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Değerli bilim insanları., 

İlkini 22/23/Aralık/2017 İstanbul Kayaşehir Hilton Otelde gerçekleştirmiş olduğumuz 1. Uluslararası Sosyal 
Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongremizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kongremizin ilk buluşmasında toplam 
421 sözel ve poster bildiri gelmiş olup değerlendirme sonrasında 176 bildiri sözel ve poster sunum olarak kabul 
edilmiştir. Düzenli olarak gelecek yıllarda kongremiz gerçekleştirilecektir. Kongrenin ikinci buluşması 06/07/
Nisan/2018 Tarihinde Kocaeli Wellborn Hotelde gerçekleştirilecektir. Farklı sosyal bilimler alanından birçok 
farklı konuda eserin kongremiz sürecinde sunularak başta bilim dünyası ve literatüre kazandırılması konusunda 
destek sağlayan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneğinin 
organize ederek düzenlediği kongremizde toplam 13 oturum planlanmış ve bu oturumlarda kabul edilen 
bildirilerin sözel ve poster sunum olarak sunulmuştur. Oturumlara başkanlık eder değerli bilim insanlarına da 
ayrıca teşekkür ederiz. Kongremizin planlanması 2015 yılı sonunda gerçekleşmiştir. Bu süreyi takiben kongre 
programı ve çalışmalara hız verilmiştir. Kongremizin ilkinde İstanbul Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat GEZGİN başkanlık etmiş ve eş başkanlıklarını Trakya Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ, İzzet Abant Baysal Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaya YILDIZ ve Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Giray Saynur DERMAN üstlenmiştir. Kongremiz davetli konuşmacıları ise Prof. 
Dr. İlber ORTAYLI, Prof. Dr. Kerem ALKİN, Prof. Dr. Gülsen DEMİR ve Doğan HIZLAN olmuştur. Sayın 
Ortaylı, Alkin ve Hızlan kongremize davetli olmaları hasebiyle mevcut planda olmayan farklı programlarda 
oluşan zorunlulukları nedeniyle kongremizde bulunamamıştır. Her üç konuşmacı da kongremiz yönetimine 
yazılı olarak mazeretlerini bildirmiş ve ilerleyen süreçte düzenlenecek olan farklı etkinliklerde yeniden bir 
arada olmayı temenni etmişlerdir. Kongremiz Sağlık Bakanlığı 20.07.2017 Tarih 67598610-805.02.02.02 
Sayı Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 13/07/2017 Tarih 77888550-051.01-E.63488 Sayı Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı 11/08/2017 Tarih 56060262-051.01-E.222 Sayı ile desteklenmiş olup, kongre içeriği 
konusunda ilgili kamu kurumları içerik ve işleyiş açısından kongre yetkilileri tarafından bilgilendirilmiştir. 
Kongremiz ayrıca farklı STK’lar tarafından da desteklenmiş olup, ilerleyen süreç içerisinde aynı kurumlar 
tarafından desteklenmeye devam edecektir. Bir sonraki buluşmamızda yeniden bir arada olmak ümidi ile 
kongremize katkı sağlayan tüm katılımcılara, düzenleme kurullarına, bilim kuruluna, komite ve kurullarda yer 
alan kıymetli bilim insanlarına yürekten teşekkür ediyor sağlık esenlik ve mutluluklar diliyoruz. 2018 yılının 
başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya insanlarına barış, huzur, sağlık, mutluluk ve güzel yarınlar getirmesini 
temenni ediyoruz. 

Prof. Dr. Suat GEZGİN 
Kongre Başkanı
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Distinguished Scientists, 

We have held the first gathering of the 1st International Congress on Social Sciences Humanities and Education 
on 22/23 December 2017 in Istanbul Kayaşehir Hilton Hotel. In the first meeting of the congress, a total of 
421 verbal and poster papers were sent and 176 papers were accepted as verbal and poster presentation after 
evaluation. Our congress will be held regularly in the future. The second gathering of the congress will be 
organized in Kocaeli Wellborn Hotel on 06/07 April 2018. We would like to thank all the participants who 
supported us with their valuable papers in many different topics from the field of social sciences that would 
contribute to the science world and literature. A total of 13 sessions were planned in the congress organized 
by Istanbul Association of Science and Academicians and the papers accepted were presented as verbal and 
poster presentation in the sessions. We would also like to thank the esteemed scientists being the chairs of the 
sessions. The planning was performed at the end of 2015. Afterwards, the congress program and procedures 
were accelerated. In the first gathering of the congress Lecturer Prof. Dr. Suat GEZGİN in Istanbul University 
Faculty of Communication Sciences chaired the congress and co-chairs were Lecturer Assoc. Prof. Ayhan 
AYTAÇ in Trakya University Faculty of Economics and Business Administration, Lecturer Assoc. Prof. Kaya 
YILDIZ in İzzet Abant Baysal University Faculty of Educational Sciences and Lecturer Assoc. Prof. Giray 
Saynur DERMAN in Sakarya University Faculty of Political Sciences. The guest speakers of our congress 
were Prof. Dr. İlber ORTAYLI, Prof. Dr. Kerem ALKİN, Prof. Dr. Gülsen DEMİR and Doğan HIZLAN. Mr. 
Ortaylı, Alkin and Hızlan couldn’t make it because of other unexpected imperatives in different programs. Each 
of three speakers sent their excuses in written to the congress management and they declared their interest to 
meet in future events to be held. Our congress was supported by Ministry of Health Dated 20.07.2017 Number 
67598610-805.02.02.02, Ministry of Labor and Social Security Dated 13.07.2017 Number 77888550-051.01-
E.63488 and Ministry of Science, Industry and Technology Dated 11.08.2017 Number 56060262-051.01-
E.222. Relevant public institutions were informed by the congress authorities about the content and operation 
of the congress. Our congress was also supported by different NGOs and the same institutions will continue 
to provide their support in the following period. We extend thanks to all the participants, organization boards, 
scientific board and esteemed scientists in the committees and board who supported us. We wish you health, 
welfare and joy and hope to meet you in the next gathering. We hope that the new year 2018 will bring peace, 
health, joy and bright tomorrows for all people. 

Prof. Dr. Suat GEZGİN
HEAD OF THE CONGRESS
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KONGRE PROGRAMI

08:00 – 09:30
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09:30 – 10:00

KONGRE AÇILIŞ SERAMONİSİ VE KONUŞMASI
Prof. Dr. Suat GEZGİN

Kongre Başkanı
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OTURUM 01
OTURUM SAATİ ve TARİHİ : 10:00 – 12: 00 / 22.12.2017
OTURUM BAŞKANI          : Doç. Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR
SALON  : A 

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

01 Yusuf GÖKKAYA, Gökhan 
DUMAN

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KULLANILAN 
EĞİTSEL ETKİNLİK UYARLAMALARININ 
FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

02 Gözde GÜMÜŞÇAĞLAYAN, 
Ümüt ARSLAN, Firdevs SAVİ 
ÇAKAR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN BAŞA ÇIKMA 
BECERİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE 
GÖRE İNCELENMESİ

03 Hayal YAVUZ MUMCU, Meral 
CANSIZ AKTAŞ

THE EFFECT OF USING MATHEMATICS 
COURSE ON THE PRESERVICE MATHEMATICS 
TEACHER’S BELIEFS ABOUT TEACHING 
AND LEARNING MATHEMATICS, AND THEIR 
ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS

04 Mine ÇELİKÖZ, Nadir 
ÇELİKÖZ

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE YER ALAN 
ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ PROFİLLERİ: 
ORTAOKUL VE LİSE GENİŞ ÖRNEKLEM 
ÇALIŞMASI

05 Muhammed Resul COP, Zeynel 
KABLAN

TÜRKİYE’DE EĞİTSEL OYUNLARLA İLGİLİ 
YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ

06 Seda YILDIZ, Derya 
GÜLTEKİN KARAKAŞ

TOPLUMSAL KATMANLAŞMA 
PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE EĞİTİM 
EŞİTLİĞİ

07 Senem ALTAN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA OKUL 
PERFORMANSINA BALANCED SCORECARD 
(KURUM KARNESİ) YAKLAŞIMI İLE 
KAVRAMSAL BİR BAKIŞ

08 Serap ÖZDEMİR ERGEN RİSKLİ DAVRANIŞLARININ AKRAN 
ZORBALIĞI, ÖRSELENME YAŞANTILARI VE 
PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK İLE İLİŞKİSİNDE 
SAPKIN ARKADAŞLARIN ARACI ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ
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09 Zehra SEVİM ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN 
PERSPEKTİFİNDEN ZİHİNSEL ENGELLİLİK

10 Ömer ÇELİKKOL, Nazmi AVCI LİSELERE ERİŞİM BAĞLAMINDA EĞİTİMSEL 
EŞİTSİZLİK ALANLARININ ARAŞTIRILMASI 
(ISPARTA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ)

11 Firdevs SAVİ ÇAKAR, 
Muhammet ŞAHBAZ, G. Aysu 
AKYÜZ, Esra YAVUZ, Şükran 
TAŞKIN

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL 
VE DAVRANIŞ SORUNLARININ PSİKOLOJİK 
SAĞLAMLIK VE OKULA BAĞLANMA 
AÇISINDAN İNCELENMESİ

 
OTURUM 02
OTURUM SAATİ ve TARİHİ : 13:00 – 15: 00 / 22.12.2017
OTURUM BAŞKANI    : Yrd. Doç. Dr. Selvinaz SAÇAN
SALON               : A
 

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

12 Ümüt ARSLAN, Gözde 
GÜMÜŞÇAĞLAYAN

CİNSİYET FARKLILIĞININ PSİKOLOJİK 
DANIŞMAN ADAYLARININ ETİK DEĞERLERİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

13 Hayal YAVUZ MUMCU ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL 
İLİŞKİLENDİRME BECERİLERİNİN KURAMSAL 
BOYUTTA İNCELENMESİ: TÜREV KAVRAMI 
ÖRNEĞİ

14 Belgin KUYUMCUOĞLU BİR ÖĞRETMENİN GÖZÜNDEN BİLİM VE SANAT 
MERKEZLERİ’NİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ 
ROLÜ

15 Fatma YAŞAR EKİCİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ 
KARAKTER EĞİTİMİ YETKİNLİKLERİNİN 
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE 
İNCELENMESİ

16 İlker USTA, Uğur KESKİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENENLERİN GRUP OLUŞTURMA 
TERCİHLERİ
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17 Türkan Aybike AKARCA, 
Yüksel KELEŞ

FARKLI DÜZEYLERDEKİ ÖĞRENCİLERDE 
KAZANILAN ÇEVRE KAVRAMLARININ GRUP 
KAVRAM HARİTALARI İLE GÖSTERİLMESİ

18 Hatice VATANSEVER 
BAYRAKTAR, Sinan GİRGİN

TÜRKİYE’DE 2005-2017 YILLARI ARASINDA 
EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ÖRGÜTSEL 
ADANMIŞLIK KONUSUNDA YAPILAN 
LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

19 Mustafa Öner UZUN, Hülya 
UZUN

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AFYONKARAHİSAR 
YÖRESİ KÖY ODASI GELENEĞİ

20 Selvinaz SAÇAN

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE 
UYUM VE SOSYAL SORUN ÇÖZME 
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ “BOYLAMSAL 
BİR ÇALIŞMA”

21 Murat KORKMAZ, Ayhan 
AYTAÇ

FARKLI İSTATİSTİK YÖNTEMLER İLE DIŞ 
TİCARET DENGESİ ANALİZİ

22 Gökçe Çiçek CEYHUN GLOBALLEŞEN DÜNYADA BÜYÜK NAVLUN 
KRİZLERİ VE DENİZ TİCARETİNİNE ETKİLERİ

23 Nisa YENİKALAYCI, Türkan 
Aybike AKARCA

EXAMINING THE NUMBER AND SPACE 
RELATION SKILLS OF SCIENCE STUDENTS 
WITH

 
 OTURUM 03
OTURUM SAATİ ve TARİHİ : 12:45 – 15: 00 / 22.12.2017
OTURUM BAŞKANI    : Yrd. Doç. Dr. Betül ÇAL
SALON         : B

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

24 Betül ÇAL BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN BAŞARISINI 
ETKİLEYEN TÜKETİCİ TEMELLİ FAKTÖRLER

26 Merve SEZGİN, Şafak 
GÜNDÜZ

AFFILATE (SATIŞ ORTAKLIĞI) PAZARLAMA 
YÖNETİMİ

27 Nihan YANCI ÖZALP DÜNYADA EKOLOJİK ANAYASALAR VE 1982 
ANAYASASININ ÇEVRE KORUMACILIĞI 
YAKLAŞIMI
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28 Sezgin IRMAK, Uğur ERCAN VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE 
KONUTLARDA DOĞALGAZ TÜKETİM 
DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 
BELİRLENMESİ

29 Sibel AKGÜN İŞ BİRLİĞİ VE RİSKLER HAVZASI OLARAK 
TÜRKİYE’NİN 2000 SONRASI BALKANLAR 
POLİTİKASI

30 Uğur ERCAN, Sezgin IRMAK TÜRKİYE HANEHALKI TAVUK ETİ TÜKETİMİNİN 
CHAID ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

31 İmran ASLAN, Vilmantė 
KUMPİKAİTĖ-VALİŪNİENĖ, 
Ewa GLİNSKA, Antonio Mihi 
RAMİREZ, Ruth ALAS

BECOMING READY TO BE SUCCESSFUL 
EMPLOYEES

32 İmran ASLAN, Hakiye ASLAN HELAL GIDA SEKTÖRÜ FARKINDALIĞI VE 
TİCARET POTANSİYELİ

33 Tülay GÜMÜŞER BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU’NUN ULUSAL 
TEMELLİ SANAT ANLAYIŞININ TEKSTİL 
BASKICILIĞINA ETKİSİ: KALAMIŞ YAZMALARI

34 Özgür KARATAŞ, Ali Serdar 
YÜCEL, Emine ÖZTÜRK 
KARATAŞ, İsa ÇİFTÇİ

SPOR TESİSLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

 
OTURUM 04
OTURUM SAATİ ve TARİHİ  : 13:00 – 15: 00 / 22.12.2017
OTURUM BAŞKANI    : Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN
SALON  : C

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

35 Mustafa ŞENEL TÜRK YAZINSAL TÜRLERİNDE VE SİNEMAYA 
YANSIMALARINDAKİ TERZİLİK MESLEĞİNİN 
TÜRK KADININ GİRİŞİMCİLİĞİNE ETKİSİ

36 Onur TOKİZ HAYAL ŞEHİR ŞİİRİNDE İMGE OLUŞTURMA 
ŞEKİLLERİ
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37 Vefa TAŞDELEN AHMET MİTHAT’IN NIZÂ-I İLM Ü DÎN ADLI 
ESERINDE DIN VE BILIM ÇATIŞMASI SORUNU

38 Fatih SONA NECÂTÎ BEY’İN GARÎB REDİFLİ GAZELİNİN 
ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA 
İNCELENMESİ

39 Jale ÖZATA DİRLİKYAPAN FATİH-HARBİYE VE BİR TEREDDÜDÜN ROMANI 
BAĞLAMINDA PEYAMİ SAFA’NIN AŞAMADIĞI 
KETLENME

40 Oya TOPDEMİR KOÇYİĞİT, 
Yüksel KIRIMLI

CUMHURİYETİN “TÜRK-ALMAN” TORUNLARI 
VE VATANDAŞLIK

41 Vefa KURBAN ARŞİV BELGELERI IŞIĞINDA STALIN’IN 
TÜRKIYE POLITIKASI

42 Dilek TÜFEKÇİ CAN FOREIGN LANGUAGE TEACHING ANXIETY 
OF PRE-SERVICE TEACHERS OF ENGLISH AT 
TEACHING PRACTICUM

43 Şükran TÜRKMEN, Dilek 
TÜFEKCİ CAN

THE REPRESENTATION OF GENDER DISCOURSE 
IN THE PLAY A DOLL’S HOUSE BY HENRIK 
IBSEN

44 Ömer Faruk ÖZCAN POST-TRUTH ÇAĞINDA HABERCİLİĞİN 
DÖNÜŞÜMÜNÜ DOĞRULAMA OLUŞUMLARI 
ÜZERİNDEN OKUMAK

45 Bengisu KOYUNCU İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE İÇ MEKÂN, RENK 
VE AYDINLATMA KAVRAMLARI ARACILIĞI 
İLE ÖĞRENME ORTAMI TASARIM BECERİSİ 
KAZANDIRMA

46 Emine GÜNERİ, Mesut 
ALKAYA

TÜRKİYE VE GÜNEY KORE’DEKİ ÖĞRETMEN 
YETİŞTİRME PROGRAMLARININ VE 
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATAMA 
ŞARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

47 Kübra ÇALIŞKAN, Emeni 
GÜNERİ, Oktay BEKTAŞ

5. SINIF ÖĞRENCİLERİYLE AİLELERİNİN ÇEVRE 
KONULARI İLE İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
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OTURUM 05
OTURUM SAATİ ve TARİHİ  : 13:00 – 15: 00 / 22.12.2017
OTURUM BAŞKANI : Prof. Dr. Mustafa TALAS
SALON   : D

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

48 Ömer Faruk ÖZCAN, Yusuf 
DEVRAN

GELENEKSEL MEDYANIN DİJİTAL GÖÇÜNDE 
AKILLI TELEFONLARIN KONUMU: TÜRK 
MEDYA GRUPLARI ÖRNEĞİ

49 Funda KURAK AÇICI, Elif 
SÖNMEZ

GÖSTERGEBİLİM YAKLAŞIMI İLE BİR KENTİ 
OKUMAK: TRABZON KENT MEYDANI

50 Ali Murat KIRIK, Ömer 
AYDINLIOĞLU, İbrahim 
HANAVCI, Melike Damla ESEN

KURUM İÇİ İLETİŞİMDE KİŞİLER ARASI 
İLETİŞİMİN ROLÜ: BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 
ÖRNEĞİ

51 Uğur KESKİN,  Ümit Can 
BÜYÜKAKGÜL, Volkan 
AYDOĞDU

SPORCULARIN MARUZ KALDIKLARI BİREYSEL 
HAK İHLALLERİNİN SİNEMA FİLMLERİNE 
KONU EDİLMESİ: TÜRK SİNEMASI ÖRNEĞİ

52 Özlem GÜDÜZ, Emrah ÖNDER SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞYERİ İLETİŞİMİ 
AÇISINDAN WHATSAPP UYGULAMASI 
KULLANIMININ AHP YÖNTEMİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

53 Uğur KESKİN, Volkan 
AYDOĞDU, Ümit Can 
BÜYÜKAKGÜL

FUTBOLCU KAÇIRMA OLAYLARININ TÜRK 
MİZAH YAZININDAKİ YANSIMALARI

54 Mehmet BURÇİN ÖNAY, Işıl 
ÖNAY

EMPLOYER’S RISK ASSESMENT OBLIGATION IN 
THE SCOPE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND 
SAFETY LAW

55 Abdullah KARATAŞ, Ebru 
KARATAŞ, Kübra KARATAŞ

İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA ÇEVRE HAKKI

56 Gülbahar ATASEVER GELECEĞİN İNŞASI SOSYAL SERMAYE BİRİKİMİ 
İLE MÜMKÜNDÜR: HER İLDE BİR TAKAS EV 
PROJESİ
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57 Gülbahar ATASEVER, Ozan 
BAHAR

TÜRKİYE’DE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN 
POLİTİK İSTİKRARSIZLIK DÖNEMLERİNDEKİ 
ALGISINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

58 İsmail SEKİ, Emine ÇETİN TÜRKİYE’DE İHRACATIN İTHALATA 
BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

59 Özgehan ÖZKAN İNTERNET HABER MEDYASINDA BİLİM 
HABERLERİ DAHİLİNDE ASTRONOMİ 
HABERLERİNİN SUNUMU 

60 Mustafa TALAS TÜKETİM, KÜLTÜR VE BENLİK KAVRAMI 
GELİŞİMİ İLİŞKİSİ

 
 OTURUM 06
OTURUM SAATİ ve TARİHİ  : 15:15 – 17: 15 / 22.12.2017
OTURUM BAŞKANI  : Doç. Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR
SALON  : A

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

61 Şerife KUZGUN, Ersan 
KUZGUN

İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN 4857 SAYILI 
YASANIN 18. MADDESİ UYARINCA 
PERFORMANS YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE 
FESHEDİLMESİ VE İŞE İADE DAVASI

62 Esra ALPAY, Fatma 
DİNDAROL, Nihan YILDIRIM, 
Derya GÜLTEKİN-KARAKAŞ

A SOCIAL COMMUNITY MODEL PLATFORM 
DESIGN FOR CHILDREN UNDER STATE CARE IN 
TURKEY

63 Murat KORKMAZ, Ayhan 
AYTAÇ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ TOPLAM KREDİ 
MİKTARINI EN ÇOK ARTIRAN SEKTÖRLERİN 
BELİRLENMESİ

64 Meral CANSIZ AKTAŞ, Hayal 
YAVUZ MUMCU

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ 
ADAYLARININ SOMUT MATERYAL VE AKILLI 
TAHTA İLE GEOMETRİK İNŞALARA YÖNELİK 
GÖRÜŞLERİ
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65 Firdevs SAVİ ÇAKAR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK 
BELİRTİLERİ İLE OLUMSUZ OTOMATİK 
DÜŞÜNCELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ

66 Osman KURTULUŞ, Ahmet 
KAYA

ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV 
YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN 
KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ ALGILARI

67 Osman KURTULUŞ, Ahmet 
KAYA

KAMU ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA 
GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN 
KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ ALGILARI

68 Hakan SARIÇAM, Meral 
DEVECİ

REVİZE EDİLMİŞ SOSYAL BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN 
PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

69 Meral DEVECİ, Hakan 
SARIÇAM, Emine 
AHMETOĞLU

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERDE UMUT, 
PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE BELİRSİZLİĞE 
TAHAMMÜLSÜZLÜK ARASINDAKİ İLİŞKİ

70 Meral CANSIZ AKTAŞ, Hayal 
YAVUZ MUMCU

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ 
ADAYLARININ TAHMİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE 
DENEYİMLERİ

71 Şerife KUZGUN, Ersan 
KUZGUN

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIK SIFATININ 
SONA ERMESİ HALİNDE YİTİRİLMESİ

72 Tezcan UZLU, Sultan Bilge 
KESKİNKILIÇ KARA 

OKUL MÜDÜRLERİNİN İŞ-AİLE YAŞAM 
ÇATIŞMASI DÜZEYLERİ İLE İŞ DOYUM 
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ
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OTURUM 07
OTURUM SAATİ ve TARİHİ  : 15:15 – 17: 15 / 22.12.2017
OTURUM BAŞKANI : Doç. Dr. Orhan YILMAZ
SALON            : B

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

73 Yakup Erdal ERTÜRK, Isa 
YILMAZ, Ali İHSAN, Orhan 
YILMAZ

AYVACIK ATI YETIŞTIRICILIĞI YAPAN 
İŞLETMELERIN SOSYO-EKONOMIK ANALIZI

74 Orhan YILMAZ KÖPEK DÖVÜŞLERİNİN SOSYAL, BEŞERİ VE 
AHLAK(SIZ)Î YÖNÜ

75 Havva ARABACI TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 
GELİŞİMİ (2000-2016)

76 Osman Nuri ŞAHİN TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI 
VE ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMALARI

77 Duygu YÜCEL TÜRKİYE’DE YOKSULLUKLA MÜCADELE 
KAPSAMINDA NAKİT GELİR DESTEĞİ YÖNTEMİ

78 Ayşe Esra ASLAN, Naif 
ERGÜN, Burcu DUMAN, 
Faruk BOZDAĞ, Savaş 
KARATAŞ, Abdulkadir M.M. 
FAKİRULLAHOĞLU,

EŞ KAYBI YAŞAYAN YAŞLILARIN KAYIPLA 
BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ ÜZERİNE NİTEL 
BİR ARAŞTIRMA

79 Ersin MÜEZZİNOĞLU İSMET PAŞANIN 1932 SOVYET RUSYA ZİYARETİ 
ÜZERİNE BAZI TESPİTLER

80 Sevgi ESEN, Naim TUĞLU Q-FİBONACCİ VE Q-LUCAS POLİNOMLARI

81 Ali Haydar KARADAMLA EMİNE IŞINSU’NUN ‘’AZAP TOPRAKLARI’’ 
ROMANINDA KONUŞMA DİLİNİN YANSIMALARI 
ÜZERİNE

82 Latif PINAR, İbrahim Fevzi 
GÜVEN

1965-1971 YILLARI ARASI DÖNEMDE TÜRK DIŞ 
POLİTİKASI: ÇOK YÖNLÜLÜĞE GEÇİŞ

83 Ersin MÜEZZİNOĞLU LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NDA ECNEBİ 
MÜŞAVİRLER İSTİHDAMI MESELESİ
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OTURUM 08
OTURUM SAATİ ve TARİHİ : 15:15 – 17: 15 / 22.12.2017
OTURUM BAŞKANI   : Doç. Dr. Recep YÜCEL
SALON : C

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

84 Nihat TAŞ, Emrah ÖNDER, 
Özlem GÜDÜK, Canser BOZ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÖNCESİ 
VE SONRASI TÜRKİYE’NİN MAKRO DÜZEYLİ 
SAĞLIK GÖSTERGELERİNİN OECD ÜLKELERİ 
İLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİR UYGUNLUK 
ANALİZİ

85 Yavuz YAMAN, İsmail ÖZSARI ÖĞRETMENLERİN EVRİM KAVRAMI İLE İLGİLİ 
GÖRÜŞLERİ

86 Recep YÜCEL, Nevin AYDIN LOJİSTİK SEKTÖRÜNE TÜRKİYE 
VE BULGARİSTAN AÇISINDAN 
KARŞILAŞTIRILMALI BİR YAKLAŞIM

87 Recep YÜCEL, Nevin AYDIN COGRAFİ İŞARETLEME İLE RİZE BEZİNİN 
BÖLGEDE YARATACAĞI DEĞERE İLİŞKİN BİR 
ÇALIŞMA

88 Elif EKİCİ ÇEVRE HAKKI VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE 
HAKKININ DEĞERLENDİRİLMESİ

89 Selma CİVAR YAVUZ, Meryem 
ÇOBAN

ÇOCUKLARIN ANTROPOMETRİK VE MOTOR 
PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN CİNSİYETE 
ÖZGÜ KARŞILAŞTIRILMASI

90 Oğuzhan YILDIZ, Döndü 
ÖZDEMİR ÖZDEN

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN 
ÇEVRESEL BİLGİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ÇEVRE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ

91 Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE OKUL DENEYİMİ 
DERSİ: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN 
ADAYLARININ GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ
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92 Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN 
OKULLARDAKİ SOSYAL BİLGİLER 
ÖĞRETMENLERİ VE DERSLERİ: OKUL 
DENEYİMİ DERSİ GÖZLEMLERİNE DAYALI BİR 
DEĞERLENDİRME

93 Selin AKINÇ TÜRK HAVA YOLLARI “GO BEYOND” REKLAM 
FİLMİ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

94 Selin AKINÇ GÖSTERİ TOPLUMU VE ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNİN MARKA ALGILARI ÜZERİNE 
BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI

95 İmran GÜR THE ALTERNAVES OF MODERNISATION 
IN EDUCATION THE CHANGING, THE 
TRANSPORMATION AND THE EFFECIENCY IN 
EDUCATION

96 İlker USTA, Uğur KESKİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENENLERİN GRUP OLUŞTURMA 
TERCİHLERİ

97 Uğur KESKİN, İlker USTA DOĞAL EĞİTİM VE PSİKOLOJİK SAVUNMA 
MEKANİZMALARI KAPSAMINDA KAAN 
ERTEM’İN KİTAPLARININ İNCELENMESİ

 
OTURUM 09
OTURUM SAATİ ve TARİHİ : 15:15 – 17: 15 / 22.12.2017
OTURUM BAŞKANI : Doç. Dr. Giray SAYNUR DERMAN
SALON  : A

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

98 Ali Haluk PINAR GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI GİRİŞİMCİLİK 
YETKİNLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

99 Ali Haluk PINAR SİNERJİK YÖNETİM UYGULAMALARININ 
PORTER’IN REKABET STRATEJİLERİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ 
BÖLGESİ TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİ 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
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100 Murat KORKMAZ, Ayhan 
AYTAÇ

2017 YILI TRAFİĞE KAYITLI MOTORLU KARA 
TAŞITLARININ FARKLI YÖNTEMLERLE ANALİZİ

101 Hacer YUMURTACI 
AYDOĞMUŞ, Yusuf Sait 
TÜRKAN, Ersin NAMLI

YEŞİL BİNA KAVRAMI VE YEŞİL BİNA 
DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ

102 Yusuf Sait TÜRKAN, Hacer 
YUMURTACI AYDOĞMUŞ, 
Ersin NAMLI

KAZANILMIŞ DEĞER ANALİZİ VE PROJE 
YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN UYGULAMA 
GÜÇLÜKLERİ

103 Ali Serdar YÜCEL, İsa ÇİFTÇİ, 
Özgür KARATAŞ, Çetin TAN

ÖZEL FİTNESS SALONLARINA ÜYE OLAN 
BİREYLERİN SPOR EKONOMİSİNE KATKISININ 
FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 
İNCELENMESİ

104 Ali BİRVURAL, Mehmet 
TAMER

HATAY DEVLETİNİN İKTİSADİ YAPISI

105 Mehmet TAMER, Ali 
BİRVURAL

ULUSLARARASI GÖÇ VE TÜRKİYE’NİN GÖÇ 
YÖNETİMİ

106 Latif PINAR, Yusuf Mehmet 
AKAY

TÜRKİYE’NİN NÜKLEER ENERJİ ATILIMININ 
TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN ÖNEMİ

107 Işıl AYAS, Çahit SANVER SAKARYA’DA SAĞLIK HİZMETLERİNDEN 
MEMNUNİYET DÜZEYİ 

108 Naci Tolga SARUÇ, Çiğdem 
BÖRKE TUNALI, Işıl AYAS

TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK 
SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM 
UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ

109  Ayhan AYTAÇ, Murat 
KORKMAZ, Umut AKDUĞAN

 AVRUPA BİRLİĞİ BAKIŞ AÇISI İLE DOĞRUSAL 
EKONOMİDEN DAİRESEL EKONOMİYE GEÇİŞ
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 OTURUM 10
OTURUM SAATİ ve TARİHİ : 10:00 – 13: 00 / 23.12.2017
OTURUM BAŞKANI       : Doç. Dr. Kaya YILDIZ
SALON                 : A 

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

110 Özge AYTAÇ, Elif ÇAMLI, 
Kaya YILDIZ, Nuri AKGÜN, 
Tuncay ÖZDEMİR, Yusuf 
CERİT

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINAV KAVRAMINA 
İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

111 Elif ÇAMLI, Özge AYTAÇ, 
Kaya YILDIZ, Nuri AKGÜN, 
Tuncay ÖZDEMİR, Yusuf 
CERİT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM 
KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

112 Hatice VATANSEVER 
BAYRAKTAR, Meliha 
İŞLEYEN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM 
TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI 
DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ 
İNCELENMESİ

113 Dilek Erduran AVCI, Mehmet 
PARMAKSIZ, Gökhan 
KARAASLAN, Ayşe ŞİMŞEK, 
Melek ÇAKICI

DOĞA EĞİTİMLERİNİN KATILIMCILARIN 
BİLİŞSEL YAPILARINA ETKİLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI: TÜBİTAK 4004 BURASI 
BURDUR DOĞADA DUR ETKİNLİĞİ ÖRNEĞİ

114 Erdal AKPINAR YENİ AVRASYACILIK VE ORTADOĞU 
JEOPOLİTİĞİ

115 Yılmaz KARA IDENTIFYING THE ARGUMENTATION LEVELS 
OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS ON 
ECOLOGICAL ISSUES THROUGH SOCIO-
SCIENTIFIC DILEMMAS

116 Yılmaz KARA EXAMINING THE SELF-ASSESSMENTS OF 
PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS ON SCIENCE 
ACTIVITY VIDEOS

117 Mukadder MOLLAOĞLU, 
Fatma HASTAOĞLU, Esra 
BAŞER, Songül MOLLAOĞLU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA 
KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE TUTUMLARININ 
İNCELENMESİ
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118 Şaban ESEN, Yaşar AKÇA, 
Mete Kaan NAMAL, Nadide 
Gizem GÜRSOY

BARTIN İLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK 
DESENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

119 Pınar UÇAKKUŞ, Nigar ÖKER, 
Türkan YILDIRIM

EBE VE HEMŞİRELERİN YÖNETİCİLERİNE 
İLİŞKİN LİDERLİK ALGILARI: İZMİR’DE ÖZEL 
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

120 Pınar UÇAKKUŞ, Türkan 
YILDIRIM

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI: TEORİK BİR 
İNCELEME

121 Eylem EROĞLU DOĞAN, 
Doğan DOĞAN

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDAN 
BEKLENTİLERİN KARŞILANMA DURUMUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

122 Doğan DOĞAN, Eylem 
EROĞLU DOĞAN

AN ANALYSIS OF GRADUATE THESES WRITTEN 
ON FLIPPED LEARNING IN TURKEY

123 Neriman ARAL, Figen 
GÜRSOY, Burçin AYSU

ÖZEL EĞİTİM KRUMLARINDA ÇALIŞAN 
EĞİTİMCİLERİN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNİN 
İZLENMESİ VE DESTEKLENMESİ SÜRECİNE 
İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ

124 Esra AYDIN ÜNAL, Merve 
KOŞAROĞLU, İlker DURGUT

DIŞ TİCARET VE ENFLASYON İLİŞKİSİNİN 
TÜRKİYE İÇİN ANALİZİ

125 Muazzez ŞAŞMAZ 
ATAÇOCUĞU

ANTRENÖRLER VE FUTBOLCULAR AÇISINDAN 
KAYITDIŞI İSTİHDAM VE SONUÇLARI

126 Şaban ESEN, Uğur YAZICI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ, 
TEŞVİK EDİCİ OLDU MU? BARTIN ÜNİVERSİTESİ 
AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA
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 OTURUM 11
OTURUM SAATİ ve TARİHİ : 10:00 – 13: 00 / 23.12.2017
OTURUM BAŞKANI     : Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKÇA
SALON                : B 

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

127 Şura TOPTANCI, Şule BAYAZIT 
BEDİRHANOĞLU, Mümtaz 
ERDEM

BULANIK AHP YÖNTEMİ İLE PERSONEL SEÇİM 
KRİTERLERİNİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

128 Doruk Görkem ÖZKAN, 
Abdullah ÇİĞDEM

KENTSEL AÇIK MEKÂNLARIN SUNDUĞU 
ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN KULLANICI 
MEMNUNİYETİ VE ÇEVRE YANLISI DAVRANIŞ 
EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

129 Doruk Görkem ÖZKAN, 
Abdullah ÇİĞDEM

PEYZAJ MİMARLIĞINDA OTURMA DONATISI-
MEKAN İLİŞKİSİNİN SOSYALLEŞME 
SÜRECİNDEKİ ETKİSİ

130 Yaşar AKÇA, Melih ÖZTÜRK TÜRKİYE’NİN KALKINMA PLANLARINDA 
ÇEVRE POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

131 İbrahim AKBULUT, Koray 
YAPA, Mert DURMUŞ

YAKIT TÜRÜNE GÖRE OTOMOBİLLERİN 
PERFORMANSLARININ GİA VE TOPSİS 
TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

132 İmran ASLAN, Hakiye ASLAN HELAL GIDA SEKTÖRÜ FARKINDALIĞI VE 
TİCARET POTANSİYELİ

133 Koray YAPA, İbrahim 
AKBULUT

İ.İ.B.F ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM 
BAZINDA GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI: UŞAK ÜNİVERSİTESİ 
ARAŞTIRMASI

134 Faruk BOZDAĞ ZENOFOBİ VE SOSYAL TEMAS

135 Ekrem SEVİM, Emrah ÖNDER, 
Özge ÇONAK

MEDİKAL TURİZM: AKADEMİK ÇALIŞMALARA 
GENEL BİR BAKIŞ

136 Emrah ÖNDER, Nihat TAŞ, 
Ekrem SEVİM, Özge ÇONAK

OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNDE 
İNSAN GÜCÜ KAPASİTESİ, HASTANE 
YATAK SAYILARI VE CİHAZ SAYILARI 
DEĞİŞKENLERİNİN TOPSIS YÖNTEMİ VE ÇOK 
BOYUTLU ÖLÇEKLEME İLE ANALİZİ
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137 Abdullah ÇİĞDEM, Doruk 
Görkem ÖZKAN

EKOLOJİK PEYZAJ TASARIMI

138 Açelya Betül GÖNÜLLÜ EDİTÖRYAL İLLÜSTRASYONDA, İLLÜSTRASYON 
İLE METİNSEL İLİŞKİNİN KESİLMESİ: CODEX 
SERAPHINIANUS

139 Ali ÜNAL TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ 
VE SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

140 Ali ÜNAL SAĞLIK HİZMETLERİNİN PAZARLANMASI – 
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNE YÖNELİK BİR 
DEĞERLENDİRME

 
OTURUM 12
OTURUM SAATİ ve TARİHİ : 10:00 – 13: 00 / 23.12.2017
OTURUM BAŞKANI   : Yrd. Doç. Dr. İlker CIRIK 
SALON            : C

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

141 Esen ORUÇ, Meral UZUNÖZ, 
Orhan ŞENER

KIRSAL ALAN YAKININDAKİ TERMİK 
SANTRALLERİN TARIMSAL ÜRETİME 
ETKİLERİNİN ÜRETİCİLERİN BAKIŞ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ 
ELBİSTAN TERMİK SANTRALİ ÖRNEĞİ

142 Esen ORUÇ, Meral UZUNÖZ, 
Orhan ŞENER

TÜRK SİNEMASINDA KIRSAL KADIN 
FİGÜRÜNÜN KIRSAL KADINLARIN BAKIŞ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TOKAT İLİ 
KAZOVA YÖRESİ ÖRNEĞİ

143 İlker CIRIK ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN 
ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK 
TUTUMLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜ YETERLİK 
ALGILARINI YORDAMA DÜZEYİ

144 İslam Safa KAYA, Ali CENGİZ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN 
SINIRLANDIRILMASINDA AVRUPA BİRLİĞİ 
SİSTEMİA
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145 Çiğdem TOSUN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN KUDÜS’Ü 
İSRAİL’İN BAŞKENTİ OLARAK TANIMA 
KARARININ TÜRKİYE BASININDA KÖŞE 
YAZILARINA YANSIMASI

146 Faruk BOZDAĞ, Filiz BİLGE GÖÇMEN VE MÜLTECİLERDE KÜLTÜRLENME 
STRATEJİLERİ VE RUH SAĞLIĞI

147 Mukadder MOLLAOĞLU, Esra 
BAŞER, Fatma HASTAOĞLU, 
Songül MOLLAOĞLU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ELEŞTİREL 
DÜŞÜNME VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ 
İLİŞKİ

148 Mukadder MOLLAOĞLU, 
Safiye YANMIŞ, Esra BAŞER     

KANSER HASTALARINDA HASTA VE AİLESİNİN 
EĞİTİMİNDE HOLİSTİK YAKLAŞIMIN ÖNEMİ

149 Naif ERGÜN MÜLTECİLERDE ÇOCUK SAHİBİ OLMA VE 
OLUMLU YAŞANTILARIN TRAVMA SONRASI 
STRES BOZUKLUĞU (TSSB) VE DEPRESYON 
DÜZELYERİNE ETKİSİ

150 Elvan YILMAZ AKYÜZ, 
Yasemin Tuğba ÖĞÜNÇ

MATERNAL BESLENMENİN FETAL 
MİKROBİYOTA ÜZERİNE ETKİLERİ

151 Elvan YILMAZ AKYÜZ, 
Cebrail AKYÜZ

REZEKSİYONSUZ PROKSİMAL OSTOMİLİ 
HASTADA FARKLI FİZYOLOJİK BESLENME 
UYGULAMASI

152 Ahmey YILGIN, Hüseyin 
ÖZTÜRK

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 
ATLETİZM SPORU YAPAN SPORCULARIN 
ATLETİZM SPORU YAPMALARINDA ROL 
OYNAYAN MOTİVASYONEL ETKENLERİN 
BELİRLENMESİ

153 Mehmet Gökhan GENEL KUDÜS’ÜN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
TARAFINDAN İSRAİL’İN BAŞKENTİ İLAN 
EDİLMESİNİN TÜRK YAZILI BASININDAKİ 
YANSIMALARI 

154 Efkan BAĞDA, Esra BAĞDA AKDENİZ VE EGE BÖLGELERİ 
HEMİDACTYLUS TURCİCUS (LİNNAEUS, 1758) 
POPÜLASYONLARININ GENETİK VARYASYONU

155 Efkan BAĞDA, Esra BAĞDA, 
Ebru YABAŞ, Şahin YILDIRIM, 
Hasan Emre YILMAZ

SUDA ÇÖZÜNEN MONO VE SANDVİÇ TİP 
FTALOSİYANİN MOLEKÜLLERİNİN AMES/
MİKROZOM MUTAJENİTE TESTLERİ
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156 Esra BAĞDA, Efkan BAĞDA, 
Ebru YABAŞ

FOTODUYARLAŞTIRICI BİLEŞİKLER VE 
BİYOLOJİK UYGULAMALARI

                               
 OTURUM 13
OTURUM SAATİ ve TARİHİ           : 10:00 – 13: 00 / 23.12.2017
OTURUM BAŞKANI                        : Yrd. Doç. Dr. Sedef KURT
SALON             : D

BİLDİRİ 
NO

YAZARLAR BİLDİRİ KONUSU

157 Murat KORKMAZ, Michael 
KUYUCU, Dilek ÖZTAŞ, Ümran 
SEVİL, Özlem GÜNER, Nigar 
ÇELİK, Havva KAÇAN SOFTA

TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM KANALLARI 
KULLANILARAK SAĞLANAN SAĞLIK HİZMET 
ALGI BOYUTUNUN FARKLI DEĞİŞKENLER 
İLE İNCELENMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME 
ÇALIŞMASI

158 Ahmet ALKAL, Ozan 
KORKMAZ, Mehmet Şirin 
AKÇA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ 
OLGUNLUKLARI İLE AFFETME DÜZEYLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

159 Ahmet ALKAL BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 
İLE AFFETME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

160 Nurdan SEVİM, Deniz Karagöz 
YÜNCÜ, Elif EROĞLU HALL

ONLİNE SEYAHAT ÜRÜNLERİ SATIN ALMA 
NİYETİNİN TEKNOLOJİ KABUL MODELİNE 
GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

161 Elif EROĞLU HALL, Nurdan 
SEVİM, Deniz Karagöz YÜNCÜ

KÜLTÜREL ŞOK VE TURİST KÜLTÜRLEŞMESİ

162 Beyhan UYGUN AYTEMİZ BİR TÖRE CİNAYETİNİN ANATOMİSİ: YILANI 
ÖLDÜRSELER’DE ERKEKLİK VE ŞİDDET

163 Neslihan FİLİZ E-SPOR BİR SPOR MUDUR?: SUITS’İN OYUN 
TEORİSİ AÇISINDAN BİR FELSEFİ SORGULAMA

164 Neslihan FİLİZ, Mehmet M. 
YORULMAZLAR

HUMAN RIGHT OF GAME-PLAYING

165 Sait ÇÜM, Murat Doğan ŞAHİN, 
Elif Kübra DEMİR

SATO TEST KURAMI İLE YAPILAN 
SINIFLAMALARA YÖNELİK ÖĞRETMEN 
GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ



XLIV

166 Suzan DAL, Selin BAİKOĞLU, 
Burcu GÜVENDİ, Cemile Nihal 
YURTSEVEN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI 
TELEFON BAĞIMLILIKLARININ VE SERBEST 
ZAMAN DOYUMLARININ İNCELENMESİ

167 Burçak KESKİN, Suzan DAL, 
Burcu KAPLAN

ENGELLİ (PARALİMPİK) SPORCULARDA ÖRGÜT-
SEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL STRES DAVRANIŞ-
LARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

168 Hakiye ASLAN, Bayram YURT, 
Elif YILDIRIM, Tuğba Gül 
DİKME

PROBİYOTİK MEYVE SUYU ÜRETİMİNİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

169 Bayram YURT, Hakiye ASLAN ÇÖLYAK HASTALIĞINDA BESLENME

170 İ. Nazike AVCI, Yusuf TEPELİ TEK DİLLİ, İKİ DİLLİ VE ÇOK DİLLİ 
ÖĞRENCİLERİN YAZMA ÇALIŞMALARI 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

171 İ. Nazike AVCI, Mazhar BAL TÜRKÇE ÖĞRETİM SÜRECİNE, KURUMSAL 
VE AKADEMİK ÇALIŞMALARIN KATKISI: BİR 
İÇERİK ANALİZİ

172 Turan ÇETİNKAYA, Delal 
KARADEMİR

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI 
DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER 
AÇISINDAN İNCELENMESİ

173 Turan ÇETİNKAYA, Delal 
KARADEMİR

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGI 
DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER 
AÇISINDAN İNCELENMESİ

174 Turan ÇETİNKAYA, Sedef 
KURT

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ ALGILAMA 
DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER 
AÇISINDAN İNCELENMESİ

175 Turan ÇETİNKAYA, Sedef 
KURT

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNİN VÜCUT ALGILAMA 
DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER 
AÇISINDAN İNCELENMESİ

176 Mehmet Şirin AKÇA, Ahmet 
ALKAL, Ozan KORKMAZ

GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİ 
EĞİTİMİ PROGRAMININ PSİKOLOJİK 
DANIŞMANLARIN PSİKOLOJİK DANIŞMA 
BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ



