerine göre “Teknik Becerilerin GeliĢimi” boyutunda,
antrenörlerin yaĢı (X2(3)=15,20; p<0,05), antrenörlerin eğitim durumu (X2(3)=21,48; p<0,05),
antrenörlerin milli takım antrenörü olup olmama (U(1531,50)=0,20; p<0,05) değiĢkenlerine göre
“Müsabaka Stratejileri” boyutunda, antrenörlerin eğitim durumu değiĢkeninde ise tüm alt boyutlarda
(X2(3)=13,69; p<0,05) antrenörlerin davranıĢ tarzlarının anlamlı olarak değiĢtiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
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KAVRAMLAġTIRMANIN ÇAĞDAġ SÜRECĠNDE FOUCAULT VE DELEUZE
FOUCAULT AND DELEUZE IN THE CONTEMPORARY’S PROCESS OF
CONCEPTUALISATION
Kudret ARAS
Dr. Öğretim Üyesi, Bingöl Üniversitesi, karas@bingol.edu.tr
ÖZET
Sahip olduğumuz yeni koĢullar itibariyle yeni düĢünce olanaklarını keĢfetmek ya da yaratmak zorunlu
hale gelmiĢtir. Bu yüzyılın önemli problemlerinden birisi de, insanla ilgili muamma oluĢturan sorunsal
noktaların, dünya ya da evrenle ilgili sorunsal durumların çok çok ötesine geçmiĢ olmasıdır. Artık
insanlar bilimsel olarak çok ileri noktalara gidilse bile mesela su kaynakları çözüme kavuĢsa, diğer
gezegenlerden canlılarla iliĢki kurulsa ve ekonomik açıdan çok ileri bir noktaya ulaĢılsa bile kendi
sorunlarını tüm bu geliĢmelerin önünde görmektedirler. “Normal”i yakalayamamanın getirdiği sıkıntı,
insanın yakasını bir türlü bırakmamaktadır. Bilginin güç olarak görülmesiyle birlikte, kâinatın efendisi
olarak öngörülen insanın kendi üretimi içinde boğulur hale gelmesi bugün en önemli sorun olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Bu anlamda Michel Foucault, toplum tarafından ötekileĢtirilen deliler, suçlular,
cinsel sapkınlar ve hastaların tarihini arkeolojik bir incelemeye tabi tutarak, Batı aklının temel
kodlarını, dayanak noktalarını deĢifre etme giriĢiminde bulunmuĢtur. Buradaki amacı bu ötekileĢtirilen
kiĢilerin durumlarının, onların dıĢındaki “normal” akıllı bir topluluk tarafından farklı episteme
anlayıĢlarına göre belirlenip, bir çerçeve içine alındığını göstermektir. Foucault, bir filozofun dahi
kimse adına konuĢmaması, bir bilgiyi dikte etmemesi gerektiğini dile getirerek, düzeltmeden çok
sorunsallaĢtırmanın ve eleĢtirinin önemini ortaya koymaktadır.
Öyleyse günümüzde kanılar ve kanaatler alanı sadece duyularla edindiğimiz bilgiler açısından değil
genel kavramlar açısından da bir sorun oluĢturmaktadır. Adalet, özne, özgürlük, akıl, saygı, sevgi ve
ahlak alanındaki tüm kavramlar, insanların zihinlerinde oluĢmuĢ ve baĢkalarına dayatılan temel
kanaatler haline gelmiĢtir. Bu durum, yeni koĢullar içinde yeni sorunlar üretmenin, sorunları
sorunsallaĢtırma haline getirerek yeni durumlara yaklaĢmanın önünde en büyük engel olarak
durmaktadır.
Bu noktadan itibaren Foucault‟nun tarihsel bir soruĢturma yürüterek teĢhis ettiği temel episteme
sorunlarını Gilles Deleuze, yeni bir metafizik ve ontolojik bakıĢ açısıyla yeni bir dünya imgesi
yaratmak adına kavramlaĢtırma giriĢiminde bulunmuĢtur. Hastanelerin hastalığı tedavi etme ve
hastaları ortadan kaldırma giriĢimlerine karĢı eleĢtirel ve arkeolojik bir soruĢturma yürüten Kliniğin
Doğuşu çalıĢmasına paralel olarak Deleuze, bir hastanın aslında sorunları anlama ve teĢhis etme
açısından sağlıklı bir insana göre daha iyi bir noktada olduğunu dile getirmiĢtir. Deleuze, Nietzsche,
Kafka, Artaud diğer edebiyatçı ve filozoflar üzerine yaptığı çalıĢmalarda, sorunlara karĢı çözümsel
yaklaĢımlardan ziyade sorunları duyumsamadaki hassasiyetin önemine dikkat çekmiĢtir.
Gerçek koĢullar Forucault ve Deleuze‟ün Kant‟tan devraldıkları ve ötelenen her durumdan itibaren
deĢeledikleri bir bilinç dıĢı alanı ele geçirmek için içerden sorunsallaĢtırdıkları temel kavramlardan
biridir. Gerçek koĢullar, zihnin içinde oluĢmuĢ olan ve bir bilgi yığınına dönüĢmüĢ olan alıĢkanlıklar
değil, ancak o durum içinde ezberden konuĢan insanlara karĢı o durumu yaĢayan insanların
koĢullarıdır. Bu nedenle Foucault ve Deleuze yargılayıcı bir felsefi düĢünce yerine eleĢtirel bir felsefi
düĢünce geliĢtirmiĢlerdir. Onların düĢüncesi, adaletin değil adalet olmayanın teĢhisine önem veren,
sağlık arayıĢının değil, hastalığın sağladığı olanaklara yoğunlaĢan, sapkınlıkların değil arzunun
iĢleyiĢlerini analiz eden, aklın değil deliliğin sağladığı olanakları geliĢtirilen bir düĢüncedir.
Tüm bunlardan hareketle bu çalıĢmada Deleuze ve Foucault düĢüncelerinden hareketle çağdaĢ
sorunlara yönelik yeni teĢhis olanakları incelenecek ve bu iki filozofun yaklaĢımındaki benzerlikler ve
farklılıklar sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: insan, sorunsallaĢtırma, eleĢtiri, kavram üretimi ve felsefe, Deleuze, Foucault
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PLATON’UN TIMAIOS DĠYALOĞUNDA AKIL ZORUNLULUK ĠLĠġKĠSĠ
REASON-NECESSITY RELATIONSHIP IN PLATO’TIMAEUS DIALOGUE
Gülay ÖZDEMĠR AKGÜNDÜZ
Dr. Öğretim Üyesi., Bingöl Üniversitesi, gulaysartre@gmail.com
ÖZET
Timaios diyalogu, Platon‟un evrenin amaçsal oluĢumuna iliĢkin açıklamalarına dayanan bir diyalogtur.
Platon‟un düalist metafiziğinde, idealar dünyası-fenomenler dünyası ayrımı, bu dialogda aĢılmaya,
dolayısıyla da idea-fenomen iliĢkisi kurulmaya çalıĢılır. Varlık ve bilgi alanının dıĢında olan ve tüm
diğer ideaların kendisine yöneldiği nihai amaç olarak „iyi ideası‟, hem idealar dünyasının hem de
görünüĢler dünyasının en yüksek nedenidir. Fenomenler dünyasının ikinci dereceden gerçekliğini
kabul eden Platon, Timaios‟ta dört temel maddenin zorunluluğuna dayalı olan kaotik evrenin,
Demiourgos (düzen verici ilke) tarafından kosmosa dönüĢtürülmesi aracılığıyla fenomenal dünyanın
idealar dünyasında mutlak iliĢkisini kurar. Aynı‟nın Fark‟la ve VaroluĢla bu iliĢkisi aracılığıyla dünyaruhunun idea ruhuyla birlikteliği ya da zorunluluğa tabi olan evrenin dünya-ruhu dolayımıyla nihai
amaç olarak ideal düzen ve uyuma yönelimi olanaklı olur.
Akıl, her iki dünyanın da ortak olarak paylaĢtığı Ģeydir. Platon, kalıcı bir gerçekliğe sahip olmayan
ama aynı zamanda belli bir düzene sahip olan (varlıklarında güzelliği ve iyiliği açımlayan) evrende,
akıl ve zorunluluğun eĢgüdümlülüğü aracılığıyla bu düzen ve istikrarın olanaklı olduğunu düĢünür.
Kendiyle bir ve aynı olan nedensiz ideaların aksine, oluĢ alanında varlığa gelen ve zamana tabi olan
her Ģeyin zorunlu bir nedeni vardır. Aynı ve Fark‟ın komplex geometrik oranlarda karıĢımı aracılığıyla
evrendeki çeĢitlilik (farklılık ya da çokluk), meydana gelir. Ama akıl (dünya-ruhunun) ve
zorunluluğun ortak etkinliği, evreninin ve evrendeki akıl sahibi varlıkların, evrene aĢkın, mutlak
anlamda değiĢmez hakikate yöneliminin kaynağıdır. Bu kaynak aracılığıyla, ideaların ya da mutlak
hakikatin evrende cisimleĢmesi olanaklı olur.
Bu sunumun amacı, Platon‟un Timaios diyalogunda açımladığı evrenin oluĢuma iliĢkin açıklamalarını
değerlendirmekten ziyade, bir bütün olarak Platon‟un metafiziğinin insan praxisisi alanında ve genel
olarak evren alanında nasıl içkinleĢtiğini göstermektir. Genel olarak evrenin varoluĢu, özel olarak da
insan varoluĢu açısından virtüelin edimselleĢmesi, Platon‟un iki dünyalı metafiziğinin nasıl
iliĢkilendirildiğini göstermekle olanaklı olacaktır. OluĢ dünyasının değiĢen ve kalıcı olamayan
maddeye zorunluluğu, ancak ve ancak dünya ruhu (akıl-tin) aracılığıyla ölümsüzlüğe, değiĢmez ve
kalıcı ideanın birliğine ulaĢabilir.
Anahtar Kelimeler: Akıl, Zorunluluk, Aynı, Fark, Ġdea, Fenomen
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RUS EDEBĠYATININ CAN ALICI KONUSU: ZAVALLI LĠZA NASIL VE NEDEN ĠNTĠHAR
ETTĠ?