XLV

BİLİM KURULU

Dr. Ahmet ARSLAN / Marmara Üniversitesi
Dr. Ali Serdar YÜCEL / Fırat Üniversitesi
Dr. Ali Murat KIRIK / Marmara Üniversitesi
Dr. Ahmet ÇETİNKAYA / Marmara Üniversitesi
Dr. Ayça GÜRKAN / Ege Üniversitesi
Dr. Ayşe TÜRKSOY / İstanbul Üniversitesi
Dr. Assem Abdel FATTAH / Minya Üniversitesi
Dr. Ayhan AYTAÇ / Trakya Üniversitesi
Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU / İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Dr. Ali BÜYÜKASLAN / Medipol Üniversitesi
Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER / Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Bülent EKER / Namık Kemal Üniversitesi
Dr. Bünyamin AYHAN / Selçuk Üniversitesi
Dr. Clemens BEUNGKUM / Berlin School of Economics and Law
Dr. Cumhur ŞAHİN / Bilecik Üniversitesi
Dr. Çetin YAMAN / Sakarya Üniversitesi
Dr. Dilek ÖZTAŞ / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dr. Ekrem CAUSEVİC / Zagreb Üniversitesi
Dr. Emre DÜNDER / 19 Mayıs Üniversitesi
Dr. Elşen BAĞIRZADE / Azerbaijan State Üniversitesi
Dr. Emine DEMİRAY / Anadolu Üniversitesi
Dr. Erdoğan GÜNEŞ / Ankara Üniversitesi
Dr. Enderhan KARAKOÇ / Selçuk Üniversitesi
Dr. Ercan ŞAHBUDAK / Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Fariz AAHMADOV / Azerbaijan Devlet İktisat Üniversitesi
Dr. Faruk ANDAÇ / Çağ Üniversitesi
Dr. Fatih ÇATIKKAŞ / Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Gülten HERGÜNER / Sakarya Üniversitesi
Dr. Giray Saynur DERMAN / Sakarya Üniversitesi
Dr. Galina MİŞKİNİENE / Litvan Dili Enstitüsü - Litvanya
Dr. Gökşen ARAS / Atılım Üniversitesi
Dr. Gülsemin HAZER / Sakarya Üniversitesi
Dr. Havva KAÇAN SOFTA / Kastamonu Üniversitesi
Dr. Hasret ÇOMAK / Arel Üniversitesi
Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ / Bozok Üniversitesi
Dr. Haluk ŞENGÜN / Bahçeşehir Üniversitesi



XLVI

Dr. Hülya UZUN / 19 Mayıs Üniversitesi
Dr. İbrahim Sena ARVAS / Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. İrfan GÜNSEL / Yakın Doğu Üniversitesi
Dr. Kaya YILDIZ / Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Kübra GÖKALP / Atatürk Üniversitesi
Dr. Korhan MAVNACIOĞLU / Medipol Üniversitesi
Dr. Levent  ARIDAĞ / Gebze Teknik Üniversitesi
Dr. Mehmet GÜL / Marmara Üniversitesi
Dr. Mustafa TALAS / Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Mükerrem ATALAY ORAL / Akdeniz Üniversitesi
Dr. Mümin ŞAHİN / Trakya Üniversitesi
Dr. Michael KUYUCU / İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Mikail TEL / Fırat Üniversitesi
Dr. Mehmet BAYANSALDUZ / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Muammer CENCİL / Hitit Üniversitesi
Dr. Murat ERCAN / Bilecik Üniversitesi
Dr. Mustafa ÖNER UZUN / 19 Mayıs Üniversitesi
Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN / İstanbul Üniversitesi
Dr. Nurhodja AKBULAEV / Azerbaijan State Üniversitesi
Dr. Nurhayat ÇELEBİ / Karabük Üniversitesi
Dr. Nur Dilbaz ALACAHAN / Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Dr. Nursel UYANIKER / Marmara Üniversitesi
Dr. Okan SARIGÖZ / Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ / Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Südabe SALİHOVA / Azerbaijan Devlet İktisat Üniversitesi
Dr. Suat GEZGİN / İstanbul Üniversitesi
Dr. Sevgi ÖZKAN / Pamukkale Üniversitesi
Dr. Selçuk ÖZTEK / Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Dr. Sercan ÖZGENCİL YILDIRIM / Medipol Üniversitesi
Dr. Selvinaz SAÇAN / Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Sevilay YILDIZ / Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Tudora ARNAUT / Kiev Uluslararası Üniversitesi
Dr. Ümran SEVİL / Ege Üniversitesi
Dr. Vecdi CAN / Sakarya Üniversitesi
Dr. Yakup POYRAZ / 19 Mayıs Üniversitesi
Dr. Yusuf GENÇ / Sakarya Üniversitesi
Dr. Yener ATASEVEN / Ankara Üniversitesi
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HUKUK DANIŞMANLARI 
Av.  Fevzi PAPAKÇI
Av.  İbrahim DURSUN
Av.  Nazmi ARİF
Av.  Onur BAYKAN
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OKUL MÜDÜRLERİNİN İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI DÜZEYLERİ İLE İŞ DOYUM 
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ  (İSTANBUL İLİ BAĞCILAR İLÇESİ 

ÖRNEĞİ)

Tezcan UZLU1, Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA2

1Evliya Çelebi İlkokulu, İstanbul / Türkiye 
2Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı, İstanbul / Türkiye

tezcan-uzlu@hotmail.com

ID: 162 K: 110

Öz: Giriş: Eğitim kurumlarının üstün performans sergileyerek dünya şartlarında yarışabilmesi için, 
eğitim politikalarının yürütücüleri olan okul müdürlerinin vazifelerini etkili bir şekilde yerine getirmeleri 
gerekmektedir. Fakat farklılaşan çevre şartları ve sosyal yapı okulu ve eğitim çevresini değiştirmiş, okul 
müdürlerinin görev ve mesuliyetlerinin de çoğalmasına yol açmıştır. Okul müdürlerinin giderek çoğalan ve 
birbiriyle bağlantılı olan bu görevleri yaparken zaman yönetimi hususunda problem yaşamaları muhtemeldir.  
Artan iş yükü ve sorumluluklar, bir yandan müdürlerin görevlerini bırakmalarına veya erkenden emekliye 
ayrılmalarına sebep olurken; diğer yandan da müdürlük için aday olabilecek öğretmenlerin bu konumlara 
gelme noktasındaki heveslerini kırmaktadır. İş yükü ve mesuliyetlerin çoğalmasıyla birlikte okul müdürleri 
geç vakitlere kadar çalışmakta, hafta sonları işe gitmekte veya eve iş götürmektedirler. Bu durumların her ikisi 
de okul müdürlerinin iş ve aile hayatları arasındaki dengenin bozulmasına, dolayısıyla iş-aile yaşam çatışması 
yaşamalarına ve iş doyumlarının düşmesine sebep olacaktır (Özer ve Kış, 2015: 105). Amaç: Bu araştırmanın 
amacı, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde görevli okul müdürlerinin iş-aile 
yaşam çatışması düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Kapsam: Araştırmanın 
evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Bağcılar ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde görevli 92 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin bütününe 
ulaşıldığından örneklem seçilmemiştir. Sınırlılıklar: Çalışma İstanbul ilinin Bağcılar ilçesinde Millî Eğitim 
Bakanlığı bünyesindeki resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde görevli okul müdürleriyle, araştırma verileri 2015-
2016 eğitim-öğretim yılıyla, okul müdürlerinin demografik bilgileri araştırmacının hazırladığı kişisel bilgiler 
formuyla elde edilen verilerle, çalışmada elde edilen bulgular iş-aile yaşam çatışması ve eğitim yöneticisinin 
iş doyumu ölçeğinin kapsamıyla, verilerin analizi kullanılan istatistiksel yöntemlerle sınırlıdır. Yöntem: 
Araştırmanın modeli betimsel tarama türü ilişkisel taramadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, 
iş-aile yaşam çatışması ve eğitim yöneticisinin iş doyumu ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya toplam 92 okul 
müdürü katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25 istatistik programıyla analiz edilmiş, güvenirlilik ve geçerlilik 
sağlanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız grup t testi, 
ANOVA testi, Scheffe ve Pearson korelasyon testi tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu araştırma için Bağcılar 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 11.05.2016 tarih ve 35580060-774.01-E.5287374 sayılı kurum izni alınmıştır. 
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Bulgular: Yapılan analizler neticesinde; okul müdürlerinin iş-aile yaşam çatışması (  =2,69±0,79) ve iş doyum 
düzeylerinin (  =3,02±0,68) orta düzeyde olduğu anlaşılmıştır.  Okul müdürlerinin yaşları, çocuk sayıları, 
eşlerinin çalışma durumları, eğitim durumları, meslekteki kıdemleri, okul müdürü olarak görevli oldukları 
toplam süre, çalıştıkları okul türü, ödül alma durumları, katıldıkları hizmetiçi eğitim programı sayısı ile  iş-aile 
yaşam çatışması düzeyleri arasındaki farklılığı saptamak amacıyla yapılan bağımsız grup t testi ve ANOVA 
testi sonucunda; yaş, çocuk sayısı, eşin çalışma durumu, meslekteki kıdem, çalışılan okul türü, ödül alma 
durumu, katılınan hizmetiçi eğitim programı sayısı değişkenleri ile iş-aile yaşam çatışması düzeyleri arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>0,05); eğitim durumu, okul müdürü olarak görevli olunan toplam süre 
değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Okul müdürlerinin yaşları, çocuk sayıları, 
eşlerinin çalışma durumları, eğitim durumları, meslekteki kıdemleri, okul müdürü olarak görevli oldukları 
toplam süre, çalıştıkları okul türü, ödül alma durumları ve katıldıkları toplam hizmetiçi eğitim programı 
sayısı ile iş doyum düzeyleri arasındaki farklılaşmayı belirlemek için yapılan bağımsız grup t testi ve ANOVA 
testi neticesinde; yaş, eşin çalışma durumu, eğitim durumu, meslekteki kıdem, okul müdürü olarak görevli 
olunan toplam süre, çalışılan okul türü, ödül alma durumu ve katılınan toplam hizmetiçi eğitim programı 
sayısı değişkenleri ile iş doyum düzeyleri arasında anlamlı düzeyde farklılaşma görülmezken (p>0,05); çocuk 
sayısı değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşma görülmüştür (p<0,05). Okul müdürlerinin iş-aile yaşam 
çatışması düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasında orta düzeyde negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler saptanmıştır 
(r=-0,436). Sonuç:Araştırma sonucunda, çalışma evrenindeki okul müdürlerinin iş-aile yaşam çatışması ve iş 
doyum düzeylerinin orta düzeyde olduğu; iş-aile yaşam çatışması düzeylerinin yaş, çocuk sayısı, eşin çalışma 
durumu, meslekteki kıdem, çalışılan okul türü, ödül alma durumu, katılınan hizmetiçi eğitim programı sayısı 
değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği; eğitim durumu, okul müdürü olarak görevli olunan toplam 
süre değişkenlerine göre ise anlamlı farklılıklar gösterdiği; iş doyum düzeylerinin yaş, eşin çalışma durumu, 
eğitim durumu, meslekteki kıdem, okul müdürü olarak görevli olunan toplam süre, çalışılan okul türü, ödül 
alma durumu ve katılınan toplam hizmetiçi eğitim programı sayısı değişkenlerine göre anlamlı düzeyde 
farklılaşmadığı, çocuk sayısı değişkenine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği; okul müdürlerinin iş-aile yaşam 
çatışması düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasında orta düzeyde negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu 
anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul Müdürü, İş-Aile Yaşam Çatışması, İş Doyumu

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA tarafından danışmanlığı yapılan İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim dalında 
yapılmakta olan Tezcan UZLU’nun “Okul Müdürlerinin İş-Aile Yaşam Çatışması Düzeyleri İle İş Doyum 
Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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5. SINIF ÖĞRENCİLERİYLE AİLELERİNİN ÇEVRE KONULARI İLE İLGİLİ ANLAMA 
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Kübra ÇALIŞKAN1,Emine GÜNERİ2, Oktay BEKTAŞ2

1Pınarbaşı Anadolu Meslek ve Teknik Lisesi, Pınarbaşı, Kayseri / Türkiye 
2Eciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü, Kayseri / Türkiye

emineg7@gmail.com

ID: 25 K: 35

Öz: Giriş: İnsanlar doğdukları andan itibaren doğa ve çevreyle ilişki içerisine girmektedir. Hayatlarını 
kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çevre kaynaklarını tüketmeye başlarlar. Kaynaklar tüketilirken 
gerekli çevre bilincine sahip olunmadığında ve çevre ile ilgili kavramlar tam olarak bilinmediğinde çevre 
sorunları baş gösterir. Çevre bilincinin en iyi kazanıldığı dönem çocukluk dönemidir. Çocukların bilgi ve 
davranışları kazanabilecekleri ilk kaynak da aileleridir. Anne-babadan edinilen yanlış öğrenmeler okul çağında 
yenileri de eklenerek devam etmektedir. Yanlış öğrenmelerle ilgili gereken düzeltmeler yapılmadığında üst 
düzeydeki eğitim kurumlarında bu durum daha da artmaktadır. Alan yazında hava, su ve toprak kirliliği ile ilgili 
öğrencilerin, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin görüşlerini saptamak ve kavram yanılgılarını belirlemek 
amacıyla birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Fakat öğrencinin eğitiminde önemli bir paya sahip olan ailesi ve 
ailesinin kavramları öğrenmeye ilişkisi üzerine yapılmış bir çalışmaya alan yazında rastlanmamıştır. Araştırma 
2016-2017 eğitim öğretim yılında 5. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin hava, su ve toprak kirliliği konusunda 
sahip oldukları kavram yanılgılarında anne babanın rolünü araştırmak amacıyla çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmada öğrencilerin kavram yanılgılarında anne-babanın rolü inceleneceği için alan yazısındaki 
diğer çalışmalara göre farklılık oluşturmaktadır. Öğrencinin kavram yanılgılarının oluşmasına neden olan 
faktörlerden biri de aile fertlerinin bilgi düzeyi olduğu için bu çalışma öğrenciler ve onların aileleri üzerinde 
uygulanacaktır. Her iki gruptan elde edilen veriler karşılaştırılarak öğrencilerin kavram yanılgıları üzerinde 
ailelerinin etkisi tespit edilecektir. Araştırma hava, su ve toprak kirliliği konusu ile sınırlı olup, 2016-2017 
eğitim öğretim yılında, örneklemi 5. Sınıf öğrenci ve aileleri ile sınırlıdır. Araştırma Kayseri ili ve Pınarbaşı 
ilçesinde yer alan ortaokullarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada; nicel araştırma yöntemlerinden korelasyon 
deseni kullanılmıştır. Seçkisiz olarak belirlenen 5. Sınıfta öğrenim gören 204 öğrenci ve 204 aileden veri 
toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak üç aşamalı kavram testi (ÜAKYBT) kullanılmıştır. Test 
araştırmacı tarafından alan taraması yapılarak üç aşamalı olarak öğrencilere ve anne-babalarına uygulanmıştır. 
Araştırmada toplanan veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen verilere 
göre;  Aile ve çocuk arasında yanlış uygulama ve kavram yanılgısı düzeylerinde çıkan negatif korelasyon 
ailenin çocuğa yeterince doğru bilgi aktarmadığını göstermektedir. Aile hava, su ve toprak kirliliği 
konularında doğru cevap verip anlama düzeyleri yüksek olsa da bu bilgileri aktarmada zayıftır. Çocuğa 
okuldan dönüşte yeterli zamanı ayırmaması bu çalışmadan negatif bir ilişki çıkmasına neden olmuştur. Elde 
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edilen sonuçlar doğrultusunda Fen Bilimleri Öğretim Programında önerilecek değişiklikler ilgili kurumlara 
iletilecektir. Aileler çevre konusunda gereken özen ve hassasiyeti gösterse de bu durum çocuklara tam olarak 
yansıtılamamıştır. Bu durumun altında da çeşitli nedenler yatmaktadır. Anne ve babanın yoğun iş temposu, 
günlük hayat sorumluluklarından dolayı çocuğa yeterince vakit ayıramaması, çocuğun ödev ve etkinliklerinde 
yardımcı olmak yerine çocuğun internette pek çok yanlış bilgiye maruz bırakılması ya da çevre konusunda 
sahip olduğu bilgileri çocuğuna doğru bir model olarak aktaramaması nedenlerden bazılarıdır. Bu sebeplerin 
giderilmesi için çeşitli faaliyetler düzenlenebilir. Öğrencinin ve ailesinin birlikte katılabileceği programlar ilgili 
kuruluşlar tarafından düzenlenerek bu çalışmalara öğretmeninde dâhil edilmesi ile birlikte bu üç farklı grup 
arasında bilgi ve tecrübe alışverişi sağlanabilir. Programlar özellikle çocuk ve ailenin birlikte katılabileceği, 
düşüncelerini tartışabileceği bir platform haline getirilirse aile ve çocuk arasındaki bilgi farklılıklarının ortadan 
kalkması sağlanacaktır. Böylelikle aile ve çocuk çevre ile ilgili kavram yanılgıları yerine doğru ve kalıcı 
bilgiler edinecektir. Çalışmadan alınan verilere göre de aile ile çocuk arasındaki etkileşim artırılarak küresel 
ısınma, çevre kirliliği ve sera etkisi gibi kavramlarda yanılgılar giderilebilecektir. Bulgular, rapor ve benzeri 
çalışmalar karşılaştırıldığında çalışmanın aile ve çocuk arasındaki kavram yanılgısı ile yanlış uygulamaların 
belirlenmesinde üç aşamalı testin kullanılması alan yazında yer alan eksikliğe kaynak olarak fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir. Gelecekte bu konularda benzer çalışmalar gerçekleştirecek araştırmacılara ışık tutacaktır. 
Aile ve çocuğun anlama düzeylerinin, kavram yanılgılarının ve yanlış uygulamalarının üç aşamalı veri toplama 
aracı ile saptandığı ilk çalışma olması nedeniyle de önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: 5. Sınıf, Kavram Yanılgısı, Aile, Çevre

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Emine GÜNERİ tarafından danışmanlığı yapılan Erciyes Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi,  “Eğitim Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmış  Kübra Nur ÇALIŞKANIN’ın “5. Sınıf Ortaokul 
Öğrencilerinin Hava Su Ve Toprak Kirliliği İle Kavram Yanılgılarında Anne Babanın Rolü” Konu Başlıklı, 
Yüksek Lisans çalışmasından türetilmiş olup, 7287 proje koduyla ERÜ Bilimsel Araştırma Birimi tarafından 
desteklenmiştir. 
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DIŞ TİCARET VE ENFLASYON İLİŞKİSİNİN TÜRKİYE İÇİN ANALİZİ

Esra AYDIN ÜNAL1, Şerife Merve KOŞAROĞLU2, İlker DURGUT3

1-3 Cumhuriyet Üniversitesi, Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sigortacılık ve Risk 
Yönetimi Bölümü, Sivas / Türkiye

2Cumhuriyet Üniversitesi, Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans 
Bölümü, Sivas / Türkiye

 ilkerdurgut@cumhuriyet.edu.tr 

ID: 156 K: 158

Öz: Giriş: Uluslararası ticari faaliyetler ekonomik unsurlar üzerinde etki oluşturmaktadır. Bu unsurlardan 
birinin de enflasyon rakamları olduğu yönünde görüşler vardır. Ucuz malların ticaretinin artmasıyla yurt içi 
fiyatlar genel düzeyinin artmaması yönünde etkili olması beklenmektedir. Ayrıca ihracatın artmasının yurt içi 
arz talep dengesini etkileyerek fiyatlar genel seviyesini artırabileceği durum da oluşabilmektedir. Çalışmada 
bu etkinin Türkiye ekonomisi için geçerli olma durumu araştırılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan 
uluslararası kuruluşların faaliyetleriyle ülkeler arasındaki ticaret artmıştır. Uluslararası ticaret hacminde artışla 
birlikte bir yandan da küresel çapta finansal faaliyetlerde artış meydana gelmiştir. Finansal anlamda genişleme 
deregülasyon faaliyetlerinin artması, teknoloji ve yeni finansal araçlarla büyük oranda sağlanmıştır. Bu 
dönemlerde dolaylı yatırımların yanı sıra doğrudan yatırımların artış göstermesi gelişmekte olan ekonomileri 
büyüme ve kalkınma anlamında teşvik edici unsur olmuştur. 1980’lerde bilgi teknolojilerinin gelişmesi 
üretimde maliyetlerin düşmesi ve verimliliği önemli oranda artıran unsur olmuştur. Teknolojinin üretimde 
yoğun olarak kullanılmasıyla emek yoğun üretimden sermaye yoğun üretime geçilmesiyle daha az kaynakla 
daha yüksek çıktı elde edilmektedir. Bu şekilde verimlilik artışı üretim maliyetlerini düşüren en önemli faktör 
olmuştur. Ayrıca alternatif enerji alanındaki gelişmeler de küresel çapta üretim ve ekonomik faaliyetler üzerinde 
etkili olmuştur. Uzmanlaşmanın ve teknolojinin temelinde oluşan bu yeni sistemde artık üretim sorun değil, 
pazar bulmak sorun olmuştur. Ayrıca doğrudan yabancı yatırımlarla emeğin ucuz olduğu yerlerde üretimin 
gerçekleştirilmesi maliyetleri önemli ölçüde düşüren faktör olarak değerlendirilmektedir. Düşük maliyetler 
nihai malların fiyatlarına yansımıştır. Fiyatı düşen bu mallara küresel düzeyde yüksek talep oluşmuştur. 
Dış ticaretle yurt içindeki ara malları ve nihai malların fiyatları düşmekte ve enflasyonunun yükselmesine 
engel olduğu görülmektedir.  Amaç: Dış ticaret artışının, maliyetler ve fiyatlar genel düzeyi üzerinde etki 
oluşturduğu bilinmektedir. Çalışmada bu etkinin Türkiye ekonomisi için araştırması amaçlanmıştır. Türkiye 
ekonomisi 1980’lerden sonra yapılan düzenlemelerle dışa açılma faaliyetlerine başlamış, 1990’larda dışa 
açılma büyük oranda tamamlanmıştır. Ancak bu dönemlerde ekonomide süregelen problemler derinleşmiş ve 
en son Şubat 2001 kriziyle çok ciddi ekonomik çöküntü yaşanmıştır. 2001 krizi sonrası alınan istikrar tedbirleri, 
yasal düzenlemeler ve kurumsal faaliyetlerle ekonomide önemli ölçüde toparlanma dönemi başlamıştır. Bu 
dönem özellikle enflasyon oranının tek haneye düşmesi önemli başarı olarak değerlendirilmiştir. Türkiye 
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ekonomisindeki istikrar uluslararası yatırımcılar için güven oluşturmuş ve ticaret hacminde artış meydana 
gelmiştir. Bu yönde Türkiye’nin dış ticaret faaliyetleri ve enflasyon oranları arasında nedensellik ilişkisinin 
varlığı araştırılmıştır. Kapsam: Bu çalışmada Türkiye için 2005M5-2016M11 dönemlerinde dış ticareti 
temsilen ihracat ve ithalat değişkenlerini, enflasyonu temsilen tüfe değişkenleri kullanılmıştır. Analizde 
kullanılan seriler World Bank veri tabanı ve EVDS’den alınmıştır. Yöntem: Dış ticaret ve enflasyon arasındaki 
ilişkiyi araştırmak üzere denklem (1)’de yer alan model kullanılmıştır. 

        0 1 2tüfe ihracat ithalatβ β β= + +         (1)

Analizde öncelikle serilerin aylık olması nedeniyle mevsimsel etkiden arındırmak üzere mevsimsellik testi 
yapılmıştır. Değişkenler üzerinde sahte regresyon sorununun olmaması için birim kök testi yapılmıştır. 
Serilerin durağanlığını incelemek için çeşitli birim kök testleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada durağanlığı 
belirlemek üzere Dickey ve Fuller tarafından geliştirilen ADF (Augmented Dickey Fuller) birim kök testi 
kullanılmıştır. Serilerin aynı düzeyde durağan olması durumunda değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini 
ve nedenselliğin yönünü belirlemek üzere Engle ve Granger tarafından geliştirilen Granger nedensellik testi 
uygulanmaktadır. Bulgular: Seriler için öncelikli olarak birim kök testi yapılmış ve ADF test sonucuna göre 
değişkenler birinci dereceden durağandır I(1). Granger nedensellik testi sonucunda elde edilen bulgular 
Türkiye’de söz konusu dönemde ihracat ve enflasyon arasında nedensellik ilişkisi olduğu yönündedir. Sonuç: 
Teorik açıdan dış ticaretin fiyatlar genel seviyesi üzerinde oluşturacağı etkiler farklı olabilmektedir. İthalat ve 
fiyatlar genel seviyesi arasındaki ilişki teoride daha çok yer alsa da ihracat etkisi de göz ardı edilmemelidir. 
Elde edilen analiz bulgularına göre ihracat ve enflasyon arasında nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. Bu durumu 
ihracatın artmasıyla yurt içinde üretilen mallar yerli pazara sunulmamakta, bu durum arzın azalmasına yol 
açacağı için fiyatlar genel seviyesini yükseltmekte olduğu yönünde açıklamak mümkündür.     

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Enflasyon, Nedensellik
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ÇEVRE HAKKI VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE HAKKININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Elif EKİNCİ 

Erzincan Üniversitesi, Üzümlü Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, İnsan 
Kaynakları Programı, Erzincan / Türkiye

eekinci@erzincan.edu.tr

ID: 168 K: 168

Öz: Giriş: Artan nüfus ve gelişen endüstri sonucunda ortaya çıkan kirlenmeler, çevre sorunlarını yaşadığımız 
zamanın en önemli sorunlarından birisi haline getirmiştir. Sağlıklı bir çevrenin hayat için çok önemli olduğunu 
anlayan insanoğlu, onu korumak ve sorunlara çözümler getirmek amacıyla çeşitli yollar aramaya başlamıştır. 
Siyasi platformda da bu amaçla birçok yasal düzenlemeler ve kurumlar hayata geçirilmeye başlanmıştır. Son 
yıllarda yeni yasalara ya da anayasalara giren ve çevre korumanın en etkin hukuksal aracı olan çevre hakkı, 
çevre hukukunun hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde yetersizliklerinin ve boşluklarının meydana 
getirdiği aksaklıkları gidermek amacı ile oluşturulmuştur. Çevre hakkının günümüzde hukuki metinlerde 
düzenleniş şekli ne olursa olsun, uygulamaya aktarılması bakımından değişmeyen ve değişmeyecek bir 
somut gerçek vardır. Bu da çevre hakkının ancak insanlar tarafından gerçekleştirilebileceğidir. Çevre hakkı, 
düzenlemelerde, insanlar için değil de doğrudan çevresel öğeler ve gelecek kuşaklar için  tanınmış olsa bile 
bu tanımanın gereğinin yerine getirilmesi insanlara bağlı olacaktır. Bu da bencil bir yaklaşım benimsenmesine 
neden olabilmektedir. Ancak, ülkemizde şimdiye kadar olan uygulamalardan, gerek toplumun önemli bir 
kısmının gerekse yetkili birimlerin yeterli sayılabilecek bir çevre bilincine veya duyarlılığına sahip olmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu konuda sadece mevzuat yayımlamak yeterli olmamaktadır. Sosyoekonomik durum, kültürel 
faktörler gibi bir çok kriterin birlikte düşünülerek ülkemizde gerçekten bir çevreci yaklaşımın olup, olmadığı 
konusunda genel bir kanıya varılması gerekmektedir. Çevre yönetimi konusunda yetkili kurum ve kuruluşların 
yönetim yapıları doğru olsa da işleyişte yaşanan aksaklıklar etkili bir çevre yönetiminin varlığını olumsuz 
etkilemektedir.Çevresel şartların iyileştirilmesi için öncelikle mevcut ekonomik şartlarımızın iyileştirilmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. Amaç:Türkiye’nin çevre hakkı konusuna verdiği önemi ortaya koymaktır. Doktrinde 
sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşama hakkı, insan haklarının kapsamına dahil edilmektedir. Konunun önemi 
buradan gelmektedir. Kapsam:Konunun net olarak anlaşılabilmesini teminen, öncelikle çevre ve çevre hakkı 
kavramı pek çok yönüyle değerlendirilecektir. Çevre Hakkının ortaya çıkışı , Türkiye’ deki mevcut  durumu  
ve  Türkiye’ de uygulanabilirliği konusu irdelenecek ve analiz edilecektir. Son bölümde ise Türkiye’de çevre 
hakkının uygulanabilirliği ve çevre hakkının uygulanmasında yaşanan aksaklıklar üzerinde durulacaktır. 
Sınırlılıklar:Çevre ile ilgili  birçok kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve iç hukuk açısından 
kanun gücünde olan uluslar arası sözleşmeler arasından ,çalışma kapsamında 1961 ve 1982 Anayasası ile 2872 
sayılı Çevre Kanunu’na değinilmiştir. Diğer düzenlemelerden ise ismen bahsedilmiştir. Yöntem: Çevre ve çevre 
hakkı kavramları incelenirken daha çok tanımlayıcı yönteme yer verilmekteyken,  Çevre hakkının hukuksal 



8

boyutu incelenirken ise 1961 ve 1982  Anayasaları mukayeseli bir yaklaşımla ele alınmaktadır.Çevre hakkıyla 
ilgili kanunlardan ve literatürden faydalanılmıştır. Çalışmada çevre ile ilgili mahkeme kararlarından sadece 
Gökova Termik Santrali’ ne değinilmiştir.Bulgular: Çevre hakkı; yaşanabilir bir çevrenin gerçekleştirilmesini 
devletten isteme hakkını vermektedir .Çevre korumanın ve geliştirmenin salt devlet eliyle olamayacağı açıktır.
Yurttaşlık bilinci gelişmiş olan herkese, çevreci birey ve örgütlere, gönüllü kuruluşlara ve baskı kümelerine 
de bu alanda önemli görevler düşmektedir.En fazla otuz yılı kapsayacak şekilde bir geçmişi olan çevre hakkı 
üzerine yapılan hukuksal gelişmeler umut vericidir.Çevre hakkı ile diğer haklar arasında görülen çatışmalar, 
çevre hakkının, yani insanın varolma ve yaşamını sürdürme hakkının yararına dengelenmelidir. Çünkü “Çevre 
Hakkı genel çıkarları özel çıkarların önüne geçirmiştir. Sonuç: Çevreye, Koruma ödevi altında veya insan 
hakkı şeklinde anayasalarda yer verilmesi yeterli değildir.Ülkemizde çevre konusu ile ilgili çok sayıda kurum 
ve kuruluş bulunmaktadır.Ancak bu kuruluşlar, bürokratik işleyiş nedeniyle ulusal veya uluslar arası bilimsel 
çalışmaları ve sonuçlarını takip etmekte güçlük çekmektedirler.Bu nedenle de çoğu zaman bilimsel çevrelerin 
önerileri dikkate alınmamakta, siyasi istekler ön planda tutulmaktadır. Günümüzde, resmi kurumların çevre 
adına yaptıkları uygulamalar genellikle yatırımcıyı caydırıcı niteliktedir. Sonuçta, çevre adına elde edilen  fazla 
bir şeyin olmadığı da bilinmektedir.Aslında yapılması gereken çevre konusunda yönetim ve denetim yetkisine 
sahip olan kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak belirli dönemlerde kamuoyuna bilgi 
vermeleridir.Çevre Hakkının , anayasada yer aldığı zaman diğer haklarla ve onların menfaat alanıyla çatışma 
içine girerek, faaliyet alanını daraltabileceği görüşünü ileri sürenler bulunmaktadır. Ama çevre hakkının anayasal 
güvence altına alınması, çevrenin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesiller açısından önem taşımaktadır.
Yapılan çalışmalar çevre hakkı ile diğer insan hakları arasında çatışma olabileceğini göstermektedir. Çevre 
Hakkının uygulanması için, mülkiyet hakkı, çalışma ve özel teşebbüs hürriyeti gibi insan hakları üzerinde bazı 
sınırlandırmalar söz konusu olabilmektedir. Örneğin 1982 Anayasası’nda, herkesin mülkiyet hakkına sahip 
olduğu, bu hakkın, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabileceği, mülkiyet hakkının kullanılmasının 
toplum yararına aykırı olamayacağı, herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip olduğu, 
özel teşebbüs kurmanın serbest olduğu belirtilmiştir. Ülkemizde de Anayasamızdaki tanınmanın, uygulamada 
etkili bir şekilde kullanılmasına ilişkin hukuki düzenlemelerle tamamlanması kaçınılmazdır. Çevre hakkının 
uygulanmasında güçlük yaratması nedeniyle mevzuattaki çelişkiler giderilerek, bütünlük sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler:  Çevre, Çevre Hakkı, Çevre Mevzuatı
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AKDENİZ VE EGE BÖLGELERİ HEMİDACTYLUS TURCİCUS (LİNNAEUS, 1758) 
POPULASYONLARININ GENETİK VARYASYONU

Efkan BAĞDA, Esra BAĞDA2

1Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Sivas / Türkiye

2Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Sivas / Türkiye

ebagda@cumhuriyet.edu.tr

ID: 165 K: 157

(POSTER SUNUM)

Öz: Giriş: Türkiye orijinli Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758), korunmuş morfolojik özelliklerinin 
yanında düşük genetik farklılığa sahip geniş coğrafik yayılımlı bir gekkota türüdür. Doğal yollarla olanın 
yanında antropolojik etkiyle yayılımın da görüldüğü türde erkek ve/veya dişi kaynaklı kolonizasyon etkisi de 
görülmektedir. Tür, bu özellikleri ile biyocoğrafik, ekolojik ve evrimsel çalışmalar için uygun bir modeldir. 
Türün genetik yapısını belirlemeye yönelik yapılmış önceki moleküler çalışmalarda, türün kompleks yayılış 
motifi, mtDNA üzerinde etkili genetik hitch-hiking mekanizması, erkek geçişli gen akışı, yetersiz belirteç 
seçimi nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanmış ve H. turcicus populasyon yapısı yeterince aydınlatılamamıştır. 
Çok sayıda ikili belirteç kullanımı ve/veya genomda farklı bölgelerin taranmasnın populasyonların genetik 
yapısının belirlenmesinde önemli olduğu bilinmektedir. Buna göre; aynı anda, genomun farklı bölgelerinden çok 
sayıda bilgi verici belirteçler oluşturulabilen AFLP metodu populasyonların genetik yapısının belirlenmesinde 
kullanışlı bir yol olarak görülmektedir. Amaç: Çalışma kapsamında Ege ve Akdeniz bölgelerinde yayılış 
gösteren H. turcicus türüne ait populasyonların genetik yapısının AFLP belirteçleri kullanılarak ortaya 
konulması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma için, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yayılış gösteren H. turcicus 
türüne ait toplam dokuz populasyondan, 18 bireyle 15 farklı oligonükleotid kombinasyonu kullanılarak AFLP 
fragmentleri elde edilmiştir. Denatüre edici PAGE ile görüntülenen AFLP fragmentleri, homolog fragmentlerin 
jelde bulunup bulunmamasına göre değerlendirildi. Bireylerde bulunma durumları “1”, bulunmama durumları 
da “0” olarak kodlanarak veri matrisi oluşturulmuştur. AFLP verileri kullanılarak populasyonlara ait ikili 
genetik uzaklık değerleri hesaplanmıştır. Filogenetik analizler UPGMA, MP, BI yöntemleri kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. PCoA ve AMOVA testleri uygulanarak populasyonların gruplaşmaları araştırılmıştır. 
Bulgular: Çalışma sonucunda, toplamda 579 lokus çoğaltılmıştır. Bunlardan 144 tanesinin polimorfik, 
63 tanesinin ise parsimonik olarak bilgi verici olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar, populasyonların genetik 
yapılarının belirlenmesi için farklı yöntemlerle değerlendirilmiştir. Elde edilen genetik uzaklık verilerine göre 
populasyonlar arası genetik uzaklık değerleri 0.0976 ile 0.4056 arasında değişmektedir. En düşük genetik 
uzaklık değeri (0.0976) Güzelyalı ve Gökçeada populasyonları arasında gözlenirken, en yüksek değer ise Hatay 
ve Osmaniye populasyonları arasında (0.4056) görülmektedir. Yapılan filogenetik analizlerin sonuçlarında 
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(UPGMA, MP, BI) major farklılıkların görülmesinin yanında ortak olarak, H. turcicus türünün monofiletik, 
populasyonlarının ise politomik olduğu gözlenmiştir. Oluşturulan ağaçlar incelendiğinde populasyonlar arası 
genetik farklılaşmadan kaynaklanan anlamlı bir coğrafik yapılanma bulunmadığı görülmüştür. Aynı zamanda 
PCoA ve AMOVA analizleri sonucunda da moleküler olarak anlamlı bir gruplaşma olmadığı desteklenmiştir. 
UPGMA ve BI ağaçlarında Hatay dış grup olarak belirlenirken, MP analizi sonucunda Antalya dış grup olarak 
yerleşmiştir. Ancak diğer analiz sonuçlarına bakıldığında özellikle Hatay olmak üzere Osmaniye’nin de genetik 
olarak diğer populasyonlardan farklı oldukları görülmektedir. Gerek literatürdeki veriler gerekse bu çalışmanın 
bulguları dikkate alındığında Ege ve Akdeniz H. turcicus populasyonlarının kaba hatlarıyla coğrafik olarak 
ayrıldıkları ve muhtemel bir genetik farklılaşmaya sahip oldukları öngörülebilir. Sonuç: Tüm bu bulgular 
ışığında, daha güvenilir sonuçlar için populasyon sayısının tüm Türkiye H. turcicus populasyonlarını temsil 
edecek şekilde genişletilmesi ve AFLP primer çifti sayısının artırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemidactylus Turcicus, Populasyon Genetiği, AFLP, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi

Yazar Notu: Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
(CÜBAP) tarafından F 446 no’lu araştırma projesi olarak desteklenmiştir.
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SUDA ÇÖZÜNEN MONO- VE SANDVİÇ TİP FTALOSİYANİN MOLEKÜLLERİNİN AMES/
MİKROZOM MUTAJENİTE TESTLERİ

Efkan BAĞDA1, Esra BAĞDA2, Ebru YABAŞ3, Şahin YILDIRIM4, Hasan Emre YILMAZ1

1Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Sivas / Türkiye

2Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Sivas / Türkiye

3Cumhuriyet Üniversitesi, İmranlı MYO, Sivas / Türkiye

4Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sivas / Türkiye

ebagda@cumhuriyet.edu.tr

ID: 158 K: 157

Öz: Giriş: Artan endüstrileşme ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak günlük yaşantımızda farklı 
kökenden, çok sayıda kimyasal ajanla yoğun etkileşim halindeyiz. İnsan sağlığına, ekosisteme olan etkilerini 
tam olarak bilemediğimiz ve önemli bir kısmı sentetik olan bu kimyasalların mutajenitelerinin belirlenmesi 
her açıdan önemlidir. Farklı alanlarda, değişik amaçlarla kullanılan birçok kimyasalın mutajenik aktivitesinin 
tespitinde Ames testinin kullanışlığı farklı araştırmacılar tarafından birçok defa sınanmıştır. Sonuçlar, Ames 
testinin, farklı mutasyon tiplerinin kısa sürede ve düşük maliyetle çalışılmasına olanak sağladığı için kullanışlı 
olduğunu göstermiştir. Ames testi, in vitro mutasyonla oluşturulmuş “his-” (oksotrof) olan Salmonella 
typhimurium’un suşlarının çalışılan kimyasalla etkileşiminden sonra revert mutasyonla “his+” (prototrof) hale 
geri dönüşmesi temeline dayanır. Normal metabolik süreçlerde spontan mutasyonlarla revertant bakteriler 
gözlenmektedir. Araştırılan kimyasalın mutajenik etkisinden bahsetmek için kimyasal uygulaması sonucunda 
elde edilen revertant koloni sayısının spontan revertant sayısından anlamlı şekilde daha fazla olması gerekir. 
Son yıllarda sağlık alanlarında sandviç tipi yapıların kullanılma potansiyellerinin incelenmesi de ilgi 
çekmektedir. Pek çok biyolojik uygulamalarda önemli olan 1,3,4-oksadiazol türevleri özellikle antikanser, 
antibakteriyel, antifungal vb. gibi alanlarda ilgi görmektedir. Biyolojik olarak aktif bu iki grubun birleşmesiyle 
elde edilen yeni molekülün farklı uygulamalarından önce mutajenite özelliğinin belirlenmesi önemlidir. Amaç: 
Meme ve kemik kanseri hücre kültürleri ile yapılmış fotodinamik terapi çalışmaları, sandviç tipi ftalosiyanin 
molekülünün antikanser fotoduyarlaştırıcı ajan olarak fotodinamik terapilerde etkili olduğunu göstermiştir. 
Bu nedenle özellikle antikanser ve antimikrobiyal fotodinamik terapilerde kullanılması öngörülen sandviç 
tip ftalosiyanin ve monoftalosiyanin moleküllerinin tedavi amaçlı kullanılması için insan sağlığına yönelik 
olası zararlı etkilerinin araştırılması gerekmektedir. Bunun için Salmonella typhimurium’un TA 98 ve TA 
100 mutant suşları kullanılarak S9 mikrozom enzim karışımı varlığında ve yokluğunda mono ve sandviç tipi 
ftalosyanin moleküllerinin mutajenite kapasiteleri araştırılmalıdır. Böylelikle yeni molekülün olası mutajen 
potansiyeli gözlenerek sonraki çalışmalar ona göre şekillendirilebilecektir. Yöntem: Çalışmalar, stok 
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kültürlerinin hazırlanması, bakterilerin genetik özelliklerinin kontrol edilmesi ve Ames/Salmonella/Mikrozom 
Testinin uygulanması basamaklarından oluşturuldu. Deneyler S9’lu ve S9’suz olarak iki grup halinde ve her 
doz (uygulama) üçer kez tekrarla çalışıldı. Gerekli durumlarda testler tekrarlanarak sonuçların güvenirliği 
(tekrarlanabilirliği) artırıldı. Pozitif kontrol, çözücü kontrol ve spontan kontroller deneylere paralel olarak 
gerçekleştirildi. S9 yokluğunda; pozitif kontrol olarak TA 98 için 4-nitro-o-fenilendiamine, TA 100 için 
Sodyum azid, ve S9 fraksiyonu varlığında; TA 98 ve TA 100 suşları için pozitif mutajen olarak 2-Aminofloren 
kullanılmıştır. Negatif kontrol olarak ise çözücü DMSO ve spontan kontrol grupları kullanılmıştır. Bulgular: 
Elde edilen bulgular doğrultusunda, mono- ve sandviç tip ftalosiyanin moleküllerinin çalışılan derişimlerde, 
TA 98 ve TA 100 suşlarının her ikisinde de herhangi bir mutajenik etki göstermediği görüldü. Sonuç: Mono- 
ve sandviç tip ftalosiyanin moleküllerinin FDT’de terapötik ajan olarak kullanımı için umut vericidir. Ancak, 
Ames/Sallmonella/Mikrozom uygulaması mutajenite çalışmalarında bir basamak olup, ileri aşamalarda bu 
sonuçların ek yöntemlerle amaca uygun desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mutajenite, Salmonella Typhimurium, Ames Testi, Ftalosiyanin

Yazar Notu: Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
(CÜBAP) tarafından T-670 no’lu araştırma projesi olarak desteklenmiştir.
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KUDÜS’ÜN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARAFINDAN İSRAİL’İN BAŞKENTİ İLAN 
EDİLMESİNİN TÜRK YAZILI BASININDAKİ YANSIMALARI

Mehmet Gökhan GENEL

Yalova Üniversitesi,  Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Bölümü, Yalova / Türkiye

gokhan.genel@gmail.com

ID: 169 K: 163

Öz: Giriş: Filistin meselesi dünya kamuoyunu en çok meşgul eden sorunlar arasında yer almaktadır. Binlerce 
yıldır Filistinlilerin anayurdu olan bu coğrafya geçtiğimiz yüzyıldan bu yana İsrail’in işgal girişimleri ve 
nihayetinde bu topraklarda bir devlet kurması neticesinde dünya gündemine oturmuştur. Bu meselenin uzun 
yıllardır uluslararası arenada çözümsüz kalması ve asimetrik güç kullanan İsrail’in bölgede uyguladığı şiddet 
neticesinde Filistin’de sayısız can kaybına ve trajik olaylara sebebiyet vermiştir. Filistin meselesi, Birinci 
Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nin Batılı devletler tarafından Arap coğrafyasındaki topraklarından 
çıkarılma girişimi olarak başlamıştır. Bir başka ifade ile Birinci Dünya Savaşı esnasında Osmanlı’nın 
Ortadoğu’daki toprakları İngiltere ve Fransa arasında 1916’da gizlice imzalanan Sykes-Picot anlaşması ile 
paylaşılmış ve hemen akabinde1917’de hayata geçirilen Balfour Deklerasyonu ile de Yahudileri Filistin 
topraklarına yerleştirmenin önü açılmıştır. Osmanlı’dan kopartılan ve Yahudilerce tarihi ve dini bir tez olarak 
ortaya atılan “vaat edilmiş topraklar” 1948 yılına kadar İngiliz manda yönetiminde kalmıştır. İkinci Dünya 
Savaşı sonrası dünyanın etkili gücü olmaya başlayan ABD bölgede İngiltere’nin yerini alarak Filistin 
meselesinin ana aktörlerinden biri olmuştur. Nihayetinden Batılı devletlerin desteği ile 1948’de Filistin 
topraklarında İsrail devletinin kurulması bölgedeki sorunların daha da derinleşmesine ve netice itibari ile Arap-
İsrail savaşlarının patlak vermesine neden olmuştur. İsrail’in kurulmasından sonra toprak dağılımı tedrici 
olarak İsrail’in lehine ve Filistin’in aleyhine yol açacak şekilde şekillenmiş ve İsrail adeta bir işgalci devlet 
görünümü sergilemiştir. Diğer yandan Filistin meselesi özelinde Kudüs şehri sembolik bir değere sahiptir. Zira 
Kudüs bir şehrin adı olmaktan çok anlamlar içermektedir. Bu şehir üç semavi din olan İslamiyet, Hristiyanlık 
ve Yahudiliğin kutsal kentidir. İslamiyet açısından önemi ise Kudüs’ün Müslümanların ilk kıblesi olmasından 
ileri gelmektedir. İşte bu bağlamda Filistin’in 2017 sonunda dünya kamuoyunun gündemine yerleşmesi ise 
ABD Başkanı Donald Trump’un 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi neticesinde olmuştur. 
ABD’nin aldığı bu karar başta Türkiye olmak üzere, Papa’nın dahil olduğu Hristiyan aleminde ve uluslararası 
kamuoyunda infiale neden olmuştur. ABD’nin aldığı bu olumsuz karara karşısında Türkiye İslam ülkelerinin 
liderlerine bir çağrıda bulunarak Kudüs meselesini görüşmek üzere İstanbul’da olağanüstü toplantıya 
çağırmıştır. Türkiye’nin dönem başkanlığı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kapsamında 13 Aralık 2017’de 
yapılan Kudüs toplantısına teşkilata üye olan 48 ülkeden devlet başkanı/cumhurbaşkanı/kral, başbakan, meclis 
başkanı ve temsilciler nezdinde katılım olmuştur. Ancak teşkilata üye olan 8 ülkeden herhangi bir katılım 
olmamıştır. Zirve sonrasında yapılan açıklamada Trump’ın kararı yok hükmünde sayılmış ve oybirliği ile 
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Doğu Kudüs Filistin devletinin başkenti ilan edilmiştir. Yine aynı şekilde sonuç bildirisinde, uluslararası 
topluma Doğu Kudüs’ü Filistin’in işgal altındaki başkenti olarak tanıma çağrısı da yapılmıştır. Amaç: Bu 
bağlamda çalışmanın amacı ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin ardından bu meselenin 
Türkiye’yi de çok yakından ilgilendirmesi ve taraf olması hasebiyle Türk yazılı basınının konuyu ne şekilde 
gördüğü ve bu meseleyi nasıl değerlendirdiğini araştırmaya yöneliktir. Çalışma farklı ideolojik görüş sergileyen 
11 gazete üzerinden şekillendirilmiştir. Kapsam/ Sınırlılıklar: Çalışma kapsamında Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Kudüs’ü başkent ilan ettiği 6 Aralık 2017’nin bir gün sonrasındaki tarih olan 7 Aralık 2017 
alınmıştır. Yöntem: Cumhuriyet, Hürriyet, Birgün, Akit, Sabah, Sözcü, Ortadoğu, Star, Milliyet, Habertürk, 
Millî Gazete’nin birinci sayfaları Van Dijk’ın Eleştirel Söylem Analizi modeline göre incelenmiştir. Bulgular: 
Araştırmada gazetelerin 7 Aralık 2017 nüshalarına bakıldığında Cumhuriyet’in haberi “Trump’a Küresel 
Öfke” başlığıyla verdiği görülmektedir. Haberin içeriğinde Cumhuriyet, “İsrail-Filistin çatışmasının en merkezi 
sorunlarından birini oluşturan, üç din için de kutsal olan Kudüs, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıyarak büyükelçilik binasını buraya taşımak istemesiyle bir kez daha gündemde” 
ifadelerine yer vermiştir. Bir diğer gazete Hürriyet ise, “Kudüs Depremi” başlığıyla verdiği haberde, “ABD 
Başkanı Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararından geri adım atmadı. Erdoğan, İslam 
ülkelerini acil zirveye çağırdı. Rusya ve Batı dünyasının tepki gösterdiği kararı Papa da eleştirdi.” şeklinde 
aktarmıştır. Birgün gazetesi kararı “Bayıldığınız Trump’ın hedefinde Filistin var!” başlığıyla vermiştir ve 
haberin içeriğinde, “Erdoğan’ın iyi ilişkiler geliştirmeye çalıştığı, ABD’de mağdur gibi gördüğü Trump, 
Ortadoğu’yu yangın yerine çevirecek adımı attı. Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı, bölgede 
çatışmaların fitilini ateşledi” ifadelerine yer vermiştir. Yeni Akit gazetesi gelişmeleri, “Kudüs Filistin’in 
Başkentidir” manşetiyle vererek haberi Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapma girişimlerine bütün İslam dünyasından 
tepki yağıyor. Müslümanlar sokaklara çıkarak, ‘Kudüs Filistin’in başkentidir’ diye haykırdı. Siyasiler, STK 
temsilcileri ve vatandaşlar, ‘Gün Kudüs’e sahip çıkma günüdür’ dediler” şeklinde aktarmıştır.Sabah gazetesi 
gelişmeleri, “Trump Kudüs’te Ateşle Oynadı” manşetiyle vermiştir ve haberde, “ABD Başkanı, Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti kabul ederek işgale ortak oldu. Dünya skandal kararı ‘yok’ hükmünde saydı. En sert tepki 
Filistin’den geldi: Sonsuz savaşlara yol açacak” şeklinde aktarmıştır. Sözcü ise “Ateşe Benzin Döktü” başlığıyla 
verdiği haberde, “Üç dinin kutsalı Kudüs’le ilgili karara öfke büyük. Türkiye başta olmak üzere İslam dünyası 
ve bazı Hristiyan ülkeler de karara tepkili” ifadelerine yer vermiştir. Ortadoğu gazetesi, “Trump İslam’a Savaş 
Açtı Dünya Ayakta” başlığıyla verdiği haberde “Türkiye, İngiltere, Avrupa Birliği, Fransa, İsveç, Suudi 
Arabistan, Fas, Irak, Suriye, Tunus, Katar gibi ülkeler açık bir şekilde ABD’nin karşısında pozisyon aldı” 
şeklinde açıklamada bulunmuştur.Star gazetesi “Kudüs Öfkesi” başlığıyla verdiği haberde, “ABD Başkanı 
Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etme kararı Filistin ve Türkiye başta olmak üzere İslam dünyasını 
ayağa kaldırdı. Provokatif adıma Batılı ülkeler ile Hristiyan alemi de tepki gösterdi” şeklinde aktarmıştır. 
Milliyet gazetesi ABD’nin Kudüs kararını, “Dünya Ayakta” başlığıyla vermiştir. Haberin detayında ise, “ABD 
Başkanı Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı. Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı olağanüstü 
zirveye çağırdı. Tüm dünya ülkeleri Trump’ın kararı için sert açıklamalarda bulundu” ifadelerine yer vermiştir.
Habertürkgazetesi gelişmeleri, “Çatışmayı Tetikler” başlığıyla vermiştir. Haberde, “ABD Başkanı Trump, 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı; dünya ayağa kalktı. Ankara: ‘Karar sorumsuzca, reddediyor ve 
kınıyoruz’” ifadeleri yer almıştır. Milli Gazete ise Kudüs kararını, “Komutanı Hz. Muhammed Olan Ümmet 
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Asla Boyun Eğmez ‘ABD ve İsrail’e Karşı Atılacak Her Türlü Adımın Arkasındayız’” manşetiyle vermiştir. 
Haberde, “Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: ‘İslam Dünyasının dağınık haline bakıp elinizi 
ovuşturmayın. Moğol istilaları, Haçlı Seferleri, nasıl bertaraf edilmişse Arz-ı Mev’ud planını da boşa çıkarırız” 
şeklinde aktarmıştır. Sonuç: Çalışma sonucunda Türkiye’deki gazetelerin ABD’nin Kudüs’ü başkent ilan etme 
kararına tepkili olduğu görülmüştür. Özellikle muhafazakâr çizgide hareket eden Millî Gazete ve Yeni Akit 
gibi yayın organlarının kararı sert bir şekilde eleştirerek, ABD’ye karşı alınacak her türlü karara destek 
olacaklarını açık bir şekilde ifade etmişlerdir. Bununla birlikte özellikle muhalif bir çizgide yayıncılık 
yapmasıyla bilinen Birgün gazetesi haberlerinde Kudüs kararını eleştirmekle birlikte iktidar olan Ak Parti’ye 
de birtakım eleştiriler getirmiştir. Gazete özellikle Ak Parti iktidarının Trump’ı uzun süre desteklediğini iddia 
ederek alınan kararla birlikte Trump’ın herhangi bir masumiyetinin olmadığını da öne sürmüştür. Ele alınan 
manşetler perspektifinde Türk yazılı basınının Kudüs kararına önemli ölçüde tepki verdiği görülmektedir. 
Türkiye’nin Kudüs kararına yönelik sert tutumunun da Türk basınına yansıdığı dikkat çeken gazete haber 
içeriklerinde özellikle daha milliyetçi ve muhafazakâr çizgideki yayın organlarının yaşanan bu gelişmeye daha 
sert ve eleştirel tepkiler koydukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kudüs, Filistin, ABD, Donald Trump, İsrail, Türk Gazeteleri, İİT
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE İÇ MEKAN, RENK VE AYDINLATMA KAVRAMLARI 
ARACILIĞI İLE ÖĞRENME ORTAMI TASARIM BECERİSİ KAZANDIRMA 

Bengisu KOYUNCU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, İstanbul / Türkiye

bengisu.koyuncu@msgsu.edu.tr

ID: 173 K: 164

Öz: Giriş: Mekan kavramı ‘kevn’ yani ‘olmak’ kökünden türemiş bir kelimedir ve “olmak, oluşmak, var 
olmak ve ortaya çıkmak” anlamlarını taşır. Mekan insan tarafından inşa edilmiş çevrenin temelini oluşturan, 
kesin sınırlarla tanımlanmamış, aynı zamanda dış dünya ile etkileşimimizi somut anlamda düzenleyen ve 
insan ilişkilerinin gereklerine göre tasarlanan, sınırları olan özellikle insanın barınma, korunma gibi birtakım 
içgüdüsel temel ihtiyaçlarına cevap veren bir yer olduğu şeklinde açıklanabilir.  Bu çalışmada iç mekan tasarımı 
Geştalt kuramına göre açıklanmaya çalışılmıştır. Geştalt kuramı bütünün içerisinde bulunan parçaların ayrı ayrı 
algılanması değil, parçaların birbiriyle olan ilişkilerine dayanan birlikteliklerinin nasıl algılandığı ile ilgilidir. 
Geştalt Kuramcılara göre kullanılan mekanın (uyarıcının) rengi, ışığı, boyutu, büyüklüğü (geniş-dar, yüksek-
alçak), formu-biçimi (köşeli-yuvarlak), dokusu (sert-yumuşak), konumu, yönü, fonksiyonu vb. durumlar 
görsel algıyı etkiler. Görsel algının bu özelliklerine göre çocuğun hangi yaşlarda neyi öncelikle algıladığının 
bilinmesi ve mekanın buna uygun tasarlanması, çevresiyle daha kolay iletişime girmesini sağlayarak 
öğrenme sürecine daha etkin katılacağı şeklinde açıklanabilir. Araştırmalar, çocukların mekansal algılarının, 
yetişkinlerin mekansal algılarından farklı olduğunu; bu nedenle öğrencilere yaşadıkları alanı tasarlama fırsatı 
verilmelidir. Böylelikle hem öğrenme alanı kendi algısına göre tasarlar, hem de öğrenme alanını benimser. Bu 
yolla etkili öğrenme sürecini oluşturur ve öğrenmeye yönelik ortam oluşturma farkındalığı kazanır. Amaç: Bu 
çalışmada, ilkokul 2.,3.,4. sınıfa devam eden öğrencilerin renk, iç mekan ilkeleri ve aydınlatma kavramlarını 
temele alarak öğrenme ortamı tasarımı becerisi kazanma düzeylerini belirlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam:Bu 
çalışmanın bütünü Türkiye’nin tüm bölgelerini temsil edecek 18 ilin 84 ilkokulunu kapsayan 3 yıllık bir süreci 
içeren deneysel bir araştırmadır. Sınırlılık:Bu çalışmada araştırmanın grubunun büyük olması, öğrenme 
ortamı tasarımının farklı boyutlarını da içerdiğinden, araştırmanın küçük bir bölümünü sunulmuştur. Yöntem: 
Araştırmanın mevcut bulgularını içeren bölüm karma yönteme göre tasarlanmıştır. Çalışma grubunu 2016-2017 
eğitim-öğretim yılında Erzurum, İzmir, İstanbul Kayseri il merkezlerindeki 18 ilkokulun 2.,3. ve 4. sınıflarına 
devam eden 8200 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu DYO Firması ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak 
hazırladığı ve imzaladığı protokole göre belirlenmiştir. Her sınıf düzeyini temsil edecek 3 öğrencinin çizdiği 
resim random yoluyla belirlenmiş ve toplam 162 öğrenci resmi incelenmiştir. Çalışmanın uygulaması, MSGSU 
eğitim bilimleri bölümü ile iç mimarlık bölümü uzmanlarının disiplinler arası çalışması ile “öğrenmeye değer 
programı” oluşturulmuştur. Bu program, ilkokul görsel sanatlar dersi öğretim programı ile birlikte Matematik, 
Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri öğretim programlarının ilgili kazanımlarıyla ve 
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içeriğiyle örüntülenmiştir. İlkokul programı sarmal ve tematik bir yaklaşımla hazırlandığından tüm derslerin 
içerik ve kazanımları birbirini desteklemektedir. Program sınıf düzeylerine uygun olacak biçimde renk, mekan, 
aydınlatma kavram ve temel uygulama ilkelerini içermiştir. Bu içeriği uygulayacak “eğitici eğitimi modülü” 
hazırlanmıştır. Araştırmanın pilot uygulaması için eğitici eğitimi yapılmış görsel sanatlar öğretmenleri 
aracılığıyla 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kocaeli ili Dilovası ilçesi Hacı Seyit Taşan İlkokulu’nda 
gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan planlamaya uygun olarak toplam 8 şubede 232 öğrenciye uygulanmıştır. Sınıf 
öğretmenleri için hazırlanmış olan Eğitimci Değerlendirme Formu aracılığıyla öğrenci eğitimini izleyen 
öğretmenler; eğitim içeriğini, kullanılan dili, sunum ve görsel materyalleri değerlendirmişler, ayrıca eğitimlerin 
öğrencilerinin yaş ve zihinsel gelişimlerine uygunluğu hakkında görüşlerini paylaşmışlardır. Bu görüşlere 
dayalı olarak program ve modül yeniden gözden geçirilip, düzenlenmiştir. Araştırmanın alan uygulaması 2016-
2017 eğitim öğretim yıllarında belirlenen il ve il merkezindeki okullara uygulanmıştır. Uygulama sonucunda 
öğrencilerden öğrendiklerini gösteren iç mekan tasarım resmi (okul ya da ev/oda) çizmeleri istenmiştir. 
Çizimlerin değerlendirilmesi hazırlanan dereceli puanlama ölçeği vasıtasıyla yapılmıştır. Bulgular: İç mekan 
tasarım ilkelerinin tamamını 3. ve 4. sınıfa devam eden öğrenciler çizimlerine daha etkin yansıtmışlardır. 
İlkokulun 2.,3.,4. sınıf düzeyine devam eden öğrencilerin %80’ni ana ve ara renkleri çizimlerinde doğru olarak 
kullanmışlardır. İç mekan tasarımında uygun renk özeliklerini 3. ve 4. sınıfa giden öğrenciler çizimlerinde 
daha etkili kullanmışlardır. Sonuç: Öğrencilerin iç mekan, renk ve aydınlatma ilkelerini yaptıkları resimlere 
yansıttıkları görülmüştür. Renk ve mekan kavramlarının öğrenme oranı, aydınlatma kavramına oranla daha 
yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Renk, Mekan, Aydınlatma, İç Mekan Tasarımı
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TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM 
UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ

Naci Tolga SARUÇ1, Çiğdem Börke TUNALI2, Işıl AYAS3

1-2-3 İstanbul Üniversitesi, Merkez Kampüs, İktisat Fakültesi, Beyazıt, İstanbul / Türkiye 

tolgasaruc@hotmail.com, cbtunali@istanbul.edu.tr,  iyeter@sakarya.edu.tr

ID: 137 K: 146

Öz: Giriş: Özellikle son yıllarda gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde, kamusal emeklilik 
sistemlerinden, bireysel emeklilik sistemlerine doğru bir yönelim söz konusudur (Yildiz vd., 2016: 159). Bu 
durumun temel nedeni, toplam nüfus içinde yaşlı nüfusun giderek artmasıyla birlikte, genç nesilden yaşlı 
nesle yapılan transferlere dayanan kamusal emeklilik sisteminin sürdürülebilme olasılığının her geçen gün 
azalmasıdır (Bongaarts, 2004: 1). Dünya Bankası 1994 yılında yayımladığı “Yaşlılık Krizinin Önlenmesi 
Yaşlıları Korumaya ve Büyümeyi Teşvik Etmeye Yönelik Politikalar” (Averting the Old Age Crisis Policies 
to Protect the Old and Promote Growth)” başlıklı raporunda üç farklı finansman planını içeren karma bir 
emeklilik sistemi önerisinde bulunmuştur (World Bank, 1994: 8-10). Bu finansman planları (World Bank, 
1994: 8, 9): tüm ülkelerde bütün çalışanları kapsayan, zorunlu ve esas itibarıyla katkı temelli olmayan 
kaynaktan kesintiye dayanan emeklilik planı; çalışanların zorunlu olarak katkıda bulunduğu ve yaptıkları 
katkı oranında pay aldıkları mesleki emeklilik planı ve tamamen bireysel tasarruflara dayanan, çalışanların 
gençken yaptıkları tasarruflarla emeklilik dönemindeki gelirlerini desteklediği bireysel emeklilik planlarıdır. 
Bu doğrultuda 1990’lı yılların başından itibaren günümüze kadar gelen süreçte bireysel emeklilik planlarının 
öneminin giderek arttığı belirtilebilir.  Dünyadaki uygulamalara paralel bir biçimde Türkiye’de de emeklilik 
sistemi temel olarak, çalışanların zorunlu olarak katıldıkları ve devlet tarafından yönetilen kamusal emeklilik 
sistemine dayanmaktadır (Apak ve Taşcıyan, 2010: 123). Ülkemizde Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi’nin oluşumu; 2001 yılında yürürlüğe giren 4632 sayılı Kanunla birlikte gerçekleşmiştir (Sezgin ve 
Yıldırım, 2015: 130). Diğer ülkelerdeki uygulamalara benzer şekilde Türkiye’de de, bireysel emeklilik sistemine 
katılımı arttırmak üzere bir takım vergisel teşvikler uygulamaya konulmuştur. Ancak söz konusu vergisel 
teşviklerin bireysel emeklilik sistemine katılımı istenilen düzeyde arttıramaması daha kapsamlı teşvikleri 
gündeme getirmiş ve 2012 yılında yürürlüğe giren 6327 sayılı Kanunla bireysel emekliliğe yönelik vergisel 
teşviklerde bir takım değişiklikler yapılmıştır (Rakıcı ve Ela, 2016: 98). 2016 yılında ise; bireysel emeklilik 
sisteminde tekrar değişikliğe gidilerek, 6740 sayılı Kanunla “Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik 
planına dâhil edilmesi” başlığı 4632 sayılı Kanuna eklenmiştir (Rakıcı ve Ela, 2016: 106). Hiç şüphesiz 4632 
sayılı Kanuna eklenen bu maddenin etkinliği, bireylerin söz konusu değişikliğe karşı gösterdiği tepkiye bağlı 
olacaktır. Davranışsal iktisadın öngörüleri doğrultusunda tasarrufların arttırılması amacıyla varsayılan seçenek 
olarak bireysel emekliliğe otomatik katılım birçok ülkede yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu çerçevede, 
otomatik bireysel emeklilik sisteminin uygulamaya konulmasının ardından, bireylerin sistemde kalıp 
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kalmamaya ilişkin kararlarının ve bu kararlarının arkasında yatan etkenlerin belirlenmesi, sistemin başarısının 
değerlendirilmesi ve gelecekte bireysel emekliliğe yönelik olarak daha etkin politikaların uygulanmasına 
katkı sağlayacaktır. Amaç: Bu çalışma, bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılımın uygulamaya 
konulmasının ardından, bireylerin söz konusu uygulamaya ilişkin tepkilerinin ve bu tepkilerin arkasında yatan 
etkenlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Bu çalışma, İstanbul ve Sakarya illerinde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini İstanbul ve Sakarya’daki iki kamu üniversitesinin akademik ve 
idari çalışanlarından tesadüfi olarak seçilen 171 katılımcı oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Çalışma maliyet ve 
zaman kısıtı göz önünde bulundurularak İstanbul ve Sakarya’daki iki kamu üniversitesiyle sınırlı tutulmuştur. 
Yöntem: Çalışmada çoktan seçmeli ve açık uçlu olmak üzere 20 sorunun bulunduğu bir anket kullanılmıştır. 
Çalışmanın katılımcıları tesadüfi olarak seçilmiştir. Çalışmaya 171 birey katılmıştır. Anket sonucunda elde 
edilen bulgular betimleyici istatistikler aracılığıyla analiz edilmiştir. Bulgular: Anket çalışmasına katılanların 
%43’ünün kadın, %57’sinin ise; erkek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların ayrıca %65’inin evli olduğu 
belirlenmiştir. Eğitim düzeyi incelendiğinde, katılımcıların büyük bir kısmının üniversite mezuniyetine (%48)  
sahip olduğu görülmektedir. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %72’sinin otomatik katılım sisteminden 
ayrıldığı tespit edilmiştir. Ankete katılanların yaklaşık olarak yarıya yakını (%44) bireysel emeklilik sisteminin 
tasarruf yapma imkânlarını arttırmadığı ifade etmiştir. Katılımcılara göre, gelir düzeyinin düşük olması bireysel 
emekliliğe katılımı engelleyen en önemli etkendir. Sonuç: Dünya nüfusu içinde yaşlı nüfusun giderek artması, 
kamusal emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilemiş ve bireysel emeklilik sisteminin 
gündeme gelmesine yol açmıştır. Bu doğrultuda, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde bireylerin 
bireysel emeklilik sistemine katılımını arttırmak ve sistemin daha etkin bir şekilde işlemesini sağlamak üzere 
çeşitli teşvik uygulamalarına başvurulmuştur. Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin oluşumu, 2001 yılında 
yürürlüğe giren 4632 sayılı Kanunla birlikte gerçekleşmiştir. Bu Kanunun ardından, bireysel emeklilik sistemine 
katılımı arttırmak üzere çeşitli teşvik uygulamalarına başvurulmuş ve 2016 yılında da 4632 sayılı Kanunda 
“Çalışanların bir emeklilik planına otomatik olarak dâhil edilmesi”ne yönelik bir düzenleme yapılmıştır. Söz 
konusu düzenleme 2017 yılında uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmada, bireylerin söz konusu uygulama 
sonrasında bireysel emeklilik sisteminde kalıp kalmadıkları ve aldıkları kararın arkasında yatan etkenler 
incelenmiştir. Çalışma sonucunda katılımcıların büyük bir kısmının otomatik katılım sisteminden ayrıldığı, 
bireysel emeklilik sistemini tasarruflarını arttıran bir yatırım aracı olarak görmedikleri ve sistemden ayrılmaya 
neden olan en önemli etkenin düşük gelir düzeyi olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Planı, Türkiye 
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Öz: Giriş: Kamu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla devlet tarafından üretilen mallara tam kamusal mallar 
denir. Bir mal ya da hizmetin tam kamusal mal ve hizmet sayılabilmesi için tüketiminde rekabet olmaması ve 
tüketiminden kimsenin dışlanamaması gerekmektedir. Bu iki özellikten en az birinde sapma gerçekleşirse yarı 
kamusal ve mal hizmet kavramı ortaya çıkmaktadır. Yarı kamusal mal hizmetler faydasının bir kısmı birimlere 
bölünebilen, fiyatlandırılabilen, faydasından bazı birimlerin dışlanabildiği mal ve hizmetlerdir. Sağlık hizmetleri 
de yarı kamusal mal ve hizmet kategorisine girmektedir. Kamu harcamaları sınıflandırmasında üretime katkı 
yapan harcamalara kalkınma carileri denilmektedir. Kalkınma carisi olarak görülen sağlık harcamalarının uzun 
vadede beşeri sermayenin gelişmesine de oldukça önemli etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinin 
kalitesinin artması uzun vadede ekonomik kalkınmayı olumlu yönde etkilemektedir.  Sağlık hizmetlerinden 
memnuniyet düzeyi de hizmet kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi; 
muayene öncesi hizmetler (randevu almada zorluk, kayıt işlemleri vs.), hekimlik hizmetleri (hekimin muayene 
sırasında hastayı bilgilendirmesi, zamanında gelmesi, güler yüzlü davranması vs.), tetkik hizmetlerini 
(laboratuvarda sıra bekleme, test sonuçlarına güven düzeyi vs.) kapsamaktadır.  Bu doğrultuda Sakarya’da sağlık 
hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin düzeyi belirlenerek, özel hastane ve devlet hastanelerinin karşılaştırılması 
yapılacak hastane ve doktor tercihinde etkili olan faktörler ortaya konulacaktır. Sağlık hizmetlerinde var olan 
sorunların belirlenip uzun vadede hizmet kalitesinin arttırılması için yapılması gerekenlerin tespiti açısından 
oldukça önemlidir.  Amaç: Bu araştırma Sakarya’daki verilen sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin 
belirlenmesi ve var olan sorunların tespiti amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini 
Sakarya da ikamet eden vatandaşlar oluşmaktadır. Örneklemini ise kolayda örneklem tekniği ile araştırmaya 
gönüllü olarak katılan 291 kişi oluşturmaktadır. Araştırma 2016 yılının Ekim-Aralık ayları arasında yapılmıştır.  
Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, Sakarya merkez ilçelerde yapılmış, köy ve 
kırsal alanda anket yapılmamıştır. Yöntem: Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Ankette özel ve devlet 
hastanelerinden memnuniyeti ölçmek için muayene öncesi hizmetler, hekimlik hizmetleri ve tetkik hizmetlerine 
yönelik 23 maddede oluşan 5’li likert ölçek kullanılmıştır. Bununla birlikte demografik özellikleri, doktor ve 
hastane tercihini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde 
olasılığa dayalı olmayan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 291 kişi katılmıştır. Elde edilen 
veriler SPSS 22 programı ile analiz edilmiş, güvenirlik sağlanmıştır. Devlet hastanesi ölçeği için hesaplanan 
Cronbach’s Alpha katsayısı 0,855, özel hastane ölçeği için hesaplanan Cronbach’s Alpha katsayısı 0,881’dir. 
Araştırmada frekans analizi yapılmıştır.  Bulgular: Katılımcıların demografik özelliklerine bakıldığında 
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cinsiyet dağılımının eşit olduğu tespit edilmiştir. Yaş ortalaması 37’dir. Eğitim durumuna bakıldığında % 22’si 
ilköğretim, % 33’ü lise,% 40 ise Üniversite mezunudur. Çoğunluğun evli olduğu görülen katılımcıların % 
32’si 1501-2500 TL arasında gelire sahiptir.  Sosyal güvence açısından bakıldığında % 67’si SGK çalışan, % 
19’u SGK emekli, % 5’i Özel sağlık sigortası ve % 9’luk kısmın ise sosyal güvencesi yoktur. Tercih ettikleri 
sağlık hizmeti açısından bakıldığında % 38’i sadece devlet hastaneleri, % 16’sı sadece özel hastaneler, % 46’ı 
her ikisini de tercih etmektedir. Memnuniyet düzeyinin 1’den 5’e doğru arttığı ölçekte;  devlet hastaneleri 
için muayene öncesi hizmetlerden duyulan memnuniyet ortalaması 3, hekimlik hizmetlerinden duyulan 
memnuniyet ortalaması 3,30, tetkik hizmetlerin duyulan memnuniyet ortalaması ise 2,97’dir. Özel hastaneler 
için muayene öncesi hizmetlerden memnuniyet ortalaması 3,64,  özel hekimlik hizmetlerinden memnuniyet 
ortalaması ise 3,70, özel tetkik hizmetlerinden duyulan memnuniyet ortalaması ise 3,47’dir. Genel memnuniyet 
düzeyi 10 üzerinden bakıldığında ise devlet hastanelerinde 5,88, özel hastanelerde 7,27’dir. Hastane tercihini 
etkileyen ilk üç faktör; doktor tercihi, hastanenin konumu ve teknolojik yeterliliktir. Doktor tercihini etkileyen 
ilk üç faktör ise doktorun uzman olması, mesleki tecrübe, tavsiye edilmesidir. Sonuç: Çalışma sonunda 
Sakarya’da sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin devlet hastanelerinde özel hastanelere göre daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Devlet hastanelerinin kendi bünyesinde bakıldığında en düşük memnuniyet düzeyi 
tetkik hizmetlerinde iken en yüksek memnuniyet düzeyi ise hekimlik hizmetlerindedir. Özel hastaneler için 
bakıldığında en çok muayene öncesi hizmetlerden memnuniyet duyulmaktadır. En düşük memnuniyet düzeyi 
ise yine tetkik hizmetlerinde gerçekleşmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmeti, Yarı Kamusal Mal, Memnuniyet
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Öz: Giriş: Türkiye’nin 2016 yılı itibariyle 278,4 milyar kWh olan elektrik enerjisi ihtiyacının 2023 yılı 
içerisinde yaklaşık 500 milyar kWh’a çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu durum Türkiye’nin, 2023 yılına kadar 
elektrik üretiminde özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının payını arttırmasını gerekli kılmaktadır. Ancak 
sahip olunan mali kaynakların ve zamanın yetersizliği, Türkiye’nin 500 milyar kWh olması beklenen elektrik 
enerjisi ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynakları vasıtasıyla karşılayabilmesi için gerekli olan yatırımları 
yapmasını olanaksız hale getirmektedir. İşte tam da bu noktada nükleer enerji santralleri devreye girmektedir. 
Zira Türkiye 2023 yılı içerisinde 500 milyar kWh olacağı öngörülen elektrik enerjisi ihtiyacının 80 milyar 
kWh’lık kısmını, Akkuyu ve Sinop’ta kurulacak nükleer enerji santrallerinde üretmeyi planlamaktadır. Diğer 
enerji türleri ile karşılaştırıldığında nükleer enerji kullanımının çok önemli avantajlara sahip olduğu söylenebilir. 
Üretim sürecinin düşük maliyetlerle gerçekleştirilmesi, uzun süreli işletme ömürlerinin bulunması ve yakıt 
fiyatlarının yaşanan dalgalanmalardan etkilenmemesi, nükleer enerjinin avantajları olarak sıralanabilir. Bu 
avantajlarının yanı sıra, nükleer enerji kullanımının devletlerin gücüne ve dolayısıyla dış politik kapasitelerine 
katkı yaptığı da iddia edilebilir. Üzerinde genel bir fikir birliğine varılamamasına rağmen bir aktörün bir 
başka aktöre aksi takdirde yapmak istemeyeceği şeyleri yaptırabilme kabiliyeti olarak tanımlanabilecek güç, 
devletlerin dış politika alanındaki etkinliklerini belirleyen en önemli faktördür. Nitekim farklı alanlardaki 
yeteneklerin bileşiminden oluşan güç açısından daha fazla birikime sahip olan devletler, diğer devletlerin 
düşünce ve eylemlerini kendi amaçları doğrultusunda etkileyerek dış politik hedeflerine daha kolay bir şekilde 
ulaşabilmektedirler. Günümüz dünyasında devletlerin sanayi üretimine dayalı ekonomik kapasitelerinin 
artması ya da azalması, onların sahip olduğu değişken nitelikteki diğer güç bileşenleri ve dolayısıyla dış 
politik etkinlikleri üzerinde belirleyici bir etki meydana getirmektedir. Daha açık bir ifadeyle modern dönemde 
devletlerin ekonomik kapasitelerinin artması, onların askeri yetenekleri ve teknoloji düzeyleri gibi sahip 
oldukları değişebilir nitelikteki güç bileşenlerinin gelişmesine, tam tersine devletlerin ekonomik kapasitelerinin 
azalması, onların askeri yetenekleri ve teknoloji düzeyleri gibi sahip oldukları değişebilir nitelikteki güç 
bileşenlerinin gerilemesine sebebiyet vermektedir. Bu bağlamda devletlerin ekonomik kapasiteleri, onların dış 
politik etkinlikleri üzerinde belirleyici bir etki meydana getirmektedir. Bu sebeple ekonomik kapasite gücün 
en önemli bileşenidir. Türkiye’nin ekonomik açıdan büyümesi ve bu büyümenin süreklilik kazanması önemli 
ölçüde enerji tedarikinden kaynaklanan cari açığını azaltmasına bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında, elektrik 
enerjisi üretmek için nükleer enerji santralleri kurma girişimi, Türkiye’nin enerji temininden kaynaklanan cari 
açığının azalması sonucunu beraberinde getirecektir. Bu azalma ise Türkiye’nin güç düzeyinin artmasına ve 
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buna bağlı olarak dış politik amaçlarına daha kolay bir şekilde ulaşmasına yol açacaktır. Bu çerçevede çalışma, 
Türkiye’nin nükleer enerji atılımının Türk dış politikası üzerindeki olası etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. 
Çalışmada, Türkiye’nin nükleer enerji atılımının dış politik kapasitesine dikkate değer bir düzeyde katkı yapıp 
yapmayacağı sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışmanın hipotezi ise şu şekilde formüle edilmiştir: Türkiye’nin 
nükleer enerji atılımı, gücüne ve dolayısıyla dış politik kapasitesine dikkate değer bir düzeyde katkı yapacaktır. 
Çalışmada öncelikle dış politikada güç ve gücün önemi üzerinde durulacaktır. Ardından, Türkiye’nin enerji 
durumu ve geleceği tartışılacaktır. Son olarak, dış politikada güç ve gücün önemine ilişkin varsayımlar ışığında, 
Türkiye’nin nükleer enerji atılımının Türk dış politikası üzerindeki olası etkileri analiz edilecektir. Çalışmanın 
meydana getirilmesinde literatür taramasından yararlanılmıştır. Bu doğrultuda ele alınan konuya ilişkin geniş 
kapsamlı değerlendirmelerde bulunan kitaplara, makalelere ve diğer görsel ve işitsel materyallere ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Ancak bazı konularda birincil kaynakların tamamına ulaşmak mümkün olamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Nükleer Enerji, Güç ve Enerji
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Öz: Giriş: Pazarlama faaliyetleri genel tanımlamalara göre bir mal yada hizmetin satılması için gerçekleştirilen 
faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Klasik tanımlamada pazarlama süreci satış ile sonuçlanan, asıl amacı 
işletmenin kar etmesini sağlamak olan, müşterileri işletmeye ve markaya çekmeyi hedefleyen faaliyetler 
olarak değerlendirilmektedir. Ancak çağdaş yaklaşımla yapılacak bir tanımlamada tüketici davranışlarının 
geliştirilmesi tüketici algılarının sağlanması amaçları öne çıkmaktadır. Bu bakış açısıyla mal veya hizmetin 
satılmasından önce kullanıcıların ürüne yönelik tercih yapması için gerçekleştirilen faaliyetler pazarlamanın 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Malların pazarlamasında ortaya çıkan fiyat, dağıtım, tutundurma boyutları 
ile hizmet pazarlamasında ortaya çıkan insan, süreç ve fiziksel kanıt boyutları pazarlama karması elemanlarını 
oluşturmaktadır. Halk sağlığı hizmetleri, bireylerin hastalıklardan korunmasını sağlamak ve sağlık statülerinin 
bozulmasını engellemek için gerçekleştirilen faaliyetleri içermektedir. Halk sağlığı hizmetlerinin temel amacı 
bireyleri sağlığı bozan etkenlerden uzaklaştırarak doğru sağlık davranışları kazanmalarını sağlamaktır. Dar 
anlamda pazarlama faaliyetlerinin tanımının sadece hizmet veya malın satılması olarak değerlendirilmesi 
sağlık alanında reklamlar ve sağlık kurumlarına hasta çekme faaliyeti şeklinde yanlış bir değerlendirmeye 
sebep olmaktadır. Bu kapsamdaki faaliyetler yani sağlık hizmetlerinin satılmasını öngören faaliyetler 
ülkemizde mevzuata göre de yasaklanmıştır. Ancak sağlık hizmetleri faaliyetlerinin tanımını daha geniş 
anlamıyla ve bilimsel literatürün yorumlanarak yapılması pazarlamanın sadece mal veya hizmet satmaktan 
ibaret olmadığını hatta satışın pazarlamadaki son aşamalardan birini oluşturduğunu göstermektedir. Buna göre 
yapılan değerlendirmede asıl amacın halkın ulaşabileceği ve kullanabileceği ürünün oluşturulması, toplumun 
ürün hakkında bilgilendirilmesi, bireylerin zihninde olumlu algı yaratılması ve neticede sunulan ürünün 
kullanılmasının sağlanması pazarlamanın hedefidir. Bu bakış açısında ürünün satılması değil kullanılması 
ön plana çıkmaktadır. Halk sağlığı hizmetlerinin de kullanılabilmesi için uygulanan faaliyetler bu süreçleri 
içermektedir. Amaç: Bu araştırma, sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılmasında bir araç olarak değerlendirilmesi 
düşünülen sağlık hizmetleri pazarlamasına yönelik faaliyetlerin halk sağlığı hizmetlerinde kullanımına 
yönelik değerlendirme yapılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Araştırma, halk sağlığı hizmetlerinin 
sunumunda, uygulanan faaliyetlerin hizmet pazarlaması teorisine göre değerlendirilmesini içermektedir. Bu 
kapsamda, halk sağlığı hizmetleri bünyesinde sunulan hizmetlerde uygulanan yöntemler değerlendirilmiş, bu 
tekniklerin pazarlama bakış açısıyla yorumu yapılmıştır. Araştırma literatür taraması ile gerçekleştirilmiştir. 
Sınırlıklar: Araştırma literatür taraması ile sınırlı tutulmuştur. Mevcut uygulamaların değerlendirilmesinde 
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sağlık kurumlarındaki uygulamalara yönelik internet sitelerindeki ve yapılan yayınlardaki bilgiler kullanılmıştır. 
Araştırmaya özgü bir alan araştırması yapılmamıştır.  Yöntem: Araştırma literatür taramasına dayanmaktadır. 
Sağlık bakanlığının ve sağlık kurumlarının gerçekleştirdiği halk sağlığı faaliyetleri incelenmiş, bu faaliyetlerin 
pazarlama açısından değerlendirilmesi yapılmıştır.  Bulgular: Araştırma sonucunda, elde edilen bulgulara 
göre özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde yer alan, sağlığı koruma, sağlığın geliştirilmesi, 
hastalıkların önlenmesine yönelik faaliyetler, çevre sağlığı hizmetleri, aşılama, bağışıklama hizmetlerinin 
halka ulaştırılmasında pazarlama faaliyetlerinin veya pazarlama teorisi ile açıklanacak faaliyetlerin 
kullanıldığı tespit edilmiştir. Sonuç: Halk sağlığı hizmetleri kapsamda uygulanan kamu spotları, bilgilendirme 
amaçlı afişler, sağlık personeli tarafından yapılan bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri, hastanelerde ve aile 
hekimliği birimlerinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri sağlık hizmetlerinde pazarlama faaliyetleri olarak 
yorumlanabilmektedir. Sigarayı bırakma, aşılama, akılcı ilaç kullanımı, doğru beslenme, sağlık hizmetlerinden 
yararlanma, sağlık hizmeti sunumunda uygulanacak prosedürlerin halka tanıtılması için yapılan faaliyetler 
pazarlama sürecindeki tutundurma faaliyetlerini içermektedir. Sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılması 
dağıtım sürecini kapsamaktadır. Bununla birlikte hizmet pazarlamasında ortaya çıkan insan ve fiziksel kanıta 
yönelik süreçler sağlık eğitimi faaliyetlerinde ortaya çıkmaktadır. Halk sağlığı faaliyetleri örneğinde yapılan 
.çalışmada, sağlık hizmetleri pazarlaması faaliyetlerinin sağlık eğitimi temelinde bilgilendirme, güdüleme, 
ürüne yönelik algı ve bağlılık yaratma süreçlerini gerçekleştirmek için kullanılan temel araçlar içerisinde yer 
aldığı söylenebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmeti, Pazarlama, Halk Sağlığı
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Öz: Giriş: Sosyal politika kısaca devletin vatandaşların varlıklarını garanti altına almak için uyguladığı 
faaliyetleri içermektedir. Sosyal politika, tüm fertlerin refah ve mutluluğunu sağlayarak toplumun refah, 
barış, istikrar ve varlığının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla; bireylerin sahip olmaları gereken 
hayat standartlarının kabul edilebilir bir alt sınırını belirlemek, bu sınırın altına düşülmemesini garanti 
altına almak üzere gerekli sosyal, ekonomik, hukuki, idari düzenlemeleri yapmak olarak tanımlanmaktadır. 
Sosyal politikanın amacı, bireylerin ekonomik güçlerine bağlı olmaksızın eşitlik ve hakkaniyet içinde devlet 
imkanlarına ulaşmalarını, hizmetlerden yararlanmalarını, belirli bir asgari hayat standardına ulaşabilmelerini 
sağlamak ve bu asgari standartların altına düşmelerini engellemektir. Burada devlet toplumsal eşitliği, 
dezavantajlı grupların korunmasını, hakkaniyeti sağlamakla yükümlüdür. Devlet bu yükümlülüğü yerine 
getirirken ekonomik dengeyi de sağlamak durumundadır. Sağlık hizmetleri, yapısı gereği tüm halka bireylerin 
finansal gücüne bağlı olmaksızın sunulması zorunlu olan hizmetleri içermektedir. Sosyal devlet içerisinde 
sağlık hizmetlerinin tüm bireylere ihtiyaçları doğrultusunda eşitlik ve hakkaniyete uygun olarak sunulması 
zorunludur. Devlet sağlık hizmetlerinin sunulması için gerekli kaynağı vergiler yoluyla finanse ederken 
yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizliğin önüne geçilmesi için sosyal güvenlik hizmetlerini sunmaktadır. Bu 
süreçte bireyler primler yoluyla devleti ve birbirlerini finanse etmektedirler. Devler bu yapı içerisinde hizmet 
sunarken çeşitli kısıtlamalar da uygulamak zorunda kalmaktadır. Bu kısıtlamalar sosyal politika açısından 
değerlendirildiğinde sosyal politika ilkelerine uygun ve aykırı olan şartlar ortaya çıkabilmektedir. Amaç: Bu 
araştırma, sağlık hizmetlerinin finanse edilebilmesi ve toplumun sağlık hizmeti kullanımında karşılaşacağı 
finansal risklerin önlenmesi için yürütülen sosyal güvenlik hizmetlerinin sosyal boyutunun değerlendirilmesi 
için yapılmıştır. Kapsam: Araştırma, Türkiye’de uygulanan sosyal güvenlik hizmetlerinin ilgili mevzuata göre 
sosyal politika boyutunda değerlendirilmesini içermektedir. Sosyal politika boyutunda öne çıkan kapsayıcılık, 
korumacılık, toplumsal eşitlik, toplumsal barış, yaşam standartlarına dair güvence ilkeleri ile sosyal güvenlik 
hizmetleri değerlendirilmiştir. Bu amaçla sosyal güvenlik mevzuatında yer alan hizmet kullanımının önünü 
açan ve kullanımı sınırlayıcı maddeler değerlendirilmiştir. Araştırma literatür taraması ile gerçekleştirilmiştir. 
Sınırlıklar: Araştırma literatür taraması ile sınırlı tutulmuştur. Mevcut uygulamaların değerlendirilmesinde 
sosyal güvenlik mevzuatı temel alınmıştır. Örnek olay incelemeleri veya araştırmaya özgü bir alan araştırması 
yapılmamıştır.  Yöntem: Araştırma literatür taramasına dayanmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatı incelenerek 
sosyal politika ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmada elde edilen bulgulara göre 
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Türkiye’deki sosyal güvenlik hizmetlerinin sosyal devlet anlayışını öne çıkaracak nitelikte genel yapısıyla 
sosyal politika ilkelerine uygun olduğu söylenebilir. Sosyal güvenlik sisteminin tüm nüfusu kapsaması, sosyal 
güvenlik primlerinin gelir esasına dayanması, çalışanların yanı sıra işverenlerin de prim ödemeye dahil edilmesi, 
ödeme gücü olmayan vatandaşların primlerinin devlet tarafından ödenmesi, sunulan emeklilik güvencesi gibi 
unsurlar sosyal politika ilkelerindeki toplumsal eşitlik, asgari yaşam standartlarının sağlanması, hakkaniyet, 
toplumsal uzlaşı amaçlarının sağlandığını göstermektedir. Sonuç: Sağlık hizmetlerine yönelik uygulanan 
sınırlamalar, özellikle ilaç alımlarında yüksek fiyatlı ilaçlara, kronik hastalıkların tedavisindeki uygulamalara 
yönelik kısıtlamalar, emeklilikte uygulanan süreçlerin sınırlayıcı toplumsal dengeyi olumsuz etkileyen 
unsurlar olabileceği sonucuna varılmıştır. Sosyal güvenlik sisteminde gelire dayalı prim uygulamasının da 
ödeme aşamasında hakkaniyeti sağlamasının yanı sıra emeklilik döneminde verilen maaşında ödenen prime 
göre hesaplanmış olmasıyla eşitliği bozabilen bir unsur olduğu düşünülebilir. Bu aşamada devletin topluma 
hizmet sunmak için gelirleri ve giderlerini dengelemek ve bu dengenin istikrarını sağlamak yükümlülüğü 
vardır. Bu sebeple kısıtlamaların yapılması kaçınılmazdır. Ancak devlet bu kısıtlamaları yaparken sosyal 
politika ilkelerini de göz önünde bulundurmak durumundadır. Sosyal devletlerde bütün bu kısıtlamalar ve 
halkın hizmet kullanımını sağlamaya yönelik faaliyetlerin dengeli finanse edilebilmesi için devlet gelirlerinin 
yeterli olması, devletin vergiler dışında etkin kaynaklara sahip olması gerekmektedir. Bu gelirlerin ve devletin 
ekonomik gücünün de sosyal politika doğrultusundaki faaliyetlerde kilit rol oynadığı göz ardı dilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmeti, Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası
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Öz:Giriş: Atletizm diğer spor dalları gibi, insanın mükemmel yaratılış özellikleri ile var olmuştur. Bu 
fiziksel güzellik, anatomik yapı sayesinde atletizm dünyanın en popüler branşlarından biri olma özelliğini 
kazanmıştır. Atletizm sporunu zaman, mesafe ve yükseklik gibi unsurlar diğer spor dallarından ayırmıştır. 
Sınırlayıcı faktörler günden güne aşıldıkça, daha kısa zamanda daha uzağa ve daha fazla yüksekliğe ulaştıkça, 
yeni rekorlar kırılmakta ve atletizm dünyada daha cazip ve daha popüler hal almasını sağlamıştır. Bir çok 
olumlu sonuçların doğuran atletiz sporunu yapan kişilerin bu sporu yapmalarında etkili olan etkenleri 
belirlemek ve daha sonraki yapılacak geniş çalışmalar yapılmasında bir yol haritası oluşturacaktır. Amaç: 
Bu araştırmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde atletizm sporu yapan sporcuların atletizmi yapmalarında 
rol oynayan motivosyonel etkenleri belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın 
evrenini Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerinde atletizm sporu yapan kişiler oluşturmaktadır. 
Örneklemini ise bu öğrenciler arasından rastgele yöntemle seçilmiş 234 katılımcı oluşturmaktadır. Sınırlıklar: 
Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, küçükler ve yıldızlar 
kulüpler bölgesel kros liginin müsabakalarına katılan sporcular ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada 
27 maddeden oluşan 3’li likert ölçek ve katılımcıların demografik özelliklerinin ve tercih nedenlerini 
etkileyebilecek farklı değişkenlerin belirlenmesine yönelik bir anket kullanılmıştır. Katılımcıların tamamı 
rastgele yöntemle seçilmiştir. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluk kontrolünde Kolmogorov 
Smirnov testi kullanılmıştır. Normal dağılıma sahip değişkenlerin 2 bağımsız grup karşılaştırılmasında t-testi, 
İkiden fazla bağımsız grubun karşılaştırılmasında normal dağılıma sahip değişkenler için ANOVA ve Tukey 
çoklu karşılaştırma testleri,Ölçeklerin iç tutarlılığına Cronbach Alpha değerlerine bakılmış ve 0.84 olarak 
bulunmuştur. Tanıtıcı istatistik olarak frekans, yüzde ve ortalama, stdandart sapma değerleri verilmiştir. 
İstatistiksel analizler için SPSS 22 paket programı kullanılmış ve P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edilmiştir. Bulgular: Araştırma neticesinde ortaya çıkan bulgularda: atletizme yönlendirmede teşvik eden 
faktörler bakımından öne çıkanlar sırasıyla; antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri, arkadaşlar ve televizyon 
spor programları olmuştur. Atletizmden beklentiler bağlamında; sağlıklı olmak ve milli sporcu olmak ön planda 
olmak üzere fiziksel görünüm ile spordan para kazanma birer faktör olarak anlamlı bulunmuştur. Son olarak 
atletizmi seçme nedenleri sırasıyla başarı kazanmak, başarılı ve sağlıklı olmak, boş zamanları değerlendirme, 
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atletizmin olumlu katkısına inanma olarak ifade edilmiştir. Sonuç: Atletizmin uluslararası organizasyonlarında 
başarılı olmamız, ülkemizin temsili bizim için önemlidir. Ülkelerin bu tür organizasyonlarda başarılı olması 
alt yapıda yetişen sporcuların kalitesi ve gelişmişliği ile ilgilidir. Bu çalışma ile sporcuların atletizme 
yönlendirilmesinde rol oynayan motivasyonel etmenler değerlendirilerek hem spor bilimine hem de atletizme 
katkıda bulunma temel amaç olarak ifade edilebilir. Araştırma sonuçlarından elde edilen veriler doğrultusunda; 
sporcuları atletizme yönlendirmeye teşvik eden faktörlerin önem sırasına göre antrenörler, beden eğitimi 
öğretmenleri, arkadaşlar ve televizyon spor programları olduğu görülmüştür. Sporcuların atletizmden 
beklentilerinin ise sağlıklı olmak ve milli sporcu olmak olduğu bunun yanında kişisel ön planda olma ve 
fiziksel görünüm ile spordan para kazanmanın atletizm sporunu tercih etmelerinde önemli olduğu istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Atletiz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Motivasyonel Etkenler, Beklenti
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Öz: Giriş: Göç, insanlık tarihinin hemen hemen her döneminde karşı karşıya kalınan sosyolojik bir olaydır. 
Dar anlamıyla bir yerden başka bir yere hareket etmek veya yer değiştirmedir. Bu çerçevede göç kişilere ilk 
olarak mülteci ve sığınmacı gibi isimlerle hitap edilmektedir. İnsanoğlu yaşadığı coğrafya da birtakım nedenler 
beraberinde haytalarını devam ettirmekte ancak bazen karşılaşılan olaylar farklı karar almalarına sebep 
olmaktadır. Bu sebepler, siyasi, ekonomik, dini, savaş(güvenlik), eğitim ve sağlık şeklinde sıralanabilir. Göç 
süreci insanları ve bununla beraber kentlerin ekonomik, kültürel, eğitim, güvenlik ve sağlık gibi politikalarını 
ciddi derece de etkilemekte ve bu konularda bazı tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle göç etmiş 
kişilerin birtakım alışkınları ve göç ettikleri yerlerdeki davranış ve yaşama özgü hareketler bir kültür çatışması 
ortaya çıkarabilmektedir. Aynı şekilde bir takım hastalıklar ve rahatsızlıklar sağlık konusunda olumsuzlukların 
yaşanmasına neden olmaktadır. Mülteci veya sığınmacı dediğimiz bu kişilerin göç ile beraber kamplarda 
değil de şehir merkezlerinde yaşamaları güvenlikle ilgili birtakım problemlerde doğurmaktadır. Bu süreçte 
belki de en önemli sorun ekonomi olmaktadır. Bu kişilerin barınma, beslenme, giyinme, sağlık gibi birtakım 
temel ihtiyaçlarının karşılanması bile ciddi bir külfet oluşturmaktadır. Orta Doğu dediğimiz coğrafya da Arap 
Baharı denilen süreçle başlayan ve Suriye olayları ile halen devam eden ciddi bir göç dalgası yaşanmaktadır. 
Canlarını korumak ve savaştan uzaklaşmak için bu bölgedeki insanlar doğup, büyüdükleri yerleri terk etmeye 
başlamıştır. Bölgede yüzlerce farklı gruplar arasında bir savaş yaşanmakta ve içinden çıkılmaz bir duruma 
girilmiştir. Özellikle bazı güçlü Batılı devletlerin de müdahalesi ve bir güç mücadelesi kendini göstermiştir. 
Ancak bu süreçten bu ülkeler dışında en çok etkilenen ülkeler ise sınır komşusu olan ülkelerdir. Bunların 
içinde de en önemlisi Türkiye’dir. Dört milyona yakın Suriyeli Mülteciye kapılarını açan Türkiye kendi imkan 
ve çabaları ile bu süreci yönetmeye çalışmaktadır. Mültecileri gerek belli bölgelerde kurduğu kamplarda 
gerekse ülkenin farklı vilayetlerinde misafir etmiştir. Ayrıca mültecilerin Avrupa’ya gitmemesi için Avrupa 
Birliği ile bir anlaşma yapmış ve mültecilerin Türkiye’den dışarıya çıkmaması için çalışmalar yapmaktadır. 
Özellikle denizyolu ile yasadışı yöntemlerle Avrupa’ya gitmek isteyenlerle de mücadele etmektedir. Birçok 
uluslararası kuruluşun bu sürece gözlerini ve kulaklarını kapaması ve Türkiye’nin bu süreçte yalnız kalması ve 
ısrarla Avrupa ile yaptığı anlaşmayı devam ettirmek istemesi birtakım sorunlar ortaya çıkarmaya başlamıştır. 
Türkiye şuana kadar mülteciler için otuz milyar dolara yakın bir para harcamıştır. Sadece insan merkezli 
olarak olaya bakan, dini duyguları ve islami terbiye ile süreci yürütmeye çalışan Türkiye’deki vatandaşlarda 
bu durumdan son zamanlarda şikayet eder duruma gelmiştir. Mültecilere eğitim, sağlık, güvenlik, barınma, 
beslenme gibi hizmetleri veren ve bu alanlarda ortaya koyduğu politikalarla göç sürecini yönetmeye çalışan 
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Türkiye, mültecilere kimlik vermesi, istedikleri üniversitelerde sınavsız okumaları, iş yeri açanların belirli 
bir süre vergiden muaf olması, aylık nakdi yardım yapılması ve harcamaların çok ciddi bir şekilde artması 
nedeniyle Türk milletinin de artık sesinin yükselmesine neden olmuştur. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler 
başta olmak üzere bazı uluslararası kuruluşların, mültecilere karşı yapılacak yardım ve çalışmalarda istenileni 
ortaya koymaması Türkiye’nin işini de daha zorlaştırmaktadır. Amaç, Türkiye’nin göç yönetimini gözden 
geçirerek bir değerlendirme yapmak ve sonrası için yapması gerekenleri ortaya koymaktır. Kapsam, Türkiye, 
Türkiye yönetimi ve mülteciler olarak belirlenmiştir. Yöntem, literatür çalışması ve hükümetin uyguladığı 
politikalardır. Sonuç olarak; bu çalışmada uluslararası göç sürecinde en çok etkilenen ülkenin Türkiye 
olduğu ve bu süreçte yalnız bırakıldığı bir gerçektir. Türkiye’nin politikaları göç sürecinin ilk zamanlarında 
Türk vatandaşlar tarafından kabul görülüp, destek verilse de artık o destek ve kabul zayıflamıştır. Türkiye 
mültecilerin yönetimi sürecinde birtakım kendi politikalarını hayata geçirmiş ve ekonomik anlamda ciddi 
derece sıkıntı ortaya çıkmıştır. Mültecilerle Türk vatandaşları arasında bir kültür çatışması meydana gelmiş, 
kentlerin dokusu bozulmuştur. Bu politikalar ve Türkiye’nin yönetimi uzun vadede ciddi sorunlar ortaya 
çıkaracak niteliktedir. Bu çalışma Türkiye’nin göç yönetimi değerlendirmiş ve bu konuda her zaman insan ve 
insan haklarına vurgu yapan Batılı ülkeler ve kuruluşlardan hiçbir desteği görmemiş ve yalnızlaştırma politikası 
uygulanmıştır. Türkiye uyguladığı politikaları tekrar gözden geçirmeli ve uzun vadede sorun doğurmayacak 
bir yönetim ortaya koymalıdır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Mülteci, Yönetim, Türkiye
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Öz: Giriş: I. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi neticesinde, Anadolu’nun bir çok yerinde 
olduğu gibi Hatay’da  bir işgal hareketi başladı. Antakya ve havalisini Fransızlar işgal etti. Yıldırma ve eziyetler 
karşısında direnişe geçen Hataylılar yerel örgütler kurarak mücadeleye başladılar. Bu anlamda ilk mücadele 
19 Aralık 1918 günü Fransız askerlerine karşı Dörtyol’a bağlı Karakese köyünde yapıldı. Köyü işgale gelen 
Fransız birliği 15 kayıp vererek geri çekildi. Bu çatışma Türk Milli Mücadele tarihinin başlangıç noktası ve 
Kurtuluş Savaşımızın ilk kurşunudur. Hatay bir dönem Fransızların egemenliğinde kalmıştır. Hatay’da halkın 
mücadelesine rağmen, Hatay Devletinin kurulduğu 2 Eylül 1938’e kadar, dolaylı da olsa Fransız işgali devam 
etti. Çünkü Hatay, bölgenin en verimli topraklarına sahip, aynı zamanda Akdeniz’e bağlantısı olan, en stratejik 
vilayettir. Fakat Anadolu’da kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Hatay’ı bırakmaya hiç niyeti yoktu. Atatürk 15 Mart 1923’de Adana ziyareti sırasında kendini karşılamaya 
gelen Hataylılara “Kırk asırlık Türk yurdu ecnebi elinde esir kalamaz” diyerek umut vermiş ve buraya 
ilişkin niyetini belli etmişti. Bundan sonra her fırsatta bizzat Atatürk tarafından yürütülen usta bir siyasetle 
2 Eylül 1938’de bağımsız “Hatay Devleti” kurulmuştur. Mali durum açısından bakarsak Hatay Devleti’nin 
kurulduğu bölgede Ağustos 1938 sonuna kadar tahsilat geliri dönemin rakamlarıyla 581.000 liradır. Önceki 
yıl tahsilatı ise 434.000 liradır. Dolayısıyla bir önceki seneye nazaran 147.000 liralık bir artış söz konusudur. 
Hatay Cumhurbaşkanı Sökmen meclis konuşmalarında  burada “bu meblağı hiçbir tazyik etmeden tahsil 
etmiş bulunuyoruz” diyerek devletin halkla ilişkilerini ortaya koymuştur. Bu sürede yeni devletin kadrolarının 
kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Sökmen bunu şöyle açıklamaktadır: “İki ay gibi pek kısa bir zamanda mali 
sahada oldukça mühim işler başarmış bulunuyoruz. Bunlardan birisi, dar bir vilâyet kadrosu tahsisatıyla bir 
devlet kadrosunu yapmış bulunmak, diğeri de maliye kadrosunu daha genç ve bilgili elemanlarla teçhiz etmiş 
bulunmak, eski memurların hukukunu da memurin kanunu ve mali teşkilat kanunlarıyla taht-ı temine almak.” 
Diğer temel husus olan Cenevre Anlaşması gereği Hatay gümrükleri Hatay Devleti’ne devredilmiştir. Gümrük 
teşkilatının işleyişini tanzim etmek üzere 17 numaralı “Hatay Gümrük Teşkilatı hakkında muvakkat kanun” 
çıkarılmıştır. Kanun 24 I. Teşrin 1938 Pazartesi tarihli 32 numaralı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Burada en 
önemli gümrük noktasının dönem şartları gereği İskenderun Limanı ve Suriye ve Türkiye sınırlarındaki kara 
gümrükleri olduğu anlaşılmalıdır. Genel olarak bütçeye bakılırsa 1939 mali yılı bütçe gelirleri toplamı 1.260.000 
lira olarak tespit edilmiştir. Bu bütçede Maliye, İktisat ve Gümrükler Bakanlığı giderleri toplamı ise 187.300 
liradır. Bütçede Millet Meclisi giderleri 103.236 lira, Hatay Devlet Başkanlığı giderleri ise 40.522 lira olarak 
tespit edilmiştir. Başbakanlık giderleri için 26.389 lira, Hariciye giderleri için 6.511 lira, Dahiliye giderleri için 
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49.574 lira ve Milli Müdafaa giderleri için 80.000 lira olmak üzere toplam 162.474 lira ayrılmıştır. Antakya 
ve İskenderun’a Hatay ismini bizzat Atatürk vermiştir. Hatay’ın ayrı bir bayrağı, marşı, cumhurbaşkanı, 
başbakanı, bakanları ve meclisi vardı. Tüm organları ile işleyen bir devlettir. 29 Haziran 1939’da Hatay Millet 
Meclisi tarafından, Türkiye Cumhuriyetine katılma kararı alınana kadar geçen süre içinde, bağımsız bir devlet 
olarak yaşamıştır. Kendi anayasasını ve kanunlarını çıkarmıştır. 1 yıldan daha az süreyle varlığını Suriye’ye 
dışişlerinde bağlı olmak üzere sürdüren Hatay Devleti sınırlarının belirsizliği, karmaşık askeri durum ve 
merkezi Suriye hükümeti ile olan sorunlarına rağmen iktisadi kaynaklarını nasıl şekillendirmiştir sorusunun 
cevabı aranacaktır.  Amaç:  Bu araştırma merkezi Suriye hükümeti ile olan sorunlarına rağmen ve kapalı olan 
sınırlarla birlikte tek çıkış yolu olan Hatay Devleti iktisadi kaynaklarını nasıl şekillendirmiştir sorusuna olan 
cevaptır. Kapsam:  Yapılan bu araştırmanın evrenini 1938-1939 yılları arasında varlığını sürdüren bugünkü 
Hatay Vilayeti’nden Payas, Dörtyol, Erzin, Hassa İlçeleri hariç olmak üzere ayrıca Kesab bölgesinin de 
sınırlara dahil olduğu Hatay Devleti oluşturur. Örneklemini ise bu konuda yazılan çeşitli eserler ile yaşayan 
bazı tanıklar oluşturmaktadır. Araştırma 9 ay sürmüştür.  Sınırlıklar:  Araştırma yüksek maliyet ve zaman 
gerektirdiğinden, günümüz kaynakları ve yaşayan tanıklarla sınırlandırılmıştır.  Yöntem:  Araştırmada literatür 
taraması yapılmış kişisel gözlemler ve dönemin tanıklarıyla iletişime geçilerek ilgili zamandaki mali veriler 
analiz edilmiştir. Sonuç:  Çalışma sonunda, elde edilen verilere göre Hatay Devleti kendi öz kaynakları başta 
olmak üzere çeşitli mali kaynaklar kullanmış, döneminin şartlarına göre ciddi yatırımlar yapmış ve istihdam 
olanakları yaratmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Hatay, Maliye, Suriye, İktisadi Analiz, Bütçe
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Giriş: Günümüzde pek çok sektör gelişim göstermiş ve bunlar arasında spor ekonomisi önemli bir yer almıştır. 
Spor endüstrisi içerisinde sportif faaliyetler, rekreatif etkinlikler, fitness veya serbest zaman etkinliklerine 
yönelik olarak sunulan ürün ve hizmetler yer almaktadır. Bu ürün ve hizmetlerin alıcısı konumunda olan birey 
ve işletmeler de spor tüketicisi olarak ifade edilmektedir. Bu tüketiciler spora yönelik olarak üyelik, ulaşım, 
yeme-içme, spor malzemesi, spor giysisi vb. harcama kalemlerine sahip olabilmekte ve mal ve hizmetlere ilişkin 
bu harcamalar aracılığıyla spor ekonomisine katkı sağlayabilmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı Elazığ 
il merkezinde bulunan özel spor salonlarına üye bireylerin spor mal ve hizmetlerine ilişkin harcamalarının 
farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Yöntem: Çalışma betimsel tarama modelinde olup, verilerin 
toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini Elazığ’daki özel spor merkezleri 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, rasgele yöntemle seçilmiş Elazığ’daki beş özel spor merkezine 
üye kişilerden oluşmuştur. Araştırmanın örneklemine, 2017 yılında özel spor merkezine kayıtlı 342 Kadın 
132 (%38,6), Erkek 210 (%61,4) olmak üzere toplam 342 üye dahil edilmiştir. Çalışmada Yıldırım (2014) 
çalışmasında kullandığı anket formu kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. 
Verilerin analizinde frekans ve yüzde analizleri, Crosstabb ve Ki-kare analizleri yapılmıştır. Bulgular: Elde 
edilen bulgulara göre katılımcıların 132’sinin (%38,6) Kadın, 210’unun (%61,4) Erkek, 95’inin (%27,8) 20 ve 
altı, 162’sinin (%47,4) 21-30, 44’ünün (%12,9) 31-40 ve 41’inin (%12,0) 41 ve üstü yaş aralığında oldukları 
bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların18’inin (%5.3) İlkokul, 38’inin (%11.1.8) ortaokul, 115’inin (% 33.6) Lise 
ve 171’inin (%50.0) Üniversite mezunu, 70’inin (%20,5) 2000 TL ve altı, 107’sinin (%31,3) 2001-4000 TL 
arasında, 79’unun (%23,1) 4001-6000TL arasında, 55’inin (%16,1) 6001-10000TL arasında, 31’inin (%9,1) 
10001 TL ve üstü gelire sahip oldukları, 166’sının (%48,5) Öğrenci, 17’sinin (%5,0) İşçi, 68’inin (%19,9) 
Memur, 20’sinin (%5,8) Serbest Meslek, 31’inin (%9,1) Akademisyen, 16’sının (%4,7) Ev Hanımı ve 24’ünün 
(%7,0) Esnaf oldukları bulgular arasındadır. Medeni Durumu bekar olanların oranı %71,1 (243), Evli olanların 
%22,0 (76), Boşanmış olanların ise %6,7 (23)’dir. Spor aktivitesi yapan katılımcılara ilişkin bir çeşit aktivite 
yapanların 132 birey (%38,6), iki çeşit aktivite yapanların 137 birey (%40,1) ve üç çeşit aktivite yapanlarında 
73 birey (%21,3) olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların çoğunluğunun (%74.3) aldıkları hizmetten memnun 
oldukları, %68.4’ünün bir yıl ve daha az sürede düzenli spor yaptıkları ve spor merkezine kayıtlı olmanın 
en önemli sebebi olarak %58.8 oranında beden sağlığını korumak olduğu bulunmuştur. Ailede spor yapan 
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kişi sayısı ile üyelikte fark varken ulaşım, yeme-içme, spor malzemesi, spor giysisi ve diğer harcamalar da 
farklılık bulunamamıştır. Üyelik harcamalarının ailede spor yapan iki kişinin daha yoğunlukla 500Tl ve altı 
harcama yaptıkları, 501-750 TL harcama kaleminde yine iki kişinin ilk sırada yer aldığı ve ailesinde kendi 
dışında 3 kişi ve daha fazla spor yapanların daha çok 751 ve üstü TL harcama yaptıkları bulunmuştur. yıllık 
yapılan harcamaya ailenin ortalama aylık geliri açısından bakıldığında, Diğer harcamalar, Spor Giysisi, 
Spor Malzemesi ve Ulaşım faktöründe, yıllık yapılan harcamaya kaç çeşit spor aktivite düzeyi açısından 
bakıldığında Yeme-İçme faktöründe, yıllık yapılan harcamaya medeni durum düzeyi açısından bakıldığında 
Üyelik için yapılan harcamada, yıllık yapılan harcamaya yaş açısından bakıldığında üyelik ve spor giysisi 
faktörlerinde farklılık olduğu ve yıllık yapılan harcamaya meslek açısından bakıldığında spor giysisi 
faktörüne ilişkin farklılık olduğu bulunmuştur. Akademisyenlerin spor giysisi konusunda daha fazla harcama 
yaptıkları bulunmuştur. Katılımcıların yıllık harcama kalemlerine bakıldığında ise yıllık üyelik harcamalarının 
%52.9’luk oranla 500TL ve altı, ulaşım %46.5’lik oranla 101-200TL, yeme-içme %45.3’lük oranla 51-100 
TL, spor malzemesi %48.8’lik oranla, %42.7’lik oranla 101-200 TL ve diğer harcamalar %50.9’luk oranla 
101-200 TL olduğu görülmektedir. Sonuç: Katılımcıların spora yönelik olarak yaptıkları yıllık harcamaların 
düşük oranda olduğu ve yapılan bazı harcama kalemlerinin katılımcıların bazı demografik özelliklerine göre 
(yaş, medeni durum, meslek, aile gelir durumu vb.) farklılıklar gösterdiği, harcama kalemlerine ilişkin tutar 
miktarlarının az olmasının katılımcıların çoğunluğunun düzenli spor yapma sürelerinin 1 yıldan az olmasına 
ve fiyat duyarlılığının yüksek olmasına bağlı olabileceği söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Spor, Ekonomi, Harcama, Fitness     