Gamze ÖKSÜZ
Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, oksuzg@gazi.edu.tr
Gülhanım Bihter YETKĠN
ArĢ. Gör., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, bihterguler@gazi.edu.tr
ÖZET
VaroluĢun anlam ve önemini kavramamızı sağlayan ve onun ayrılmaz bir parçası olan ölüm,
edebiyatta her zaman çeĢitli Ģekillerde ele alınan en temel konulardan biridir. Ölümün farklı
boyutlarından biri ise bilerek ve isteyerek can verme arzusudur. Edebiyatın insanla ve yaĢamla ilgisi,
intihar olgusuyla birlikte özel açılımlar kazanmıĢtır. Özellikle Aydınlanma döneminin getirdiği farklı
bakıĢ açıları neticesinde bireyin kendi rızasıyla yaĢamına son vermesinin son derece kahramansı bir
davranıĢ sayıldığı Antik Çağ‟a yöneliĢin artmasıyla birlikte, intihar konusu dünya edebiyatında büyük
bir yer iĢgal etmeye baĢlamıĢtır. Rus edebiyatında intihar temasının en çarpıcı Ģekilde yansıtıldığı ilk
örneklerden biri ise Nikolay Mihayloviç Karamzin‟in Zavallı Liza (Бедная Лиза) adlı eseridir. Rus
santimantalizminin kurucusu, eleĢtirmen, yayıncı ve derlemeci olan Karamzin‟in (1766-1826)
santimantal eser anlayıĢı, Avrupa‟daki çağdaĢlarından oldukça farklı doğrultuda ilerlemiĢtir.
Karamzin, genel olarak bireyin dıĢ, fiziksel dünyasıyla değil, onun içsel, manevi alemiyle
ilgilenmiĢtir. Karamzin, kendisini büyük bir üne kavuĢturan öyküsü Zavallı Liza’yı 1792 yılında
yazmıĢtır. Rus edebiyatında ilk psikolojik eser sayılan bu uzun öykü, aynı zamanda 18. yüzyıla veda
özelliği taĢımaktadır. Diğer yandan, santimantalist akımın etkisiyle duyguları ön planda olan yeni bir
insan tipini edebiyata sokarak yeni bir yüzyıla baĢlangıç yapmıĢtır. BaĢ kahramanın intihar ettiği ilk
öykü olan bu eserin yayımlanmasının ardından Rus edebiyatında çok sayıda benzer biçimde çalıĢmalar
ortaya konmaya baĢlamıĢtır. Goethe'nin Genç Werhter’in Acıları romanından etkilenerek kaleme
alınan Zavallı Liza‟da santimantalist akımda sıklıkla görülen, köylü bir genç kızla asilzade delikanlısı
arasında geçen oldukça sade ve mutsuz bir aĢk hikayesi anlatılmaktadır. Karamzin‟in kahramanlarının
birini soylu, diğerini alt tabakadan seçmesinin iki nedeni vardır. Bunlardan ilki, sıradan bir köylü kızı
ile asilzade delikanlısı arasında da bir aĢk hikayesinin gerçekleĢebileceğini göstermektir. Diğeri ise
toplumun iki temel katmanı arasında var olan büyük uçurumu belirginleĢtirmektir. AĢık olduğu gencin
kendisini terk etmesi nedeniyle ve ayrıca içinde bulunduğu sınıf farklılığı çıkmazının bilincinde olması
sebebiyle içsel bir bunalıma sürüklenen Liza, çareyi yaĢamına son vermekte bulur. Bu çalıĢmada, hem
bir köylü hem de saf bir genç kız olarak baĢ kahraman Liza‟nın toplum tarafından kabul
görmeyeceğini bildiği aĢk macerasıyla mücadelesi, intihar olgusunun ele alınıĢ biçimi, dönemin
toplumsal yapısı ve yazarın bu konulara bakıĢ açısı verilmeye çalıĢılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Zavallı Liza, Ġntihar, Karamzin
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PUġKĠN’ĠN “ÇĠNGENELER” VE GORKĠ’NĠN “MAKAR ÇUDRA” ADLI ESERLERĠNDE
RUS EDEBĠYATININ VAZGEÇĠLMEZ KAHRAMANLARI
ÇĠNGENELER
Gülhanım Bihter YETKĠN
ArĢ. Gör., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, bihterguler@gazi.edu.tr
Gamze ÖKSÜZ
Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, oksuzg@gazi.edu.tr
ÖZET
Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde göçebe etnik topluluklar olarak varlıklarını sürdüren
çingeneler, tarih kayıtlarına geçmeye baĢladıkları 13. yüzyılın sonlarından itibaren giderek daha fazla
ilgi alanına girmeye baĢlamıĢlardır. Etnik kökenleri, renkli kültürel kimlikleri, icra ettikleri meslekler,
kendilerine özgü yaĢam biçimleri ve özgür yaĢam tarzlarından dolayı çingeneler, içinde yaĢadıkları
toplumun hakim kültüründen her zaman farklı bir azınlık olarak öne çıkmıĢ, kimlik tartıĢmalarına,
popüler kültür çalıĢmalarına, akademik araĢtırmalara, sanata ve özellikle de edebiyata konu
olmuĢlardır. Geleneksel yaĢayıĢ tarzının sınırlarını aĢındıran bu sosyo-kültürel grup üyelerinin Rus
edebiyatına ilk yansımaları 1740‟lı yıllarda baĢlamıĢtır. Romantizm dönemi öncesinde ideolojik bir
düĢünce olarak ideal olanı uygar toplumun dıĢında, doğanın kendisinde arama, saklı kalmıĢ olana ve
tutkulara yönelik yoğun ilgi, insanların çingenelere olan görüĢlerini değiĢtirmiĢ ve bu dönemden sonra
bu kiĢiler, sanatsal faaliyetlerin odak noktası olmuĢtur. Son derece özgür ve kuralsız yaĢayan çingene
halkı, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise birçok Rus eserinde baĢ kahraman olarak yer almaya
baĢlamıĢtır. Çingeneleri yoğunlukla yapıtlarına konu edinen Rus romantik Ģairler, içerisinde içtenlik,
dürüstlük ve iyiliğin hakim olduğu ataerkil bir çingene toplumunu idealize etmiĢlerdir. Rus
edebiyatının altın çağı sayılan 19. yüzyılda lirik tarzda ortaya çıkan çingene tiplemelerine verilebilecek
en önemli eser, Aleksandr PuĢkin‟in Çingeneler (Цыганы) adlı poemasıdır. PuĢkin‟in 1822 yılında
birkaç haftayı göçebe bir çingene kafilesinin arasında geçirmiĢ olması ve hatta bir çingene kızına aĢık
olması, sanatçının bu konuya fazlaca önem vermesine neden olmuĢtur. PuĢkin‟in çingenelerle ilgili
yaĢadıkları, edindiği izlenimler, yarattığı tiplemeler, motifler ve kliĢeler gerek Rus gerekse Avrupa
edebiyatında yankı uyandırmıĢ, ileriki dönemlerde çingene temasına olan ilgi giderek artmıĢtır.
PuĢkin‟den sonra, 20. yüzyıl Rus edebiyatında ise çingenelere yönelik yoğun ilginin en öne çıkan
örneği, Maksim Gorki‟nin Makar Çudra adlı öyküsüdür. Öykü, aĢklarını kurban eden ve sonunda
ikisinin de ölümüyle sonuçlanan iki genç arasında yaĢanan tutkulu aĢkı anlatır. Her iki yazar da
eserlerini çingenelerin yaĢam tarzlarına odaklamıĢ olsalar, aĢk ve özgürlük çatıĢması nedeniyle iĢlenen
cinayetlerle ortak paydada buluĢsalar da PuĢkin, döneminde hakim olan romantizm akımının etkisiyle
Çingeneler poemasında her daim kökenleri araĢtırma konusu olan gizemli çingeneleri daha Ģiirsel bir
Ģekilde yorumlamıĢtır. Maksim Gorki‟nin Makar Çudra eserindeki çingeneler ise 20. yüzyılda egemen
olan realizm akımının etkisiyle bazı yönlerden farklılaĢır. Eserde yoğunlukla özgürlüklerine olan
düĢkünlükleriyle ön plana çıkan çingeneler için aĢk, kiĢinin kendisini hapsetmesi anlamına gelir. Bu
nedenle çingeneler, özgürlüklerine engel olacakları gerekçesiyle hiçbir Ģekilde aĢkın tutkulu çekimine
kendilerini kaptırmazlar.
Bu çalıĢmada, özgürlükleri konusunda hiçbir Ģekilde taviz vermeyen çingene halkının öne çıkan
karakterlerinin hem eserlerde ele alınıĢ Ģekilleriyle hem de yazarların bakıĢ açılarıyla irdelenmesi,
mutlak özgürlüğü tehdit eden aĢk için iĢlenen cinayetlerin çingene yaĢam tarzında adeta kabullenilmiĢ
bir ritüele nasıl dönüĢtüğünün metne bağlı inceleme yöntemiyle ortaya konulması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çingeneler, Mutlak Özgürlük, PuĢkin, Gorki
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TUTMACI’NIN GÜL Ü HÜSREV MESNEVĠSĠNDE SOSYAL HAYAT
MaĢallah KIZILTAġ
Öğretmen, Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kiziltas.masallah@gmail.com
ÖZET
Gül ü Hüsrev, Ġranlı Ģair Attar‟ın aynı adlı yahut Hüsrev-nâme diye bilinen 7708 beyitlik mesnevisinin
muhtasar bir tercümesidir. Tarafımızdan tertip edilen tenkitli metne göre 5499 beyit olan Gül ü Hüsrev
aruzun mefâîlün mefâîlün feûlün kalıbıyla hicri 808 (1406) yılında yazılmıĢtır. Eserin nerede yazıldığı
kesin olarak bilinmese de eserde Ahmedî‟nin Ġskender-nâmesi ve ġeyhoğlu‟nun HurĢîd-nâmesi‟nin
övülmesi eserin Anadolu‟da yazıldığının bir göstergesidir.