36

SPOR TESİSLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özgür KARATAŞ1, Ali Serdar YÜCEL2, Emine ÖZTÜRK KARATAŞ3, İsa ÇİFTÇİ4

1-3İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Malatya / Türkiye

2-4Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

alsetu_23@hotmail.com

ID: 84 K: 108

Öz: Giriş: Son yıllarda hızla gelişen sektörlerden bir tanesi de spor sektörüdür. Sporun toplum tabanına yayılması 
ve her kesimden bireyin aktif olarak katılım sağlaması noktasında spor tesislerinin sayısı ve çeşitliliği önem 
arz etmektedir. Diğer sektörlerde olduğu gibi sporda da bazı riskler vardır. Risk kelimesi belirlenen bir hedefe 
ulaşılmasını engelleyen, zaman zaman maddi kayıplara sebebiyet veren, içerisinde zarara uğrama, belirsizlik, 
tehdit gibi olumsuz düşünceleri barındıran ya da olumsuzlukları planlı bir çalışma ile fırsata çeviren bir kavram 
olarak tanımlayabiliriz. Spor tesislerinde risk yönetimi spor tesisinin planlama aşamasından başlayarak yapımı, 
tesislerin bakımı, onarımı, kullanımı, kontrolü, çalışan kişiler ile spor tesislerini kullananların korunması 
ve yönetilmesi ile ilgili süreçlerin tamamını kapsamaktadır. Amaç: Çalışmanın amacı spor tesislerinde risk 
yönetiminin değerlendirilmesidir. Metot: Bu çalışma derleme niteliğinde bir çalışmadır. Çalışmada konu ile 
ilgili olarak yazılı ve basılı kaynaklar taranmış ve tesislerde ki risk yönetimi ele alınmaya çalışılmıştır. Bulgular: 
Son yıllarda ülkemizde ve dünyada sporun halkın üzerindeki öneminin farkına varan özel sektördeki firmalar 
ile kamu kurum ve kuruluşları vatandaşlarının, çalışanlarının huzurlu, mutlu, sağlıklı olması ve sosyalleşme 
düzeylerini arttırmak için spor tesislerinin yapımına yönelmişlerdir. Spor tesisleri insanların spor yapması için 
tasarlanmış içerisinde spor ile ilgili araç gereçlerin olduğu, stadyumlar, atletizm pistleri, spor salonları, fitness 
merkezleri, tenis kortları, yüzme havuzları, atış poligonları gibi yerlerde çeşitli spor etkinliklerinin yapıldığı 
mekânlar alarak tanımlanabilir. Spor ortamının oluşmasında spor tesisleri sayısının fazla olması sporun 
gelişimine ve halkın spora aktif olarak katılımını olumlu yönde etki yaparken spor tesisleri sayısının az olması 
sporun gelişimini ve halkın spora aktif olarak katılımı konusunu olumsuz etkileyen en önemli risk faktörlerinin 
başında gelmektedir. Bununla birlikte günümüzün modern ve konforlu mekânları olarak inşa edilen bu 
tesislerde zaman zaman sporcular ve izleyiciler tesislerden kaynaklı farklı risklerle karşılaşabilmektedirler. Bu 
riskler arasında tesisin çökmesi, tesislerde yangın çıkması, çatının su damlatması, sahaların zemininin bozuk 
olması, tesislerinin standartlara uygun olarak inşa edilmemesi, tuvaletlerin hijyenik olmaması, tesislerde 
sıcak su ve duş alma problemlerinin yaşanması, aydınlatmanın yetersiz olması, ısıtma sorunlarının olması, 
güvenlik önlemlerinin yeterli olmaması, tesislerin bakım ve onarımının yapılmaması, çevre düzenlemesinin 
eksik bırakılması, personel sayısının eksikliği, tesislerin düzgün işletilememesi, tesislere ulaşım imkanlarının 
yeterli olmaması, halkın spor yapması için devlet tarafından yaptırılan tesislerin bazı spor kulüpleri tarafından 
halkın kullanımına izin verilmemesi, yapılan bazı tesislerin bölge halkının beklenti ve ihtiyaçlarına göre 
planlanmaması, projedeki tesis ile bitirilen tesisin proje ile uyuşmaması, spor tesislerinin inşaatının zamanında 
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bitirilememesi, tesislerde kullanılan malzemelerin kalitesizliği, izleyici koltuklarının kapasitesinin azlığı, 
spor tesislerinde yaşanan şiddet olayların önüne geçilememesi can ve mal kaybına da sebep olabilmekte ve 
spor tesisleri ile ilgili en büyük risk faktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu risklerin oluşması ile birlikte 
zaman ve finansal kayıpların ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Sonuç: Spor tesislerinde başarılı bir risk 
yönetimi ve her düzeydeki risklerin belirlenmesi için spor tesisleri yöneticilerinin desteği alınmalıdır. Böylece 
tesislerdeki risk faktörlerini bilen yöneticiler sayesinde risklerin etkilerini önleyen, risklerin sınırını an alt 
seviyeye indiren, fırsat oluştuğu ilk durumda da riskleri tamamen ortadan kaldırılması spor tesis yöneticileri ile 
iş birliği ve planlı bir çalışma ile gerçekleştirilebilir. İnsanların hayatında önemli bir yer edinen spor tesislerinin 
amacına uygun olarak hizmet edebilmesi, sporcuların sportif başarıyı yakalamaları, halkın aktif ya da pasif 
olarak spora katılımının sağlaması için spor tesislerinde oluşabilecek risk faktörlerinin belirlenerek bertaraf 
edilmesi gerektiği aksi takdirde spor tesislerinin kullanımı ile ilgili büyük risklerle karşı karşıya kalınacağı 
unutulmamalıdır. Bu risklerin bertaraf edilmesi içinde spor tesisleri yönetimini bilen profesyonel danışmanlar 
ve sporda risk yönetimi uzmanları ile birlikte çözüm önerileri geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Risk, Faktör, Tesis
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Öz: Giriş: Türkçe Öğretim Programı (2006) ve Türkçe öğretim süreciyle ilgili yaşanan sorunlara yönelik 
birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalara genel olarak bakıldığında öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına hitap 
etmediği, vurgulanan ana noktalardan olduğu söylenebilir. Bu sorunlarla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı 
da eğitimde modernleşme için önemli adımlar atmıştır. Bu önemli adımların başında öğretim sürecinde 
dijital çağa uyum sağlamak amacıyla okullardaki teknolojik imkânların arttırılması gelmektedir. Gerek 
Türkçe Öğretim Programı (2006)’nda görülen eksikliklerin gerekse eğitimde modernleşme amacıyla yapılan 
teknolojik yatırımların yeni bir programın oluşturulmasını gereklilik haline getirdiği düşünülmektedir. Bu 
doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı, Türkçe Öğretim Programı’nı yenilemiş ve içerikte değişikliklere gitmiştir. 
2015 yılında taslak metin olarak yayınlanan bu program, paydaşların görüşlerine sunulmuştur. Nihayetinde 
2017 Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığı, Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8. sınıflar) adı altında yeni bir 
programı uygulamaya koymuştur. Yenilenen programın en dikkat çeken değişikliğinin temel beceriler kısmı 
olduğu söylenebilir. Bu beceriler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu 
ve eğitimin tüm kademelerinde öğrencilere kazandırılması gereken meslekî, genel ve akademik becerileri 
içeren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne göre düzenlenmiştir (MEB, 2017). Fakat bu becerilerin yerine 
getirilebilmesi için okul içi öğretim süreçleri kadar okul dışı kurumsal ve akademik çalışmaların da önemli 
olduğu düşünülmektedir. Programın uygulayıcısı olan öğretmenlerin sürekli olarak kendilerini geliştirebilmesi 
önemlidir. Bu gelişim için de öğretim sürecinde onları destekleyen ve amaçlarına hizmet eden kaynakların 
olması gerekmektedir. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği kaynaklar eğitimi tekdüze bir hale getirebilir. 
Ayrıca her geçen gün yeni bir dünyaya uyanan öğrencilerin yaşamına tam olarak hizmet edemeyebilir. Amaç: 
Bu çalışmanın amacı Türkçe Öğretim Programı’nın temel becerilerine, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, 
üniversiteler ve yapılan akademik çalışmaların bir katkısının olup olmadığını incelemektir. Çalışmanın üç 
araştırma sorusu bulunmaktadır: “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen hizmet içi eğitim seminerleri, 
Türkçe öğretim programının temel becerilerine hizmet etmekte midir?”, “TÜBİTAK tarafından desteklenen 
eğitim projeleri, Türkçe öğretim programının temel becerilerine hizmet etmekte midir?”, “Türkiye’deki 
üniversitelerin Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalları’nda yapılan lisansüstü tezler, Türkçe öğretim programının 
temel becerilerine hizmet etmekte midir?”, “Türkiye’deki SSCI’lı dergilerde yayınlanan Türkçe eğitimiyle 
ilgili makaleler, Türkçe öğretim programının temel becerilerine hizmet etmekte midir?”. Kapsam: Yapılan 
bu araştırmanın kapsamını; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 1393 hizmet içi eğitim semineri, 
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TÜBİTAK tarafından desteklenen 20 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Projesi-4005, 
Türkiye’de basılan ve SSCI’da taranan etki faktörü en yüksek iki dergide yayınlanan Türkçe eğitimiyle 
ilgili 37 makale, Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalları’nda yazılan 77 lisansüstü 
tez oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Çalışma 2015 yılı ve sonrası ile sınırlandırılmıştır. 2015 yılı ve sonrasının 
ölçüt olarak alınmasının sebebi Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar)’dır. Program şimdiki haliyle 
uygulamaya geçmeden önce 2015 yılında taslak metin olarak basılmıştır. Bu taslak program, yürürlükteki 
programın kesin olarak değişeceğinin bir göstergesi olduğu için yapılan çalışmaların önceden haber verilen 
bu değişikliğe ne derecede hizmet ettiği belirlenmeye çalışılmıştır. Yöntem: Çalışma, yorumlayıcı paradigma 
doğrultusunda gerçekleştirilmiş ve nitel araştırma yöntemine uygun bir şekilde desenlenmiştir. Araştırmada 
veri toplama tekniği olarak doküman incelemesinden yararlanılmıştır. İncelenen dökümanlar belirlenirken 
ölçüt örnekleme tekniğinden yararlanılmıştır. Veriler analiz edilirken içerik analizi tekniği kullanılmıştır. 
Sonrasında ise içerik analizinden elde edilen temalar Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8. sınıflar)’nın 
temel becerilerine göre betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Analizin bu şekilde gerçekleştirilmesinin 
sebebi, yapılan çalışmaların, seminerlerin ve projelerin içeriğini öncelikle içerik analizi ile detaylı bir şekilde 
sınıflamaktır. Böylelikle bu çalışmaların Türkçe öğretimindeki yeri programın temel becerileriyle ilişkili 
olmasa da detaylı bir şekilde görülmüştür. Ardından ise çalışmanın amacı doğrultusunda verilerin Türkçe 
Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar) temel becerileriyle ilişkisini ortaya koymak için betimsel analiz 
yapılmıştır. Bulgular: Araştırmanın verilerinden hareketle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 
hizmet içi eğitim seminerlerinin, genel bir bakış açısıyla gerçekleştirildiği görülmektedir. Doğrudan Türkçe 
öğretmenlerine yönelik seminerler bulunmakla birlikte programın ilgili becerilerine hizmet etme açısından 
yetersiz olduğu düşünülmektedir. TÜBİTAK tarafından eğitimde yenilikçi bakış açısını destekleyen 20 proje 
arasında ise yalnız 2015 yılında desteklenen “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi” adlı 
projenin amaçlara hizmet ettiği söylenebilir. Fakat bu proje sadece Türkçe öğretmenlerini ele almadığından 
özel alan becerilerini geliştirme yönünde eksiklerinin olduğu söylenebilir. Türkçe öğretimiyle ilgili yapılan 
makalelere bakıldığında gerek araştırmanın katılımcıları gerekse çalışmaların amacı yönüyle Türkçe öğretim 
sürecinin güncel sorunlarına değinmede eksikliklerin olduğu görülmektedir. Özellikle Türkçe Dersi Öğretim 
Programı (1-8.Sınıflar)’nın temel becerilerine hizmet etmede yeterli olmadığı düşünülmektedir. Son olarak 
yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri incelendiğinde, doktora tezlerinin yüksek lisans tezlerine göre temel 
becerilere daha çok hizmet ettiği görülmüştür. Sonuç: Araştırmanın bulgularından hareketle Türkçe öğretimi 
sürecine en fazla katkının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerinin 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun sebebi ise doğrudan öğretmenlerin sorunlarının ve ihtiyaçlarının göz 
önünde bulundurulmasıdır. TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin, makalelerin, yüksek lisans ve 
doktora tezlerinin ise hizmet içi eğitim seminerlerine göre sürece daha az katkı sağladığı düşünülmektedir. 
Bu çalışmalarda her ne kadar güncellik temel alınsa da Türkçe öğretiminde yaşanan sorunlarla tam anlamıyla 
örtüşmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkçe Dersi Öğretim Programı, Temel Beceriler, Türkçe Öğretim Süreci, Paydaş Kurum 
ve Kuruluşlar
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Öz: Giriş: Yazma, öğrencilerin anlatmak istediklerini amaçları doğrultusunda aktarmalarını sağlayan bir 
beceri olarak düşünüldüğünden yazma çalışmaları, öğrencilerin bilgi ve düşüncelerini aktarırken derinleşip ve 
gelişmelerine katkı sağlayabilir. Yabancı dil olarak Türkçe’nin öğretilmesinde de yazma becerisini geliştirmek 
amacıyla yapılan yazma çalışmaları öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade etmelerine olanak sağlayabilir. 
Amaç: Dil öğretilirken sınıf içi düzeyleri eşit olsa bile öğrencilerin geçmiş yaşantıları ve öğrendikleri diller 
gibi durumlar yeni bir dilin öğrenilmesinde farklılık oluşturabilir. Çalışma bu farklılıkları ortaya çıkarmak 
amacıyla tasarlanmıştır.  Kapsam: Araştırmanın kapsamını B2 seviyesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 
tek dilli, iki dilli ve çok dilli öğrenciler oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma Akdeniz Üniversitesi’nde B2 
düzeyinde öğrenim gören öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma süreci yorumlayıcı paradigmaya 
dayandırılarak desenlenmiştir. Veri toplama tekniği olarak döküman incelemesinden yararlanılmıştır. 
Araştırmanın verileri, kişisel bilgi formundan ve öğrenciler tarafından yazılan metinlerden oluşmaktadır. 
Araştırmanın veri kaynağını oluşturan çalışma grubu, B2 düzeyinde öğrenim gören dörder kadın ve dörder 
erkekten oluşan tek dilli, iki dilli ve çok dilli olmak üzere üç gruptan, 24 kişiden, oluşmaktadır. Veriler, 
betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Betimsel analiz tekniğinin seçilme sebebi, çözümsel notlandırma 
yönteminden yararlanılmış olmasıdır. Bu notlandırma yöntemine göre yapılan analizlerde temalar önceden 
belirlenmiştir. Bu araştırmada çözümsel notlandırma yönteminin seçilme sebebi ise B2 seviyesinde yabancı 
dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazma çalışmalarında Avrupa Ortak Başvuru Metni (OBM, 2009)’ne 
göre sahip olmaları gereken yeterliklerle örtüşmesi ve yazılı anlatımın değerlendirilmesiyle ilgili alanyazın 
tarandıktan sonra çözümsel notlandırma yönteminin çalışmanın amacına uygun bulunmasıdır. Bu sebeple 
öğrencilere yazdırılan metinlerden oluşan araştırma verileri çözümsel notlandırma yöntemiyle incelenmiştir. 
Ölçme yaklaşımlarını doğrudan ve dolaylı ölçme yaklaşımı olarak iki sınıfa ayırdığımızda doğrudan ölçme 
yaklaşımı bütüncül ve çözümsel ölçme yönteminden, dolaylı ölçme yaklaşımı çoktan seçmeli ölçme araçlarından 
oluşur (Ülper, 2009). Dolaylı ölçme yaklaşımı olan çoktan seçmeli testler yazılı metinlerdeki yaratıcılığı 
ölçmede yetersiz ve doğrudan ölçme yaklaşımına göre kapsam açısından daha sınırlı olduğu için (Üstüner 
ve Şengül, 2004) öğrencilerin ortaya koydukları ürünleri doğrudan ölçebilecek olan bir ölçme yönteminin 
kullanılması daha uygun görülmüştür. Çözümsel notlandırma yöntemiyle, öğrencilerin yazılı metinleri; 
içerik, düzenleme, dil kullanımı, yazım ve noktalama gibi yönlerden bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 
Bulgular: Katılımcıların doldurdukları kişisel bilgi formundan elde edilen bilgilere göre katılımcılar on iki 
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erkek ve on iki kadından oluşmaktadır. Katılımcıların dil aileleri Hint-Avrupa, Hami-Sami, Bantu ve Ural-
Altay dillerinden oluşmaktadır. Tek dilli öğrencilerin ve iki dilli öğrencilerin dilleri Hint-Avrupa, Hami-Sami, 
Ural-Altay dillerinden oluşmaktadır. Çok dilli öğrencilerin dilleri Hint-Avrupa, Hami-Sami, Ural-Altay ve 
Bantu dillerinden oluşmaktadır. Tek dilli öğrencilerin yazılı metinleri içerik, düzenleme, dil kullanımı, yazım 
ve noktalama açısından incelendiğinde OBM’nin hedeflerine göre en iyi metin TK1 kodlu bir kadın katılımcı 
tarafından yazılmıştır. Ana dili Arapça olup, on aydır Türkiye’de yaşamaktadır. En kötü metin ise TE2 kodlu bir 
erkek katılımcı tarafından yazılmıştır. Ana dili İngilizce olup, üç aydır Türkiye’de yaşamaktadır. Katılımcıların 
genel hatalarına bakıldığında ise içerik yönünden orta, düzenleme yönünden iyi, dil kullanımı yönünden orta, 
yazım ve noktalama yönünden orta derecede oldukları görülmüştür. İki dilli öğrencilerin yazılı metinleri 
içerik, düzenleme, dil kullanımı, yazım ve noktalama açısından incelendiğinde OBM’nin hedeflerine göre en 
iyi metin İK1 kodlu bir kadın katılımcı tarafından yazılmıştır. Ana dili Arnavutça olup, on aydır Türkiye’de 
yaşamaktadır. En kötü metin ise İE4 kodlu bir erkek katılımcı tarafından yazılmıştır. Ana dili Makedonca olup, 
dokuz aydır Türkiye’de yaşamaktadır. Katılımcıların genel hatalarına bakıldığında ise içerik yönünden orta, 
düzenleme yönünden iyi, dil kullanımı yönünden iyi, yazım ve noktalama yönünden orta derecede oldukları 
görülmüştür. Çok dilli öğrencilerin yazılı metinleri içerik, düzenleme, dil kullanımı, yazım ve noktalama 
açısından incelendiğinde OBM’nin hedeflerine göre en iyi metin ÇE1 kodlu bir erkek katılımcı tarafından 
yazılmıştır. Ana dili Ruandaca olup, beş aydır Türkiye’de yaşamaktadır. En kötü metin ise ÇE3 kodlu bir erkek 
katılımcı tarafından yazılmıştır. Ana dili Farsça olup, sekiz aydır Türkiye’de yaşamaktadır. Katılımcıların genel 
hatalarına bakıldığında ise içerik yönünden iyi, düzenleme yönünden iyi, dil kullanımı yönünden iyi, yazım 
ve noktalama yönünden iyi derecede oldukları görülmüştür. Sonuç: Tek dilli, iki dilli ve çok dilli öğrencilerin 
yazdıkları metinler incelendiğinde en iyi metin ÇE1 kodlu çok dilli bir öğrenciye aittir. Hint-Avrupa ve Bantu 
dil ailelerinden bilgiye sahip olmanın yeni bir dilde yazmaya katkısı olduğu düşünülebilir. En kötü metin ise 
TE2 kodlu Hint-Avrupa dil ailesinden tek dilli bir öğrenciye aittir. Öğrencinin henüz üç aydır Türkiye’de 
olması bu durumun sebebi olarak düşünülebilir. Öğrencilerin metinleri çözümsel notlandırma yöntemine göre 
değerlendirildiğinde aynı düzeyde olmalarına rağmen çok dilli öğrencilerin metinlerinin, tek dilli ve iki dilli 
öğrencilerin metinlerine göre daha iyi olduğu görülmektedir. Bunun sebebi çok dilli öğrencilerin çözümsel 
notlandırma yöntemine göre konuyla ilgili yeterli düzeyde anlaşılır, mantıksal olarak düzenli, yeterli sözcük 
dağarcığına sahip, özgün tümceler içeren, yazım, noktalama ve anlatım bozukluğunda ise az hatayla yazabilmesi 
gibi nitelikleri taşıdığı düşünülmektedir. Sonuç olarak farklı dil ailelerinden diller bilmenin yeni öğrenilen bir 
dilde yapılan yazma çalışmasına dolayısıyla yazma becerisine katkısının olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tek Dilli, İki Dilli, Çok Dilli, Yazma, Değerlendirme
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Öz: Giriş: Son yıllarda, tüketicilerin gıda ile sağlık arasındaki ilişkiye yönelik farkındalığı “sağlığa faydalı 
gıdalar”a duyulan ilginin artmasına neden olmuştur. Günümüzde sağlıklı gıdalar “fonksiyonel gıdalar” 
olarak adlandırılmaktadır. Fonksiyonel gıdaları, geleneksel beslenme etkilerinin yanı sıra insanın fizyolojik 
ve metabolik fonksiyonlarına ilave faydalar sağlayan, böylece hastalıklardan korunarak daha sağlıklı bir 
yaşama ulaşmada faaliyet gösteren gıdalar veya gıda bileşenleri oluşturmaktadır. Diyet lifleri, oligosakkaritler, 
vitaminler, mineraller ve probiyotik olarak adlandırılan aktif “dost” bakteriler gibi bağırsak mikroflorasının 
dengelenmesine yardımcı olan biyoaktif bileşen içeren gıdalar fonksiyonel gıdalara verilebilecek en 
iyi örneklerdir. Fonksiyonel gıda pazarı küresel olarak büyümekte ve gıda sektöründe araştırmanın ve 
yenilikçiliğin en etkili alanlarından birini oluşturmaktadır. Fonksiyonel gıdaların ise büyük bir oranını (%60-
70) probiyotik gıdaların temsil ettiği bildirilmektedir. FAO/WHO tarafından yapılan tanıma göre, probiyotikler 
uygun miktarlarda alındığında konakçının sağlığı üzerinde yararlı etkiler yapan canlı mikroorganizmalardır. 
Standart probiyotik bir gıda ise tüketimi sırasında en az 106 kob/g (ml) aktif ve canlı probiyotik mikroorganizma 
içermek zorundadır. Probiyotik içeren gıdaların düzenli tüketiminin; bağırsaklardaki mikrobiyal dengenin 
iyileştirilmesi, vitamin üretimi, protein sindirimini ve mineral emiliminin artırılması, laktaz üretimi ile laktoz 
intoleransı belirtilerini hafifletilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, insan çalışmalarında kolon 
kanseri riskini azaltması ve kansere karşı koruma sağlaması, bazı gıda alerjilerini azaltması, serum kolesterol 
seviyesini düşürmesi, ishali önlemesi, inflamatuvar bağırsak hastalıklarında semptomların şiddetini azaltması 
ve bazı patojenik bakterilerin gelişmesini inhibe etmesi gibi sağlığa yararları etkileri olduğu bildirilmektedir. 
Probiyotikler yoğurt, fermente sütler ve diğer fermente gıdalar içinde doğal olarak bulunmaktadır. Terapötik 
faydalarından dolayı probiyotikler başta yoğurt olmak üzere, ekşi krema, yayık altı, süttozu, tatlılar, meyve 
suyu, dondurma, bebek sütü veya maması, tereyağı, mayonez, et ve yulaf kaynaklı birçok ürüne katılmaktadır. 
Günümüzde, probiyotik içeren meyve sularının geliştirilmesi ve endüstriyel boyutta üretilmesine yönelik yoğun 
çalışmalar yapılmaktadır. Meyve suları besin içeriği açısından probiyotiklerin gelişmesi için ideal ortamlardır. 
Ancak meyve sularının soğukta depolanması sırasında probiyotik bakterilerin stabilitesini korumak zordur bu 
durum endüstriyel üretimlerini engelleyebilmektedir. Amaç: Bu çalışmada meyve sularının depolanma süresi 
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boyunca probiyotiklerin hayatta kalmasını etkileyen faktörler ile ürünün duyusal özelliklerine ve genel kabul 
edilebilirliğine probiyotiklerin etkisi hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Kapsam: Bu kapsamda meyve 
suyu üretiminde probiyotik kullanımı ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar araştırılıp, elde edilen sonuçlar 
özetlenecektir. Bulgular: Araştırmacılar portakal, elma, mandalina, üzüm, şeftali, nar, karpuz gibi çok çeşitli 
meyvelere ait sularının probiyotik üretim için uygunluğunu incelemişlerdir. Lactobacillus plantarum ve 
Lactobacillus delbruekii ilave edilen nar suyunda ilgili bakterilerin mikrobiyal gelişiminin ve canlılığının 
istenilen seviyelerde olması, nar suyunun uygun bir probiyotik içecek olduğunu kanıtlamıştır. Ancak yapılan 
çalışmalarda meyve sularında probiyotiklerin hayatta kalmasını ve canlılığını sınırlandıran çeşitli faktörlerin 
olduğu tespit edilmiştir. Bu faktörleri üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Birincisi; titrasyon asitliği, 
pH, moleküler oksijen, su aktivitesi, tuz, şeker, yapay aroma ve renk verici maddelerin varlığı, hidrojen 
peroksit, bakteriyosinler vb. kimyasal veya antimikrobiyaller gibi gıdanın kendisinden veya içinde bulunan 
maddelerden kaynaklı parametrelerdir. İkincisi; ısıl işlem derecesi, inkübasyon sıcaklığı, soğuma hızı, hacim, 
ambalajlama materyalleri ve depolama teknikleri gibi proses parametrelerinden kaynaklanabilmektedir. Son 
olarak; probiyotik türlerin çeşidi, farklı türlerin uyumu ve inokülasyon oranı gibi mikrobiyal kaynaklı faktörler 
probiyotiklerin meyve sularında hayatta kalmasını sınırlandırabilmektedir. Yine, probiyotik ilave edilen meyve 
suların duyusal özelliklerinin etkilendiği ve alışılagelmiş lezzetine kıyasla daha farklı bir lezzet profiline sahip 
olduğu belirlenmiştir. Portakal sularına Lactobacillus plantarum ilave edildiğinde tüketicilerin tercih etmediği 
farklı aroma ve tatların oluştuğu tespit edilmiştir. Probiyotik meyve suyundaki hoş olmayan kokuların ve 
tatların tüketici tarafından hissedilmesini azaltmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Probiyotiklerin sebep 
olduğu ve tüketicilerin memnuniyetsizliğine sebep olan istenmeyen tat ve kokuların maskelenmesi amacıyla 
meyve suyuna %10 (v/v) oranında ananas, mango gibi tropikal meyvelere ait suların ilave edilmesinin iyi 
gelebileceği bildirilmiştir. Sonuç: Sağlıklı ve lezzetli probiyotik meyve suyu üretiminde meyveye spesifik ve 
uygun propiyotik suş yada suşların seçilmesine ve üretim/paketleme/depolama gibi parametrelerin optimize 
edilmesine yönelik daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Meyve Suyu, Fonksiyonel Gıdalar,  Probiyotik
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Öz: Giriş: Dünyada ve ülkemizde tahıl ürünleri toplumların en önemli besin kaynağını teşkil etmektedir. 
Tahıllar insanlar için son derece önemli olmalarına rağmen bazı rahatsızlıklara da neden olabilmektedirler. 
Çölyak (celiac/coeliac/sprue) hastalığı, genetik faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan, bağışıklık sistemine 
bağlı bağırsak problemi ile karakterize edilen bir hastalık olup, duyarlı kişilerde gluten içeren gıdaların 
tüketilmesinden belli bir süre sonra ortaya çıkan bir emilim bozukluğu (malabsorpsiyon) sendromudur. 
Çocukluk çağının en yaygın malabsorbsiyon nedeni olan bu hastalık, çocukları ve erişkinleri yaşam boyu 
etkilemekte ve her yaş grubunda ortaya çıkabilmektedir. Çölyak hastalığı olan kişilerde gluten içeren gıdalar 
alındığı zaman, bağışıklık sistemi uyarılır ve bağırsakların iç yüzeyinde iltihaplanma olur. Normal bağırsak 
hücrelerinin yüzeylerinde bulunan ve besin maddelerinin emilimi için gerekli olan ince uzantılar (villuslar) 
iltihaba bağlı olarak azalır, yüzeyleri düzleşir bazen de kaybolmaktadır. Sonuçta bağırsak yüzölçümü ve yüzey 
alanı azalmakta ve alınan gıdalar emilemez duruma gelmektedir. Bunun sonucunda bazı besin maddelerinin 
emilimi azalır, bu da başta vitaminler ve mineraller olmak üzere vücudun ihtiyaç duyduğu çeşitli maddelerin 
eksikliğine yol açmaktadır. Hastalık Dünya’nın farklı yerlerinde farklı oranlarda hatta bir ülkenin farklı 
bölgelerinde dahi değişik oranlarda seyredebilmektedir. Avrupa’da hastalığın görülme sıklığı 1/350 ile 1/2000 
arasında değişirken İrlanda ve Avusturya’da hastalığın görülme sıklığı daha yüksektir. Ülkemizdeki çocuklarda 
çölyak hastalığının görülme sıklığı 1/115 civarında olup bu hastalıkta artış söz konusudur. Glutene intoleransı 
olan bireyler için gıdaların seçiminde ve kalite kontrol aşamasında gluten tespiti önem arz etmektedir. Türk 
Gıda Kodeksi ‘Glutensiz Gıda Maddeleri Tebliği’ ne göre buğday, yulaf, arpa ve çavdar içeren, gluteni 
azaltılmış gıda maddelerinin gluten miktarı kurumadde üzerinden 200 ppm’i geçmemelidir. Glutensiz gıda 
maddelerinde ise kuru madde üzerinden 20 ppm’i geçmemesi gerekmektedir. Gluten içermeyen unlar son 
derece önem arz etmektedir. Pirinç unu, patates unu, mısır unu, Karabuğday unu, kestane unu ve kinoa 
bitkisi meyvesinin unu glüten ihtiva etmemektedir. Kinoa gluten proteinini içermemektedir. Beslenmede çok 
önemli olan protein, diyet lifi, esansiyel yağ asitler, mineraller, vitaminler ve biyoaktif bileşenlerce zengin 
olmaları ve iyi bir enerji kaynağı olmaları, kinoayı diğer tahıllardan farklı kılmaktadır. Amaç: Bu çalışmada 
çölyak hastalığında beslenme konusunda bilgi vermek amaçlanmıştır. Kapsam: Bu kapsamda çölyak 
hastalığı için yapılan alternatif ürünler hakkında yapılan çalışmalardan bahsedilecektir. Bulgular: Glutensiz 
ekmek üretiminde Pirinç unu kullanılmış ve pirinç unu ekmeğin hızlı bayatlamasına sebep olmuştur. Bazı 
enzimler kullanılarak bu bayatlama geciktirilmiştir. Glutensiz ekmek üretiminde pirinç unu ve karabuğday 
unu kullanılan bir çalışmada ekmeklerin reolojik, tekstürel ve duyusal özellikleri belirlenmiştir. Pirinç unu, 
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kabuklu ve kabuksuz karabuğday unu ile beraber kullanılarak karışımın reolojik özelliklerinin buğday unu ile 
benzerlikler gösterdiği tespit edilmiştir. Pirinç ve mısır unu kullanılarak yapılan makarna ve eriştelerde başarılı 
sonuçlar elde edilmiştir. Pirinç unu, patates unu, mısır unu, nohut unu, mısır nişatası farklı miktarlarda ve 
karışımlarda kullanılarak Glutensiz pide üretimi yapılmıştır. Mısır unu, karabuğday unu, kestane unu ve pirinç 
unu kullanılarak kek üretimi yapılmış ve çok başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Glutensiz bisküvi üretiminde 
glüten içermeyen çeşitli nişastalar ve unlar kullanılan bir çalışmada patates nişastası ve mısır unu karışımından 
elde edilen bisküvilerin besinsel değerlerinin ve beğenilirliklerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Mısır unu, 
karabuğday unu ve pirinç unu kullanılarak Tulumba tatlısı üretimi yapılmış ve elde edilen sonuçlar başarılı 
bulunmuştur. Glutensiz revani tatlısı üretiminde kestane unu, pirinç unu ve karabuğday unu kullanılarak 
yapılan bir çalışmada revani tatlılarının duyusal analizlerinde özellikle pirinç unu ile yapılan tatlı çok 
beğenilmiştir. Sonuç: Çölyak hastalığında tek tedavi yöntemi ömür boyu sürdürülmesi gereken glutensiz diyet 
uygulamasıdır. Glutensiz diyette buğday, arpa ve çavdar unu içeren her türlü besin maddesinin yenilmesi 
sakıncalıdır. Sosyal sorumluluk gereği çölyak hastaları için alternatif ürünlerin üretimi yapılarak bu konularda 
bilimsel çalışmaların artırılması gerekmektedir. Özellikle gluten içermeyen Kinoa üzerinde yeni ürünlerin 
geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çölyak Hastalığı, Glutensiz Ürünler, Beslenme
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Öz: Giriş: İletişim biçimleri geçmişten günümüze sözlü, yazılı ve görsel kültürün etkisiyle şekillenmiştir. 
Toplumsal yaşamın her döneminde insanlar birbirleriyle iletişim kurmak için çeşitli araçlardan yararlanmışlardır. 
Bu araçlar toplumsal ve teknolojik dönüşümlerin etkisiyle gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Özellikle sanayileşme 
sonrası fordizmin standart seri üretim yapısının değişmesi, postfordizmin esnek üretim yapısı ile birlikte 
ortaya çıkan çeşitli mal ve hizmetlerin tanıtımı çabasını da gerekli kılmıştır. İletişim teknolojilerinde yaşanan 
gelişmeler ise pazarlama anlayışına şimdiki halini vermiştir. Pazarlama 1.0’dan pazarlama 3.0’a gelindiğinde 
artık modern anlamda mal ve hizmetlerin hedef kitlelere tanıtımı için daha çok hedef kitlenin duygularına hitap 
eden, müşteri odaklı, interaktif  pazarlama faaliyetleri ortaya çıkmıştır.  Pazarlama faaliyetleri açısından önemli 
bir tutundurma stratejisi olan reklam da psikolojik, kültürel ve ekonomik etkileriyle hedef kitlelere ulaşmada, 
onlarla duygusal bağ kurmada son derece önemli bir etkinlik olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bir tanıtım 
etkinliği olan reklam öncelikle ‘satma’ işleviyle öne çıkar ve bu işlevi belirli mesajlar aracılığıyla gerçekleştirir. 
Bu değerleri reklam içeriklerinde etkin görsel, işitsel veya yazınsal kodlarla aktaran markalar için, hedef 
kitleyle duygusal bağ kurmak kolaylaşmaktadır. Kurmaca olarak anlatısal yapıyı oluştururken bununla birlikte 
pek çok imgeyi de bünyesinde barındıran reklam filmlerinde imgeler, görüntünün oluşum sürecinden itibaren 
kodlanır. Aynı doğrultuda içinde bulunulan kültürel yapının değer ve unsurları da reklam filmlerinde yer alır 
( Olgundeniz ve Parsa, 2014: 96).  Markalar bu anlamda reklamlarında belirledikleri kurumsal pazarlama 
stratejileri doğrultusunda reklam filmlerinde çeşitli görsel, işitsel ve yazınsal göstergeler kullanmaktadırlar. 
Reklam metinlerinde anlam oluşturma sürecinde kullanılan bu görsel, yazınsal ve işitsel göstergelerin 
birbiriyle ve kendi içlerindeki uyumu ve bu unsurların bir reklamda sinerjik bir biçimde konumlandırılmaları 
reklam başarısı için son derece önemlidir (Karslı, 2016: 33). Giderek daha fazla görsel kültürün etkisi altına 
giren günümüz modern toplumlarında yaşamlarımız, deneyimlerimiz ve bilgilerimiz telegörsel, sinematik, 
bilgisayarlı ve görsel medyanın diğer türleri ve biçimleri tarafından sürekli dolayımlanmaktadır (Tüfekçioğlu, 
2017: 163). Bu noktada çeşitlenen ürün ve hizmet türleri, izleyicilerin her gün çeşitli kanallarla yüzlerce 
reklam iletileriyle karşılaşmaları, markaların birbirini taklit etmesi ve bunlar karşısında bilinçlenen tüketici 
profili mal ve hizmetlerin satın alınması kararını zorlaştırmaktadır. Bu anlamda günümüz tüketicilerini bir 
ürünü veya hizmeti satın almak konusunda ikna etmek markaları bir yarış durumuna sokmuştur. Bu durumda 
markalar, marka kimliklerini diğer markalardan farklılaştıracak ve üstün kılacak stratejiler geliştirmeye ve 
başarı sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu kuramsal bilgilerden hareketle bu çalışmanın amacı Türkiye’nin önemli 
hava yolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları’nın 2017 yılında global ölçekte yayınladığı “go beyond” 
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isimli reklam kampanyasında kullanılan göstergebilimsel kodları analiz etmek ve markanın söz konusu 
reklam kampanyası doğrultusundaki reklam stratejisini belirlemektir. Bu bağlamda araştırma yöntemi olarak 
göstergebilimsel analiz yönteminden yararlanılmaktadır. Türk Hava Yollarının 2017 yılında yayınladığı tek 
reklam filminin ele alınması, çalışmanın sınırlılığını ortaya koymaktadır. Çalışmada göstergebilimsel analiz 
yönteminden hareketle söz konusu reklamda yer alan göstergebilimsel kodlar çözümlenmiş ve markanın söz 
konusu reklam filmi için uyguladığı reklam stratejisi ortaya konulmuştur. Yapılan çözümleme sonucunda 
reklamda yer alan kodların global olarak hazırlandığı fakat Türk kültürüne ait kodların bazı sahnelerde yer 
alan görsellerde ve renk kodlarında daha fazla ön plana çıkartıldığı gözlenmiştir. Yine söz konusu reklamda 
beş duyuya hitap eden göstergelerin yer aldığı ve özellikle vurgulandığı görülmüştür. Duyulara yönelik 
göstergeleri çağrıştıran reklam sloganı ve marka imajı arasında bir ilişki kurulmak istendiği de yapılan 
çıkarımlar arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Hava Yolları, Reklam, Marka Stratejisi, Göstergebilim
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Öz: Giriş: Guy Debord günümüz toplumlarını “gösteri toplumu” şeklinde nitelemiştir. Debord’a göre toplumsal 
yaşantının her alanı bir gösteri sahnesi haline gelmiştir.  Debord, gösteri toplumunda bireylerin kendilerini 
görünür olana ve böylece tüketime adadıklarını savunmuştur. Debord’un 1967 yılında içinde bulunduğu 
gergin ve karamsar dönemi ifade ettiği bu savları Debord’dan sonra da birçok sosyal bilimci desteklemeye 
devam etmektedir. Gösteri toplumu kavramı günümüz postmodern toplumlarının nitelendirilmesinde de 
kullanılmaktadır. Gösteri; her şeyin gösteriş amaçlı tüketilmesi, toplumsal yaşantının tüm yönüyle bir 
gösteriden oluştuğu, gerçekliğin yerini imajlara bıraktığı bir düzeni ifade etmektedir. Tüketim kuşkusuz 
gösteri toplumunun en önemli göstergelerinden biridir. Günümüz toplumlarında tüketiciler mal ve hizmet 
tercihlerinde birçok faktörden etkilenmektedirler. Özellikle medyanın yükselişiyle birlikte gösteri daha fazla 
görünür hale gelmiştir. Kullanıcı temelli sosyal ağların ortaya çıkmasıyla birlikte birbirlerinden etkilenen 
bireyler için vazgeçilmez bir tüketim şekli olarak gösterişçi tüketim daha fazla ön plana çıkmıştır. Bireyler için 
ürün satın almak yerine marka satın almanın önem kazandığı tüketim toplumlarında, sosyal ağların da ivme 
kazanmasıyla birlikte gösterişçi tüketimin izleri iyice belirginleşmiştir. Bununla birlikte gösteri toplumunda 
statünün belirli markalarla ifadesi de son derece önemli hale gelmiştir. Bu doğrultuda marka imajı satın alma 
tercihlerinde etkili bir faktör olmuştur. Tüketim faaliyetinin gerçekleşmesi satın alma sürecinin son aşamasını 
oluşturmaktadır ve satış öncesi marka ile ilgili algılar ise satın alma kararının verilmesinde son derece etkilidir. 
Bu bağlamda günümüz toplumlarında markanın temel özelliği değil psikolojik anlamı ve imajı tüketilir hale 
gelmiştir. Bu anlamda bu toplumlarda tüketiciler ile duygusal bağ kurmak markalar için artık vazgeçilmez 
bir durum haline gelmiştir. Markayla duygusal açıdan bağ kuran tüketiciler, markayla ilgili gelişmeleri takip 
edip, ürün tercihlerinde zihinlerindeki markaya yer vermektedir. Bu düşünceler ekseninde marka algısının 
tüketicinin markaya ait geliştirdiği duygu ve tutumların bileşimi olduğunu söylemek mümkündür. Marka algısı 
markaya yönelik duygu ve düşüncelerin bir araya gelmesi sonucu oluşmaktadır ve markanın tüketici algısındaki 
psikolojik farklılıklarını, üstünlüklerini ve eksikliklerini de ifade etmektedir. Bu algıların oluşmasında ve 
sürdürülmesinde aile faktöründen çevre, arkadaş ve sosyal medya faktörüne birçok etken önemli olmaktadır.  Bu 
doğrultuda çalışmanın amacı üniversite öğrencileriyle yapılacak olan odak grup çalışması sonucu öğrencilerin 
marka algılarını tespit etmeye çalışmaktır. Bu bağlamda öğrencilerin marka tercihleri, marka tercihlerine etki 
eden faktörler, benlik imajı uyumu ve satın alınan markalar arasındaki ilişki, markalara ilişkin beklentileri, 
markayla olan duygusal bağlılıkları, sosyal medyanın marka tercihlerine etkisi çalışma kapsamında odak grup 
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yöntemiyle araştırılmaktadır. Çalışmada Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden 9 
kişiyle derinlemesine mülakat yapılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma soruları şu şekildedir:

-Satın almayı tercih ettiğiniz belirli markalar var mı?

-Bu markaları kullanan diğer insanlara sempati ya da yakınlık duyuyor musunuz? (aidiyet, ötekileştirme, 
şekilcilik)

- Marka kavramı sizin için ne ifade ediyor?

- Sevdiğiniz/satın aldığınız markaları kullanan ünlüleri/sosyal medya fenomenlerini takip ediyor musunuz?

- Takip ediyorsanız hangi kanallardan takip ediyorsunuz? 

- Sosyal medya marka tercihlerinizde etkili oluyor mu? Neden?

- Satın aldığınız/alacağınız ürün markasının sizi yansıttığını düşünüyor musunuz?

- Satın aldığınız/alacağınız ürün markasının bilindik olması sizin için önemli midir? Neden?

- Marka tercihlerinizin görünür olması sizin için önemli midir? Neden?

Yapılan görüşmeler sonucu öğrencilerin satın alma davranışlarının büyük ölçüde gösterişçi tüketime yönelik 
olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak öğrencilerin ürün/marka tercihlerinin kişiliklerini yansıttığını düşünmeleri, 
sosyal medyanın ürün tercihlerinde etkilerinin söz konusu olması sorulara verilen genel cevaplardır. Markanın 
genellikle statüyle ve  pahalılık ile ilişkilendirilmeleri de öğrencilerin marka algılarının oluşmasında gösteriş 
unsurunun  etkili olduğu sonucunu doğurmuştur.

Anahtar Kelimeler: Guy Debord, Marka Algısı, Gösteriş, Tüketim, Sosyal Medya 
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Öz: Giriş: Sosyal bilgiler dersi, diğer derslere kıyasla öğrencilerin, diğer bireyleri, çevresindeki olayları 
ve  yaşamı her yönüyle anlamalarında önemli bir role sahiptir. Kazandırdığı temel bilgilerin yanında, sosyal 
beceri ve değerler ile onların iyi birer vatandaş olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle sosyal 
bilgiler öğretmenlerinin rol ve sorumlulukları artmakta, okullarda etkili sosyal bilgiler öğretimine yönelik 
bir ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle sosyal bilgiler derslerinin söz konusu yeterlikleri ne ölçüde 
karşıladığının belirlenmesi önemlidir. Okul Deneyimi dersleri öğretmen adaylarını öğretmenlik mesleğine 
hazırlayan, okullardaki öğretmen ve derslerin ayrıntılı olarak gözlemlenmelerine dayanan etkinliklerden 
oluşan bir dersttir. Bu yönüyle okullardaki sosyal bilgiler derslerinin tanımlanmasında etkili bir veri kaynağı 
olabileceği düşünülmüştür. Amaç: Bu araştırma Okul Deneyimi dersindeki gözlemlerine dayalı olarak sosyal 
bilgiler öğretmen adaylarının gözünden okullardaki sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve derslerinin özelliklerini 
belirlemek için yapılmıştır. Bu kapsamda öncelikle öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak sosyal 
bilgiler öğretmenlerini diğer öğretmenlerden ayıran genel karakteristik özellikler, alan ve meslek bilgisi 
yeterlikleri incelenmiştir. Ardından okullardaki sosyal bilgiler derslerinin genel özellikleri, kullanılan öğretim 
yöntem-teknikleri ve  araç-gereçler, öğrenci tutumları, değerlendirme araç ve özellikleri, ders kitapları ve 
kullanımı açısından ele alınmıştır. Kapsam: Araştırma genel evrenini, Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinde 
öğrenim görmekte olan ve Okul Deneyimi dersini  alan tüm sosyal bilgiler öğretmen adayları oluşturmaktadır. 
Çalışma evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Türkiye’nin batısında yer alan bir devlet 
üniversitesinin  Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören ve Okul 
Deneyimi dersini alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunda ise amaçlı örnekleme 
yöntemiyle ve gönüllülük ilkesiyle seçilmiş 15 öğretmen adayı yer almaktadır. Sınırlıklar: Bu araştırma  
araştırmanın yapıldığı 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğretmen adaylarının Okul Deneyimi 
dersi  uygulaması kapsamında devam ettiği ortaokullardaki sosyal bilgiler dersleri ve burada  çalışan sosyal 
bilgiler öğretmenlerine dönük gözlemlerle sınırlıdır. Yöntem: Araştırmada temel nitel araştırma yaklaşımı 
kullanılmıştır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Araştırmaya farklı okullarda Okul 
Deneyimi dersine yönelik gözlemler yapan 7 kız ve 7 erkek olmak üzere toplam 15 sosyal bilgiler öğretmen 
adayı katılmıştır. Veriler odak grup görüşmesi aracılığı ile toplanmıştır. Her biri 5 katılımcıyla gerçekleştirilen 
ve ortalama  iki saat süren üç odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde ise 
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tematik analiz kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada elde edilen bulgulara göre sosyal bilgiler öğretmen adayları 
gözlemledikleri sosyal bilgiler öğretmenlerini karakteristik olarak güncel olaylara yönelik bilgileri daha yüksek 
öğretmenler olarak tanımlamıştır. Öğretmen adayları alan bilgisi açısından sosyal bilgiler öğretmenlerinin 
genel olarak yeterli olduğunu ifade etmiş ancak gözlemledikleri sosyal bilgiler öğretmenlerinin önemli bir 
bölümünün mezuniyet alanlarının Tarih veya Coğrafya olmasından dolayı  kendi alanlarına yönelik alan 
bilgisinde gözle görülür şekilde daha yetkin olduklarını ifade etmişlerdir. Öte yandan meslek bilgisi açısından 
sosyal bilgiler öğretmenleri çoğunlukla yetersiz olarak tanımlanmıştır. Öğretmen adaylarının gözlemlerine 
göre öğretmenler derslerde çoğunlukla düz anlatım ve soru cevap yöntemini kullanmakta, araç-gereç kullanımı 
açısından ise EBA uygulamasındaki hazır sunum ve görseller öne çıkmaktadır.  Öğrencilerin derse yönelik 
tutumları çoğunlukla öğretmeni ne kadar sevdiğiyle ilişkilendirilmiştir. Buna göre sevilen öğretmenlerin 
öğrencileri de derse karşı olumlu tutumlar sergilemektedir. Öğretmen adayları derslerde kullanılan kitaplara 
ilişkin iki ayrı görüşe sahiptir. Kimi öğretmen adayları ders kitaplarını görsel zenginliği ve öğrenci odaklı yapısı 
nedeniyle faydalı bulurken kimi öğretmen adayları bu durumun kitaplarda sınırlı bilgi yer almasına neden 
olduğunu ifade etmiştir. Derslerdeki ölçme ve değerlendirme sürecini ise öğretmen adayları ürün odaklı olarak 
tanımlamış, yapılan sınavlarda açık uçlu soruların yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir.   Sonuç: Araştırmada 
okullardaki sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki bilgisi yeterliklerinin az olduğu, sosyal bilgiler derslerinin 
ise geleneksel öğretim yaklaşımlarına dayalı olarak gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Okul Deneyimi, Öğretmen Adayı
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ADAYLARININ GÖRÜŞ ve DENEYİMLERİ

Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN 

Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Kütahya / Türkiye

donduozdemir@gmail.com

ID: 174 K: 156

Öz: Giriş: Okul Deneyimi dersleri öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını 
sağlayan, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili 
bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde gözlemleme olanağı sağlayan bir 
derstir. Bu derste öğretmen adayı okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini her yönüyle tanıyabilmek için 
çeşitli etkinlikler kapsamında gözlemler gerçekleştirmekte ve lisans eğitiminde edindiği bilgi ve becerileri 
pekiştirmektedir. Bu yönüyle mesleki becerilerin uygulamaya konulduğu bir ders olarak öğretmen eğitimine 
yönelik lisans programlarının en önemli derslerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle dersin 
amaçlarının ne ölçüde gerçekleştiğinin ve dersin uygulanma sürecinde karşılaşılan sorunların belirlenmesi 
önem taşımaktadır. Amaç: Bu araştırma sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak 
Okul Deneyimi derslerini değerlendirmek için yapılmıştır. Bu kapsamda öncelikle sosyal bilgiler öğretmen 
adaylarının Okul Deneyimi dersinin öğretmen eğitimindeki yeri ve önemi hakkındaki görüşleri belirlenmiş, 
ardından bu ders kapsamında öğretmen adaylarının karşılaştığı sorunlar ve dersin etkinliğinin arttırılmasına 
yönelik öneriler ele alınmıştır. Kapsam: Araştırma genel evrenini, Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinde öğrenim 
görmekte olan ve Okul Deneyimi dersini alan tüm sosyal bilgiler öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma 
evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Türkiye’nin batısında yer alan bir devlet üniversitesinin 
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören ve Okul Deneyimi dersini 
alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunda ise amaçlı örnekleme yöntemiyle 
ve gönüllülük ilkesiyle seçilmiş 15 öğretmen adayı yer almaktadır. Sınırlıklar: Bu araştırma araştırmanın 
yapıldığı 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersi uygulaması 
kapsamında devam ettiği ortaokullardaki gözlem ve deneyimlerle sınırlıdır. Yöntem: Araştırmada temel nitel 
araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Araştırmaya 8 
kız ve 7 erkek olmak üzere toplam 15 sosyal bilgiler öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların seçiminde 
farklı okullarda Okul Deneyimi dersine yönelik gözlemler yapan ve farklı öğretim elemanlarından dersi alan 
öğretmen adaylarının seçimine dikkat edilmiştir. Veriler odak grup görüşmesi aracılığı ile toplanmıştır. Her 
biri 5 katılımcıyla gerçekleştirilen ve ortalama bir saat süren üç odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırmadan 
elde edilen verilerin analizinde ise tematik analiz kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada elde edilen bulgulara 
göre sosyal bilgiler öğretmen adayları Okul Deneyimi dersinin öğretmenlik eğitimi açısından önemli ve yararlı 
görmektedir. Öğretmen adaylarına göre bu ders öğretmenlik mesleğine başlamadan önce öğrendiklerinin 
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gerçek öğretim ortamındaki yansımalarını görmek açısından yarar sağlamaktadır ancak öğretmen adayları 
çoğunlukla dersin beklentilerini karşılamadığını ve üniversite eğitimleri sırasında özellikle meslek bilgisine 
yönelik öğrendiklerinin gerçek okul ortamında uygulanmadığını gördüklerini belirtmiştir. Öğretmen adayları 
dersle ilgili olarak okullardaki rollerinin belirsiz olması, kimi zaman gözlemlerini etkileyen angarya işler 
verilmesi, uygulama öğretmenlerinin ve okul yönetimlerinin onları yönlendirmede isteksiz ve yetersiz olması, 
sınıfların birden fazla öğretmen adayını almak için yeterli fiziksel imkanlara sahip olmaması, öğretmenlik 
becerilerini geliştirmeye dönük örnek uygulamalarla karşılaşmamaları, gereksiz ve içeriği anlaşılmayan kimi 
etkinliklerin varlığı, uygulama sürecinde pasif rol almaları, öğretim elemanlarının derse yönelik gerekli özeni 
göstermemesi gibi sorunlardan söz etmiştir. Ayrıca öğretmen adayları Okul Deneyimi dersinin daha etkili 
uygulanabilmesi için, kimi etkinliklerin içerikten çıkarılması, hem öğretim elemanlarının hem de uygulama 
öğretmenlerinin rehberliğinin arttırılması, gözlemle birlikte aktif olarak öğretim uygulamaları da yapmaları, 
dersin verildiği eğitim-öğretim yılının yerinin değiştirilmesi, birden fazla öğretmeni gözlemleme imkânı 
verilmesi gibi önerilerde bulunmuştur. Sonuç: Araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin Okul Deneyimi 
dersinin tam olarak amaçlarına ulaşmadığını düşündükleri, süreçte daha fazla aktif olmak istedikleri ve 
öğretim üyesi ve uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarını yeterli düzeyde yönlendirmedikleri sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Okul Deneyimi, Öğretmen Adayı
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRESEL BİLGİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE 
TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ

Oğuzhan YILDIZ1, Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN2
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Öz: Giriş: Gün geçtikçe artan çevre sorunları insanların çevreye karşı bilinç kazanmalarını ve günlük 
alışkanlıklarının ve davranışlarının çevreye olan olumsuz etkilerinin farkına vararak bu olumsuzlukları en 
aza indirecek tutumlar sergilemelerini önemli bir hale getirmektedir. Bu noktada çevre eğitimi ön plana 
çıkmaktadır. Çünkü çevre sorunlarının toplumun tüm kesimi tarafından anlaşılması, bu sorunların giderilmesi 
için yapılacakların belirlenmesi ve uygulanması, çevre sorunlarına kalıcı çözümlerin üretilebilmesi ve belki 
de en önemlisi çevreye karşı duyarlı insanların yetiştirilmesi adına bireylere okullarda verilecek çevre eğitimi 
büyük önem kazanmıştır (Yılmaz, 2006). Nitekim günümüzde ülkemizde de, çevre konuları ve çevre sorunlarına 
duyarlılık geliştirme amacı öğretim programlarında kendine geniş yer bulmaya başlamıştır. Disiplinlerarası 
bir öğretim alanı olmakla birlikte çevre eğitimine yönelik kazanımlar kimi dersler içerisinde daha fazla yer 
almaktadır. Genelde çevre eğitimi fen dersleri ve fen öğretmenlerinin sorumluluğu olarak görülmektedir. Ancak 
çevresel sorunlar bilimsel-teknolojik olmaktan daha çok sosyokültürel özellik göstermektedir. Ayrıca çevre 
sorunlarının çözümü klasik bilimsel alanlara biraz yabancı olan değer yüklü bir özellik de gösterir (Hungerford, 
2001). Bu nedenle sosyal bilgiler dersi de çevre eğitiminde rol oynayan en önemli derslerden biridir. Nitekim 
yenilenen sosyal bilgiler öğretim programlarında çevresel duyarlılık ve çevre okuryazarlığı öğrencilere 
kazandırılması gereken bir beceri ve değer olarak da yer almaktadır. Öte yandan bilindiği gibi başarılı bir 
öğretim sürecinde öğretmenlerin aracılığı yadsınamaz. Özellikle çevre duyarlılığı ve çevreye yönelik sorumlu 
davranışların geliştirilmesi gibi öğrenmelerde öğretmenin model olarak rolü de tartışmasız olarak kabul 
edilmektedir. Bu kapsamda bir model olarak öğretime ne ölçüde hazır olduklarını belirlemek için sosyal bilgiler 
öğretmenlerinin çevresel bilgi ve duyarlılıklarının incelenmesi önem taşımaktadır. Amaç: Bu araştırma sosyal 
bilgiler öğretmenlerinin çevresel bilgi ve sürdürülebilir çevre tutumu düzeyleri ile bunlar arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi için yapılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin çevresel bilgi ve sürdürülebilir çevre tutumlarının cinsiyet, 
mesleki kıdem gibi değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Kapsam: Araştırma 
genel evrenini, Türkiye’deki tüm sosyal bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma evreninde ise 2015-
2016 eğitim-öğretim yılında Kütahya’da il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda 
görev yapan tüm sosyal bilgiler öğretmenleri yer almaktadır. Araştırmada örneklem alınması yoluna 
gidilmemiş, gönüllülük esasına göre araştırmaya katılan 136 sosyal öğretmen adayı araştırmanın katılımcılarını 
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oluşturmuştur. Sınırlıklar: Bu araştırma sosyal bilgiler öğretmenlerinin çevresel bilgi ve sürdürülebilir çevre 
tutumlarını ölçmeye dönük uygulanan veri toplama araçlarıyla sınırlıdır. Yöntem: Araştırmada korelasyonel 
araştırma modeli kullanılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde örneklem alınması yoluna gidilmemiştir. Veri 
toplama aracı Kütahya il merkezi ve ilçelerinde görev yapan tüm öğretmenlere online olarak ulaştırılmıştır. 
Sonuç olarak araştırmaya veri toplama araçlarını gönüllü olarak doldurmayı kabul eden 136 sosyal bilgiler 
öğretmeni katılmıştır. Araştırma verileri Karatekin (2011) tarafından geliştirilen “Çevre Bilgi Testi” ve Yıldız 
(2011) tarafından geliştiitlen “Sürdürülebilir Çevre Tutum Ölçeği” yoluyla toplanmıştır. Yapılan incelemeler 
elde edilen verilerin normal dağılım özelliği göstermediği ve non-parametrik tekniklerin kullanılabileceğini 
göstermiştir. Buna göre elde edilen araştırma verilerinin analizinde, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, gruplar 
arası karşılaştırmalar için Mann Whitney U ve Kruskall Wallis teknikleri kullanılmıştır. Tüm istatiksel analiz 
işlemleri için SPSS paket programı kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi ise .05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular 
ve Sonuç: Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin yükseğe yakın orta düzeyde çevresel bilgiye 
ve yüksek düzeyde sürdürülebilir çevre tutumuna sahip olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin çevresel bilgi ve 
sürdürülebilir çevre tutumları cinsiyet ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 
Ayrıca sosyal bilgiler öğretmenlerinin çevresel bilgi ve sürdürülebilir çevre tutumları arasında pozitif yönde ve 
orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Çevre bilgisi, Çevre tutumu

Yazar Notu: Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN danışmanlığında Dumlupınar Üniversitesi, 
“Eğitim Bilimleri Enstitüsü”nde yapılmakta olan Oğuzhan YILDIZ’ın “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 
Çevre Bilgisi ve Sürdürülebilir Çevre Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” konu başlıklı, 
yüksek lisans tez çalışmasından türetilmiştir. 
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Öz: Giriş: Projelerde hedefler üç temel proje amacı olan, zaman, maliyet ve kalite altındaki tanımlanan 
ölçülebilir somut değerlerdir. Dünyadaki birçok projede olduğu gibi, ülkemizde gerçekleşen projelerin 
büyük bölümünde de proje hedeflerine çoğu zaman, tam olarak ulaşılamamaktadır. Kazanılmış Değer 
Analizi (KDA), proje kontrolü kapsamında gerçekleştirilen, proje gidişatının ve sapmaların analizinde 
yararlanılan önemli bir tekniktir. Bu teknik ile proje planı kapsamında gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetler 
ve oluşması beklenen maliyetler, projede gelinen aşamadaki oluşan maliyet ve ortaya konulan kazanılmış 
değer ile karşılaştırılmaktadır. Bu şekilde projeler devam ederken yapılan işler, zaman ve maliyet açısından 
değerlendirilebilmektedir. KDA yardımıyla, projede oluşabilen sapmalar zamanında tespit edilerek, maliyet 
ve süre sapmalarının önüne geçilebilmektedir. Yurtdışında yapılan çok sayıda araştırmada, proje kontrolü 
kapsamında, kazanılmış değer analizinden yararlanılan projelerin, KDA gerçekleştirmeyen projelere 
göre daha başarılı oldukları görülmektedir. Bununla birlikte ülkemizde gerçekleştirilen büyük ölçekli 
projelerde bile KDA’nin tam olarak uygulanamadığı ve uygulamada önemli problemler ile karşılaşıldığı 
bilinmektedir.  Amaç: Bu çalışmada, öncelikle kazanılmış değer analizi ele alınmış ve kazanılmış değer 
analizi uygulamalarında kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın diğer bir amacı 
ise kazanılmış değer analizi uygulamalarında karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesidir. 
Bu aşamada karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi ve bunların kök nedenlerinin tartışılması ile analizin 
ülkemizdeki projelerde yaygınlaşması amaçlanmaktadır. Kapsam:  Araştırmada ülkemizde farklı alanlarda 
gerçekleştirilen 92 proje incelenmiştir. Bu projelerin 36’sı yapı inşaat projesi, 34’ü yazılım projesi ve 22’si 
üretim sektöründe gerçekleştirilen iyileştirme projesidir. Araştırmada anket çalışması gerçekleştirilmiş, proje 
yöneticilerine projelerinin hedefleri, proje kısıtları, proje kontrolü kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar ile 
ilgili sorular yöneltilmiştir. Kazanılmış değer analizini uygulamayan firmalara, analizi uygulamama nedenleri 
sorulmuştur. Kazanılmış değer analizi uygulayan firmalara ise uygulama güçlüklerini tespit etmeye yönelik 
sorular yöneltilmiştir. Çalışmada veri toplama süreci 3 ay sürmüş, veri analizi ve değerlendirmesi ise yaklaşık 
bir ayda tamamlanmıştır.   Sınırlıklar:  Araştırma esas olarak proje yöneticileri üzerinden yürütülmüştür. 
İncelenen yapı inşat, yazılım ve üretimde iyileştirme projeleri dışında sayılabilecek yatırım projeleri, sosyal 
içerikli projeler vb. projeler değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bunun nedeni bu projelerin kendi içlerinde 
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önemli yapısal farklılıklar barındırabilmesidir. Ayrıca çalışmada incelenen projeler özellikle benzer yapıdaki 
projelerdir. Örneğin yapı inşaat projelerinin hepsi konut projeleridir. Benzer şekilde yazılım ve üretimdeki 
iyileştirme projeleri de kendi içlerinde benzerlik gösteren projelerden oluşmaktadır. Yöntem: Araştırmada 
proje yöneticilerine sunulan anketlere ait veriler, SPSS 21 istatistik programı yardımıyla incelenmiştir. Bu 
kapsamda proje kısıtlarına, proje başarılarına ve KDA uygulamalarına yönelik tanımlayıcı istatistikler 
çıkartılmıştır. KDA uygulamayan projelerde bunun nedenleri ortaya çıkartılmaya çalışılmış ve bu nedenler 
sınıflandırılmıştır. Ayrıca, Korelasyon analizi, t-testi analizi, Varyans analizi (ANOVA) gibi farklı analizler ile 
proje başarısı ve KDA uygulama ilişkisi incelenmiştir. Bulgular:  Çalışmada ülkemizdeki projelerin önemli 
bölümünde KDA uygulanmadığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte dünyadaki çalışmalar paralel olarak KDA 
uygulayan projelerin hedeflerinde, KDA uygulamayan firmalarda göre daha az sapma olduğu görülmektedir. 
Çalışmanın en çarpıcı bulguları ise KDA uygulama güçlükleri ve KDA uygulamama nedenlerinde ortaya 
çıkmıştır. Buna göre KDA uygulanmayan projelerde bunun en önemli nedeni, projelerde yapılan işlerin 
ve oluşan maliyetlerin düzenli kayıt altına alınamaması olarak görülmektedir. Sonuç: Çalışma sonunda, 
ülkemizde kazanılmış değer analizinin bir çok proje yöneticisi tarafından önem verilen bir analiz olduğu 
düşünülse de uygulamada yaşanılan farklı problemler nedeni ile proje yöneticilerinin önemli bölümünün bu 
analizi gerçekleştiremedikleri görülmektedir. Projelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin ve maliyetlerin düzenli 
kayıt altına alınamaması, proje planlarının birçoğunun eksik ve yetersiz olması, proje ekibinin kazanılmış 
değer analizi ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip olmaması, önde gelen KDA gerçekleştirememe nedenleri 
olarak tespit edilmiştir. Proje planlarının detaylı-kapsamlı şekilde oluşturulması, farklı fonksiyonel alanlardan 
çalışanların katılımıyla proje planının oluşturulması, proje planında kazanılmış değer analizinin tanımlanması, 
proje kontrol sürecinde gerçekleştirilen işlerin ve maliyetlerin düzenli kayıt altına alınması, KDA uygulama 
problemlerini önemli düzeyde ortadan kaldırabilecek öneriler olarak düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kazanılmış Değer Analizi, Proje Yönetimi, Proje Kontrol
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Öz: Giriş: Dünyadaki karbon salımının önemli bir kısmının yaşam alanlarımızdan kaynaklandığı bilinmektedir. 
Bu nedenle son yıllarda, inşaat sektöründe çevre duyarlılığı konusunda yapılan çalışmalar ve uygulamalar 
büyük önem kazanmıştır. Genel olarak doksanlı yıllarda başlayan çevre dostu bina yapımına ilişkin fikirler 
2000’li yıllara geçmeden hayata geçirilmiş ve bu alanda çevre dostu binalarla ilgili çalışmalar yapan birçok 
örgüt kurulmuştur. İlk olarak kurulan örgütlerden biri Dünya Yeşil Binalar Konseyidir (WGBC). Kaliforniya’da 
kurulan bu örgüt günümüzde yüze yakın ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu örgüt gibi dünyanın farklı 
ülkelerinde yeşil binalarla ilgili birçok organizasyon kurulmuştur. Bu organizayonların bir bölümü yeşil 
binaların uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirmekte ve tanımladığı kriterlere uygun olan binalara yeşil bina 
sertifikası vermektedir. Yeşil bina, planlama ve yaşam döngüsü (tasarım, yapım, işletme, bakım, yenileme ve 
yıkım) boyunca çevreye duyarlı olarak, kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan yapılar olarak tanımlanır. Bu 
kapsamda yeşil binaların uygunluğu yaşam döngüsü dikkate alarak değerlendirilmektedir. Dünyada özellikle 
son yıllarda yeşil binalar ve yeşil binaların uygunluk değerlendirmeleri ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. 
Ülkemizde ise hâlihazırda bu alanda çalışmalar yapılmış olsa da yeşil binalar ile ilgili yaygınlaşan ve genel 
kabul görmüş bir ulusal değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. Uluslararası değerlendirme örgütlerinin 
uygulamaları arasındaki farklılıklar ve ülkemizde bu alanda kabul görmüş, yaygın bir değerlendirme 
sisteminin bulunmaması yapı inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların, yeşil bina ve yeşil bina 
sertifikaları konusunda kavram ve kapsam karmaşası yaşamalarına neden olmaktadır.  Amaç: Bu çalışmada, 
öncelikle yeşil bina kavramı üzerinde durulmuş ve yeşil bina kavramı etraflıca incelenmiştir. Bu şekilde bir 
kavram bütünlüğü sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca yeşil bina sertifikaları ve bu sertifikaların 
kapsam ve uygulama esasları incelenmiş, Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar da değerlendirilmiştir. 
Çalışmada yeşil bina kavramı ve yeşil bina sertifikaları ile ilgili son gelişmelerin, son araştırmaların ve en 
güncel değerlendirme versiyonlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.  Kapsam:  Çalışmada yeşil bina 
kavramı ve yeşil bina sertifikaları ile ilgili olarak uluslararası ve ulusal yakın geçmişte yapılan çalışmalar ve 
raporlar incelenmiştir. Ülkemizdeki yeşil bina uygulamalarından örnekler verilmiş, yeşil bina değerlendirme 
çalışmaları sunulmuştur. Sınırlıklar:  Dünyada özellikle yeşil bina değerlendirme sistemleri ile ilgili onlarca 
örgüt bulunmaktadır. Bununla birlikte uluslararası düzeyde yaygın olan sertifikalar, LEED, BREEAM, 
DGNB, IISBE, GREENSTAR gibi beş-on organizasyona ait sertifikalardır. Bu kapsamda çalışmada yeşil 
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bina değerlendirmeleri yapan kurumlardan bahsedilse de bu kurumlardan dünyada ve ülkemizde en yaygın 
uygulama alanı bulunanların değerlendirme sistemleri açıklanmıştır. Yöntem:  Bir literatür çalışması olan 
bu araştırmada yeşil bina kavramı, dünyada kabul görmüş genel tanımlar ve yeşil bina alanında dünyada ve 
ülkemizde kabul gören önemli örgütlerin yapmış oldukları değerlendirmeler dikkate alınarak incelenmiştir. 
Çalışmada ayrıca yeşil bina değerlendirme sistemleri kapsamında, bu alanda faaliyet gösteren tüm kurumlardan 
bahsedilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte dünyada en yaygın sertifikasyona sahip kurumların ve ülkemizdeki 
taslak çalışmaların yeşil bina değerlendirme kriterleri incelenmiştir. Bulgular:  Çalışmada yeşil bina kavramı 
ile ilgili çok farklı tanımlamalara ve yeşil binaların değerlendirme sistemleri ile ilgili çok farklı kriterlere 
rastlanmıştır. Bununla birlikte ülkemizdeki çalışma koşulları, sektör terminolojisi ve uygulama esasları dikkate 
alınarak uygun tanımlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Sonuç:  Yeşil binaların tanımının doğru şekilde yapılması 
ve yeşil binaların değerlendirme kriterlerinin ülkelerin çalışma koşulları ve beklentileri dikkate alınarak 
oluşturulması yeşil binaların yaygınlaşması, çevre koruma ve sektörel başarı açısından oldukça önemlidir. Bu 
kapsamda yapılan bu çalışma ile uluslararası değerlendirme sistemleri kriterleri ortaya konulmuş, ülkemizdeki 
değerlendirme çalışmaları ile karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda ülkemizde yapılan, yeşil bina değerlendirme 
sistemleri ile ilgili çalışmaların daha da ilerletilerek, gelecekte sektördeki yeşil bina uygulamalarına yön 
vereceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yeşil Bina, Yeşil Bina Değerlendirme Kriterleri, Yeşil Bina Sertifikaları