Eski Anadolu Türkçesinin bütün özelliklerini yansıtan eserde bazen de Doğu Türkçesinin etkileri
görülmektedir. Gül ü Hüsrev, özellikle Türk dili açısından çok mühim bir eserdir. Eserde bugün
kullanılmayan çok sayıda atasözü ve deyimin mevcut olması eseri daha da önemli kılmaktadır.
Rum Kayseri‟nin oğlu Hüsrev ile Huzistan Ģahının kızı Gülruh (Gül) arasındaki aĢk macerasının
anlatıldığı eserde zaman zaman ahlaki mesajlara da yer verilmiĢtir. Eser bu cihetiyle didaktik özellik
de taĢır.
Gül ü Hüsrev‟de düğün ve eğlence meclisleri tasvir edilirken birçok yemekten bahsedilmiĢtir. Bu
yemeklerin bazılarının en dikkat çekici yönü günümüzde hiç bilinmiyor olmasıdır. Eserde yemeklerin
dıĢında birçok meyve-sebze, içecek ve diğer gıda maddeleri de zikredilmiĢtir.
Eserde giyim kuĢam, süslenme gibi sosyal hayattaki kiĢisel bakım kültürüne dair izlerin yanında,
günlük yaĢamda kullanılan birçok alet isminden de bahsedilmiĢtir. Bu alet isimleri genel itibariyle
günlük yaĢamı kolaylaĢtırmak için kullanılan araç-gereçlerdir.
Eser musiki kültürüne dair terimler, makam isimleri, çalgı aleti isimleri cihetiyle de dikkati
çekmektedir. Hususiyetle eğlence meclisi ve düğün merasimlerinde bu musiki terimlerine çokça yer
verilmiĢtir.
Eserin diğer dikkat çekici yönü örf-adet, inanç ve yaĢantılara dair verdiği bilgilerdir. Eserden yola
çıkıp eserin yazıldığı dönemde insanların sahip olduğu birçok inanç ve yaĢantı kültürüne dair bilgilere
ulaĢabiliriz.,
Bu çalıĢmada Gül ü Hüsrev‟de yer alan yiyecekten giyim-kuĢama, yaĢantılardan kültürel unsurlara
kadar olan yukarıda zikrettiğimiz geniĢ bir yelpazeyi kapsayan sosyal hayata dair bulgular yer
alacaktır. Bu bulgular nazarlara sunulurken Gül ü Hüsrev‟in söz varlığı da gözler önüne serilecek ve
günümüzde kullanılmayan birçok kelime de nazarlara sunulacaktır. Gül ü Hüsrev‟in yazıldığı
dönemdeki (1406) Anadolu kültür hayatı yansıtılmaya çalıĢılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gül ü Hüsrev, Sosyal Hayat, Söz varlığı
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ORTA ÇAĞ AVRUPA’SINDA TROUBADOUR’LAR VE MÜZĠK
ArĢ. Gör. Harun KORUNUR
Munzur Üniversitesi, harunkorunur@munzur.edu.tr
ÖZET
GeçmiĢten günümüze, ortaya çıkıĢından bu yana, melodilerin ahengiyle; insanların duygularını, bazen
hüznünü bazen de sevincini ortaya çıkaran müzik, tarihin çeĢitli dönemlerinde gösterdiği farklılıklarla
günümüze değin sürekli geliĢim göstererek varlığını sürdürmüĢtür. Kimi zaman dini törenlerde dua
ezberleten, kimi zaman savaĢa giden askerlere cesaret kazandıran, kimi zaman da zafer kutlamalarında
eğlence aracı olan müzik, orta çağda, kendi çağının koĢulları çerçevesinde, hayatın içerisinde var oldu.
Hıristiyanlığın kabul edilmesiyle beraber kutsal çalgının, insan sesi olduğu inancındaki Kilise,
çalgıların ve müziğin Kiliseye girmesine müsaade etmedi zira Ġlk çağ müziğinin dünyevi zevkler ve
putperestliği çağrıĢtırdığını düĢünmekteydi. Daha sonraki süreçte Kilise‟nin müziği kendi yegâne
amacı için kullanabileceği fikri kabul gördü. O dönem insanlarının duaları daha kolay ezberlemesi için
müzik Kiliselerde kullanılmaya baĢlandı. Bununla beraber Orta çağda müzik aynı zamanda feodal
toplumun sosyal sınıflarını yansıtmaktaydı; üst sınıfın kullandığı saray müziği ile birlikte orta sınıfı
temsil eden kent müziği ve tabi ki alt sınıfın karĢılığı olan köylülere ait folk müziği mevcuttu. Bu
sınıfların yapmıĢ olduğu müzikler zaman içinde müziğin zenginleĢmesi ve geliĢmesine katkı
sağlayacaktı. Orta çağda kullanılan çalgıların büyük bir çoğunluğu, Doğu toplumlarının kullandığı
enstrümanlardan esinlenerek batıya uyarlanmıĢ Ģekliydi. Özellikle Haçlı Seferlerinde bu etkileĢim
doruk noktaya çıkmıĢ ve müzik anlamında birçok yenilik Doğu‟dan Batı‟ya taĢınmıĢtır. X. yüzyılda
Feodalite ile ortaya çıkan Ģövalyelikle birlikte müzik anlayıĢında da köklü değiĢimler yaĢandı.
ġövalyelerin Haçlı Seferine katılmalarıyla yeni bir coğrafyada, farklı serüvenler yaĢamaları, orada
hissettikleri; yaĢamın değeri, mücadele, dostluk gibi farklı duygular, onların Kilise‟nin salt, kendine ait
müziğinden uzaklaĢmalarını ve bu hissiyatlar doğrultusunda yeni bir müzik anlayıĢının ortaya
çıkmasını sağladı. Bu kiĢiler, yanlarında taĢıdıkları küçük arp eĢliğinde, yarı konuĢma yarı Ģiir
biçiminde Ģarkılar söylemeye baĢladı. Haçlı Seferleri ile Avrupa‟ya taĢınan Arap müziği ve
çalgılarının etkisiyle, Avrupa‟da, gezgin ozan, saz Ģairi, gezgin Ģarkıcı anlamına gelen “Troubadour”
olarak adlandırılan müzisyenler XI. yüzyılda yaygınlaĢtı. Troubadour‟lar arasında prensler, Ģövalyeler
de bulunmaktaydı, gezgin Ģarkıcılar da. Gördükleri her Ģeyi müzikle anlatan canlı tarih gibiydiler.
Hem çalarlar hem söylerlerdi. Kimi zaman da dans ederlerdi. Kısacası orta çağ, müziğin dönüĢüm
yaĢadığı, Kilisenin tek sesli yapısından çok sesliliğe geçildiği, bestecilerin ortaya çıktığı, estetik
kaygılar ve biçimsel arayıĢlar sonucu bestecilerin sanatsal yaratıcılıklarını gösterdiği bir dönem oldu.
Orta çağ müzisyenleri, müziği matematiğe benzeterek; titreĢim, süre ve yükseklik bakımından bir oran
içinde olması gerektiği savunarak, müziğin “bilinç dıĢı bir aritmetik alıĢtırma” olduğunu ifade ettiler.
Anahtar Kelimeler: Orta çağ, müzik, Troubadour
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BĠZANS ĠMPARATORLUĞU’NDA KADIN VE EVLĠLĠĞE BĠR BAKIġ
ArĢ. Gör. Harun KORUNUR
Munzur Üniversitesi, harunkorunur@munzur.edu.tr
ÖZET
Eski çağlardan günümüze hayatımızın merkezinde olan kadınlar, tarihsel süreç içerisinde kimi zaman
imparatorlukları etkileyen figürler olurken kimi zaman da ikinci sınıf, değersiz, hatta “Ģeytan, cadı”
olarak görülmüĢ, katledilmiĢ, iĢkence edilmiĢlerdir. 1123 yıl devam eden hakimiyeti sürence Bizans
Ġmparatorluğunda kadının yerini, tek bir anlayıĢ içerisinde değerlendirmemiz pek mümkün
gözükmemektedir. Minyatürlerde; bahçede ve tarlada çalıĢan, süt sağan, su taĢıyan ve yaĢamın
içerisinde aktif biçimde yer alan kadın figürleri yer almaktadır. Bunun yanı sıra manastırlarda
rahibelik yapan kadınlara ek olarak, bazı meslek guruplarında da kendilerini ön plana atan kadınlar
mevcuttur. Bu meslekler, cenaze törenlerinde profesyonel ağıt yakanlardan tutun da artistlik,
dansözlük ya da geniĢ toprakları iĢletme idaresini elinde bulunduran kadınlar olarak daha
örneklendirebileceğimiz geniĢ bir alanda göze çarpmaktadır. Bizans Ġmparatorluğunda evlilik aslında
birçok yönden günümüz düğünlerinden de aĢina olduğumuz bazı gelenekleri içerisinde
barındırmaktaydı. Evlenen kızın beraberinde çeyiz getirmesi bu duruma verilecek örneklerden biridir.
Ancak bakıldığında, kız çocuklarının, toplumun nezdinde, pek de önemli bir konumunun olmadığı
anlaĢılmaktadır. Zira genç kızlar evlenene kadar katı kurallar dahilinde yaĢamalıydılar. Evlilik
seçiminde yani eĢ seçme konusunda söz hakları bulunmadığı gibi evlenecek olan kızın bekaretini de
koruması gerekmekteydi. Evlenmeden önce kız üzerinde söz sahibi, balalar olurken, evlendikten sonra
bu durum kocaya yani damada geçiyordu. Genel olarak Bizans Ġmparatorluğunda erkek çocukları on
dört, kız çocukları ise on iki yaĢından sonra evlenebilirdi. Evlilik törenleri ise geleneklerden ve dinin
etkisiyle harmanlanan bir yapıda ortaya çıkmaktaydı. Evlilik sadece iki bedeninin kavuĢması veya
hukuki bir anlaĢma olmaktan ziyade ruhsal bütünlüğe eriĢme gayesini taĢımaktaydı. Hıristiyan
inancıyla kadının anne olması kutsal bir durum teĢkil etmekteydi. Bu da kadının evdeki değerini ve
statüsünü yükseltmekteydi. Ancak evli bir kadın çocuk sahibi olamıyorsa yani kısırsa o zaman Ģiddetli
biçimde ayıplanarak, hor görülürdü. Soylu kadınlarla halk içerisindeki kadınların yaĢamları tabi ki
farklılıklar göstermekteydi. Gündelik yaĢamda aktif biçimde bazı meslek guruplarında çalıĢan halk
kesiminden ziyade soylu kadınlar, siyasetin içerisinde, sanat ile uğraĢan, yazarlık yapan kiĢiler olarak
karĢımıza çıkmaktaydı. Soylu kadınlar, bazı durumlarda, özellikle eĢleri ölen imparatoriçeler tahtın
varisini seçme veya evlenme çağrısı ile birlikte imparatorluğu yönetecek kiĢiyi bir nevi tayin
edebiliyordu.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Bizans, Evlilik
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DĠN EĞĠTĠMĠ AÇISINDAN KUR’AN’I KERĠMDE ZĠKREDĠLEN GENÇLER
Mehmet MÜFTÜOĞLU
Dr. Öğretim Üyesi, Trakya Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, mehmetmuftuoglu@trakya.edu.tr
ÖZET
Kur‟an‟ın tebliğ eğitim metotlarından biri de kısa ile anlatımdır. Kur‟an‟ın önemli bir bölümünü teĢkil
eden kıssaların gayelerinden biride söz konusu kıssada geçen hadiseleri akıl sahiplerinin ibret ve ders
almalarını, kıssaların kahramanları olan Ģahısları ve Ģahısların güzel davranıĢlarını örnek almalarını
sağlamaktır. Genelde insanlar, özelde inananlar için hidayet rehberi olan Kur‟an, kıssalar vasıtasıyla
insanların, kalplerini yanlıĢ ve batıl inançlardan, Allah‟ın rızasına uygun olmayan duygu ve
düĢüncelerden temizlemek, amellerini ve ahlaklarını ıslah etmek hususunda yol göstermektedir. Hz.
Adem‟den Hz. Muhammed‟e kadar isimleri zikredilmiĢ birçok peygamber kıssaları ile birlikte
peygamber olmayan Firavun, Nemrut, Karun ve benzeri Küfür ehli Ģahsiyetlerin kıssaları da
anlatılmaktadır. Kur‟an kıssalarının içerisinde hemen her devrin gençlerinin ibret alacağı, tevhid inancı
uğruna ateĢe atılma pahasına da olsa Nemrut ve putperest kavmiyle mücadelesinden vaz geçmeyen
Hz. Ġbrahim, babası tarafından yüce Allah‟ın kendisini kurban etmesini dilediğini bildirdiğinde
tereddütsüz ilahi buyruğa teslim olan ve yer yüzünün ilk mabedi olan Allah‟ın evinin inĢasında
babasına yardım eden Hz. Ġsmail, bulunduğu sarayda kendisine sahip olmaya yeltenen güzel bir
hanımın talebini, zindana atılma pahasına reddeden Hz. Yusuf, sırf hayasından ötürü Hz. ġuayb‟in
kızlarından birini, on sene çobanlık yapma pahasına kendisine eĢ olarak tercih eden Hz. Musa,
babalarına yardımcı olmak için haya ve edepleriyle koyun güderek günümüz genç kızlarına örnek
olabilecek Hz. ġuayb‟in kızları, Hz. Ġsa‟nın dini üzere amel eden, ancak kendilerini putlara taptırmak
veya öldürmek için takip eden Roma toplumu ve bölge valisine karĢı mücâdele eden ve inandıkları
dinlerini korumak üzere dağa çıkarak mağaraya gizlenen Ashab‟ı kehf gibi iman ehli ile küfür ehlinin,
iyilerle kötülerin, hak ile batılın mücadelesini anlatan genç Ģahsiyetlerin kıssaları, Kur‟an‟ın hakka
daveti, sırat-ı müstakime hidayeti ve günümüz gençlerinin rol model almaları yüce ideallere
sarılmaları açısından son derece önemlidir. Bu çalıĢmamızda, Hz. Ġbrahim ve Hz. Yusuf gibi
peygamber olan, Ashab‟ı Kehf ve Hz. ġuayb‟in kızları gibi peygamber olmayan, günümüz gençlerine
örnek olacağına inandığımız Kur‟an‟da zikredilen genç Ģahsiyetlerden ve onların kıssalarından
bahsedeceğiz.
Anahtar kelimeler: Din Eğitimi, Kur‟an‟ı Kerim, kıssa, gençler
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MUġ ĠLĠNDEKĠ KADINLARIN Ġġ YAġAMINA ERĠġĠMĠ*
THE ACCESS OF WOMEN IN MUS PROVINCE TO THE BUSINESS LIFE
Doç. Dr. Murat AKTAġ
MuĢ Alparslan Üniversitesi, ĠĠBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Süreyya ECE
ġırnak Üniversitesi, ĠĠBF, ĠĢletme Bölümü
ArĢ. Gör. Sıddıka ÖZTEKĠN
MuĢ Alparslan Üniversitesi, ĠĠBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ÖZET:
Kadınlar sırf kadın olmalarından dolayı toplum içerisinde çeĢitli sorunlar yaĢamakta olup, ekonomik,
kültürel ve sosyal açıdan toplum dıĢına itilmektedirler. Dolayısıyla toplumun bu anlamda kadınları
kabullenici olmadığı bilinmektedir. Bu durum genel olarak toplumun yaklaĢık olarak yarısını oluĢturan
kadınların büyük bir kısmının üretim sürecinin dıĢında kalmasına neden olmaktadır. Bu yüzden
kadınların yaĢadıkları sorunların belirlenmesi ve bu sorunların çözülmesi toplumların geliĢmesi
açısından büyük önem taĢımaktadır. Türkiye de kadının gücünden ve kabiliyetinden en az yararlanan
ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye‟deki iller arasında ise MuĢ ili kadın emeğinin iĢ ve üretim
dünyasına en az yansıdığı il olarak istatistiklerde yer almaktadır.
Bu çalıĢma, MuĢ ilinde kadınların iĢ yaĢamına eriĢimi bakımdan Türkiye ortalamasının gerisinde
kalmasının nedenlerinin araĢtırılmasını amaçlamaktadır. ÇalıĢmada aynı zamanda kadınların iĢ
yaĢamına eriĢimi konusundaki engelleri tespit edilerek analiz edilmiĢtir. Bu amaçla araĢtırmanın
evreni MuĢ‟ta çalıĢmayan kadınlar, giriĢimci kadınlar ve bir kurumda çalıĢan kadınlar ile erkeklerden
oluĢan gruplar üzerine kurulmuĢtur. AraĢtırmanın örneklemini MuĢ merkez ve ilçelerinde bulunan 30
giriĢimci kadın, 30 çalıĢan kadın, 30 çalıĢmayan kadın ve 30 çalıĢan erkek oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada
nicel araĢtırma tekniği olan anket ve nitel araĢtırma tekniği olan görüĢme yöntemi kullanılmıĢtır.
GiriĢimci kadınlar, çalıĢan kadınlar ve ev kadınlarının giriĢimci kiĢilik özelliklerini belirlemek için
Özer ve arkadaĢlarının (2007) geliĢtirdiği ölçek ile Carleton ve arkadaĢlarının (2007) geliĢtirdiği ölçek
kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, her üç gruptaki kadınların giriĢimci kiĢilik özelliklerine sahip
oldukları belirlenmiĢtir. Kadınların iĢ yaĢamına daha etkin katılabilmeleri ve daha verimli olabilmeleri
için öncelikle çevrelerindeki erkeklerden destek bekledikleri tespit edilmiĢtir. Kadınların iĢ yaĢamına
daha kolay ve etkin bir Ģekilde katılabilmeleri için bazı önlemler alınması gerektiği ve kadınların kredi
ve eğitim gibi konulara daha kolay eriĢmesi sağlanarak kadınların iĢ yaĢamında daha etkin olabileceği
bilgilerine ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: MuĢ, Toplumsal Cinsiyet, Bölgesel Kalkınma, Kadın ve GiriĢimcilik.
ABSTRACT
Women are experiencing various problems in society due to their gender and they are pushed out of
society in terms of economic, cultural and social aspects. Therefore, it is known that women are not
accepting by the society in this respect. This situation causes the majority of women, who constitute
approximately half of the society in general, to be excluded from production process. It is highly
important for societies to identify and solve the problems experienced by women in order to improve.
Among all provinces in Turkey Mus province is included in the statistics as a province where
women‟s labour and power is least reflected in the business and production life.
In this study it is aimed to research the reasons of Mus province is below the average of Turkey in
terms of women's access to business life. The study also identified and analyzed the barriers to
women's access to work life. For this purpose, the universe of this research is established on
unemployed women, entrepreneur women, and women and men who are employed at the institutions
in Mus. The sample of the research consists of 30 entrepreneur women, 30 employed women, 30
Bu çalıĢmadaki bilgiler, MuĢ Alparslan Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP) kapsamında hazırlanan
“Bölgesel Kalkınmada Kadının Rolü: MuĢ Ġlindeki Kadınların ĠĢ YaĢamına EriĢimi” baĢlıklı projeden alınmıĢtır.
*
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unemployed women and 30 employed men in the central Mus and districts. In the research, the survey
is used as a quantitative research technique and interview method is used as a qualitative research
technique. In order to identify entrepreneurship characteristics of entrepreneur women, employed
women and unemployed women, the scale developed by Ozer et al. (2007) and the scale developed by
Carleton et al. (2007) were used. As a result of the research, it was determined that women in all three
groups had entrepreneurial personality characteristics. It is also found that some measures need to be
taken to enable women to participate more easily and effectively in business life and women will be
more effective in business life by providing them easier Access to facilities such as credit and
education.