60

AN ANALYSIS OF GRADUATE THESES WRITTEN ON FLIPPED LEARNING IN TURKEY

Doğan DOĞAN1, Eylem EROĞLU DOĞAN2

1-2Abant İzzet Baysal University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science 
Education, Bolu / Turkey

ddogan@ibu.edu.tr

ID: 189 K: 176

Abstract: Introduction: The importance of student-centered learning and teaching approaches is increasing 
day by day in educating individuals equipped with 21st century skills, such as interactive communication, 
collaboration, critical thinking, problem-solving, creativity and innovation which are key to success in a 
competitive society. One of the most prominent approaches in recent years is the flipped learning that inverses 
traditional teaching and learning processes. It has emerged directly from classroom practice, promoted as a 
technique that worked well, rather than something drawn from educational theory. In the flipped learning 
model, students are allowed to previously learn class content outside of the classroom and apply what they 
learn in the classroom while working and discussing with their peers and getting immediate feedback from the 
teacher. Thus, removal of content from the class time allows the teacher to spend more time actively working 
with the students, and students could discuss with their peers to promote higher level thinking skills, and 
engage in student-centered learning activities like inquiry and problem solving. Although flipped learning is 
not a new method, it has continued to gain much attention at all levels of education, and in fields ranging from 
natural sciences to the social sciences, humanities and medicine due to advances in technology, popularity 
of mobile devices and internet use. Therefore, it is important to review the results of research studies about 
flipped learning to describe the the current state of knowledge and inform future research. Thus, repetition of 
existing work can be avoided and original works can be planned and executed to fill the research gaps in the 
flipped learning area. Purpose: The purpose of this study is to provide an accurate and up-to-date picture of 
the current state of the graduate studies on flipped learning in Turkey. Scope: This study analyses the gradute 
theses on flipped learning that are currently available through the “National Thesis Center” website of The 
Council of Higher Education (CHE). All related theses were included for the study and no sampling pocedure 
was followed. Limitations: This study is limited to investigation of the graduate theses on flipped learning 
that are uploaded on the “National Thesis Center” website of The Council of Higher Education. Method: The 
present study is based on the review of graduate theses on flipped learning in Turkey. Document analysis used 
as the primary data collection technique, and content analysis is employed as the data analysis method. Content 
analysis summarises and simplifys complex qualitative data into a set of categories. In this way, the general 
trends, effectiveness, benefits and challenges of flipped learning research can be revealed. The study has three 
main phases as follows: 1. Selection of graduate theses related to flipped learning for the analysis: The selection 
criteria were developed, and the studies that meet these criteria were listed by means of searching the electronic 
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theses archive of The Council of Higher Education, and then the abstracts of the studies were screened to 
see if they meet the inclusion criterion which was the keyword “flipped”. 2. Content analysis of the selected 
graduate theses according to different criteria: The studies were analysed by each researcher independently, 
and initially 92% agreement was reached among the researchers. However, researchers continued to discuss 
all disagreement points until 100% agreement was reached 3. Quantifying and reporting the results of the 
analysis. Results: All the graduate theses on flipped learning in the electronic theses archive of The Council of 
Higher Education were analysed. Since flipped learning is a relatively new research area, it was found that the 
number of graduate theses was very limited, and the highest number of research was reached by the year 2016. 
When graduate theses were analysed according to their types, 72% of them was found to be master theses and 
28% of them was doctoral dissertations. Another analysis criteria was the institute where they were prepared. 
14% of them was prepare at institutes of art and sciences,  10% of them was prepared at institutes of social 
sciences, 73% of them was prepared at institutes of educational sciences, and 3% of them was prepared at 
institutes of health sciences. Conclusion: The results of this study showed that the number of graduate theses 
on flipped learning in Turkey are very limited. Most of the studies were carried out at institutes of educational 
sciences. Therefore, there is much work needed to be carried out to reveal the pros and cons of flipped learning 
in different educational settings.

Key Words: Filpped Learning, Council of Higher Education, Thesis Center, Document Analysis
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Öz: Giriş: Bilim ve teknolojideki ilerlemelerin büyük bir hızla arttığı günümüzde, 21. yüzyıl bilgi ve becerileri 
ile donanmış bireyler yetiştirilmesinin önemi de giderek artmaktadır. Bu ise çağdaş bir eğitim sistemine ve 
çağın gereklerine cevap verebilen, çok yönlü yetişmiş nitelikli fen öğretmelerine sahip olmayı gerektirmektedir. 
Okullarda görev alacak nitelikli fen öğretmenlerinin yetiştirilmesinde, lisans eğitimi sırasında verilen kuramsal 
bilgiler yanında öğretmenlik bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri öğretmenlik uygulaması gibi uygulama 
derslerinin verilmesinin önemi büyüktür. Sadece kuramsal bilgiler yüklenen bir öğretmen adayının, öğretmenlik 
mesleğinin gerektirdiği diğer bilgi, beceri ve davranışlara yeterince sahip olması beklenemez. Öğretmen 
adayının uygulama okulunun değişik sınıflarında derse girerek öğretmenlik yeterliliklerini geliştirmesi, 
alanının ders programını anlayabilmesi ve kullanabilmesi, alanı ile ilgili ders kitaplarını değerlendirebilmesi, 
farklı konular için en uygun öğretim yöntem ve tekniklerini seçip kullanabilmesi, değişik sınav türleri için 
sorular hazırlayabilmesi ve sınavları değerlendirebilmesi, uygulama sırasında kazanmış olduğu tecrübeleri 
akranları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşması öğretmenlik uygulaması dersinin amaçları arasında 
sayılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentilerinin ve bu beklentilerin ne 
düzeyde karşılandığının bilinmesi, bu dersten sağlanacak yarar açısından önemlidir. Alanyazında öğretmenlik 
uygulaması ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğretmen adaylarının bu dersten beklentilerini 
uygulama öncesi ve sonrası karşılaştırmalı olarak ele alan bir çalışmaya rastlanılmamış olması bu çalışmanın 
yapılmasının temel gerekçeleri arasındadır. Amaç: Bu araştırmanın amacı, fen bilimleri öğretmen adaylarının 
öğretmenlik uygulamasına ilişkin uygulama öncesi ne gibi beklentileri olduğunun belirlenmesi ve uygulama 
sonrası bu beklentilerinin karşılanma durumunun değerlendirilmesidir. Kapsam: Araştırmanın evrenini batı 
karadeniz bölgesinde yer alan bir üniversitenin fen bilgisi öğretmenliği programı son sınıfına devam eden ve 
öğretmenlik uygulaması dersini alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem ise bu adaylar arasından 
rastgele seçilen 12 gönüllü katılımcıdan oluşmaktadır. Sınırlıklar: Bu çalışma, 2016-2017 Eğitim-öğretim 
yılı bahar döneminde batı karadeniz bölgesindeki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi fen bilgisi 
öğretmenliği programı dördüncü sınıfında öğrenim gören 12 öğretmen adayına yöneltilen iki açık uçlu sorudan 
elde edilen veriler ile sınırlıdır. Yöntem: Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi 
kullanılmış ve açık-uçlu soru formu uygulaması yapılmıştır. Durum çalışmaları, bir ya da daha fazla olayın, 
programın, sosyal grubun derinlemesine incelendiği ve bilimsel sorulara cevap aramada kullanılan ayırt 
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edici bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Araştırmada belirlenen amaç doğrultusunda, öğretmen adaylarına 
uygulama okuluna gitmeden önce; “Staj okulunda yapacağınız öğretmenlik uygulamasından beklentileriniz 
nelerdir? Ayrıntılı olarak yazınız.” ve öğretmenlik uygulamasının bitiminde ise “Staj okulunda yaptığınız 
öğretmenlik uygulamasından beklentilerinizin karşılanması ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Ayrıntılı olarak 
yazınız.” açık uçlu soruları yöneltilmiştir. Açık uçlu soruların yöneltilmesi, bir taraftan araştırmacıya araştırmak 
istediği konuyla ilgili esnek bir yaklaşım olanağı sağlarken bir taraftan da incelenen konuyla ilgili önemli 
değişkenlerin gözden kaçmasını önler. Öğretmen adaylarına çalışma öncesi çalışma ile ilgili gerekli bilgiler 
verilmiş ve yine de olası endişelerini gidermek amacıyla verilen kağıtlara isimlerini yazmamaları ve sorulara 
verecekleri yanıtların herhangi bir şekilde notla değerlendirilmeyeceği söylenerek görüş ve beklentilerini 
çekinmeden açıkça yazmaları sağlanmıştır. Araştırmada, açık uçlu sorulardan elde edilen veriler içerik 
analizi yaklaşımıyla değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların 11’i bayan biri ise erkektir. Bu bulgu, son 
yıllarda fen bilgisi öğretmen adaylarının çoğunlukla bayan öğrencilerden oluştuğu gözlemimiz ile paralellik 
göstermektedir. Araştırmada, öğretmen adaylarına uygulama öncesi yöneltilen soruya verilen yanıtlar 
analiz edildiğinde; öğretmen adaylarının öğrencilerle etkili bir iletişim kurabilme, farklı öğretim yöntem ve 
tekniklerinin kullanımını gözlemleme ve deneyimleme, ölçme ve değerlendirme deneyimi kazanma, sınıfta 
disiplini sağlayabilme becerisi kazanma gibi beklentiler içerisinde oldukları belirlenmiştir. Araştırmada, 
öğretmen adaylarına uygulama sonrası yöneltilen soruya verilen yanıtlar değerlendirildiğinde ise; öğrencilerle 
etkili bir iletişim kurma, sınıf yönetimi, özgüven kazanma, söz ve mimiklerini doğru kullanabilme konularında 
beklentilerinin genel olarak karşılandığı, diğer konularda ise beklentilerinin kısmen veya çok az karşılandığını 
belirlenmiştir. Sonuç: Fen bilimleri öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasından beklentilerinin bazı 
konularda karşılanmış olmakla birlikte bazı konularda ise ya kısmen ya da çok az karşılandığı sonucuna 
varılmıştır. Bu durumun, yeterince ders anlatımına fırsat verilmemesi, sınıfların kalabalık olması, staj süresinin 
kısa olması, okul yönetimi ve rehber öğretmenler tarafından tam bir öğretmen adayı olarak görülmeme gibi 
çeşitli nedenlerden kaynaklandığı belirlenmiştir.
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Öz: Giriş:  Artan tüketim taleplerine bağlı olarak üretilen ve trafiğe çıkan motorlu kara taşıtlarının sayısı her 
geçen gün artış göstermektedir. Bu nedenle başta Türkiye olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan dünya 
ülkelerindeki kara taşıt artışı ülkelerin bazı gereklilikleri yerine getirmesini zorunlu hale getirmiştir. İlk öncelikli 
olarak kara taşıtlarının ihtiyaç duyduğu kara yolları üretiminin gerçekleştirilmesi, hukuki ve trafikle ilgili 
yönetmeliklerin hızla hayata geçirilmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada uygulamalı olarak bazı yayınlanmış 
olan veriler derlenmiş ve analize uygun hale getirilmiştir. Kullanılan veriler veri seti şeklindedir. Veri setindeki 
sayısal veriler sadece Türkiye açısından düzenlenmiş sayısal verilerden oluşmakta ve Eylül 2017 ve bu tarih 
öncesindeki verilerden oluşmaktadır.  TUİK tarafından hazırlanan bu verilere bakıldığında Eylül 2017 tarihi 
itibari ile ülkemizdeki trafiğe kayıtlı toplam kara taşıdı adeti 21 milyon 950 bin civarındadır. Bu kara taşıtlarının 
yüzde olarak dağılımı ise %54’ü otomobil, %16.4’ü kamyonet, %14.1’i motosiklet, %8.3’ü traktör, %3.8’i 
kamyon, %2.2’si minibüs, %1’i otobüs ve %0.2’si ise özel amaçla kullanılan araçlardan oluşmaktadır. 2017 yılı 
eylül ayında trafiğe kayıt edilen araç dağılımına baktığımızda ise “otomobil %52,8 ile ilk sırada yer almıştır. 
Bunu sırasıyla %19,2 ile motosiklet, %15,1 ile kamyonet, %7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların %5,7’sini ise 
minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar” oluşturmaktadır. Bu veriler doğrultusunda Eylül 2017 yılına 
ait trafiğe kayıt edilen toplam motorlu kara taşıtı sayısı 86 bin 497 adet olmuştur. 2017 yılı Ağustos ayı ile Eylül 
ayı karşılaştırıldığında ise Eylül ayında trafiğe kayıt edilen araç sayısının bir önceki aya göre azalış gösterdiği 
görülmektedir. Aynı şekilde 2016 yılı Eylül ayı ile 2017 yılı Eylül ayları karşılaştırıldığında ise bir önceki yıla 
göre trafiğe kayıt edilen araç sayısının %7.5 oranında artış gösterdiği görülmektedir. Bu durum ekonomik 
büyüme ve alım gücünün artması ile orantılı şekilde olduğunu göstermektedir. 2017 Yılı Ocak ve Eylül ayları 
arasındaki trafiğe kaydı yapılan motorlu kara taşıtı araçlarının motor “silindir” hacmine baktığımızda ise daha 
yoğun olarak 1600 motor hacimli araçların kaydının yapıldığını görmekteyiz. Yine farklı bir dikkat çeken 
husus ise trafiğe kaydı yapılan araçların renk skalasına bakıldığında ise en fazla beyaz renkteki araçların 
tüketiminin yoğunlaştığını görülmektedir. Bunun en önemli nedenleri arasında ise kurumsal yani işletmeler 
adına alınan araçlardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Dikkat çeken farklı bir nokta ise %38.6’lık oranla LPG 
li araç sayısıdır. “11 milyon 846 bin 85 adet otomobilin %38,6’sı LPG, %34,9’u dizel, %26,1’i benzin yakıtlıdır. 
Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,4’tür.” Amaç: Bu araştırma motorlu taşıtların satışlarını 
etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır.  Kapsam: Araştırmada 2015-2017 yılları arasındaki, Türkiye 
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İstatistik Kurumu Motorlu Kara Taşıtları verileri kullanılmaktadır. Yöntem: TUİK tarafından yayınlanan 
Sayı: 24604 Tarih: 09 Kasım 2017’li verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışmada farklı istatistik yöntemler 
kullanılmıştır.  Analiz: Elde edilen veriler, Eviews paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz kapsamında 
regresyon, Birim kök, Granger nedensellik, Chow kırılma ve Durağanlık analizleri yapılmıştır. Araştırma 
Sorusu: Bu araştırma motorlu kara taşıtlarının satışlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunu araştırmaktadır. 
Sonuç: Her yıl toplam araç satışında bir önceki yıla göre 3,5 milyonluk bir artış gerçekleşecektir. Her yıl 
otomobil satışında bir önceki yıla göre 2.4 milyonluk bir artış gerçekleşecektir. Her yıl otobüs satışında bir 
önceki yıla göre 35 binlik bir artış gerçekleşecektir. Her yıl minibüs satışında bir önceki yıla göre 78 binlik 
bir artış gerçekleşecektir. Otomobil satışları ile LPG satışları arasında nedensellik bulunmaktadır. Otomobil 
satışları ile Dizel satışları arasında nedensellik bulunmaktadır. Otomobil satışları ile Benzin satışları arasında 
nedensellik bulunmaktadır. Yakıt tiplerine göre otomobil satışlarına bakıldığında, benzinli otomobil satışlarının 
toplam otomobil satışlarını 3.75 birim etkilediği, LPG’li otomobil satışlarının toplam otomobil satışlarını 4.45 
birim etkilediği, dizel otomobil satışlarının toplam otomobil satışlarını 3.85 birim artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Motorlu Kara Taşıtı, Veri, Analiz, Ekonomi, Tüketim
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TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM KANALLARI KULLANILARAK SAĞLANAN SAĞLIK 
HİZMETLERİ ALGI BOYUTUNUN FARKLI DEĞİŞKENLER İLE İNCELENMESİ: BİR ÖLÇEK 

GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Murat KORKMAZ1, Michael KUYUCU2, Dilek ÖZTAŞ3, Ümran SEVİL4, Özlem GÜNER5, Nigar ÇELİK6, 
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ID: 187 K: 72

Öz: Giriş: Sağlık hizmeti günümüzün en önemli tüketim hizmetleri içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle 
sağlık hizmeti alan ve sunanların günümüz koşulları ile teknolojisine uyum sağlaması artık bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Amaç: Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışma teknoloji ve iletişim kanallarının 
sağlık hizmetleri üzerindeki algıyı ölçmektedir. 299 kişi ile gerçekleştirilen bu çalışmada uygulamalı bir 
anket kullanılmış olup, anket içerisinde demografik ve likert ölçekli sorular kullanılmıştır. Anketten elde 
edilen veriler SPSS İstatistik 18 programı kullanılarak analiz edilmiş, analizden elde edilen sonuç ve bulgular 
çalışmanın sonunda verilmiştir. Kapsam: Bu araştırma çalışması bir ölçek geliştirme çalışması olup, daha 
ileri analizlerin yapılması amacı ile ön çalışma şeklinde hazırlanmıştır. Araştırmanın kapsamını teknoloji 
ve iletişim kanalları kullanılarak sağlanan sağlık hizmet boyutunun hizmet alanlar açısından saptanması 
şeklindedir. Yöntem: Araştırmanın yöntemi basit tarama modeli olup, araştırmada ölçekli bir anket uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Anket geçerlilik ve güvenirliliğinin sağlanması amacı ile bir ön test yapılmış ve bu ön 
testten elde edilen sonuçlara göre asıl araştırmaya geçilmiştir. Araştırmada toplam iki il örneklemi seçilerek 
bu illerde bulunan sağlık hizmeti alan bireylere anketler elden dağıtılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz: 
Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, Kruskal Wallis, ANOVA 
analizlerinden yararlanılmıştır. Yapılan faktör analizi 5 adet faktör ortaya çıkarmıştır. Bu faktörler sırasıyla şu 
şekildedir;

1. Teknoloji kullanımı sağlık hizmetlerine ulaşmayı kolaylaştırmaktadır
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2. Teknoloji kullanımı sağlık hizmetlerinde etkili iletişim sağlamaktadır

3. Sağlık hizmetlerinde kullanılan teknoloji konusunda eğitim ihtiyacım bulunuyor

4. Teknoloji yoluyla sağlıkla ilgili her türlü bilgiye ve hasta haklarıma ulaşabiliyorum

5. Kamu hastanelerinde daha etkin sağlık hizmeti sunulmaktadır

Sonuç: Teknoloji kullanımı sağlık hizmetlerine ulaşmayı kolaylaştırmaktadır faktörü yaşa göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 18-20 yaş grubuna aittir. Teknoloji kullanımı sağlık hizmetlerinde etkili 
iletişim sağlamaktadır faktörü yaşa göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 18-20 yaş grubuna aittir. Sağlık 
hizmetlerinde kullanılan teknoloji konusunda eğitim ihtiyacım bulunuyor faktörü yaşa göre farklılaşmaktadır. 
En yüksek ortalama 41-50 yaş grubuna aittir. Teknoloji yoluyla sağlıkla ilgili her türlü bilgiye ve hasta haklarıma 
ulaşabiliyorum faktörü yaşa göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 26-30 yaş grubuna aittir. Kamu 
hastanelerinde daha etkin sağlık hizmeti sunulmaktadır faktörü yaşa göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 
51-65 yaş grubuna aittir. Teknoloji kullanımı sağlık hizmetlerine ulaşmayı kolaylaştırmaktadır faktörü mesleğe 
göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama öğrenci grubuna aittir. Teknoloji kullanımı sağlık hizmetlerinde 
etkili iletişim sağlamaktadır faktörü mesleğe göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama memur grubuna 
aittir. Sağlık hizmetlerinde kullanılan teknoloji konusunda eğitim ihtiyacım bulunuyor faktörü mesleğe göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama emekli grubuna aittir. Teknoloji yoluyla sağlıkla ilgili her türlü bilgiye 
ve hasta haklarıma ulaşabiliyorum faktörü mesleğe göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama memur grubuna 
aittir. Kamu hastanelerinde daha etkin sağlık hizmeti sunulmaktadır faktörü mesleğe göre farklılaşmaktadır. 
En yüksek ortalama işçi grubuna aittir. Teknoloji kullanımı sağlık hizmetlerine ulaşmayı kolaylaştırmaktadır 
faktörü eğitime göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama yüksekokul-üniversite grubuna aittir. Teknoloji 
kullanımı sağlık hizmetlerinde etkili iletişim sağlamaktadır faktörü eğitime göre farklılaşmaktadır. En yüksek 
ortalama lise grubuna aittir. Sağlık hizmetlerinde kullanılan teknoloji konusunda eğitim ihtiyacım bulunuyor 
faktörü eğitime göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama ilköğretim grubuna aittir. Teknoloji yoluyla sağlıkla 
ilgili her türlü bilgiye ve hasta haklarıma ulaşabiliyorum faktörü eğitime göre farklılaşmaktadır. En yüksek 
ortalama yükseklisans-doktora grubuna aittir. Kamu hastanelerinde daha etkin sağlık hizmeti sunulmaktadır 
faktörü eğitime göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama lise grubuna aittir. Teknoloji kullanımı sağlık 
hizmetlerine ulaşmayı kolaylaştırmaktadır faktörü gelire göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 2501-
3000 grubuna aittir. Teknoloji kullanımı sağlık hizmetlerinde etkili iletişim sağlamaktadır faktörü gelire göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 3001-4500 grubuna aittir. Sağlık hizmetlerinde kullanılan teknoloji 
konusunda eğitim ihtiyacım bulunuyor faktörü gelire göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 1000-1450 
grubuna aittir. Teknoloji yoluyla sağlıkla ilgili her türlü bilgiye ve hasta haklarıma ulaşabiliyorum faktörü 
gelire göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 2001-2500 grubuna aittir. Kamu hastanelerinde daha etkin 
sağlık hizmeti sunulmaktadır faktörü gelire göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 1451-2000 grubuna 
aittir. Teknoloji kullanımı sağlık hizmetlerine ulaşmayı kolaylaştırmaktadır faktörü medeni duruma göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama bekar grubuna aittir. Teknoloji kullanımı sağlık hizmetlerinde etkili 
iletişim sağlamaktadır faktörü medeni duruma göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama bekar grubuna aittir. 
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Sağlık hizmetlerinde kullanılan teknoloji konusunda eğitim ihtiyacım bulunuyor faktörü medeni duruma göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama diğer grubuna aittir. Teknoloji yoluyla sağlıkla ilgili her türlü bilgiye 
ve hasta haklarıma ulaşabiliyorum faktörü medeni duruma göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama bekar 
grubuna aittir. Kamu hastanelerinde daha etkin sağlık hizmeti sunulmaktadır faktörü medeni duruma göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama evli grubuna aittir. Teknoloji kullanımı sağlık hizmetlerine ulaşmayı 
kolaylaştırmaktadır faktörü bölgeye göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama büyükşehir grubuna aittir. 
Teknoloji kullanımı sağlık hizmetlerinde etkili iletişim sağlamaktadır faktörü bölgeye göre farklılaşmaktadır. 
En yüksek ortalama şehir grubuna aittir. Sağlık hizmetlerinde kullanılan teknoloji konusunda eğitim ihtiyacım 
bulunuyor faktörü bölgeye göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama ilçe grubuna aittir. Teknoloji yoluyla 
sağlıkla ilgili her türlü bilgiye ve hasta haklarıma ulaşabiliyorum faktörü bölgeye göre farklılaşmaktadır. En 
yüksek ortalama büyükşehir grubuna aittir. Kamu hastanelerinde daha etkin sağlık hizmeti sunulmaktadır 
faktörü bölgeye göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama kasaba grubuna aittir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Hizmet, Teknoloji, Tüketim, Birey, Kurum, Birey
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SİNERJİK YÖNETİM UYGULAMALARININ PORTER’IN REKABET STRATEJİLERİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİ TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ali Haluk PINAR

KSÜ, İİBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Kahramanmaraş / Türkiye

ahalukpinar@yahoo.com

ID: 180 K: 172

Öz: Giriş: Sanayi 4.0’ın önem kazandığı günümüz dünyasında en önde gelen ekonomiler, “inovasyon odaklı 
ekonomilerdir”. Ülkemiz ekonomisi ise “verimlilik odaklılıktan inovasyon odaklılığa geçiş ekonomisi” grubunda 
yer almaktadır. İnovasyon odaklı ülkeler grubunda yer alma hedefi doğrultusunda, ülkemiz işletmelerinin 
rekabet avantajı elde edebilmek için geçmiştekinden farklı yönetim yaklaşımları uygulamaları gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. İşletmelerin rekabet avantajı sağlamalarında önemli faktörlerden birisi gerçekleştirdiği 
faaliyetlerde sinerji etkisi oluşturabilmektir. İşletmelerin yönetsel faaliyetlerinde sinerji etkisi oluşturmayı 
ön plana alan yönetim yaklaşımına ise “sinerjik yönetim” adı verilmektedir. Sinerjik yönetim uygulamaları 
işletmelerin rekabet stratejilerini etkili bir şekilde oluşturmalarında ve bu stratejileri uygulamalarında önemli 
rol üstlenebilir. Amaç: Sinerjik yönetim konusunda literatürde Doctoroff (1977), Killman, Shelleman ve Uzzi 
(1991), Kavrakoğlu (1989) ile Pınar (2005)’ın çalışmaları görülmektedir. Porter’ın rekabet stratejileri üzerinde 
yabancı yazında çok sayıda çalışma söz konusu olmakla birlikte, ülkemizde de bu konuda çeşitli araştırmacıların 
uygulamalı araştırmaları bulunmaktadır. Bununla birlikte literatürde sinerjik yönetim ile Porter’ın rekabet 
stratejileri arasındaki ilişkiler daha önce incelenmemiştir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı “sinerjik yönetim 
uygulamalarının Porter’ın rekabet stratejileri üzerinde etkisi olup olmadığını ortaya çıkarmak” şeklinde 
belirlenmiştir. Kapsam ve Sınırlılıklar: Bu çalışma yeni yönetim yaklaşımları içerisinde yer alan sinerjik 
yönetim yaklaşımının stratejik yönetim disiplini içerisinde yer alan Porter’ın rekabet stratejileri üzerinde etkisi 
olup olmadığı sorununa odaklanmıştır. Araştırma Kahramanmaraş Bölgesinde tekstil sektöründe yer alan 
işletmeler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda kapsam “Sinerjik Yönetim Uygulamalarının Porter’ın 
Rekabet Stratejileri Üzerindeki Etkisi: Kahramanmaraş Bölgesi Tekstil Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir 
Araştırma” olarak daraltılmıştır. Yöntem ve Bulgular: Araştırma tanımlayıcı ve açıklayıcı olarak tasarlanmıştır. 
Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş’ta tekstil sektöründe yer alan işletmeler oluşturmaktadır. Araştırma 
evreninde bölge olarak Kahramanmaraş bölgesinin ve tekstil sektörünün seçilmesinin nedeni, bu bölgede 
son yıllarda tekstil sektöründe önemli oranda sanayi yatırımının yapılması ve bölgenin ihracat potansiyelinin 
giderek artmasıdır. Araştırma tam biçimlendirilmiş mülakat tekniği ile Kahramanmaraş bölgesinde bulunan 
tekstil sektörü işletmeleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bu yöntemle gerçekleştirilmesindeki 
amaç anketin sadece üst düzey yöneticilere uygulanmasını sağlamak olmuştur. Araştırmada Sinerjik Yönetim 
konusunda Pınar (2005)’ın, geliştirmiş olduğu ölçek kullanılırken, Porter’ın rekabet stratejilerine ilişkin olarak 
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ise çok sayıda araştırmadan yararlanılarak yeni bir ölçek geliştirilmiştir. Temel araştırma hipotezi “sinerjik 
yönetim yaklaşımının maliyet liderliği stratejisi ile değil de daha çok farklılaştırma stratejisi ile ilişkili 
olduğu” şeklindedir. Bu doğrultuda ölçek “sinerjik yönetim” ve “rekabet stratejileri” adını taşıyan iki bölümden 
oluşturulmuştur. Araştırmada 5’li likert ölçeği kullanılmış ve cevaplayıcılardan “kesinlikle katılmıyorum, 
katılmıyorum, kısmen katılıyorum, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum” şeklinde 1-5 arasında puan verilen 
ifadelerin yer aldığı soruları cevaplandırmaları istenmiştir. SPSS paket programı kullanılarak ölçeğin faktör 
analizine ilişkin olarak faktör yükleri belirlenmiş ve güvenilirliği tespit etmeye yönelik olarak cronbach alpha 
değerleri hesaplanmıştır. Sinerjik Yönetim uygulamaları ile Porter’ın rekabet stratejileri arasında ilişki olup 
olmadığı değişkenler arasındaki ilişkinin şiddetini ölçmede yaygın bir şekilde kullanılan korelasyon analizinde 
pearson correlation istatistiği uygulanarak tespit edilmiştir. Yine bağımsız değişken olan Sinerjik Yönetim 
değişkenlerinin bağımlı değişken olan Porter’ın rekabet stratejileri değişkenleri arasında ilişki olup olmadığı, 
bağımlı değişkendeki değişimin ne kadarının bağımsız değişkenlerce açıklanabildiğini araştırmaya yönelik 
olarak çok değişkenli regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular geniş bir şekilde 
kongrede sunulacaktır. Sonuç: Bu araştırmanın genel amacı sinerjik yönetim ve rekabet stratejilerine ilişkin 
kuramsal çalışmalara katkı sağlamak, spesifik amacı ise “sinerjik yönetimin maliyet liderliği stratejisi ile değil 
de daha çok farklılaştırma stratejisi ile ilişkili olduğunu” tanımlayıcı ve açıklayıcı istatistikler çerçevesinde 
ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma sonuçlarından yararlandıkları takdirde; işletmeler daha etkili faaliyetler 
gerçekleştirebilirler, daha farklı üretim süreçleri oluşturabilirler ve daha farklı ürünler üretebilirler. Bu 
doğrultuda sadece ürün inovasyonu değil süreç inovasyonu ve örgütsel  inovasyonlar da geliştirilebileceği 
düşünülmektedir.  Bunun yanında araştırma sonuçlarının yönetim ve strateji yazınına, daha önce araştırılmamış 
olan bu konuyla ilgili boşluğu doldurarak katkı sağlayacağı belirtilebilir. Son olarak araştırma sonuçlarından 
yararlanan işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya sahip olacakları ve bu doğrultuda üretecekleri ürünlerle 
ülkemiz ekonomisinin “inovasyon odaklı ekonomi olma” hedefine ulaşma açısından katkı sağlayacakları 
öngörülebilir.

Anahtar Kelimeler: Sinerji, Strateji, Sinerjik Yönetim, Rekabet Stratejisi, İnovasyon
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Öz: Giriş: Google CEO’su Eric Schmidt, insanoğlunun 2003 yılına kadar tüm dünyada oluşturmuş olduğu 
bilgi kapasitesi 5 exabitti, bugün ise her iki günde bir 5 exabit bilgi oluşturulan bir dünyada yaşamaktayız 
demektedir. Bilgi toplumunda üretilen bilginin miktarı artmış, bilgiye ulaşım kolaylaşmıştır. Ancak, herkesin 
bilgiye kolaylıkla ulaştığı ve sahip olduğu bir dünyada, girişimcilik açısından rekabette öne geçmek için bilgi 
toplumunun ötesinde yaklaşımlar geliştirmek önem kazanmıştır. Günümüz dünyasında daha iyinin her zaman 
farklı olduğu anlayışı ön plana çıkmıştır. Farklı olanı ortaya koymanın yolu ise yaratıcılıktan geçmektedir. 
Yaratıcı fikirler, farklı yeni ürünlerin üretilmesine imkan tanımaktadır. Tarım toplumu, sanayi toplumu, 
bilgi toplumu safhalarından geçen insanoğlunun ulaştığı son aşamanın yaratıcılık ve yenilik toplumu olduğu 
söylenebilir.  Geçmişte girişimciliğin ruhunu risk alma oluştururken, günümüzde yaratıcılık girişimciliğin 
ruhudur ve inovatif iş fikirleri geliştirmenin temelini oluşturmaktadır. Yaratıcılık sadece çok üst düzeyde 
yaratıcılık özelliklerine sahip olmak olarak algılanmamalıdır. Bu tür insanların sayısının son derece sınırlı 
olduğu söylenebilir. Bununla birlikte insanların birçoğunun doğuştan yaratıcı özelliklere sahip oldukları, 
bunlardan bazılarının her zaman yaratıcı davranışlar gösterdikleri ancak bazılarının ise yaratıcı yönlerini 
bastırdıkları belirtilmektedir. Toplumun refah düzeyini daha ileriye götürmek açısından yaratıcı girişimcilik 
giderek daha çok önem kazanmaktadır. Geleceğin ve bazıları açısından günümüzün girişimcileri olan üniversite 
öğrencilerinin yaratıcı girişimcilik yetkinliklerine sahip olmalarının ülkemizin rekabet gücüne önemli katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Amaç: Yaratıcı girişimcilik yetkinlikleri ve öğrencilerin yaratıcı girişimcilik 
yetkinlikleri üzerine yabancı yazında çeşitli araştırmalar olmakla birlikte, Türkçe yazında bu konuda pek 
araştırma yapılmadığı görülmektedir. Yapılan araştırmalar daha çok genel girişimcilik özellikleri üzerinedir. 
Bu nedenle bu çalışmanın amacı “üniversite öğrencilerinin yaratıcı girişimcilik yetkinliklerine ne düzeyde 
sahip oldukları ve çeşitli kriterler açısından aralarında farklılıklar olup olmadığını tespit etmek” şeklinde 
belirlenmiştir. Kapsam ve Sınırlılıklar: Bu çalışma girişimcilik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin, 21. 
yüzyıl dünyasında son derece önemli bir yer teşkil edeceği varsayılan yaratıcı girişimcilik yetkinliklerine 
ne düzeyde sahip olduklarına ve çeşitli kriterler açısından, öğrenciler arasında farklılıklar olup olmadığına 
odaklanmıştır. Araştırma KSÜ İİBF’de girişimcilik eğitimi alan öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu 
doğrultuda kapsam “girişimcilik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin yaratıcı girişimcilik yetkinlikleri 
üzerine bir araştırma” olarak belirlenmiştir. Yöntem ve Bulgular: Araştırmanın yukarıda da belirtildiği 
gibi, geleceğin ve bazıları açısından günümüzün girişimcileri oldukları için girişimcilik eğitimi alan 
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üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmesi planlanmış ve araştırma KSÜ İİBF’de okuyan girişimcilik 
eğitimi alan üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, yazında yer alan çok sayıda 
araştırmadan yararlanılarak “yaratıcı girişimcilik yetkinlikleri ölçeği” geliştirilmiştir. Araştırmada 5’li likert 
ölçeği kullanılmış, öğrencilerden 1-5 arasında puan verilen ifadelerin yer aldığı soruları cevaplandırmaları 
istenmiştir. SPSS paket programı kullanılarak ölçeğin faktör analizine ilişkin olarak faktör yükleri belirlenmiş 
ve güvenilirliği tespit etmeye yönelik olarak cronbach alpha değerleri hesaplanmıştır. Farklı grupların 
karşılaştırılması esnasında, ikiden fazla grubun karşılaştırılması için uygun test istatistiği olan one-way 
anova testi uygulanmış, farklılığın kaynağını belirlemek amacıyla ise en çok kullanılan test olan scheffe testi 
uygulanmıştır. Bunun yanında iki grup arasında karşılaştırma yapmak için bağımsız iki grup t testi uygulanmış, 
levene testi yardımıyla varyansların eşit olup olmadığına bakılarak, bu doğrultuda gerekli hesaplamalar ve 
yorumlar yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular geniş bir şekilde kongrede sunulacaktır. Sonuç: Bu 
araştırmanın genel amacı “yaratıcı girişimcilik yetkinliklerine ilişkin kuramsal çalışmalara katkı sağlamak”, 
spesifik amacı ise “üniversite öğrencilerinin yaratıcı girişimcilik yetkinliklerine ne düzeyde sahip oldukları 
ve çeşitli kriterler açısından aralarında farklılıklar olup olmadığını tespit etmektir”. Günümüz dünyasında 
katma değer oluşturan bilgi önem kazanmıştır ve bunun için yaratıcı girişimciliğin son derece önemli olduğu 
söylenebilir. Ülkemiz ekonomisinin dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer alabilmesi, “daha çok 
üretip daha çok ihraç ederek” değil, “daha yüksek katma değerli ürünler üretip, daha yüksek teknolojili 
ürünleri ihraç ederek” gerçekleşebilecektir. Geleceğin girişimcileri olacak üniversite öğrencilerinin, yaratıcı 
girişimcilik yetkinliklerine sahip olmalarının, ülkemiz ekonomisinin geleceği açısından kritik role sahip 
olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Yaratıcılık, Yaratıcı Girişimcilik, Girişimcilik Eğitimi
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE UYUM VE SOSYAL SORUN ÇÖZME 
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ (BOYLAMSAL BİR ÇALIŞMA)

Selvinaz SAÇAN¹, Şermin METİN²

1Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Aydın / Türkiye

2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okulöncesi Eğitim Bölümü, Gaziantep/ Türkiye

skuzucu@gmail.com

ID: 186 K: 175

Öz: Giriş: Ülkemizde 112’si devlet, 67’si vakıf olmak üzere 179 üniversite vardır. Her yıl binlerce öğrenci 
meslek edinmek üzere üniversitelere yerleşmektedir. Öğrencilerin bir kısmı ailesinin yaşadığı şehirdeki 
üniversitelerde öğrenimini sürdürürken, birçoğu farklı şehirlerdeki üniversitelerde öğrenimine devam 
etmektedir. Öğrenimini farklı şehirlerde sürdüren öğrencilerin önemli bir kısmı ailesinden ilk kez ayrılmakta, 
farklı kültürlerden gelen arkadaşları ile yurt veya evde kalmaktadır. Daha önceki gelişim görevlerini 
başarıyla tamamlayan, ailesinden yeterli ilgi ve destek gören öğrenciler yeni ortamlarına kolaylıkla uyum 
sağlayabilirken, diğer bir kısım öğrenci ise uyum sağlamada güçlük yaşayabilmektedir. Amaç: Bu araştırma 
üniversite öğrencilerinin uyum düzeyleri ile sosyal sorun çözme becerilerini belirlemek ve öğrenim sürecindeki 
değişimi görmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Araştırmanın evrenini Adnan Menderes Üniversitesi 
Söke Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise 2014-2015 eğitim 
öğretim yılında Çocuk Gelişimi bölümüne devam eden 50 birinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma 
3 yıl sürmüştür. Sınırlıklar: Araştırmanın sınırlılıklarından bir tanesi Sağlık Yüksekokulunun sadece bir 
bölümü ile yapılmış olması, diğeri ise öğrencilerin sosyal destek sistemleri ve üniversitenin sosyal destek 
birimlerinden yararlanıp yararlanmadıklarına ilişkin bilgilerin sorgulanmamasıdır.  Yöntem:  Araştırma 
verileri; öğrencilerin üniversiteye başladıkları birinci sınıfın güz dönemi ile dördüncü sınıfın güz döneminde 
toplanarak elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; demografik soruları içeren Bilgi Formu, 
Üniversite Uyum Ölçeği ve Sosyal Sorun Çözme Envanteri kullanılmıştır. Birinci sınıfta 50 olan öğrenci 
sayısı; yatay geçiş, kayıt dondurma ve kamu kurumlarına atanma nedeniyle dördüncü sınıfta 42’ye düşmüş ve 
veriler 42 öğrenci üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırma verileri toplanırken öğrencilerin gönüllü onamları 
alınmış, verilerin dördüncü sınıfta tekrar toplanacağı belirtilerek veri toplama formlarına unutmayacakları 
rumuz veya istemeleri halinde kendi isimlerini yazabilecekleri belirtilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler 
SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Üniversite Uyum Ölçeğinin Cronbach’s Alpha sayısı 0.88, 
Sosyal Sorun Çözme Envanteri Cronbach’s Alpha sayısı 0.95 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen 
verilerin analizinde; betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi, bağımsız örneklerde ve 
bağımlı örneklerde t-testi analizi, varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bu araştırma için Adnan Menderes 
Üniversitesi Söke Sağlık Yüksekokulundan kurum izni alınmıştır. Bulgular: Öğrencilerin % 88.1’i kadın, 
%11.9’u erkek, % 64.3’ü meslek lisesi mezunu ve yaş ortalaması 18.76’dır. Öğrencilerin % 40.5’i yaşamını 
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büyük ölçüde il merkezinde, % 40.5’ide ilçe merkezinde geçirmiş, % 83.3’ü çekirdek aile yapısı, % 31.7’si 
951 TL-1500 TL arası, % 22’si de 950 TL ve altında bir gelire sahip ailelerden gelmektedir. %33.3’nün 
annesi ilkokul, % 45.2’sinin babası lise mezunudur. Öğrencilerin hepsi farklı şehirlerden gelmekte, okulun 
bulunduğu ilçede devlet yurdu olmadığı için bazıları evde bazıları da özel yurtlarda kalmaktadır. Yapılan 
analizler sonucunda; üniversite uyum ölçeği ve sosyal sorun çözme ölçeğinin ön test-son test toplam puanları 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmamıştır (p˃0.05). Fakat sosyal sorun çözme ölçeğinin 
“seçenek çözümleri oluşturma” alt boyutu ile “çözümü gerçekleştirme ve doğrulama” alt boyutlarının ön 
test-son test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Yaş ile üniversiteye uyum 
ölçeği ön test puan ortalamaları arasında pozitif bir ilişki (r=0.384), sosyal sorun çözme ölçeği ön test puan 
ortalamaları arasında negatif bir ilişki (r= -0.356) saptanmışken (p<0.05), yaş ile ölçeklerin son test puan 
ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Üniversiteye uyum ve sosyal sorun çözme 
ölçeği ön test (r= -0.610) ve son test (r= -0.441) puan ortalamaları arasında negatif bir ilişki bulunmuştur 
(p<0.05). Diğer değişkenler arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: İstatistiksel açıdan her 
ne kadar öğrencilerin üniversiteye uyum ön test-son test puanları arasında anlamlı bir fark olmasa da puan 
ortalamalarının son testte düştüğü, ilk testteki puan ortalamalarının da ortalama düzeyde olduğu görülmüştür. 
Sosyal sorun çözme ölçeği puan ortalamalarının ise son testte yükseldiği görülmüştür. Üniversiteye uyum 
ile sosyal sorun çözme arasındaki negatif ilişki öğrencilerin üniversite yaşamı boyunca eleştirel bakış açısı 
kazanmalarıyla açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Uyum, Öğrenci, Sosyal Sorun, Sorun Çözme
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EDİTÖRYAL İLLÜSTRASYONDA, İLLÜSTRASYON İLE METİNSEL İLİŞKİNİN KESİLMESİ: 
CODEX SERAPHINIANUS