Keywords: Mus, Gender, Regional Development, Women and Entrepreneurship
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TOPLUMSAL CĠNSĠYET VE GĠRĠġĠMCĠLĠK
Doç. Dr. Murat AKTAġ
MuĢ Alparslan Üniversitesi, ĠĠBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Süreyya ECE
ġırnak Üniversitesi, ĠĠBF, ĠĢletme Bölümü
ArĢ. Gör. Sıddıka ÖZTEKĠN
MuĢ Alparslan Üniversitesi, ĠĠBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ÖZET:
Yüksek giriĢimcilik faaliyeti oranlarının sürdürülebilir iĢler yaratacağını öngören hükümetler,
giriĢimciliği teĢvik etmek suretiyle sürdürülebilir bir kalkınma düzeyi yakalayarak hem ekonomik
büyümelerine katkı sağlamakta, hem iĢsizliği azaltmakta, hem de kaynakların adil dağılımı konusunda
ilerlemeler kaydetmektedirler. Ancak 1980‟lerin baĢına kadar giriĢimcilik genel olarak erkeklerle ele
alınmakta ve kadın giriĢimciler hakkında çok az Ģey bilinmekteydi. Oysa günümüzde toplumsal
cinsiyet, kalkınma ve giriĢimciliğin birbirini etkileyen unsurlar olduğu artık yaygın olarak kabul
görmektedir. Genel olarak iĢgücü piyasalarının toplumsal cinsiyet eĢitsizlikleri üzerine kurulu olduğu
bilinmektedir. Toplumsal cinsiyete dayalı iĢbölümü çerçevesinde kadınların, kamusal bakım
hizmetlerinin yokluğu nedeniyle ev içerisinde ev iĢleri ve bakım hizmetlerini üstlenmesi, onları
istihdama katılmaktan alıkoyarak toplumsal cinsiyet eĢitsizliğini daha da büyütmektedir. Kadınların
istihdama katılımını etkileyen makro-ekonomik politikalar ile uluslararası kuruluĢların ve sosyal
tarafların kadın istihdamına iliĢkin politikaları, kadın emeğinin göçü, bilgi iletiĢim teknolojileri ve
sanayi iĢkollarında kadınların üstlendikleri düĢük vasıflı ve düĢük ücretli iĢler de bu eĢitsizliklerin
devam etmesini sağlamaktadır. Buna karĢın özellikle geliĢmiĢ ülkelerde son yıllarda artık kadın
giriĢimcilerin güçlü bir ekonomik kaynak olabileceği giderek kabul edilmeye baĢlanmıĢtır. Kadın
giriĢimcilerin çoğalmasının ve kadınların istihdam edilmesinin, dünyadaki ekonomilere yenilik,
istihdam ve sermaye yaratması konusunda büyük önem taĢıdığı artık bilinmektedir. Bu yüzden kadın
giriĢimciliğine akademisyenler ve giriĢimciler kadar siyasetçiler de giderek daha fazla ilgi
göstermektedir. Kadın giriĢimciliğine önem verenler geleneksel olarak kadınların eĢitliğine,
güçlenmesine ve sosyal hayata dahil olmasına odaklansa da, kadın giriĢimciliğinin yaygınlaĢmasının
iyi bir ekonomik mantığa dayandığı da artık kabul edilmektedir.
Özellikle geliĢmiĢ ülkeler kadın emeği ve kadınların giriĢimciliği sayesinde kalkınmalarını daha
dengeli ve sürdürülebilir bir Ģekilde gerçekleĢtirirken gerçekleĢtirmektedir. GeliĢmekte olan ülkelerin
birçoğunda ise nüfusun yarısını oluĢturan kadınlarınbüyük bir kısmınıngiriĢimcilik konusunda sorunlar
yaĢaması nedeniyle söz konusu ülkeler dengeli ve sürdürülebilir kalkınma konusunda geri
kalmaktadırlar.
Kadınların istihdam edilmesi ve giriĢimci olarak iĢ hayatına katılması ile birlikte hem ekonomik
hayattaki toplumsal cinsiyete dayalı eĢitsizlik, hem de kadına yönelik önyargılar ve gelir dağılımındaki
adaletsizlikler azalabilecektir. Toplumsal cinsiyet ve giriĢimcilik konusunu ele alan bu çalıĢma
konuyla ilgili Türkçe, Ġngilizce ve Fransızca literatürden yararlanarak hazırlanacaktır.
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KIRKLARELĠ’DE YAġAYAN YERLĠ ROMANLARIN SOSYAL KĠMLĠK ALGILARI ĠLE
ĠLGĠLĠ SAHA ARAġTIRMASI
Ferda ġule KAYA
Dr., Ġstanbul Bilim Üniversitesi, kaya_s2565@gmail.com
ÖZET
Bu çalıĢmada Kırklareli‟de ikamet eden yerli Romanların sosyal kimlik inĢası araĢtırılmıĢtır.
AraĢtırma örneklemi Rumeli eyaletinin en eski romanlarını temsil etmektedir. Bu sebeple kendilerini
yerli romanlar olarak tanımlamaktadır. Yerli romanlar; daha sonra göç eden grubu (20 ila 40 yıl önce)
Çerge olarak tanımlamaktadır. Kendisini bu grubtan kesin olarak ayırmaktadır. ÇalıĢma kapsamında
yerli romanlara; kendilerini, çergeleri ve roman olmayanları (Gajo) nasıl tanımladığı sorulmuĢtur.
AraĢtırmada; odaklaĢtırılmıĢ içe bakıĢ tekniği ile derinlemesine mülakat yapılmıĢtır. AraĢtırma
kapsamında 2015 yılında, Kırklareli vilayetinin yayla mahallesindesinde birebir görüĢmelerle saha
araĢtırması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu bölgede yaĢayan romanların evlerine bizzat gidip görüĢülüp, düğün
ve mevlütlere bizzat katılarak gözlem yapılmıĢtır.
AraĢtırmada derinlemesine mülakat gerçekleĢtirilen kiĢi sayısı 69‟dur. ÇalıĢmada eğitim düzeyi düĢük
grup ile ilgili görüĢmeler yapıldığı için yerli romanlar kendilerini roman olmayanlar (Gajo) ve
kendilerinden sonra göç edip yerleĢik hayata geçememiĢ roman grubu (Çerge) ile karĢılaĢtırarak
tanımlayabilmiĢlerdir.Detaylı bilgi verebilmek için bir baĢka grup ile karĢılaĢtırmalar yapmaya ihtiyaç
duymuĢlardır. Bir baĢka ifade ile kendilerini öteki üzerinden konumlamıĢlardır.
ÇalıĢmada yerli romanlara; nereden geldiniz, kendinizi, , gajoları, çergeleri nasıl tarif edersiniz,
dıĢlanıyor musunuz, çocuklarınızın gelecekde nerede olmasını istersiniz, kaç yaĢında evlendiniz
soruları sorulmuĢtur.
AraĢtırmada verilen cevaplar içerik analizi yapılarak frekans tabloları ile değerlendirilmiĢtir. Ayrıca
araĢtırmacı gözlemlerini aktarmaktadır.ÇalıĢma sonuçlarına bakıldığında; nereden geldiniz sorusuna
69 kiĢinin 27‟si Yunanistan,23 kiĢi Bulgaristan, 1 kiĢi Romanya, 18 kiĢi bilmiyorum cevabını
vermiĢtir. Yerli romanlar kendilerini; ev düzeni olan, erken evlenen, eğitimsiz, dinine düĢkün, temiz,
fakir, gündelik yaĢar ve tek dil bilir olarak tanımlamaktadır. Gajoları; eğitimli, zengin, çocuklarının
eğitimini önemseyen, nerede nasıl davranacağını bilen, kibar konuĢan olarak kendisinden
ayırmaktadır. Çergelerden ise dil bilen, Ģalvarlı gezen, çadırda yaĢayan, yıkanmayı sevmeyen, camiye
gitmeyen, dilenen, çöp toplayan, bizden zengin, küfürlü kaba konuĢan ve kavgacı olarak kendilerinden
ayırmaktadır. Evlenme yaĢını ise 40 yaĢ grubu 14 ila 15 yaĢ olarak ifade ederken, yeni nesil ise 17 ila
18 yaĢ olarak tanımlamaktadır. Yerli romanlar kendilerini fakir ve eğitimsiz oldukları için
dıĢlandıklarını düĢünmekle beraber; 69 kiĢinin 39‟u gajolar bizi dıĢlamaz ifadesini kullanmıĢ, 30 kiĢi
ise sosyal hayatta dıĢlanırız açıklaması yapmıĢtır. Kendilerini üstün gördükleri alan ise düğünleri ve
hayatı keyifli yaĢamayı bilmeleri olarak ifade etmiĢlerdir. En fazla rahatsız oldukları konu ise yerli
romanların gajolar tarafından çergeler ile benzer hatta eĢit olarak algılanmaları olarak ifade
edilmektedir. AraĢtırma sonunda çalıĢmanın kısıtları ve gelecek araĢtırmacılara öneriler sunulmuĢtur.
Anahtar kelimeler: Çingene, Roman, Kırklareli, Gajo

2-4 Kasım 2018 – ŞANLIURFA

www.elruha.org

Sayfa 85

3. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

2018

ÖĞRETMENLERDE; ÖZ-DUYARLILIK , DÖNÜġÜMCÜ-ETKĠLEġĠMCĠ LĠDERLĠK VE
PSĠKOLOJĠK SAHĠPLĠK ĠĠLĠġKĠSĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA
Ferda ġule KAYA
Dr., Ġstanbul Bilim Üniversitesi, kaya_s2565@gmail.com
ÖZET
Öğretmenlerin; pozitif liderlik özelliğine sahip olması gerek sınıf yönetiminde, gerekse eğitim kurumu
ile iliĢkilerinde yapıcı önem taĢımaktadır. Aynı zamanda öğretmenlerin öz duyarlılık düzeyleri
kendisini ve baĢkalarını hataları ile kabul eden öğrenci ve yöneticileri ile olan iletiĢimlerinde yaĢana
olayları karĢı taraf açısından da değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. Psikolojik sahiplik ise,
mesleği ve kurumu ne kadar sahiplenmelerini gösteren, dolayısıyla iĢ memnuniyeti ve
motivasyonlarını arttırıcı bir faktördür. Bu çalıĢmanın amacı öğretmenlerin, öz-duyarlılık düzeyleri ile
liderlik ve psikolojik sahiplenme arasındaki iliĢkileri sorgulamaktır.