Açelya Betül GÖNÜLLÜ

Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü,  
Düzce / Türkiye

betgonullu@gmail.com

ID: 144 K: 23

Öz: Giriş: Latince illustrātiō sözcük kökünden gelen illüstrasyon, sözlük tanımına göre; bir kitap ya da 
dergi resimlemek, bir karşılaştırma ya da açıklama yapmak, onaylanması için bir örnek sunmak, aydınlatıcı 
eylem ya da süreç, izah, çizim, tasvir, misal, örneklemedir. İllüstrasyon, teknik olarak resim sanatının tüm 
elemanlarını kullanır. Bu nedenle her illüstrasyon aynı zamanda bir resim, fakat her resim bir illüstrasyon 
değildir. Bunun nedeni, illüstrasyon sanatının mesaj iletme, işaret etme, betimleme misyonu taşımasıdır. Bu 
anlamda illüstrasyonun özünde gizli bir metin olduğu söylenebilir. Bu nedenle grafik sanatlar çatısı altında 
değerlendirilmektedir. İllüstrasyon sanatının kullanım alanı geniştir ve medikal illüstrasyon, botanik illüstrasyon, 
moda illüstrasyonu, editöryal illüstrasyon gibi kullanıldığı alanın adı ile anılır. Editöryal illüstrasyon kitap, 
dergi, gazete gibi yazılı bir metinden yola çıkılarak, betimleme amaçlı yapılan illüstrasyonlardır. Metin ile 
illüstrasyon arasındaki ilişki karşılıklıdır. Bu ilişkinin okur tarafından kesildiği nadir örneklerden biri, eski bir 
Rönesans elyazması kitap görünümündeki Codex Seraphinianus adlı kitaptır. İtalyan sanatçı Luigi Serafini 
tarafından 1970’lerde yazılıp çizilen ve 1981’de basılan Codex Seraphinianus’ta, okuyucunun metinle olan 
anlamsal ilişkisi kesilmiştir. Bunun nedeni kitabın, gerçekte var olmayan bir alfabe ile yazılmış olması nedeni 
ile okunmasının mümkün olmamasıdır. Ressam, mimar ve bir endüstriyel tasarımcı olan Serafini, tasarladığı 
bu kitabı anlamak için illüstrasyonların rehberliğini şart koşmuştur. Kitaptaki illüstrasyonların hepsi sürrealist 
[gerçeküstü] bir tarzda çizilmiştir. Toplam on bir bölüm, 371 sayfa olan bu kitapta, botanikten, mimari 
çizimlere, alet icatlarından, yiyecek çeşitlerine dek geniş bir yelpazede, okunamayan bu metni örneklendiren 
illüstrasyonlar yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı; Codex Seraphinianus adlı kitabın illüstrasyonlarını 
incelemek ve benzer çalışmaları araştırmaktır. Çalışmanın kapsamı; bu türde yer alan kitapların dilbilimsel 
incelenmesi değil, görsel açıdan illüstrasyonların incelenmesi üzerinedir. Sonuç olarak; Codex Seraphinianus 
bir masal ya da roman metninin resimlenmesi değil, botanik, anatomik ya da mimari olarak gerçeküstü bir varlık 
yaratıp, bu varlık sisteminin işleyişini göstermek üzerine tasarlanmış, var olmayan varlıkların, mekanların 
ansiklopedisidir. Bu gerçeküstü tasarım, kitaba bir gizem katmaktadır. Bunun birincil nedeni, gerçekte var 
olmayan alfabesidir. Leonardo Da Vinci’nin bilimsel nitelikli sayılan mühendislik ya da anatomi araştırmaları 
üzerine yaptığı illüstrasyonlarının elyazması da ilk bakışta anlamadığımız bir alfabe ile yazılmıştır. Fakat 
aslında Da Vinci, yeni bir alfabe kullanmamıştır. Da Vinci, Latin alfabesi ile çizimlerinin yanına ancak ayna ile 
okunması mümkün olan, sağdan sola doğru yazılan notlar almıştır. Bunun amacının bilgiyi saklamak olduğu 
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düşünülmektedir. Codex Seraphinianus gibi farklı bir alfabe ile yazılan bir diğer elyazması kitap ise Voynich 
Elyazması’dır. Yakın zamana dek alfabesi çözülemeyen 1404-1438 yılları arasında yazıldığı tahmin edilen 
Voynich Elyazması, gerçekliği tartışılan kitaplardandır. Gibbs’in araştırmaları sonucu bu alfabenin Latince 
ligatur’ler ile yazılan bir kitap olduğu ileri sürülmüştür. Bu sav, kitabın gerçek bilgiyi içerdiğini doğrulamaktadır. 
Codex Seraphinianus’u gizemli kılan ikincil neden ise çizimlerin gerçeküstü tarzıdır. Codex Seraphinianus’daki 
illüstrasyonlar XV. yüzyılda yaşamış Hollandalı ressam Hieronymus Bosch’un resimlerindeki figürleri 
hatırlatsa da aynı değildir. Kitaptaki yaratıkların ya da aletlerin, mekanların tasarımında bir kolaj mantığı 
görülmektedir. Tasarım elemanları mekan [vucud] değiştirip başka bir mekanda [vücutta] birleşmekte, kimi 
zaman da metamorfoz geçirmektedir. Codex Seraphinianus’daki varlıklar ve tasarımlar, Serafini’nin icat ettiği 
organik ve inorganik yapıların olmayacak şekildeki birlikteliği, şimdiki zamanda gerçeklikten uzak görünmesi 
nedeni ile hayal gücü evrenindeki bir gerçekliği yansıtmaktadır. Codex Seraphinianus metnin anlamsal ilişiğini 
keserek tümüyle estetik değerlerin üstünde temellenmektedir. Genel geçer yöntemde, metni anlamlandırarak 
illüstrasyon tasarlama denklemini bozup -editöryal illüstrasyonun tanımını çarpıtarak- tüm metni illüstrasyon 
yolu ile anlamlandırmaya zorlamaktadır. Serafini’nin icat ettiği alfabe bile okunmak için değil, görülmek için 
tasarlanmış orijinal bir güzellik taşımaktadır. Böylesi illüstrasyon odaklı bir kitap tasarlamak ise illüstratöre, 
metinsel bağımsızlığın getirdiği geniş bir yaratıcılık alanı açmaktadır. Codex Seraphinianus, bir anlamda 
okuru, harflerin tuhaf ve gizemli geldiği döneme döndürmektedir. Yani okur yazar olmadığımız çocukluk 
anına, şimdiki aklımızla dönmemizi sağlamaktadır. Aynı zamanda bu dönem,  Codex Seraphinianus’un özünde 
olan gerçeküstünün, gerçeküstü değil, gerçek olarak kabul gördüğü zamanlara aittir. 

Anahtar Kelimeler: Codex Seraphinianus, illüstrasyon, Luigi Serafini
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Ersin MÜEZZİNOĞLU
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ID: 178 K: 153

Öz: Giriş: Çalışmanın konusu Türkiye’nin Lozan Antlaşmasını tamamlayan bağıtlarla taahhüt ettiği ecnebi 
müşavir istihdamıdır. Çalışmanın amacı Türkiye’nin egemenliğini de bir süre kısıtladığı düşünülen bu ecnebi 
müşavirler meselesini incelemektir. Bu bağlamda konunun önce egemenlik meselesiyle ilgisi ortaya konulacak 
ardından Lozan Konferansı’nda bu meselenin nasıl gündeme getirildiği ve tartışıldığı, tarafların bu konudaki 
görüşlerinin nelerden ibaret olduğu, TBMM’de müşavir meselesinin nasıl değerlendirildiği açıklanacaktır. 
Çalışmada ayrıca Türkiye’nin istihdam ettiği müşavirlerin görev sahaları olan sağlık ve adalet alanında ne 
gibi faaliyetleri olduğu ortaya konulacaktır. Özellikle savaştan yeni çıkmış sağlık konusunda ciddi eksiklikleri 
bulunan Türkiye’de sağlık müşavirlerin hangi çalışmalarda yer aldıkları; yine adli alanda istihdam edilen 
müşavirlerin, başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere hukuk reformlarında bir katkılarının olup olmadığı 
irdelenecektir. Çalışma ile ilgili bilgi ve belgeler başta TBMM tutanakları olmak üzere Lozan Tutanakları ile 
dönemin süreli yayınlarından elde edilecektir. Türkiye’ye hem dayatılması hem de görev tanımları itibariyle bir 
süreliğine egemenlik kısıtlanması olarak tanımlanabilecek bu duruma, Türkiye’nin o zamanlar için sağlık ve 
adalet konusunda müşavir/mütehassıs ihtiyacının söz konusu olduğu gerçeği ile birlikte ele bakılmalıdır. Aynı 
dönemde gazetelerde birçok kez ecnebi mütehassıslar getirilmesi ihtiyacı gündeme getirilmiştir.  Konu ile ilgili 
literatürde müşavir meselesinin nasıl gündeme geldiği ve niçin buna gerek duyulduğu, tarafların bu konudaki 
görüşleri özellikle Türk heyetinin Lozan’da bu meseleye karşı tutumu detaylı bir şekilde ele alınmamıştır. 
Oysa, Lozan konferansı sırasında TBMM’de müşavirler konusu bir hayli ateşli tartışmaya yol açmıştır. Lozan 
Antlaşması’yla aynı gün imzalanan ve antlaşmanın sözleşme ve mektuplarla birer cüzü olan Sağlık İşlerine 
İlişkin Deklarasyona göre, Türk hükümeti, beş yıllık bir süre için, sınır sağlık yönetimine danışman olarak 
üç uzman Avrupalı doktor atayacağını kabul etmiştir. Bu doktorlar Türkiye’nin memuru olacaklar ve sağlık 
bakanına bağlı bulunacaklardır. Doktorların seçimi, Türk hükümeti tarafından Milletler Cemiyeti Sağlık 
Komitesi ve Uluslararası Sağlık Ofisince beraber düzenlenecek bir çizelge içinden yapılacaktır. Bunların 
atama ve çalışmalarıyla ilgili koşullar Türk Hükümeti ile Milletler Cemiyeti Sağlık komitesi ile Uluslararası 
Sağlık Komitesi arasında anlaşılarak belirlenecektir. Türkiye Sağlık Yönetimi zikredilen 3 Avrupalı uzmanın 
yardımları ile Türkiye kıyı ve sınırlarının sağlık hizmetleri örgütünü düzenleyen bir yönetmelik hazırlayacak, 
bu yönetmelik uluslararası sağlık sözleşmesi hükümlerine ve boğazlar rejimine ilişkin sözleşmeye uygun 
olacaktır. (Soysal, 2000: 201). Yine 24 Temmuz 1923’de imzalanan Adaletin Yönetimine İlişkin Deklarasyona 
göre, Türkiye Birinci Dünya Savaşı’na katılmamış ülkeler uyruğu hukukçularından oluşmak üzere, Lahey 
Uluslararası Sürekli Adalet Divanı’nca düzenlenecek çizelge içinden Avrupalı hukuk danışmanlarını 
seçecek, bunlar 5 yıldan az olmak şartıyla Türk memuru olarak ve gecikmeksizin hizmete alınacaklar. 
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Aynen sıhhiye müşavirlerinde olduğu gibi ilgili bakana yani Adalet Bakanına bağlı olacaklar, bir kısmının 
çalışma yeri İstanbul bir kısmının ise İzmir olacak. Müşavirler yasa çalışmaları yapan komisyonlarda yer 
alacaklar, hakimlerin görevlerine karışmaksızın Türkiye hukuk, ticaret ve ceza mahkemelerinde işlerin nasıl 
yürütüldüğünü izleyecekler ve Adalet Bakanına gerekli gördükleri raporları sunacaklardır. Müşavirler adaletin 
yönetiminden, cezaların yerine getirilmesinden, yasaların uygulanmasından kaynaklı tüm şikayetleri Adalet 
Bakanına sunmak üzere kabul edeceklerdir.   (Soysal, 2000: 202). Sonuç olarak;  topyekûn bir savaş sonucunda 
elde ettiği istiklalin kıymetini çok iyi bilen ve bunu  sadece siyasi alanda değil her alanda gerçekleştirmeğe 
azm eden Genç Türk Devleti adli, idari, iktisadi  her nevi kapitülasyondan kurtulmağı temel amaç olarak 
benimsemiştir. Lozan’da kapitülasyonlar namı altında bu tür taahhütlerden kurtulmak mümkün olmuş iken, 
birkaç konuda belli bir süreliğine, egemenliğin sınırlanması olarak görülebilecek bazı durumlara razı olunmak 
zorunda kalınmıştır. İşte Müşavirler konusu da bu bağlamda ele alınması gereken bir konudur. Doğrusu 
Türkiye ecnebi müşavirler realitesine yabancı değildir. Osmanlı Devleti’nin yenileşme döneminden başlamak 
üzere birçok müşavirin istihdam edilmiş, kendilerinden devlete yararlı olabilecek önemli işler beklenmiş, Batı 
ile aradaki mesafenin bu yolla kapatılacağı düşünülmüştür. Ancak Lozan’da imza edilen Adliye Yönetimi ve 
Sağlık Sorunlarına ilişkin deklarasyonların içeriğine bakıldığında müşavirlere bir nevi şikâyet alma ve etme 
makamı ile ilgili bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının kontrol makamı gibi bir görev tanımlaması yapıldığını 
söylemek mümkündür. Bu haliyle TBMM’de ihtiyatla karşılanan müşavirler konusu uzun uzadıya tartışılmıştır. 
Milletvekilleri özellikle şu soruları sormuşlardır: Müşavirler mahkemelere hakimlere müdahale edebilirler mi? 
Teftiş görevinde bulunacaklar mı? İcra yetkileri var mı?

Anahtar Kelimeler: Lozan Barış Antlaşması, Ecnebi Müşavirler, Sağlık, Adalet, Türkiye
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(Bu Çalışma Seçici Bilim Kurulu Tarafından SÖZEL Sunum İletişim Bilimleri Alanında Birinci Seçilmiştir)

Öz: Giriş: Gazeteciliğin çevrimiçi ortamlara eklemlendiği iki binli yılların başından günümüze dek habercilik 
pratiklerinde önemli değişimler yaşamıştır. Geleneksel haber üretim süreçlerinin köklü değişimlere uğradığı 
bu yeni dönemde, kurumsal medya üretim organizasyonlarının yerini bireylerin yönettiği organize şebekeler 
almıştır. Habercilik ilkelerinin bir kenara bırakıldığı,  yanıltıcı haber akışının gerçek bilgiyi gizlediği bu 
katastrofik dönemde, Twitter, Facebook gibi sosyal medya ortamlarının da etkisiyle önem kazanan haber hızına 
yetişme arzusu, zaman zaman köklü medya kuruluşlarını dahi yanlışa düşürmektedir. Hızın hayati önem 
taşıdığı bu dönemde, üretilen haberleri doğrulayan oluşumlar toplumun gerçek ve gerçek dışı haberi ayırt etme 
yetisi için bir sigorta işlevi görmektedir. Gerçek sonrası çağ olarak tanımlanan, gerçekliğin kitlesel kabule 
dayandığı, yanlış bilgilerin gerçekliğinin sorgulanamadığı bu yeni habercilik ortamında, haberi doğrulayan 
oluşumların önemi artmaktadır. New York Times, Washington Post ve Russian Times gibi büyük çaplı haber 
organizasyonlarının da kendi bünyelerinde haber doğrulama departmanları kurması bu mekanizmaların 
önemini göstermektedir. Doğrulama, Amerikan Gazetecilik Enstitüsü tarafından siyasilerin veya vatandaşların 
yaşamları veya yaşam alanları üzerinde etkisi bulunan başka kişilerin yazılı/kayıtlı açıklamalarında dile 
getirdiği çarpıtılmış gerçekleri araştırarak yeniden haberleştirme olarak tanımlamaktadır. Doğrulama çalışanları 
siyaseten herhangi bir yere angaje olmadan, tarafsız ve abartıdan uzak biçimde yalnızca teyit edilebilir 
gerçekleri araştırırlar. Doğrulamanın amacı hedef kitlesine açık ve titizlikle incelenmiş bilgileri sağlayarak 
onların siyasi seçimlerde veya diğer önemli kararlarda bu bilgilerden faydalanmasını sağlamaktır (Elizabeth, 
J., 2014). Amaç: Doğrulama oluşumlarının hızlı haber döngüsünde dolaşıma giren haberlerin/bilgilerin 
gerçekliğini araştırarak sonuçları kamuoyuyla paylaşması her ne kadar önemli görülse de doğrulama süreçlerine 
yönelik eleştiriler de bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’den seçilen doğrulama oluşumları da 
literatürde doğrulama süreçlerinin zayıf yönleri çerçevesinde değerlendirmektir. Kapsam: Tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de doğrulama çalışması yapan birçok site bulunmaktadır. Bununla birlikte dünya 
genelinde doğrulama oluşumları saygın gazetecilik okulu Poynter Enstitüsü’nün çatısı altında kurulan 
Uluslararası Doğrulama Oluşumları Ağı (IFCN) bu alanda kurumsallaşan oluşumları bir araya toplamıştır. 
Türkiye’den www.dogrulukpayi.com adresinde faaliyet gösteren Doğruluk Payı ve www.teyit.org adresinde 
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faaliyet gösteren Teyit adlı oluşumlar IFCN’nin belirlediği “prensip kodları”nı imzalamıştır. Dolayısıyla 
çalışmanın kapsamına yalnızca bu iki oluşum dâhil edilmiştir. Sınırlılıklar: Dünya genelinde IFCN imzacısı 
42 doğrulama oluşumu bulunmaktadır. Bunların anıldığı gibi yalnızca ikisi Türkçe dilde yayın yaparken 
İngilizce, Fransızca, Almanca ve Portekizce gibi birçok farklı dilde yayın yapan diğer oluşumlar hem zaman 
kısıtlılığı hem dilde yetkinlik sorunları sebebiyle araştırmaya dahi edilememiştir. Yöntem: Uscinski ve 
Butler’ın (2013) doğrulama süreçlerinin zayıf yanları olarak belirledikleri Vaka Seçimi, Bağlam ve 
Sınıflandırma, Nedensellik, Gelecek Öngörüsü ve Karmaşık Seçim Kriterleri olmak üzere beş kriter temel 
alınarak Türkiye’de yayın yapan doğrulama oluşumlarına uygulanmıştır. Bu sayede teori ve pratik arasındaki 
farklılıkların yanı sıra bu tür oluşumların haber üretim süreçlerinde üstlendikleri işlevlerin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Mezkûr sitelere erişim için Windows 10 işletim sürümüne sahip Asus marka diz üstü 
bilgisayar kullanılmıştır. Dolaşım için Google Chrome 64.0.3282.24 versiyonu tarama uygulaması tercih 
edilmiştir. Anılan kriterlere çerçevesinde 16 doğrulama haberi incelenmiş ve yorumlanmıştır. Bulgular: Vaka 
Seçimi konusunda Doğruluk Payı’nın (1) iddianın doğrulanabilir / yanlışlanabilir nitelikte olması, (2) iddianın 
görece tartışmalı ve önemli bir konuda olması şeklinde iki yöntem bulunmaktadır. Bu bağlamda incelediğimiz 
üç doğrulama haberi yöntemlerin birincisine uyarken üç haberden yalnızca birisi ikinci yöntemi karşılamaktadır. 
Keza bu yöntemi belirsiz kılan açıklamaların “görece” önemli olmasıdır. Burada göreceliliğin neye göre 
belirlendiği hususu yeterince açık değildir. Teyit sitesinde Vaka Seçimi için tarama ve seçme olarak belirlenen 
iki yöntem bulunmaktadır. Dubito adlı bir yazılımla gündemde olan haberleri editörlerin belirlediği tarama 
yönteminin ayrıntıları açıklanmamıştır. Seçme yönteminde ise bir haberin (a) virallik (b) önem (c) aciliyet 
olmak üzere üç sıralı kategoride olmasının yeterli olduğu ifade edilmektedir. Teyit’ten seçilen üç haber de 
virallik kategorisine uymaktadır. Bağlam ve Birleştirme kriteri için Doğruluk Payı’nın bağlama yönelik (1) 
İddianın söylenme amacı ve bağlamın uygunluğu yöntemi bulunmaktadır. Seçilen üç haberin ikisi bu yönteme 
uyarken bir tanesinin bağlamı içerisinde değerlendirilmediği tespit edilmiştir. Seçilen haberler arasında 
birleştirilmiş beyanlara rastlanmamıştır. Teyit’te bağlamı doğrudan vurgulayan bir yöntem anılmasa da seçilen 
haberlerin kendi bağlamları içinde tutarlı oluğu görülmüştür. Doğruluk Payı’nda olduğu gibi burada da 
birleştirilmiş beyanlar bulunmamaktadır. Nedensellik kriteri için Doğruluk Payı’nda seçilen haberlerden 
birisinin nedenselliğinin veriler üzerinden kurgulanmadığı anlaşılmaktadır. “Türkiye’de işsizliğin önü 
kesilemiyor” başlıklı görüntülü analizde 2016 yılının uzun yıllardır görülen en yüksek işsizlik oranına sahip 
dönem olduğu belirtilse de geriye doğru 6 yıl içerisinde işsizliğin %1,5 puan oynadığı görülmektedir. Keza 
işsizlik yalnızca Türkiye’nin değil gelişmiş ülkelerin dahi önemli sorunlarından birisiyken Türkiye’nin işsizlik 
oranlarının benzer koşullara sahip ülkelerle kıyaslanmadan verilmesi de nedensellik kurgusunu zedeleyen bir 
tercihtir. Teyit’in sitesinden seçilen haberlerde Nedensellik kriterine uymayan bir habere rastlanmamıştır. Her 
iki siteden seçilen haberlerde Gelecek Öngörüleri kriterine uyan haberlere rastlanmamıştır. Karmaşık Seçim 
Kıstasları kriterine göre Doğruluk Payı’ndan seçilen haberlerin değerlendirme safhasında yeterince açık 
kriterler bulunmamaktadır. Teyit’in haberlerinin değerlendirme aşamaları daha olgusal ve açık kriterlere 
dayanmaktadır. Sonuç: Uscinski ve Butler’ın doğrulama oluşumlarının zayıf taraflarını belirlediği çalışma 
yayınlandığından henüz Türkiye’deki doğrulama oluşumları hayata geçmemişti. Bu süreçte IFCN gibi küresel 
bir doğrulama ağı ve yeni prensipler ortaya konmuşsa da çalışmanın sonucu olarak halen bazı sorunların 
devam ettiğini söylemek mümkündür. Doğrulama oluşumlarının bu anlamda en büyük handikapı tarafsız ve 
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bağımsız olma çabalarıdır. Açık verilere dayanarak doğrulama yapmak kesin bir tarafsızlık koşutuna bağlı 
değildir. Boğaziçi Küresel adlı kuruluş bünyesinde faaliyet gösteren Fact-checking Turkey ve Günün Yalanları 
adlı siteler Türkiye’de hükümete yakın bir çizgide yayın yapmakta ve özel olarak Türkiye ve hükümet aleyhine 
yapılan haberleri doğrulama yoluna gitmektedirler. Doğrulama oluşumlarının kredibilitesinin yalnızca 
tarafsızlığa indirgendiği durumlarda bu çalışmada incelenen zafiyetlerin oluşması kaçınılmaz olmaktadır. 
İncelenen doğrulama oluşumlarının finansal olarak büyük ölçüde yabancı fonlara bağımlı oldukları 
görülmektedir. Bu da iki kurumun güvenilirliğinin sorgulanmasına zemin hazırlayacak başka bir unsurdur. 
Kendi dünya görüşlerine uygun veya profesyonel olarak doğrulama çalışmaları yapmaları finansal olarak da 
sorgulanmalarının önüne geçecektir. Bu tür oluşumların artması doğru bilgiye erişim için önemli olsa da bu 
girişimlerin gazetecilik ilkeleri içerisinde sınırlanmasının güvenilirlik dışında birçok farklı sorun ortaya 
çıkardığı anlaşılmaktadır. Bu girişimlerin profesyonel olarak şirketlere, siyasi partilere, sivil toplum 
kuruluşlarına hizmet vermeleri sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak için gerekli görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Haber Doğrulama, Post-Truth, Yanıltıcı Haber, Yeni Medya, Geleneksel Medya 
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(Bu Çalışma Seçici Bilim Kurulu Tarafından Poster Eser Alanında Birinci Seçilmiştir)

Öz: Giriş: Sağlıklı büyümenin genel biçimi kişiden kişiye oldukça benzer ancak, bir bireyden diğerine oldukça 
benzer; ancak; farklı yaşlardaki büyüme hızı ve buna bağlı elde edilen büyüklüklerde hem tüm beden hem de 
bedenin belirli kısımlara göre bireysel farklılıklar vardır. Büyüme araştırmaları, büyük ölçüde yapılan bedensel 
ölçümlerle eş anlamlıdır. Bu nedenle, ölçümler yapılırken, hem tüm beden hem de bedenin bölümleri ayrı ayrı 
ölçülmelidir. Büyüme ve olgunlaşmada düzenli fiziksel aktivitenin rolünü değerlendirmek için, çocukluk ve 
ergenlik döneminde yaş ve cinsiyete bağlı eğilimleri fiziksel aktivitede not etmek önemlidir. Fiziksel olarak 
aktif bir yaşam tarzı sağlıklı bir beden ağırlığı üzerine odaklanan bir önleme stratejisinin temel taşıdır. Bununla 
birlikte, fiziksel olarak aktif yaşam tarzının ile düşük yağ profilinin ilişkisini uzun vadede başarmak ve enerji 
dengesinin daha kolay olacağını bilmek,  eşit derecede önemlidir. Aynı zamanda çocuklarda morfolojik yapı 
ve gelişimle ilişkili hareket özelliklerinin gelişimi ile oluşan, branşa özgü yeterliliklerin belirlenmesi ve bu 
özelliklerin ilişkilendirilmesi ile yetenekli çocukların belirlenmesi hakkında bilgi vermektedir. Amaç: Bu 
çalışma, 10-14 yaş arasındaki çocukların fiziksel ve motor performans özelliklerinin incelenmesi amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye/Antalya’da bulunan devlet okullarında 
okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu öğrenciler arasından rasgele yöntemle seçilmiş 10-14 yaş 
arasındaki 130’u erkek, 80’i kız olmak üzere toplam 210 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma 4 ay sürmüştür. 
Sınırlılıklar: Antropometrik ve motor performans ölçümleri, öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için 
beden eğitimi ve spor derslerinde yapılmıştır. Bu sebeple veri toplama süresi uzamıştır. Yöntem: Bu çalışmanın 
denek grubunu yaş ortalamaları 12.10±0.40 yıl, boy ortalamaları 147.90±5.33 cm, beden ağırlık ortalamaları 
43.22±7.10 kg olan 130 erkek ve yaş ortalamaları 12.12±0.43 yıl, boy ortalamaları 151.15±5.33 cm, beden 
ağırlık ortalamaları 48.22±7.10 kg olan 80 kız öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmaya dahil edilen tüm çocuklara, 
motor performans testleri ve antropometrik ölçüm yöntemleri uygulanmıştır. Araştırmaya katılan deneklerin 
tümü, haftada iki saat beden eğitimi ve spor derslerine katılmaktaydı. Tüm ölçümler Valilikten onaylı izin yazı 
ile öğrencilerin ebeveynleri ve okul yönetiminden izin alınarak, ilgili okullarda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
araştırmaya başlamadan önce tüm öğrencilerin gönüllü olmaları şartı aranmıştır. Tüm antropometrik ölçümler, 
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Antropometrik Standartization Reference  Manuel’ e göre yapılmıştır. Boy ölçümleri, dijital boy ölçer ile 
ölçülmüş (topuklar birleşik durumda, dik pozisyonda ve çıplak ayakla) ve cm cinsinden kaydedilmiştir. Ağırlık 
ölçümleri 0.01kg hassasiyetinde TANİTA marka baskül ile (çıplak ayak, tişört ve şort) ölçülmüş, sonuçlar kg 
cinsinden kaydedilmiştir. Skinfold ölçümleri (deri kıvrım kalınlıkları), Lohman’ın önerdiği gibi Holtain marka 
kaliper ile bedenin sağ tarafından iki kez ölçüm yapılarak, iki ölçüm arasındaki fark 0.4’den büyük olduğu 
durumlarda üçüncü bir ölçüm yapılmıştır. Elde edilen değerlerde en yakın iki ölçümün ortalaması alınarak 
milimetre cinsinden kaydedilmiştir. Ölçümler, biceps, triceps, supscapular, suprailiac, abdomin, midaksillar, 
önkol, uyluk ve calf olmak üzere toplam 9 bölgeden alınmıştır. Çevre ölçümleri Behnke ve Wilmore’nin 
önerdiği gibi boyun, omuz, göğüs, bel, kalça, uyluk, diz, calf, ayak bileği, biceps, önkol ve el bileği olmak 
üzere toplam 13 bölgeden alınmıştır. Çap ölçümlerinde humerus ve femur çapı, antropometrik çap ölçer ile 
ölçülmüştür. Testlerden elde edilen veriler, antropometrik ve motor performans ölçümleri olmak üzere iki 
gruba ayrılmıştır. Antropometrik ölçümlerden elde edilen veriler, Durning&Womersley’in 17 yaşa kadar olan 
çocuklar için geliştirilen regresyon formülleri kullanılarak, indirek olarak beden yağ yüzdeleri hesaplamada 
kullanılmıştır. Beden yağ yüzdesini belirlemede, elde edilen beden yoğunluğu değerleri Siri’nin beden yağ 
yüzde formülüne göre hesaplanmıştır. Bu çalışmanın istatistiksel analizleri IBM 22.0 SPSS paket programı 
kullanılarak yapılmıştır. Tanımlayıcı değerler olarak ortalama (Ort.), standart sapma (SD), minimum (Min.) 
ve maksimum (Mak.) kullanılmıştır. İstatistiksel işlemlere geçmeden önce normal dağılımın kontrolü için 
Kolmogorow-Smirnow; homojen dağılımın kontrolü için Levene’s Test of Homogenity testi uygulandı. Grupların 
birbirinden farklı olduğunu belirlemek için, cinsiyete özgü grupların karşılaştırılmasında Independent-Samples 
T testi uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde P<0.05 anlamlılık seviyesi kullanılmıştır. Bulgular: Bu 
araştırmada, yaş ortalamaları 12.10±0.40 yıl olan 130 erkek öğrenci grubunun; boy ortalamaları 147.90±5.33 
cm, beden ağırlık ortalamaları 43.22±7.10 kg ve beden yağ yüzdesi değerleri %19.25±03.43, 80 kız öğrenci 
grubunun; yaş ortalamaları 12.12±0.43 yıl olan 80 kız öğrenci grubunun, boy ortalamaları 151.15±5.33 cm, 
beden ağırlık ortalamaları 48.22±7.10 kg ve beden yağ yüzdesi değerleri %26.33±03.72 olarak belirlenmiştir. 
Çalışmaya katılan çocukların yaşları benzer özelliktedir. Yapılan istatistik sonucu cinsiyete özgü fiziksel 
özelliklerinin karşılaştırılmasında çalışmaya katılan kız ve erkek çocukların yaş parametrelerinde aralarındaki 
fark anlamlı bulunmazken (p=0.942), boy (p=0.002), ağırlık (p=0.002), beden kütle indeksi (p=0.008) ve 
beden yağ yüzdesi (p=0.000) değerlerinde aralarındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.005). Boy 
parametresinde, cinsiyetler arasındaki fark anlamlı olmamasına rağmen (p>0.05), kız çocuklarının daha uzun 
olduğu görülmektedir. Ağırlık parametresinde de yine kız çocuklarının erkek çocuklardan daha ağır olduğu ve 
aradaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir (p>0.05). Beden Yağ yüzdesi bakımından yine kız çocukları, erkek 
çocuklarına göre daha yüksek beden yağ yüzdesine sahip oldukları görülmüştür. Kız ve erkek çocuklarının 
cinsiyete özgü motor performans özelliklerini incelediğinde, dikey sıçrama (p 0.000), bacak kuvveti (p 0.000), 
sırt kuvveti (p 0.000), şınav (p 0.000), mekik (p 0.000), düz kolla barfiks (p 0.000) ve bükülü kolla barfiks 
performanslarında kız ve erkek çocuklar arasındaki farkın; erkek çocukların lehinde istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu görülmüştür (p<0.05). Ancak sağ pençe kuvveti (p 0.105), sol pençe kuvveti (p 0.127) ve esneklik (p 
0.547) performans değerlerinde aralarındaki farkın anlamlı olmadığı görülmüştür (p>0.05). Sonuç: Benzer 
yaşlarda bulunan kız ve erkek çocuklarının cinsiyete özgü antropometrik ve motor performans özelliklerinin 
incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada; Boy parametresinde erkek çocukların boy ortalamaların kız 
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çocuklarına göre daha kısa olduğu, beden ağırlığı bakımından kız çocuklarının, erkek çocuklarına göre daha 
ağır olduğu ve dolayısıyla beden kütle indeksleri bakımından daha baskın olduğu görülmüştür. Beden yağ 
yüzdesi açısından kız çocuklarının erkek çocuklara göre, daha yüksek beden yağ yüzdesine sahip olduğu 
görülmüştür. Motor performans özellikleri açısından ise erkek çocukların tüm motor performans testlerinde, 
kız çocuklarına göre daha iyi performansa sahip oldukları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, Motor Performans, Antropometri
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BULANIK AHP YÖNTEMİ İLE PERSONEL SEÇİM KRİTERLERİNİN 
ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Şura TOPTANCI1, Şule BAYAZIT BEDİRHANOĞLU2,Mümtaz ERDEM3
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ID: 181 K: 170

Öz: Giriş: İş yerlerinde doğru pozisyonlara doğru personellerin seçilmesinin kurum, kuruluş ve özel 
işletmelerin performansları ve başarıları üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, insan kaynağının 
seçimi ve etkin kullanımından sorumlu olan insan kaynakları yönetimi için çalışan işgücünün belirlenmesi en 
temel çalışma konusu ve önemli safhalarından biri olarak kabul edilmektedir. Literatürde en uygun personelin 
seçimi problemi için kullanılan birçok metot ve kriterler yer almaktadır. Personel seçimi birçok ölçütün birlikte 
değerlendirmesini ele alarak adaylar arasından en iyi personelin belirlenmesini içerdiğinden çok kriterli/ölçütlü 
karar verme problemlerinden biridir. Bu tür seçim problemlerinde önce karar vericiler/yöneticiler tarafından 
karar kriterleri belirlenir. Alternatiflerin bu kriterlere göre doğru değerlendirilip sıralanması için sistematik ve 
planlı bir karar verme yaklaşımının geliştirilmesi ve uygulanması önemlidir. Gerekli karar verme yaklaşımının 
sağlanması için öncelikle alınacak personelde aranacak kriterler karar vericiler tarafından net ve doğru bir 
şekilde belirlenip değerlendirme önemine göre tanımlanmalıdır. Personel seçim kriterlerinin önceliklendirilmesi 
doğru işe doğru personelin seçilmesini sağlayarak kamu kurum/kuruluş ve özel işletmelerin amaç ve hedeflerini 
gerçekleştirebilecek bir eleman yapısının oluşturulmasını mümkün kılacaktır. Amaç: Çalışma yaşamının en 
temel ve en önemli konularından biri olan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda yürütülecek faaliyetlerden 
sorumlu olacak iş güvenliği uzmanı personelinin iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına, iş 
kazaları ile karşılaşma riskinin azalmasına ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasına katkıda bulunacağı 
düşünüldüğünden, insan kaynakları yönetiminin iş yerindeki tehlike ve riskleri belirleyen, engelleyen ve iş 
yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlayan bu çalışanları etkin 
ve doğru modeller kullanarak seçmesi önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmada iş güvenliği uzmanı personelinde 
olması gereken kriterlerin sektörel branş baz alınarak belirlenmesi ve önceliklendirilmesi amaçlanmıştır. 
Bununla beraber, ülkemizde inşaat sektöründe iş kazası ve ölüm vakaları yüksek oranda yaşandığı için 
bu çalışmada inşaat sektörü için istihdam edilecek iş güvenliği uzmanı personelinin değerlendirilmesi ele 
alınmıştır. Kapsam: Yapılan bu çalışmada, inşaat faaliyetlerinin yürütüldüğü yerlerde alınacak iş güvenliği 
uzmanına karar vermede kullanılacak aday değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi için 29.12.2012 tarih ve 
28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik ve ilgili literatür incelenmiş, iki kişiden oluşan uzman bir ekibin görüşleri alınmıştır. 
Yöntem: Bu süreçte birbirleriyle çelişen çok sayıda kriter aynı anda ele alındığından ve karar vericilerin 
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subjektif yargı ve değerleriyle işlem yapıldığından verilen kararlar belirsizlik içermektedir. Bulanık çok kriterli 
karar verme yöntemleri de belirsizliği modellemek ve gidermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu 
çalışmada Bulanık çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (Bulanık 
AHP) yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen kriterler bulanık tip 1 küme teorisinin ve üçgen bulanık sayıların 
kullanımını esas alan Genişletilmiş Analize dayalı Bulanık AHP yöntemi ile karşılaştırılıp önceliklendirilmiştir. 
Bulgular: İnşaat sektöründe işe alınacak iş güvenliği uzmanı adayını değerlendirmek için 30 adet işsel ve 14 
adet kişisel olmak üzere toplam 44 adet kriter belirlenmiştir. Kriterlerin karşılaştırılabilmesi için ekip üyelerine 
uygulanan anket sonuçları analiz edilmiş ve kriterler için ikili karşılaştırma matrisleri düzenlenmiştir. Veriler 
ana ve alt kriterlere karar vericiler tarafından atanan bulanık sayı değerlerinin geometrik ortalaması alınarak 
işleme dahil edilmiştir. Kriterlerin önem önceliğini belirten yerel ve global ağırlıklar hesaplanmıştır. Sonuç: 
Bu çalışma, iş yerlerinde işveren ve insan kaynakları yönteminin belirsizlik ortamında sektörel branşı göz 
önünde tutarak iş güvenliği uzmanı pozisyonuna başvuran adayları değerlendirmesi sürecinde daha kapsamlı 
ve sistemli bir şekilde gözlem ve değerlendirme yapmalarını sağlamaktadır. Çalışmada, diğer sektörler için iş 
güvenliği uzmanı alımında da aynı yaklaşımdan yararlanılması önerilmiştir. Gelecek çalışmalarda, iş güvenliği 
uzmanı istihdam etmek isteyen bir iş yerinde amaçlanan modelle elde edilen kriter öncelikleri kullanılarak 
başvuran adaylar arasında da bir öncelik sıralamasının yapılması ele alınabilir. Bunun için aynı modelden ya 
da amaçlanan modelle bütünleşik kullanılarak alternatiflerin sıralamasının yapılmasını sağlayacak Bulanık 
TOPSIS, COPRAS vb. yöntemlerden  yararlanılabilinir. 