ÇalıĢmada; Neff (2003b) tarafından geliĢtirilen ve Akın, Akın, & Abacı (2007) tarafından Türkçeye
uyarlanan Öz-duyarlık Ölçeği (öz-sevecenlik, öz-yargılama, paylaĢımların bilincinde olma, izolasyon,
bilinçlilik, aĢırı özdeĢleĢme); Bass (1985) tarafından gelistirilmis olan ve Demir ve Okan(2008)
tarafından Türkçeye uyarlanan EtkileĢimci ve DönüĢümcü Liderlik Ölçeği, son olarak Van Dyne ve
Pierce (2004) tarafından geliĢtirilen ve Yıldız (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan Psikolojik
Sahiplenme ölçekleri kullanılmıĢtır. Örneklemizi; Milli Eğitime bağlı kurumlarda çalıĢan 235
öğretmen oluĢturmaktadır.
AraĢtırma sonuçlarına baktığımızda; örneklem grubunun yaĢı ve kıdemi(10 yıldan fazla meslek
deneyimi) ile psikolojik sahiplik arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Bir baĢka ifade ile örneklem
grubunun yaĢı ve mesleki deneyimi arttıkça psikolojik sahiplenme düzeyi de artmaktadır. Liderlik
açısından değerlendirme yapıldığında ise gerek etkileĢimsel liderlikde gerekse dönüĢümsel liderlikde
öz duyarlılığın paylaĢımların bilincinde olma, bilinçlilik, öz-sevecenlik boyutları ile pozitif düzeyde
anlamlı iliĢki görülmeltedir. Buna karĢın yine gerek etkileĢimsel liderlikde gerekse dönüĢümsel
liderlikde öz duyarlılığın; öz-yargılama,izolasyon ve aĢırı özdeĢleĢme boyutlarında negatif düzeyde
yüksek düzeyde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Ayrıca özduyarlılığın iki boyutu ile dönüĢümcü ve
etkileĢimci liderliğin istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yordayıcıları olduğu görülmüĢtür.
Sonuç olarak; öğretmenlerin mesleki tatmini ve mesleğine bağlılıklarında kıdemli olmalarının etkisi
dikkat çekmektedir. Pozitif liderlik tipi olan etkileĢimci-dönüĢümcü liderlik ile öz duyarlılık arasındaki
iliĢki manidardır. Bir diğer ifade ile kendilerini yargılamadan hataları ile kabul eden öğretmenler daha
olumlu ve yapıcı lider davranıĢları göstermektedir. Bu sebeple öz duyarlılık düzeyini arttırıcı
çalıĢmalar yapmanın öğretmenlerin kendi motivasyonunu ve verdikleri hizmetin kalitesini arttırmak
içısından önemli gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Liderlik, Öz-duyarlılık, Psikolojik Sahiplik
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ġANLIURFA’DA ÇALIġAN HEKĠMLERĠN ÇALIġMA KOġULLARI HAKKINDAKĠ
GÖRÜġLERĠ
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERĠġ
Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, erisharran@hotmail.com
ÖZET:
Türkiye‟deki sosyo ekonomik ve kültürel açıdan oluĢan bölgesel farklılıklar ve merkezi hükümet
tarafından yıllardan beri etkili bir insan gücü planlamasının yapılamamıĢ olması, ülke genelindeki tüm
alanlarda olduğu gibi sağlık sektöründe çalıĢan personelin geliĢmiĢ bölgelerde çalıĢmayı tercih
etmesine neden olmaktadır. Bu araĢtırma, sağlık hizmeti sunumunda temel rol oynayan hekimlerin
ġanlıurfa‟daki sorunları nasıl algıladıklarını ve burada çalıĢma konusundaki memnuniyet durumları ile
bunun nedenlerini tespit ederek, ġanlıurfa‟daki çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi için alınması
gereken tedbirleri belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini, ġanlıurfa il ve ilçelerinde,
Sağlık Bakanlığına bağlı 14 tane devlet hastanesi, Harran Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama
Hastanesi ile 4 tane özel hastane olmak üzere toplam 19 hastanede çalıĢan yaklaĢık 1600 hekim
oluĢturmaktadır. Evrenin büyük olmasından dolayı basit tesadüfi yöntemle örneklem sayısı olarak 306
tane hekim belirlenmiĢtir. AraĢtırma 01.05.2018 -29.08.2018 tarihleri arasında yapılmıĢtır.
AraĢtırmada sonucunda anketleri dolduran hekim sayısı 386 olarak tespit edilmiĢtir. Verilerdeki
eksikliklerden dolayı 14 anket değerlendirme dıĢı bırakılmıĢ ve 372 anket değerlendirmeye alınmıĢtır.
Anketin güvenirlilik katsayısı 0,768 olarak tespit edilmiĢ ve anketin güvenirliliğinin yüksek olduğu
belirlenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda hekimlerin “ġanlıurfa‟daki çalıĢma koĢulları” (3,52) ve
“ġanlıurfa‟daki sosyal imkanlar” (3,63) alt boyutlarına genel olarak katıldıkları belirlenirken, “özel
nedenler” alt boyutunda ise (3,01) kararsız oldukları tespit edilmiĢtir. Ayrıca araĢtırmaya katılan
hekimlerin %74‟ü hasta veya yakınları tarafından sözlü tacize maruz kaldıklarını ifade ederken, %
29‟u ise hasta veya yakınlarından fiziki Ģiddet gördüklerini belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlar ıĢığında,
hekimlerin ġanlıurfa‟daki çalıĢma koĢullarından ve sosyal imkanlar konusunda rahatsız oldukları
söylenebilir. Ayrıca hekimlere karĢı uygulanan sözlü taciz ve fiziki Ģiddeti azaltmak için gerekli
önlemlerin alınması gerekmektedir. AraĢtırmada tespit edilen bu konularda iyileĢtirme yapılabilmesi
ve hekimlerin daha sağlıklı bir ortamda çalıĢabilmeleri için sağlık politika belirleyicileri ve il
yöneticileri tarafından ciddi tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hekimler, ÇalıĢma KoĢulları, Memnuniyet Durumları, ġanlıurfa
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NEUMAN SĠSTEMLER MODELĠNE GÖRE BĠR KOLON VE OVER KANSERĠ TANILI
VAKA ÇALIġMASI
Feray KABALCIOĞLU BUCAK
Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, HemĢirelik Bölümü
GiriĢ ve Amaç:
Neuman Sistemler Modeli; sistemlere dayalı bütüncül bakıĢ açısı sağlayan, iyilik haline odaklanan,
sisteme yönelik çevresel stres faktörlerine ve bu faktörlere karĢı sistem dengesinin korunmasına
dayanan dinamik yapıya sahip bir modeldir. Bu çalıĢmada; Neuman Sistemler Modeli kullanılarak
kolon ve over kanserli total histerektomi olmuĢ bir hastada hemĢirelik süreci oluĢturulmuĢtur. Ayrıca
hemĢireliğin diğer kavramsal modelleri ile birlikte kullanılabildiği, geniĢ, kapsamlı ve sistematik bir
bütüncül bakıĢ açısı sağladığı için bu modelin hemĢirelik uygulamalarında kolaylıkla kullanılabileceği
gösterilmiĢtir.
Yöntem:
Vaka çalıĢması, Mart – Temmuz 2017 tarihinde Harran Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama
Hastanesinde yürütülmüĢtür. Hastaneden yazılı izin, hastadan sözlü onam alınarak hastanın hemĢirelik
bakımı sağlanmıĢtır.
Bulgular:
48 yaĢında, evli ve 5 çocuk sahibi olan bayan HK ilkokul mezunu ev hanımıdır. Sosyal güvencesi olan
hastamız eĢi ve çocuklarıyla birlikte ġanlıurfa il merkezinde yaĢamaktadır.
Karın ve kasık ağrısı, karında ĢiĢlik, gaz ve konstipasyon Ģikâyeti ile yedi ay önce 2. Basamak sağlık
kuruluĢuna baĢvuran hastamıza kolon kanseri tanısı konmuĢtur. HK.‟a doktor tarafından tanısı
açıklanarak 16 Mart 2017 tarihinde Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma Hastanemize sevk
edilmiĢtir.
HK karın ve kasık ağrısının olduğunu, zaman zaman ağrı Ģiddetinin arttığını, çabuk yorulduğunu,
sabahları gazının olduğunu, evde yerine getirmesi gereken sorumluluklarını tam olarak yerine
getiremediğini, çocuklarından ve eĢinden yardım almak zorunda kaldığını ifade etmekte ve buna bağlı
olarak ailesine haksızlık yaptığını düĢünmektedir. Bu Ģikâyetlerinin 2 yıldır devam ettiğini, doktorun
verdiği ağrı kesici ilaçları kullandığını, bu ilaçlar ile iyileĢeceğini umut ettiği için kontrollere
gelmediğini, ilaçları sadece ağrısı olduğunda kullandığını söylemektedir. HK hastanemizin genel
cerrahi polikliniğine gelip yatıĢı yapılmıĢ, 17 Mart 2017 tarihinde ameliyata alınan HK ameliyat
öncesinde bu ameliyattan çok korktuğunu, ailesini tekrar göremeyeceğini, yapılan açıklamayı yeterli
bulmadığını, uzun süre tedavi gerektiren bir hastalığının olduğunu, tedavi edileceğine inanmadığını,
bu hastalıktan kurtulan olmadığını söylemiĢ, zor günlerin onu beklediğini ifade etmiĢtir. Kolon kanseri
ameliyatında operasyon esnasında eĢ zamanlı over kanseri tanısıda konuldu. Histerektomi, bilateral
salfingo-ooferektomi retroperitoneal ve paraaortik lenf nodu disseksiyonu sonrası kolon segmental
rezeksiyon ve kolon ucuca anastomoz yapılarak ameliyat tamamlandı. H.K. postoperatif I. günde
bağırsak seslerinin hipoaktif olması nedeniyle I.V yolla beslendi, postoperatif II. günde oral
beslenmeye geçildi. Ancak yemek istemediğini, iĢtahının olmadığını belirtti. Hastanın bağırsak sesleri
normaldi, gaz çıkıĢı ve gaita çıkıĢı vardı. Ġdrarını yaparken herhangi bir problem yaĢamadı.
Abdomende insizyon olduğu için H.K. yarasının açılacağını düĢünüyor ve derin solunum ve öksürme
egzersizlerini yapmak istemiyordu. Ağrı nedeniyle uyumada ve uykusunu etkili bir biçimde
sürdürmede yetersiz kalıyordu. Görsel Analog Skala (GAS) ile yapılan ağrı değerlendirmesinde ağrı
Ģiddeti skoru 4,5,Wong – Baker Ağrı Skala( FPS) kullanılarak yapılan ağrı değerlendirmesinde ağrı
Ģiddeti 3 ( Daha Fazla Fazla) Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ( HADS) kullanılarak yapılan
değerlendirmede Anksiyet Puanı: 16 ( Cut- Off: 10/11), Depresyon Puanı: 14 ( Cut- Off: 7/8), YaĢam
Kalitesi Ölçeği (EORTC QLQ -C30) puanı: 104 olduğu tespit edilmiĢtir.
Modele göre hemĢirelik giriĢimleri üç baĢlık altında ele alınmaktadır. Birincil koruma (primer
koruma) girişimleri: Bu giriĢimleri uygulamadaki amaç; olası stresörleri oluĢmadan tanımlamak ve
savunma hattını güçlendirmektir. İkincil koruma (sekonder koruma) girişimleri: Stres oluĢtuktan
sonra bireyi desteklemek ve tepki düzeyini azaltmayı amaçlamaktadır. Üçüncül koruma (tersiyer
koruma) girişimleri: Bu giriĢimler; meydana gelen zedelenmenin yarattığı tepkiye karĢı yeniden
yapılanmayı destekleme, dengesizlik durumunun sürmesini engelleme amaçlarıyla uygulanmaktadır.
Bu bulgular ıĢığında hastaya hasta bakımı verilmiĢtir.
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Sonuç:
OluĢturulan hemĢirelik süreci ile hastada hemĢirelik bakımımızın baĢarısı hasta uyumu ile
sağlanmıĢtır. Hastanın semptomları ve anksiyete depresyonu azalttığı ve yaĢam kalitesini artırdığı
saptanmıĢtır. Bu doğrultuda Neuman Sistemler Modeli‟nin kanserli hastalarda kullanılmasının uygun
olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Kolon ve over kanseri, Neuman Sistemler Modeli, Onkoloji HemĢiresi, YaĢam
kalitesi
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DOĞUMDA ALINAN KORDON KANI VE DOKUSUNDA BULUNAN KÖK HÜCRELERĠN
YAPISI, KULLANILDIĞI HASTALIKLAR, VE SAKLANMA YÖNTEMLERĠ
Yasemin AĞAOĞLU
Kavram Meslek Yüksek Okulu Ġstanbul, yasemin.agaoglu@kavram.edu.tr
ÖZET
Ġlerleyen teknolojik yapıya bağlı olarak, günümüzde hızla yayılmakta olan kordon kanının ve
dokusunun kullanımı birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Çünkü kordon kanı ve dokusu
hematopoetik kök hücreler bakımından oldukça zengindir. Bunun yanı sıra Kordon kanı bunun yanı
sıra kas, sinir, kemik dokuları ile kalp kası gibi diğer dokuları oluĢturabilme kapasitesinde de sahip
mezenkimal hücreleri de içerir. Göbek kordon kanın dan alınan kök hücreler çoğalabilme açısından
geniĢ bir kapasiteye sahip olduklarından özellikle kök hücre nakillerinde sonra hızla
çoğalabilmektedirler. Göbek kordon dokusu, bebeği anne karnında besleyen damarların etrafını saran,
koruyan dokudur. Göbek kordon dokusunda kordon kanından farklı kök hücreler bulunur. Bu kök
hücreler kemik, kas, kıkırdak, yağ, sinir, karaciğer dokusu gibi pek çok dokuya dönüĢebilir. Ġlk defa
1988 yılında doku uyumlu kardeĢin kordon kanından elde edilen kan kök hücrelerinin Fanconi anemisi
bulunan diğer kardeĢe baĢarılı bir Ģekilde nakledilmesinden sonra bir zamanlar plasenta ile beraber
atılan kordonun hayat kurtarabilen kan kök hücreleri barındırdığı fark edilmiĢ ve yeni doğan
bebeklerden alınan kordon kanı pek çok genetik hematolojik, immunolojik ve onkolojik hastalığın
tedavisinde kullanılmak üzere saklanmaya baĢlanmıĢtır. Kordan kanı ve dokusu kullanılarak
günümüzde yaklaĢık 80 hastalığın tedavisi yapılmaktadır. Kordon kanı tüm dünyada iki ayrı Ģekilde
saklanmaktadır. Bunlardan birincisi kiĢisel saklama olarak bilinen ileride hastanın kendisi tarafından
kullanılmak üzere saklanması, diğeri ise aynen kan bankaları gibi halka yönelik olarak kullanılmak
üzere saklanmasıdır. Aileler kiĢisel kordon kanı saklamasını ya hiç bir neden olmadan istemekte veya
ailede böyle bir hastalık varsa önlem olarak uygulamaktadır. Halka açık kullanım için ise gelen kordon
kanı örneklerinin ise doku tiplemesi yapılarak bu amaçla geliĢtirilmiĢ bir ağ üzerinden veri izleme ve
taraması yapılmasına izin verilerek ihtiyaç olduğunda baĢka bir hasta için kullanılması
amaçlanmaktadır. Doğum esnasında hekim tarafından ile alınan kordon kanı, pıhtılaĢmayı engelleyici
özellikteki steril kan torbalarına konulur. En geç 48 saat içerisinde, toplanmıĢ olan kan ve doku
laboratuvara yollanır. Bu aĢamada kordon kanı ve dokusu ayrı ayrı kök hücrelerine ayrıĢtırılır. Özel
tetkiklerinden geçirilir ve sonra -196°C'de azot tanklarında saklanır.
Anahtar Kelimeler: Kordon Kanı, Tedavi, Saklama, Kök Hücre
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SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN Ġġ – YAġAM DENGESĠ ÜZERĠNE BĠR
ARAġTIRMA: DĠYARBAKIR ÖRNEĞĠ
Mali MüĢavir Murat SAYIN
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ĠĢletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, muratsayin121@gmail.com
ÖZET
Günümüzdeki ekonomik, toplumsal ve kültürel değiĢimlerin bireylerin yaĢamlarına doğrudan etki
ettiği görülmektedir. Bilhassa sanayileĢmeden sonra yaĢanan önemli değiĢimler, bireylerin taleplerinin
artmasına yol açmıĢtır. Bireylerin ihtiyaçlarının tamamının karĢılanması için bireylerin daha fazla
çalıĢmak ve özel hayatlarıyla iĢ-yaĢamları arasında bir dengeyi kurmak zorunda kaldığı
gözlemlenmiĢtir.
Hizmet sektörünün doğrudan müĢteri memnuniyetine yönelik olmasının getirdiği stres ile emek
yoğunluğu da göz önünde bulundurulduğunda sadece uzun çalıĢma saatleri ve düĢük ücret gibi yaygın
iki faktör, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirliği meslek olarak benimseyen iĢ-yaĢam dengesinin
mesleki koĢullardan etkilenmesi kaçınılmazdır. Serbest muhasebeci mali müĢavirler iĢ yoğunluğundan
dolayı ailesine yeteri kadar zaman ayıramamakta, iĢ-yaĢam dengesinin kurulamamıĢ olmasının doğal
sonucu olarak da sorunlar yaĢamaktadır. ĠĢ-yaĢam dengesi, bireyin iĢ ve özel hayatına ait rolleri ile
aynı seviyedeki meĢguliyeti ve bu rollerin kendisini aynı seviyede tatmin etmesidir.
Muhasebecilik Türkiye‟de uzun geçmiĢe sahip olduğu ve üstlendiği iĢlevler tarih boyunca hem
ekonomik hem de sosyal hayata doğrudan etki eden, iĢletmeler ve devlet açısından önemlilik teĢkil
eden bir meslektir. Muhasebe meslek grubuna mensup çoğu bireyin geç saatlere kadar çalıĢması,
beyannamelerin son günlerinde iĢ yüklerini hafifletmek adına iĢlerini evlerine taĢıması sıklıkla
karĢılaĢılan bir durumdur.
Bu çalıĢmanın amacı muhasebecilerin iĢ-yaĢam dengesini ölçerek, muhasebe literatüründe önemli bir
boĢluğu doldurmayı hedefleyerek, muhasebecilik çevresinin ve araĢtırmaların bu konudaki bilgi
ihtiyacını karĢılamasını hedeflemiĢtir. AraĢtırma kapsamında Diyarbakır‟da çalıĢmakta olan serbest
muhasebeci mali müĢavirlerin yapılan araĢtırma sürecinde iĢ-yaĢam dengesini ölçmek için anket formu
kullanılmıĢtır. Anket formunda kiĢisel bilgiler ile birlikte, ĠĢ-YaĢam Dengesi Ölçeği yer almaktadır.
AraĢtırmaya, 40 kadın ve 107 erkek olmak üzere 147 kiĢi dahil edilmiĢtir.
AraĢtırmadan elde edilen bulgulara göre; meslek mensuplarının iĢ-yaĢam dengesi faktörlerinden
kiĢisel yaĢamın iĢe etkisi ve eĢle beraber çalıĢma algıları eğitim düzeylerine göre farklılaĢmaktadır.
Bununla birlikte bir diğer iĢ-yaĢam dengesi faktörü olan iĢin kiĢisel yaĢama etkisine yönelik algı ise
meslek mensubunun eğitim düzeyine göre değiĢtiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: ĠĢ-yaĢam Dengesi, ĠĢ-aile ÇatıĢması, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler
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EĞĠTĠMDE ETĠK KONUSU: BASKI VE CAYDIRMA TEORĠLERĠ ETRAFINDA EĞĠTĠM
PAYDAġLARINA DÖNÜK BĠR ANALĠZ
Mustafa ÖZMUSUL
Doç. Dr., Harran Üniversitesi, mustafaozmusul@harran.edu.tr
ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı sosyolojinin önemli konuları arasında geçen baskı ve caydırma teorileri etrafında
eğitimde etik davranıĢların geliĢtirilmesi adına eğitim paydaĢlarına dönük bir analiz yapmaktır. Bu
çalıĢmada öncelikle baskı teorisi ve caydırma teorisi açıklanmıĢtır. Daha sonra, bu teorilerin ortaya
koyduğu ilkeler bazında eğitimdeki her bir paydaĢ için bu teorilerin yansıması olan somut bazı
örneklere yer verilmiĢtir. Son olarak, yazar tarafından, paydaĢlara dayalı eğitimde etik konusunu içine
alan sistemik bir kavramsal model geliĢtirilmiĢtir. Bu sistemik bakıĢın, eğitimde politika yapıcılara,
eğitim yöneticilerine ve eğitimdeki uygulayıcılara eğitimde etik kavramının geliĢtirilmesinde atılacak
adımlar için katkı sağlaması beklenmektedir.
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PROBLEMS OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AT
THE PRESENT STAGE
А.Н. Мұхаметжан
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева
В условиях рыночных отношений туризм является одной из самых динамичных отраслей
экономики. Высокие темпы его развития, большие объемы валютных поступлений активно
влияют на различные сектора экономики, что способствует формированию собственной
туристской индустрии. Важным преимуществом туристской отрасли является то, что при
относительно небольших инвестициях позволяет сразу же получать доход, при этом
обеспечивается быстрая оборачиваемость средств.
Индустрия туризма многогранна и включает в себя множество услуг, созданных для
привлечения клиентов: гостиницы, туристские фирмы, клубы, фитнес-центры, спортивные
площадки и т. д. Туризм является одним из крупнейших работодателей в мире, обеспечивая
работой большое число людей, от специалистов непосредственно туристской отрасли, до
работников транспорта, средств размещения и огромного количества самых разных
развлекательных учреждений.
Значительно влияние и социальной функции туризма. Особенно данная функция проявляется в
развивающихся или небольших государствах, где туризм зачастую является основной статьей
дохода бюджета.
В Республике Казахстан туризм на современном этапе находится на стадии бурного роста.
Активно развиваются все виды туризма. Также необходимо отметить положительную
динамику в гостиничной индустрии, где происходит как количественный, так и качественный
рост. Ежегодно увеличивается количество туристских фирм и число занятых в туризме.
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EYYÜBĠYE ĠLÇESĠ ġEHĠRSEL ALANINDA ÇEVRESEL FAKTÖRLERE GÖRE
LĠSELERĠN RĠSK DERECELENMESĠNĠN COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMĠ (CBS) ĠLE ANALĠZĠ 
Doç. Dr. Mehmet Sait ġAHĠNALP
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, ġanlıurfa sahinalp@harran.edu.tr
Abdullah Ġzzeddin KARABULUT
Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya ABD Yüksek Lisans Öğrencisi, ġanlıurfa
karabulut6363@gmail.com
Özet
Günümüzde her eğitim-öğretim kademesinde yer alan okulların çevresinde öğrencileri eğitim-öğretim
faaliyetlerinden alıkoyan veya öğrencilerin sağlığını ve can güvenliğini tehdit eden bir takım risk
faktörleri yer almaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bu risk faktörlerinin minimize edilmesi,
eğitimin kalitesini arttırdığı gibi bu faktörlerin yasa ile belirlenen mesafe içerinde ve çevresinde
yoğunlaĢması ise öğrencilerin istenilmeyen alıĢkanlıklar kazanması, okula devam, öğrenciler arasında
Ģiddet olaylarının baĢlaması, sağlık ve can güvenliği bakımından da olumsuz bir ortam
oluĢturmaktadır. Bu nedenle hangi okulların risk altında olduğu ve bu okulların etrafında ne tür risk
faktörlerinin olduğunun tespiti önem arz etmektedir.
Bu çalıĢmada, ġanlıurfa Ģehrinin sosyo-ekonomik açıdan en dezavantajlı kesimini oluĢturan ve
Eyyübiye ilçesi sınırları içinde yer alan liselerin çevresel risk bakımından derecelendirmesinin ortaya
konulması, en riskli liselerin tespiti ve bu liselerin çevresinde görülen risk faktörlerinin türü açısından
ortaya konulması amaçlanmıĢtır. Böylelikle liselerin çevresindeki risk faktörlerinin minimize edilmesi,
eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir Ģekilde sürdürülmesi ve Ģehirsel planlamalarda eğitim
alanları ve çevresinde yer alacak iĢyeri türlerinin yasalarla belirtilen özelliklere göre düzenlemesine
katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
AraĢtırmanın temel metodunu alanda gerçekleĢtirilen ve coğrafyanın temel araĢtırma metodunu
oluĢturan gezi-gözlem metodu oluĢturmuĢtur. ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nden temin edilen
liseler listesine göre ġanlıurfa Ģehrinin Eyyübiye ilçesi sınırları içinde kalan alanda yer alan 18 lise
belirlenmiĢtir. Yasa ile belirtilmiĢ olan riskli iĢyerleri ve alanlar yanında eğitimciler ve velilere göre de
risk oluĢturan faktörleri de belirlenmiĢtir. Her lise çevresinde okul kapısından itibaren 100, 200 ve 300
metrelik mesafede 3 kuĢak oluĢturulmuĢ ve her lise için bu kuĢaklar içinde yer alan riskli alanlar,
coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla konumlandırılarak haritalara aktarılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar
istatistiksel metotlarla analiz edilerek en riskli okullar ve çevrelerinde yer alan risk faktörleri ortaya
konulmuĢtur.
Alan araĢtırmasının sonuçlarına göre liselerin çevresinde 21 türde toplam 304 adet riskli alan ve iĢyeri
tespit edilmiĢtir. Mevcut 18 lise içerisinde 0-300 metrelik mesafede en çok riskli alana sahip olan lise
59 adet iĢyeri-alan ile ġanlıurfa Kız Anadolu Lisesi‟dir. Bu lise çevresinde, tespit edilen toplam riskli
iĢyeri-alanların %19.4‟ü yer almaktadır. Risk oluĢturan iĢyerlerinin baĢında sigara satan iĢyerleri,
kahvehaneler, internet kafeler, alkollü içki satıĢı yapan dükkânlar ve ganyan bayileri yer almaktadır.
Ġkinci sırayı 33 adet ve %10.8‟lik oran ile Eyyübiye Ayhan ġahenk MTAL almaktadır. Bu okulun
çevresinde sigara satan iĢyerleri, parklar ve inĢaat alanları ön plana çıkmaktadır. Üçüncü sırada ise 29
adet ve %9.5‟lik oranla Tes-ĠĢ Anadolu Lisesi yer almaktadır. Okul çevresinde risk oluĢturan baĢlıca
faktörler gürültü ve kokuya neden olan atölyeler, sigara satan iĢyerleri, parklar, internet kafeler ve
bilgisayar oyun salonlarından oluĢmaktadır. Okul kapısından itibaren belirlenen 100‟er metrelik
kuĢaklara göre ise mesafe arttıkça riskli iĢyeri-alanların sayı ve türünde artıĢ olduğu görülmektedir. 0100 metrelik kuĢak en riskli ve en önemli kuĢağı oluĢturmaktadır ve bütün liselerin etrafında bu
kuĢakta yer alan riskli iĢyeri sayısı toplamı 36‟dır. Bu kuĢakta en riskli okul, ġanlıurfa Kız Anadolu
Lisesi‟dir ve çevresindeki sigara satan iĢyerleri, kahvehaneler, ganyan bayii ve sinemadan oluĢan 8
adet iĢyeri ile tüm liselerin etrafında bu kuĢakta bulunan toplam riskli alanların %19.4‟üne sahiptir.
Ġkinci sırada 4 adet riskli iĢyeri-alan ve %11,11‟lik oranla Direkli Ayhan ġahenk MTAL, üçüncü
sırada 3‟er adet iĢyeri-alan ve %8,33‟lük oranla Eyyübiye Kız AĠHL ve ġair Nabi AĠHL yer
almaktadır. 100-200 metrelik mesafede en çok risk faktörüne sahip liseler ġanlıurfa Kız Anadolu


Bu çalıĢma Harran Üniversitesi Bilimsel AraĢtırmalar Koordinatörlüğü (HÜBAK) tarafından desteklenen
18122 nolu “Şanlıurfa Şehrinde Eyyübiye İlçesi Sınırları İçinde Yer Alan Liselerin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
İle Çevresel Risk Faktörleri Analizi” isimli araĢtırma projesinden üretilmiĢtir.
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Lisesi, Direkli Ayhan ġahenk MTAL ve Eyyübiye Ayhan ġahenk MTAL olarak sıralanırken, 200-300
metrelik üçüncü kuĢak itibariyle en çok risk faktörüne sahip liseler Eyyübiye Ayhan ġahenk MTAL,
ġanlıurfa Kız Anadolu Lisesi ve Tes-ĠĢ Anadolu Lisesi olarak sıralanmaktadır. Okulların çevresindeki
risk faktörlerinin az veya çok olmasında okulların konumu önemli bir rol oynamaktadır. Merkezi iĢ
alanlarına yakın veya içinde yer alan okullar daha çok risk taĢırken, yeni açılan ve çevresinde
yapılaĢmanın yeni baĢladığı okullar daha az risk taĢımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Coğrafya, BeĢeri coğrafya, Liseler, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Risk Analizi,
Eyyubiye, ġanlıurfa.
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KARMA SERGİ
ĠLK ROTA
Öğret. Tülay HARTAVĠ
t.hartavi@hotmail.com
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