Anahtar Kelimeler: Bulanık AHP, Personel Seçimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Güvenliği Uzmanı, İnşaat 
Sektörü
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ID: 11 K: 27

Öz: Giriş: Kökeni eski Türklere kadar dayanan ve Türk konukseverliğinin sembolü olan köy odaları geleneği, 
eski Türklerdeki “bey otağlarının” yeni coğrafyalardaki farklı biçimi olarak değerlendirilmektedir. Bu 
mekânlar, ulaşım ve konaklama imkânlarının olmadığı yüzlerce yıl öncesinde, bir yerden bir yere gitmek için 
ister yaya isterse hayvan sırtında yola çıkan ve bir gün içerisinde varacağı yere varıp dönemeyen yolcuların 
konaklayacağı yerler olarak yapılmıştır. Anadolu’da “kapısı dışarıdan kilitlenmeyip, içerden kilitlenebilen 
özellikte bir mekân” olarak bilinen köy odaları, köye gelen garip, yolcu, konuk, tüccar, çoban, deveci, çerçi, 
kamu görevlisi gibi insanların hiç çekinmeden, diledikleri kadar misafir olabilecekleri, karşılıksız olarak yiyip 
içip, dinlenebilecekleri ve hatta yanlarındaki hayvanlarını da besleyebilecekleri konaklama yerleridir. Köy odası 
aynı zamanda köyün erkekleri için de  önemli bir mekândır. Köyün sorunları bu odalarda ortaya atılır, yine bu 
odalarda çare aranır, sohbetler buralarda yapılır. Küçüklere sevgi, büyüklere saygı bu odaların içinde en güzel 
örneğini bulur. Uzun kış geceleri hikâyelerin en güzelleri, anıların en canlı, en heyecanlı olanları, bilmeceler, 
masallar, tekerlemeler gibi güzel olan ne varsa hepsi, bu odalarda anlatılır. Köy halkından kimin neye ihtiyacı 
varsa hep birlikte o kişiye yardım edilmesi kararları da bu odalarda alınır. Amaç: Afyonkarahisar’ın köy ve 
kasabalarında halen yaşatılan ve yaşatılmaya çalışılan oda geleneğini araştırarak kayıt altına almak, elde edilen 
verileri tasnif edip sonuçlandırmak yoluyla halk kültürüne katkı sağlamaktır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın 
evrenini Afyonkarahisar yöresinde yer alan  köy odaları oluşturmaktadır. Örneklemini ise, Afyonkarahisar 
merkeze bağlı Sinanpaşa, Kırka, Küçük Höyük, Çayırbağ, Bolvadin, Özburun, Erkmen kasabaları ve Bayat 
İlçesinde yer alan köy odaları oluşturmaktadır. Araştırma 6 ay sürmüştür. Sınırlılıklar: Araştırma, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi olarak süre ve bütçe göz önünde bulundurularak merkeze 
bağlı yerleşim birimleriyle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada, tarama modeli,  alan araştırması ve 
betimleme yöntemleri, nitel görüşme ve katılımlı gözlem teknikleri kullanılmış, elde edilen veriler görsel ve 
işitsel olarak kayıt altına alınarak tasnif edilmiş ve yorumlanmıştır. Analiz: Alan betimlemeleri sonucunda 
incelenen köy odalarının günümüzdeki durumu ve işlevselliği ortaya konmaya çalışılmıştır. Bulgular: Köy 
odalarının tarihi çok eskilere dayanır. Çoğu geleneğimiz gibi bu geleneğimizin de aslında Orta Asya kökenli 
olması güçlü bir ihtimaldir. Oda geleneği, aynı zamanda bir Ahi geleneği olarak da öngörülmektedir. Ahilerin 
konuk ağırlama ritüelleri, Anadolu Oğuz-Türk halkının “Tanrı Misafiri” ağırlama geleneğinin çalışma yaşamına 
bir yansıması olarak ortaya çıkar. Odaların sahibi erkeklerdir, kadınların odalara girmesi yasaktır, bu nedenle 
buralara gelen misafirler de eğer aile olarak gelmişse, erkekler odalarda, kadınlar ise oda sahibinin evinde 
kalırlar. “Tanrı misafiri” olarak kabul edilen konuklar, kaç gün kalacaksa oda sahibi tarafından üç öğün yemeği 
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verilir. Kış ise sobası oda sahibi tarafından yakılır ve gerekli tüm ihtiyaçları karşılıksız olarak karşılanır. Bunun 
yanında hayvanları da odanın alt katında veya yanında bulunan ahırlarda beslenir. Köy odalarının konukları, 
bazen diyar diyar gezen halk ozanları da olur. Sazlarını çalar, yanık yanık söylerler. Hatta kış günlerinde 
ve düğünlerde çalıp söyleme işi olduğu zaman çevre köylerden de gezmeye gelirler, bu odalarda kalırlar. 
Köy odalarında geceleri yapılan sohbetlerin yanı sıra oyunlar oynanır, hoşça vakit geçirilir. Fakat odalarda 
kâğıt, okey, tavla gibi oyunların oynanması “kumarın kılavuzu” olarak görüldüğü için yasaktır. Oyunlar 
içinde en çok oynanan yüksük (yüzük) oyunudur. Bunun yanında fincan ve kibrit oyunları da oynanır. Sonuç: 
Araştırmanın temel sonuçları irdelendiğinde; günümüzde birçok köy odasının artık işlevselliğini yitirerek 
kapandığı veya   kullanılmadığı, buna karşın bazı yerleşim birimlerinde de oda kültürünün hala devam ettiği 
veya yaşatılmaya çalışıldığı tespitlerine ulaşılmıştır. Odaların açık olduğu yerlerde modernleşmenin etkisi ile 
bazı farklılıklar olmasına rağmen, yine de oda sahipleri (uyanış önderleri) tarafından geleneksel uygulamalar 
yeniden canlandırılmaya (revival) çalışılmaktadır. Bu doğrultudaki yerel yönetimlerin gayretleri de önemli 
bir katkı olarak görülmektedir. Bu araştırma, bir alan çalışması olarak, günümüzde değişen sosyo- ekonomik 
şartlar sonucu ortaya çıkan sanayi toplumu olma süreci ve şehirleşme ile beraber hayatımızdan göç etmeye 
başlayan ve ne yazık ki, aynı işlevleri yerine getirecek yeni kurumlar bulamadığımız köy odalarını tekrar ele 
alarak, benzer çalışmalara örnek olma hedefindedir.  Geleneğin, geçmişten günümüze bir şekilde yaşandığı ve 
yaşatıldığı Afyonkarahisar merkez ilçeye bağlı köy ve kasabalarla sınırlandırılan bu çalışma; yerel kültürden 
ulusal kültüre, ulusal kültürden ise evrensel kültüre aktarılması ve konuyla ilgili ilk sistematik kaynak olması 
düşünüldüğünde önemli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, Köy Odaları, Gelenek-Görenek, Modernleşme
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ID: 171 K: 138

Öz: Giriş: Günümüzde işletmelerin başarılı ve verimli olmasında, lojistik sektörünün yeni bir sektör olmasına 
rağmen, oldukça önemi büyüktür. Genel olarak taşımacılık; hammaddenin üretim merkezine getirilmesi ve 
üretim sonrası ürünün dağıtımı, iade ürünlerin üretim noktasına geri dönüşü faaliyetlerinin en uygun ve verimli 
bir şekilde yapılmasını kapsamaktadır. Bu kapsamda Ortak bir tarihsel ve kültürel geçmişi ve sınırı paylaştığımız 
komşumuz Bulgaristan, Türkiye açısından önemli bir ülkedir. 2007 yılında Bulgaristan AB’ye üye olmuştur. 
AB üyeliğinin ardından Bulgaristan, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olma konumunda yer almıştır. 
UND yük taşıyan sefer sayısı verilerine göre, Türk nakliyecilerinin Avrupa ülkelerine sefer sayısı toplam 
seferlerin yaklaşık % 30’unu (yaklaşık 332 bin sefer) teşkil etmektedir. Türkiye’den Avrupa’ya karayoluyla 
yapılan taşımacılığın büyük bir kısmı Bulgaristan üzerinden geçmektedir. Amaç: Sanayi ve teknolojinin hızla 
ilerlemesi sonucu, üretim ve hizmet faaliyetlerinin artması ile pazarlanması, bu sektörün daha da canlanmasını 
ve gelişmesini sağlamaktadır. Taşımacılık temelli bu sektör dünyada olduğu kadar, Bulgaristan ve Ülkemizde 
de büyük ve köklü değişimleri beraberinde getirmektedir. Kapsam: Türkiye’den Avrupa’ya karayoluyla 
yapılan taşımacılığın büyük bir kısmı Bulgaristan üzerinden geçmektedir. Ayrıca Bulgaristan, Balkanlar’ın 
coğrafi olarak merkezi konumunda olup, AB ve Rusya pazarlarına yakın mesafede bulunmaktadır. İstanbul, 
Kocaeli ve Bursa gibi Türkiye’nin üretim merkezlerine de çok yakındır. Dolayısıyla, Bulgaristan’ın hem transit 
geçiş yolu olarak, hem AB’ye giriş kapısı olarak, hem de AB’ye ticareti geliştirecek bir lojistik üs olarak önem 
kazanmaktadır. Bulgaristan, Türkiye’de üretilmiş ürünlerin Avrupa’ya ihracatında depolama ve nakliye hizmeti 
gören fiziksel dağıtım kanalı büyük önem kazanmaktadır. Dağıtım lojistiği bağlamında Bulgaristan Avrupa’da 
dağıtım merkezi kurma ihtiyacında olan Türk firmalarına için cazip imkânlar sunmaktadır. Bulgular: Ülkemiz 
coğrafi konumu itibariyle Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ve Asya arasında bir köprü konumundadır. 
Bu anlamda, Ülkemizin Avrupa’ya açılan kapısı olması nedeni ile Bulgaristan ise, ülkemizle Avrupa arasında 
köprü durumundadır. Üstelik Bulgaristan Balkan Yarımadasının merkezinde ve stratejik konumdadır. 
Bulgaristan, Türkiye, Batı Avrupa, Rusya ve Karadeniz bölgelerini birbirlerine bağlayan çok önemli uluslararası 
yol şebekesi üzerinde stratejik bir konumdadır. Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısında Varna ve Burgaz kentlerinin 
limanları ile Tuna Nehri üzerinde Rusçuk limanları bulunmakta, gerek deniz, gerekse nehir taşımacılığında 
ulaşım imkanı bulunmaktadır. Dünya bankası Lojistik performan Endeklerine bakılacak olursa; Ülkemizin 
lojistik performans endeksinin istenen düzeyde gelişmemesi nedeni, Taşımacılığın ağırlıklı olarak karayolu 
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ve kamyon ağırlıklı olarak gerçekleştirilmesi, liman ve demiryolu alt yapısının yeterli düzeyde kurulmaması, 
limanların demiryolu bağlantılarının, lojistik köylerle yeterli bağlantısının olmamasıdır Dolayısıyla sektör 
yeterli düzeyde kurumsallaşmamıştır, Böylece, Lojistikte ulusal koordinasyonunun sağlanamaması, profesyonel 
yönetim yapılarının olmaması, Gümrük mevzuatının ticareti kolaylaştırıcı içerikte olmaması, lojistik maliyetleri 
artırıcı yönde etkilemektedir. Bulgaristan’ın demiryolu altyapısı ise eski ve Avrupa’ya göre az gelişmiştir. 
İşgücü maliyetleri Türkiyeye göre çok düşüktür. Dünya Bankası’nın Lojistik Performans Endeksi sıralamasına 
göre Bulgaristan 160 ülke arasında 2007 yılı sıralamasında 55. yeri işgal etmiş, 2010 yılında 63’e gerilemiş, 
2012’de 36. olmuş, 2014’te 47’ye düşmüş ve 2016’da en düşük seviyesi olan 72. Seviyesine yerleşmiştir. 
Endekse göre Bulgaristan’ın  güçlü yönleri uluslararası taşımacılık ve kısa teslimat süreleridir. En zayıf yönleri 
işe gümrük işlemleri ve altyapıdır. Dünya Bankası’nın Lojistik Performans Endeksi sıralamasına göre aynı 
yıllarda Türkiye Bulgaristan’a göre daha iyi konumda olmasına rağmen Avrupa’daki birçok Ülkeye göre yeterli 
performansa sahip değildir.  Sonuç: Bu çalışmada; durum tespitine dayalı Ülkemiz ve Avrupa Birliği üyesi 
Bulgaristan’ın, lojistik sektörü karşılaştırmalı olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çağımızda, küreselleşme 
sonrasında; sanayi, iletişim, bilgi ve ulaşım teknolojilerindeki hızlı gelişme ve değişimler lojistik sektörünü 
ve faaliyetlerini de değiştirmiştir. Böylesi gelişmelere dayanılarak, bu sektör; ülkelerin ekonomileri üzerinde 
olduğu kadar, işletmelerin temel süreçleri olan üretim, pazarlama ve yönetimleri üzerinde doğrudan ve oldukça 
önemli bir rol oynamaktadır. Ülkeler ve işletmeler açısından günümüzde oluşan kaçınılmaz hızlı rekabetle 
mücadele edilmesi gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Bu görüşlerden hareketle, Ülkemiz  bulunduğu 
cografi konum itibari ile AB fonlarından ulaştırma sektörüne finansman imkanı bulunmaktadır, 2014-2020 
program döneminde Bulgaristan ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi için 1,6 milyar EURO büyüklüğünde bir 
finansman destek sağlanmıştır; Bulgaristan’da kurulan Türk şirketleri AB fonlarından yararlanabilmektedir Son 
yıllarda Bulgaristan’da, büyük sayıda lider uluslararası şirketler faaliyet göstermeye başlamıştır.. Bulgaristan 
Outsourcing Derneği verilerine göre hâlihazırda Bulgaristan’da 180 büyük yabancı şirket ülkenin sunduğu 
lojistik avantajlardan yararlanmaktadır. Bulgaristan’da kurulan şirketin ana amacı ABD’den elektronik 
eşya ithal edip söz konusu ürünleri AB’ye ihraç etmektir. Ancak, lojistik açıdan bakıldığında, Ülkemiz ve 
Bulgaristan kara, demir, hava ve denizyolu ile ilgili günün koşullarına uygun ve yeni projelerinin hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ülkemizin lojistik sektörü Bulgaristan ile komşu olmasından dolayı da daha 
avantajlı ve etkindir. Türkiye coğrafyasının lojistik bakış açısıyla önemli üstünlükleri vardır. Ülkemiz Asya ve 
Avrupa ile Karadeniz ve Akdeniz arasında bağlantı konumunda olup üç kıtayı birleştirmektedir. Bu bağlamda 
Türkiye; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz,  Kafkaslar, Hazar, Orta Asya, Orta doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri için 
bir dağıtım ve toplama merkezi olabilecek özelliğe sahip olup uluslararası Lojistik açısından çok uygun bir 
staretejiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Kavramı, Türkiye’de Lojistik Faaliyetleri, Bulgaristan’da Lojistik Faaliyetleri, 
Taşımacılık
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COGRAFİ İŞARETLEME İLE RİZE BEZİNİN BÖLGEDE YARATACAĞI DEĞERE İLİŞKİN BİR 
ÇALIŞMA
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2Artvin Çoruh Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Artvin / Türkiye

akademik71@gmail.com

ID: 170 K: 138

Öz: Giriş: Günümüzde, herhangi bir ürüne ilişkin bilgiye dayalı sermayenin coğrafik işaretleme yolu ile 
kontrol altına alınması, gün geçtikçe daha kayda değer bir hale gelmektedir. Ürüne ait coğrafik işaretleme 
yapılabilmesi için ürünün tüm özelliklerinin o bölgeye ait olması ve başka yerde üretilememesi gerekmektedir. 
Tüm dünyada yöresel ürünlerin coğrafi işaretlenmesiyle ürün sayısı artmış ve talep hızla büyümeye 
başlamıştır. Bölge kültürün önemli bir parçası haline gelen yöresel ürünler, üretildikleri yöre ile aralarında 
bir ilişki bulunmaktadır. Coğrafi işaretlerin korunması hakkında 555 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
göre coğrafi işaret; “belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, 
alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.” Türkiye sahip olduğu doğal ve beşeri 
özellikleriyle coğrafi işaret potansiyeli bakımından büyüktür.  Amaç: Coğrafik işaretleme ile yöresel ürünlerin 
korunması, bölgesel turizme, istihdama ve ekonomiye oldukça katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Kapsam: 
Coğrafik işaretleme ile böylesi hassas ürünlerin; taklitlerini engelleme ve kazanç sağlama ve ilgili bölgeye 
ait kültürel değerlerin devamlılığının sağlanması hayati bir konudur. Coğrafi işaretler ürün kalitesini garanti 
altına almak, ürünün tanınmasını artırmak ve yöreye ekonomik katkı sağlamaları açısından oldukça önemlidir. 
Coğrafi işaretler, oluşturmuş olduğu katma değer ile kırsal kalkınmada önemli rol oynarlar. Örneğin Fransız 
peynirleri, rakiplerine göre kilo başına 2 Euro daha fazlaya satılmaktadır (Zuluğ A, 2010).  Bulgular: Coğrafi 
işaretler menşe adı ve mahreç işareti olmak üzere ikiye ayrılır. Coğrafi işaret korumasına konu edilen ürünün 
üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamı sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise 
bu durumda bulunan coğrafi işaretlere “menşe adı” denir. Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en 
az biri sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumdaki coğrafi işaretlere de “mahreç 
işareti” denir (Coğrafi İşaretler Başvuru Kılavuzu, 2009). Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE)2005 yılında yapılan 
başvuru sonucunda 2007 Aralık’ta Rize bezi (Feretiko) tescillenmiştir. Eski dönemlerde Karadeniz Bölgesi’nin 
belirli yerlerinde de kendir dokuması yapılmıştır. Osmanlı Saraylarında da kullanılan Rize Bezi dokumacılığını 
teşkil eden Feretiko’nun, M.Ö dönemlerde bölgede bulunan İskitler tarafından Rize’ye kazandırılmış kültürel 
bir değer olduğu söylenmektedir. Osmanlı sarayında da bu bezin özel bir yerinin olması, padişahların giydiği 
kıyafetlerden anlaşılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman, Sultan Abdülhamit ve Abdülaziz’in kıyafetlerinde 
Rize bezine kullandıkları bilinmektedir. Osmanlı sarayında bu kadar önemli bir yere sahip olan bu bez, 
kendini dünyaya da kanıtlamış ve 1856 yılında Paris’te bir yarışmada ödül almıştır. Çünkü bu yörenin 
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dağlarla çevrili olması, serin, ılıman ve yağışlı hava bölgede iklimi değiştirmektedir. Bu da;  bölgede yetişen 
kendir bitkisini farklılaştırarak mayalanması ve liflerinin istenilen incelikte ipliğe dönüştürülerek, üretilen 
iç çamaşırı ve gömlek dokumalarında üstünlük sağlamaktadır. Son zamanlarda el tezgâhlarında çok farklı 
ev tekstil ürünleri üretilmekte ve zarif giyecekler sergilenmektedir.  Bu bez, bölgeyi ziyaret eden yerli ve 
Arap turistleri için anlamlı ve önemli olarak kabul edilirken; bu sayede, kültürel zenginliğe sahip ürünlerin 
korunması, küresel ticaretin e-ticarete dönüştürülmesine de yardımcı olabilir.  Sonuç: Ülkemiz doğasıyla ve 
kültürel zenginliğiyle, dünyada eşi benzeri olmayan coğrafi ürün çeşitliliğine sahiptir.  Her yörenin kendine 
özgü bir ürünü bulunmakta ve bu ürünler kaynak gösterilen coğrafi bölge ile aynı isimde anılmaktadır. Bu 
ürünlerin coğrafi işaret ile tescillendirilmesi, ülke menfaatleri için ekonomik, politik ve turistik çok büyük 
önem arz etmektedir(Şimşek, 2005). Türkiye’ de tüketiciler coğrafi işaretli ürün tüketip tüketmediğini 
bilmemektedirler. Bu konuda; tüketicilerin bilinçlendirilmesi, coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artırılması, 
kaliteli ürün tüketmek isteyen tüketicinin kalite simgesi olan coğrafi işaretli ürünlere olan talebini artıracaktır. 
Rize Bezinin taşıdığı özellikler, kalitesi ve kullanışlı olması ekonomik ve kültürel hayatta önemli bir yere 
sahiptir. Kısacası, geçmişten günümüze bu bezin; sergilenmesi, giyecek ve çeşitli ev tekstil ürünlerinde büyük 
talep görmesi; ulusal ve uluslararası pazarlarda da tanıtılması, yarattığı değerin korunması, turizm potansiyeli 
ile yöresel ekonomiye vereceği destek açısından çok önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Cografi İşaret, Cografi İşaretin Korunması, Rize Bezinin Özellikleri
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ÖZEL EĞİTİM KRUMLARINDA ÇALIŞAN EĞİTİMCİLERİN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNİN 
İZLENMESİ VE DESTEKLENMESİ SÜRECİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ
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ID: 166 K: 166

Öz: Giriş: Çocukların gelişim özelliklerinin bilinmesi destek programlarının hazırlanması ve uygulanması 
açısından önemlidir. Çocuğun gelişiminin izlenmesi ve desteklenmesi, onun hareket, bilişsel, duygusal ve 
toplumsal alanlarda gelişimini en uygun şekilde destekleyecek yetilerinin, güç kaynaklarının, ona bakım ve eğitim 
veren ve öğrenmesini sağlayan ortamların oluşturulmasını sağlayan bir süreçtir. Bu süreçte bireysel özellikleri 
ve eğitim yeterlikleri açısından akranlarından anlamlı farklılık gösteren özel gereksinimli çocukların toplumla 
kaynaşması ve bağımsız birey olabilmesi açısından gelişimsel izlem ve destek programları çok önemlidir. 
Bununla birlikte özel eğitim kurumlarında eğitim amaçlarının etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi çocuğun 
özel gereksinimlerine doğru yaklaşılabilmesi, bu alanda etkili programlar geliştirilebilmesi, çocuklara eğitim 
veren çalışanların bu alanda eğitimi ve deneyim kazanmaları ile gerçekleşmektedir. Bu anlamda özel eğitim 
kurumlarında çalışan eğitimcilerin, çocuk gelişiminde izlem ve destek uygulamalarına ilişkin düşüncelerinin 
belirlenmesi önemli görülmektedir.  Amaç:  Bu düşünceden hareketle bu araştırmada özel eğitim kurumlarımda 
görev yapan eğitimcilerin çocuk gelişiminde izlem ve destek uygulamalarına ilişkin düşüncelerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Kapsam:  Araştırmaya özel eğitim kurumlarında görev yapan ve araştırmaya gönüllü katılan 13 
eğitimci dahil edilmiştir.  Sınırlıklar: Araştırma Ankara ili içindeki öğretmenlerle sınırlandırılmıştır. Yöntem:  
Görüşme formunda özel eğitim kurumunda eğitimcilerin, çocuk gelişiminde izlem ve destek uygulamalarına 
ilişkin düşüncelerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Veri toplama aracının hazırlanmasında alan 
yazın taranmış ve taslak görüşme formu oluşturulmuştur. Alandan dört uzmanın görüşüne sunulan taslak 
forma son şekli verilerek uygulamalarda kullanılmıştır. Çalışanlara araştırmanın amacı anlatılmış, araştırmaya 
katılmayı gönüllü olarak kabul eden eğitimcilerle görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde izin verilmediği 
için ses kaydı yapılamamış, verilen yanıtlar yazılarak kaydedilmiştir. Veri toplama işlemi tamamlandıktan 
sonra araştırmacılar tarafından eğitimciler E1, E2, E3… şeklinde kodlanmıştır. Eğitimcilerin her bir soruya 
verdiği cevaplar benzerlikleri bakımından gruplandırılarak yorumlanmış, ayrıca sorulara verilen çarpıcı 
cevaplardan doğrudan alıntılar yapılmıştır. Bulgular:  Eğitimcilerin tamamı üniversite mezunu olup 12 tanesi 
kadın bir tanesi erkektir. Sonuç:  Çocuğun gelişimini değerlendiren, izleyen ve aileleri ile birlikte destekleyen, 
çocuk gelişiminin değerlendirilmesi, izlenmesi ve desteklenmesinde klinik ve iletişim becerilerini kazanmış 
ve neden yapıldığının içselleştirmiş çocuk gelişimcilerin yetiştirilmesi ve istihdamı konusunda geniş kapsamlı 
çalışmalar yapılması gerekmektedir. Özel gereksinimli çocuğun ailesinin kabul sürecini atlatmasına yönelik 
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çalışmalar yapılmalıdır. Çocuklara hizmet veren farklı disiplinlerdeki tüm çalışanların bu alanda eğitimi, 
deneyim kazanmaları için disiplinler arası çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir. Özel eğitim alanında 
çalışan tüm birimlere aile eğitimi ile ilgili bilgi verilmelidir.

Anahtar Kelimeler:  Özel Eğitim, Çocuk Gelişimi, Gelişim, Özel Eğitim Kurumu
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Öz: Giriş:  Hızla gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte sosyal hayatımız yeni gelişmeler ışığında şekillenmekte 
ve bireyler bu süreçte değişime uyum sağlamakta zorluk yaşayabilmektedir. Bilimsel gelişmeleri ön planda 
tutan toplumların refah düzeyi yükselmekte, aynı zamanda bu toplumlar hayatı kolaylaştıran yeniliklerden 
olabildiğince yararlanmaktadırlar. Bilimsel olarak günümüzde hala tartışılan konulardan bir tanesi evrim 
kavramıdır. İnsanoğlu olarak “nereden geldik”, “gelişimsel olarak nereye gidiyoruz”, “gezegenimiz nasıl 
oluştu” gibi sorular en eski çağlardan beri merak edilmiştir. Evrim teorisi bilimsel olarak bu sorulara cevap 
aramaktadır. Evrim teorisi bilimsel veriler ile desteklenmekle birlikte birçok farklı kesim tarafından kabul 
görmemektedir. Science dergisinde yayınlanan “Public Acceptance of Evolution” adlı çalışmada, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin evrim teorisi ile ilgili görüşlerin en az kabul gördüğü iki ülke oldukları ifade 
edilmiştir (Miller, Scott & Okamoto, 2006). Evrim teorisi farklı zamanlarda gündeme oturmakta ve toplumun 
farklı kesimleri tarafından üzerinde fikirler yürütülmektedir. Bu noktada bilimsel çalışmalarını sürdüren 
akademisyenlerin ve eğitim-öğretim yükünü omuzlarında taşıyan öğretmenlerin konu ile ilgili sahip oldukları 
bilgiler ve bakış açıları önem arz etmektedir. Çünkü bir toplumun bilimsel olarak ileri bir düzeye taşınmasında 
eğitim kurumlarının ve öğretmenlerin büyük önemi vardır. Hangi bakış açısında olursa olsun bilimsel verilerin 
günlük hayatımızdaki yansımaları ve toplumsal olarak taşıdığımız kültürel mirasın gelecek nesillere doğru 
ve tarafsız bir şekilde aktarılması önemlidir. Amaç: Bu çalışmanın amacı devlet kurumlarında görev yapan 
öğretmenlerin evrim kavramı ile ilgili görüşlerini belirlemek ve sahip oldukları görüşü farklı değişkenlere 
göre analiz etmektir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye genelinde görev yapan öğretmenler; 
örneklemini ise farklı illerde ve farklı branşlarda görev yapan 143 öğretmen oluşturmaktadır. Sınırlıklar: 
Bu araştırma ele alınan konunun ülkemizde tartışma konusu olması nedeniyle, veri toplama araçlarına cevap 
vermek isteyen gönüllü öğretmen sayısı ile sınırlıdır. Yöntem: Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden 
betimsel tarama ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya farklı illerde ve branşlarda görev yapan ve rastgele seçilen 
143 (N=143) öğretmen katılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında bu çalışma kapsamında geliştirilen 
ve farklı demografik bilgileri içeren “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin evrim ile ilgili 
görüşlerini belirlemek amacıyla 20 maddeden oluşan anket çalışması uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen 
veriler önce Microsoft Office Excel formuna rakamsal olarak girilmiş, ardından SPSS istatistik programı ile 
analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamında çalışmaya katılanların %49’unu erkek, %51’ini kadın 
öğretmenler oluşmaktadır. Çalıştıkları eğitim seviyesi olarak bakıldığında %29’u ilkokul, %45’i ortaokul, 
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%22’si lise ve %4’ü de özel eğitim kurumlarında görev yapmaktadırlar. Öğretmenlerin %63’ü Eğitim Fakültesi, 
%27’si Fen-Edebiyat Fakültesi, %10’u da diğer fakültelerden mezun olmuşlardır. Öğretmenlerin %48’i 1-5 yıl 
arası, %27’si 6-10 yıl ve %25’i ise 11 yıldan fazla görev yapmaktadırlar. Çalışmaya katılan öğretmenlerin 
%59’u lisans düzeyinde evrim konusunun işlendiği bir ders almış, %41’i ise bu konunun işlendiği bir derse 
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Evrimin bilimsel olarak geçerli bir teori olduğunu belirten öğretmenlerin oranı 
%35, kararsız olanların oranı %27 ve geçersiz olduğunu belirten öğretmenlerin oranı ise %38’dir. Sonuç: 
Araştırmaya çoğunlukla eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenler katılmışlardır ve bu öğretmenlerin 
yarısına yakını beş yıldan daha az süredir öğretmenlik yapmaktadırlar. Öğretmenlerden yarısından fazlası 
evrim konusunun işlendiği derse katıldıklarını belirtmişlerdir. Çalışma kapsamında elde edilen temel sonuca 
göre evrim teorisini desteklemeyen öğretmenlerin oranı, destekleyenlerden fazladır. Öğretmenlerin farklı 
değişkenlerdeki bakış açılarının, evrim teorisine karşı bakış açılarını etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğretmen, Evrim, Görüş
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Öz: Giriş: 1945-1990 yılları arası dönemde Türkiye’nin dış politikası üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olan 
unsurlardan en önemlisi hiç kuşkusuz Soğuk Savaş mücadelesi olmuştur. Nitekim Soğuk Savaş mücadelesi 
koşullarında Türkiye, Sovyetler Birliği’nden gelen ve gelebilecek olan tehditleri göz önünde bulundurarak 
Amerika Birleşik Devletleri’nin liderliğini yaptığı Batı Bloğuna eklemlenmeye çalışmış ve Batı Bloğuna 
eklemlendikçe de başta Sovyetler birliği olmak üzere söz konusu bloğun dışında kalan ülkelere karşı mesafeli 
bir dış politika izlemek zorunda kalmıştır. 14 Ekim 1965 seçimlerinde iktidara gelen Adalet Partisi hükümeti 
ise Başbakan Süleyman Demirel liderliğinde, Türkiye’nin ulusal çıkarlarına odaklanarak uluslararası sistem 
içerisinde yer alan tüm ülkelerle ilişkilerini geliştirme şeklinde kendisini gösteren pragmatist bir dış politika 
izlemeye gayret göstermiş ve bunu önemli ölçüde başarmıştır. Bu nedenle 1965-1971 yılları arası dönemi Türk 
Dış Politikası açısından “çok yönlü bir dış politika dönemi” ya da “göreli özerklik dönemi” olarak nitelendirmek 
mümkündür. 1965-1971 yılları arası dönemde Türkiye’nin çok yönlü bir dış politika izleme eğilimi içerisine 
girmesinde, Soğuk Savaş mücadelesinin yumuşama dönemine girmesinin yanı sıra Küba Füze Krizi, Johnson 
Mektubu, Kıbrıs Sorunu gibi birtakım gelişmelerin ve çeşitli ekonomik sebeplerin etkili olduğu söylenebilir. 
1962 yılında Sovyetler Birliği’nin Küba topraklarına nükleer başlıklı orta menzilli füzeler yerleştirmesinin 
ardından patlak veren Küba Füze Krizi sürecinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin, 28 Ekim 1958 tarihinde 
gerçekleştirilen gizli bir anlaşmayla Türk topraklarına konuşlandırdığı Jüpiter füzelerini tek yanlı olarak 
geri çekme kararı alması, bu ülkenin ulusal çıkarları uğruna Türkiye’yi Sovyetler Birliği karşısında yalnız 
bırakabileceğini çok açık bir biçimde göstermiştir. Türkiye’nin 2 haziran 1964 tarihinde Kıbrıs’a bir askeri 
harekat düzenleme kararı almasının hemen ardından 5 Haziran’da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon 
Jonson tarafından Başbakan İsmet İnönü’ye gönderilen mektupta Kıbrıs’ta Sovyetler Birliği’nin müdahalesini 
beraberinde getirebilecek bir adım atılması halinde NATO sözleşmesinde verilen güvencenin yerine 
getirilemeyebileceği ve söz konusu askeri harekatta Amerika Birleşik Devletleri’nden temin edilen silahların 
kullanılamayacağına yönelik ifadelere yer verilmiştir. Böylece Johnson Mektubuyla birlikte Türkiye’de 
müttefiklik ilişkisi içerisinde bulunulan Amerika Birleşik Devletleri’nin ve NATO’nun Türkiye’nin güvenliğini 
ne ölçüde sağladığı sorgulanmaya başlamış, bu bağlamda tek başına Amerika Birleşik Devletleri’ne ve genel 
anlamda Batı Bloğuna bağımlı bir dış politikaya şüpheyle bakılmaya başlanmıştır. 18 Aralık 1965 tarihinde 
BM Genel Kurulu’nda, Türkiye’nin 1960 yılında imzalanan Kıbrıs Garanti Antlaşması’ndan doğan müdahale 
hakkını kullanmasına engel olunmasını amaçlayan karar tasarısının beş devletin ret oyuna karşı kırk yedi oyla 
kabul edilmesi, Sovyetler Birliğinden, Arap ülkelerinden ve diğer üçüncü dünya ülkelerinden tecrit olmuş 
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halde bulunan Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı ülkelerce yalnız bırakılabileceğini açık 
bir biçimde bir kez daha göstermiştir. 1960’lı yılların ikinci yarısında, yaşamakta olduğu ekonomik bunalımdan 
çıkabilmek için dış kaynak arayışı içerisine girmek zorunda kalan Türkiye, ittifak halinde bulunulan Amerika 
Birleşik Devletleri ile cereyan etmekte olan siyasi gerilimlerin tırmanışa geçmesinden ötürü bu ülkeden ve öteki 
Batılı devletlerden beklediği ekonomik desteği alamamıştır. Bu durum Türkiye açısından alternatif ekonomik 
kaynaklar oluşturmayı bir zaruriyet haline getirmiştir. Yaşanan bu gelişmeler, Türkiye’nin Amerika Birleşik 
Devletleri’ne ve bu ülkenin güdümünde olan Batı Bloğuna endeksli bir dış politika izleme eğilimi içerisinde 
olmasının hatalı bir yaklaşım olduğunu ciddi bir biçimde kavramasına ve buna paralel olarak üyesi olduğu 
Bloğun dışında kalan ülkelerle uzun süre alt düzeyde tuttuğu ikili ilişkilerini geliştirmenin yollarını aramaya 
başlamasına neden olmuştur. Bu çerçevede çalışma, 1965-1971 yılları arası dönemde Türk dış politikasının 
temel parametrelerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, 1965-1971 yılları arası dönemde Türkiye’nin 
çok yönlü bir dış politika izleme eğilimi içerisinde olup olmadığı sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışmanın 
hipotezi ise şu şekilde formüle edilmiştir: Türkiye’nin, 1965-1971 yılları arası dönemde meydana gelen 
gelişmeler karşısında sergilemiş olduğu tutum ve davranışlar göz önünde bulundurulduğunda, çok yönlü bir 
dış politika takip etme eğilimi içerisinde olduğu açık bir biçimde görülmektedir. Çalışmanın planı şu şekilde 
oluşturulmuştur: İlk olarak 1945-1965 yılları arası dönemde Türk dış politikasının genel yönelimi üzerinde 
kısaca durulacaktır. Hemen ardından, 1965-1971 yılları arası dönemde meydana gelen gelişmeler karşısında 
Türkiye’nin sergilemiş olduğu tutum ve davranışlar incelenecektir. Son olarak, 1965-1971 yılları arası dönemde 
Türkiye’nin çok boyutlu bir dış politika izleme eğilimi içerisinde olup olmadığı, elde edilen veriler çerçevesinde 
kapsamlı bir biçimde analiz edilecektir. Çalışmada literatür taramasından yararlanılmıştır. Bu doğrultuda 
1965-1971 yılları arası dönemde Dış İşleri Bakanlığı makamında bulunan İhsan Sabri Çağlayangil’in anıları 
ve ilgili dönemi ayrıntılı bir biçimde değerlendiren Baskın Oran ve Haydar Çakmak gibi yazarların bir takım 
kitapları ayrıntılı bir biçimde tetkik edilmiştir. Bunlara ek olarak Süleyman Demirel’in başbakanlık görevini 
yürüttüğü,30. 31. ve 32. Hükümet programları derinlemesine gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası, Süleyman Demirel
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(Bu Çalışma Seçici Bilim Kurulu Tarafından SÖZEL Sunum Spor Bilimleri Alanında Birinci Seçilmiştir)

Öz: Giriş: Örgütsel bağlılık en kısa tanımıyla, “kişinin örgütle özdeşleşmesi ve örgütün amaçlarını 
benimsemesini” ifade eder ( Balay 2000),Çalışanın örgüte olan bağlılığı, çalıştığı örgütün hedeflerini 
benimsemesinin yanında bireyin örgüt içindeki varlığını sürdürmeyi ve devam ettirme isteğini de kapsamaktadır 
(İnce ve Gül,2005). Örgütsel stres ise kişinin bir grup içersinde kişi ve iş ilişkilerinden doğan ve kişinin görev 
ve sorumluluklarını yapmasına engel olan durumdur (Akgündüz, 2006). Diğer bir tanım ise Örgütsel stres 
beklentiye karşı kaynak ve çalışanın ihtiyaçlarının birbirini karşılamadığı zaman ortaya çıkan fiziksel ve 
duygusal tepkidir (Tutar,2000), Engelli sporcuların( paralimpik)  fiziksel engellerinden kaynaklı olarak stres 
faktörleri daha fazla ve dolaysıyla daha fazla örgütsel stres yapabilecekleri düşünülebilir. Ayrıca Bedensel 
engellerinden kaynaklı olarak (paralimpik) sporcuların örgütsel bağlılıkları bir gruba ait olma duygusundan 
kaynaklı olarak sağlıklı bireylerden daha fazla örgütsel bağlılık geliştirebilecekleri düşünülebilir. Amaç: Bu 
varsayımlardan yola çıkarak Çalışmamız bedensel engelli (paralimpik) sporcuların örgütsel stres ve örgütsel 
bağlılık düzeylerinin nasıl olduğunu ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Kapsam: Bu 
araştırmanın çalışma evreni Türkiye’de ki Bedensel Engelli Paralimpik düzeyde yarışan (N=44) sporcudan 
oluşmaktadır. Çalışmamızda  2016 Rio paralimpik oyunlara katılmış  olan Türk sporculara yer verilmiş olup  
evrenin tamamına ulaşılmıştır. Yöntem: Çalışmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Bu 
amaçla çalışmamızda Üzüm H. Ve ark.(2010) tarafından geliştirilen, Likert Tipi Elit Sporcu Örgütsel Stres 
Ölçeği (ESÖSÖ) ve Elit Sporcu Örgütsel Bağlılık Ölçeği (ESÖBÖ) hiçbir değişiklik yapılmadan araştırmada 
kullanılmıştır. Çalışmamızda, stres ölçeği Alt boyutların Cronbach Alpha iç tutarlılık değerleri incelendiğinde 
Antrenörün Davranışları alt boyutu α=0.868, Yönetim-Finansman alt boyutu α=0.921, Sağlık Beslenme 
alt boyutu α=0.885, Seyirci davranışları alt boyutu α=0.869 ve Karara katılma alt boyutu α=0.727 olarak 
belirlenmiştir. Çalışmamızda örgütsel stres Toplam Cronbach Alpha iç tutarlılık değerleri ise α=0.84.8 olarak 
bulunmuştur. Örgütsel bağlılık Cronbach Alpha iç tutarlılık değerleri, Özdeşlşeme alt boyutu α=0.  656, 
Uyuşum alt boyutu α=673, Yabancılaşma alt boyutu α=0.765 olarak belirlenmiştir. Çalışmamızda örgütsel 
bağlılık toplam Cronbach Alpha iç tutarlılık değerleri ise α=0. 693 olarak bulunmuştur. Sonuçlar, daha önce 
oluşturulmuş olan ölçeğin çalışmamızda fiziksel engelli (paralimpik) sporcuların örgütsel stress ve örgütsel 
bağlılık  düzeylerini ölçmede yeterli olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda örgütsel stres ve örgütsel bağlılık 
arasındaki ilişkiyi ölçmek amacı ile korelasyon analizi yapılmıştır. Ayrıca çalışmamızda 2 değişkenli veriler 
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için Mann Whitney U testi, 2’ den fazla değişkenler için ise Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Bulgular: 
Araştırmaya toplam 44 sporcu katılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre, sporcuların %64’ü  (n=28) erkekler, 
%36’sı (n=16) ise kadın sporcular oluşturmaktadır. Medeni durum değişkenine göre %32 (n=14) sporcunun 
evli, %63 (n=28) sporcunun bekar, %5 (n=2) sporcunun boşanmış olduğu görülmektedir. Sporcuların %9’u  
(n=4) ilköğretim,  %41’i (n=18) ortaöğretim, %16 (n=7) önlisans, %32’si (n=14)  lisans, %2 (n=1) lisansüstü  
eğitim alan sporcular oluşturmaktadır. Çalışmamızda, bulguların değerlendirilmesinden elde edilen sonuca 
göre; katılımcıların örgütsel bağlılıklarının   (X=3.22) ve örgütsel streslerinin (X=3,15) orta düzeyde olduğu 
görülmektedir. Bu sonuçlardan katılımcıların örgütsel bağlılıkları örgütsel streslerinden daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Örgütsel stresin alt boyutları incelendiğinde antrenör davranışı alt boyutu (X=3.24), yönetim 
ve finans alt boyutu (X=3.33), sağlık ve beslenme alt boyutu (X=3.08), seyirci davranışı (X=2.75) ve karara 
katılı alt boyutu (X=2.97) olarak belirlenmiştir. Örgütsel bağlılık alt boyutlarına baktığımızda ise özdeşleşme 
(X=4.17), uyuşum(X=4.20) ve yabancılaşma (X=2.05) olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışma sonunda, 
engelli (paralimpik) sporculara ait bazı değişkenlerin (eğitim, cinsiyet, medeni hal, engel durumu, engelli 
olma durumu) örgütsel stres ve örgütsel bağlılık düzeylerini anlamlı düzeyde etkilemediği bulunmuştur.
çalışmamızda ulaşılan bir diğer sonuç katılımcıların örgütsel stres ve örgütsel bağlılık düzeyleri orta düzeyde 
çıkmıştır. Ayrıca engelli (paralimpik) sporcuların örgütsel streslerinin örgütsel bağlılıklarını istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Örgütsel Stres, Örgütsel Bağlılık, Engelli Sporcular
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Öz: Giriş: Günlük hayatın vazgeçilmez araçlarından biri haline gelen telefonun, değişik fonksiyonlarından 
ötürü kullanım oranları ciddi şekilde artmıştır. Oldukça kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen hayatımızın 
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. (Karaarslan ve Budak, 2012) Bağımlılık, insanda heyecan oluşturulan 
her şeydir. Akıllı telefonlar da bireylerde heyecan uyandırdığı ölçüde bağımlılığa neden olmaktadır. 
Dolayısıyla akıllı telefonlar da bu özelliği ile bağımlılık yapıcı bir unsur olmaktadır (Ünal, 2013). Serbest 
zaman doyumunu, bireylerin serbest zaman etkinlikleriyle gereksinimlerini sağlaması nihayetinde ulaştıkları 
olumlu hisler ve memnuniyetleri kapsayan algılardır(Chun vd. 2012). Amaç: Çalışmamızda  bireylerin 
yetiştirilmesinde çok önemli görevler üstlenen öğretmenlerin mesleklerine başlamadan önce, üniversite 
öğrencileri olarak akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin nasıl olduğunu ve serbest zamanlarından aldıkları 
doyumun ne düzeyde olduğunu öğrenmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca akıllı telefon bağımlılığı ile serbest zaman 
doyumu arasında ilişkinin olup olmadığını öğrenmek çalışmamızın bir diğer amacıdır. Kapsam: Çalışmamızın 
evrenini İstanbul üniversitesi beden eğitimi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği 
öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise,  bu bölümlerde okumakta olan yaşları 18-29 arası değişen 
toplamda 176 öğrenci oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Araştırma istanbul ili istanbul üniverrsitesi öğrencileri ile 
sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısının düşük olması ve sadece bir üniversitenin öğrencileri üzerinde uygulanmış 
olması çalışmamızın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Yöntem: Araştırmada 39 maddeden oluşan 5’li likert 
ölçekli serbest zaman doyum ölçeği Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilmiş olup, Karlı ve arkadaşları 
(2008) tarafından türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçeğin cronbach alfa değeri 0,97 dir. Araştırmada kullanılan bir 
diğer ölçek ise akıllı telefon bağımlılığı ölçeğidir. Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formu Noyan ve 
arkadaşları (2015) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin cronbach alfa değeri 0,86’ dır.Araştırmadan elde edilen 
verilerin analizinde betimleyici istatistikler, Korelasyon analizi, Varyans analizi (ANOVA) uygulanarak 
araştırma genişletilmiştir. Bulgular: Araştırma bulgularına bakıldığında, katılımcıların akıllı telefon 
bağımlılığına kısmen katılmadıkları görülmesine rağmen, bölümler arası ortalama farklarına bakıldığında okul 
öncesi öğretmenliği öğrencilerinin ortalamalarının ( =3,39±1,33), beden eğitimi öğretmenliği öğrencilerinin 
( =3,28±1,21) ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin ( =3,14±1,28) ortalamalarından daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Serbest zaman doyum ölçeğine bakıldığında ise, öğrencilerin serbest zaman aktivitelerine 
katıldıkları ve doyum düzeylerinin yüksek olduğu görülürken, bölümler arası ortalamalara bakıldığında 
beden eğitimi öğretmenliği öğrencilerinin ortalamalarının ( =4,02±,7), sınıf öğretmenliği öğrencilerinin (
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=3,80±,55) ve okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin ( =3,72±,62) ortalamalarından daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Bölüm farklılıklarına göre bakıldığında serbest zaman doyum ölçeğinin fizyolojik boyutunda, 
beden eğitimi öğretmenliği öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık belirlenmiştir. Buna göre beden eğitimim 
öğretmenliği öğrencilerinin puanları sınıf öğretmenliği öğrencilerinden daha yüksek çıkmıştır. Korelasyon 
analizlerine bakıldığında akıllı telefon bağımlılığı ile serbest zaman doyum ölçeği alt boyutu olan sosyal boyut 
arasında (r=181) pozitif yönde ve düşük düzeyde rahatlama boyutuyla ise aralarında (r=182) pozitif yönde ve 
düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Serbest zaman doyum ölçeğinin diğer boyutlarının akıllı 
telefon bağımlılığı ölçeği ile  istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. Sonuç: Çalışma sonucunda, 
ölçek  ortalama değerlerine bakıldığında okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin serbest zaaman doyumlarının 
düşük, akıllı telefon bağımlılıklarının ise  yüksek olması sonucu kendilerine kalan serbest zamanı herhangi 
bir aktiviteye katılmak yerine telefonla daha fazla zaman geçirmelerinden kaynaklanabileceği söylenebilir. 
Ayrıca öğrencilerin kendilerine kalan serbest zamanlarında akıllı telefolarını rahatlamak ve sosyalleşmek için 
kullandıkları görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman, Akıllı Telefon Bağımlılığı, Üniversite Öğrencileri
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Öz: Giriş: Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) 2003 yılında uygulamaya koyulmuş olan sağlık sisteminde 
çeşitli yapısal değişiklikleri içeren bir projedir. SDP esas itibari ile yeni olmayıp cumhuriyet döneminden beri 
pek çok kez gündeme gelen ancak çeşitli nedenlerle bir türlü uygulamaya koyulamayan çeşitli değişikleri 
içermektedir. Temel olarak çeşitli bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenlerin temel amacı sağlık sisteminin 
işleyişini kolaylaştırmak, vatandaşları kaliteli, ucuz, erişilebilir sağlık hizmetlerine kavuşturmak, sağlık 
sisteminin finansal açıdan sürdürülmesini sağlamak, toplumun sağlık ihtiyacına cevap verebilmek ve özellikle 
uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye’nin oldukça geride olduğu sağlık statüsü göstergelerinde ilerlemeler 
sağlamaktır. Sağlık statüsü göstergeleri ulusların makro sağlık göstergeleri olarak ifade edilmektedir. Makro 
sağlık göstergeleri ülkelerin sağlık sisteminin başarısı açısından da sıklıkla kullanılmaktadır. OECD sağlık 
sistemleri raporuna göre sağlık sistemlerinin ve politikalarının temel hedefleri üç başlık altında toplanmaktadır. 
Bunlar;  toplumun sağlık statüsünün yükseltilmesi yani iyi sağlık statüsü, sağlık sisteminin toplumun 
beklentilerine karşılık verebilmesi yani cevap verebilirliktir ve hasta olma durumundan kaynaklanan bedellere 
ilişkin finansal koruma sağlamak ve toplumun adil bir şekilde sağlık sisteminin finansmanında yer almasını 
sağlayacak bir yapı yani adil finansmandır. Bu açıdan bakıldığında da sağlıktaki makro göstergelerin önemi 
bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Amaç: Ülkelerin sağlık sistemlerinde mükemmele ulaşabilmesi için kendi 
modellerini denemelerinin yanında birbirlerinin deneyimlerinden de yararlanmaları önemli yer tutmaktadır. 
Bunun için de sağlık reformlarının ve sağlık sistemlerinin başarısının değerlendirilmesinde çeşitli kıyaslama, 
sıralama, etkililik, performans, neden-sonuç analizleri son derece önemlidir. Bu kapsamda çalışmanın amacı 
Türkiye ve OECD ülkelerinin makro sağlık göstergelerinin karşılaştırılmasıdır. Kapsam: 34 OECD ülkesine ait 
8 makro sağlık göstergesi 2002 ve 2015 (veya 2015’e yakın en son mevcut yıl) için incelenmiştir. Sınırlıklar: 
Ki-kare uzaklıkları ile ve simetrik normalizasyon yapılarak uygunluk analizi uygulanmıştır. Ham veriler yüz 
binde gözlenen frekansları (sıklıkları) ifade etmektedir. Doğumda beklenen yaşam süresi (LEB) ve algılanan 
sağlık durumu düzeyi (PHS) 100’den çıkarılarak,  yüksek değerlerin negatif durumu ifade etmesi sağlanmıştır. 
Bebek ölüm oranı orjinal veride binde sıklık iken, yüz ile çarpılarak, yüz binde sıklık olarak analize alınmıştır. 
LEB ve PHS değişkenleri sıklık olmamakla birlikte, değerleri analize ağırlık olarak eklenmiştir. Yöntem: 
Uygunluk analizi (CA), kategorik değişkenler arasındaki ilişkileri keşfetmek için tasarlanmış, satırlar ve sütunlar 
arasındaki ilişkilerin grafiksel bir görüntüsünü sunan çok değişkenli bir tekniktir. Veri analizinde uygunluk 
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analizi kullanılmıştır. Bulgular: 2002 Datası için: 2 boyutta toplam inertianın %75,3’ü çıkarılmaktadır. Sağlık 
durumu göstergeleri açısından Meksika, ABD ve İsviçre diğer ülkelere göre farklı konumlandırılmaktadır. 
İncelenen sağlık göstergelerinden doğumda anne ölüm oranı (MMR) ve diyabetten ölüm oranı (MR_D) (ve 
bunların ardından yenidoğan ölüm oranı (NMR) ve kronik solunum yolu hastalıklarından ölüm oranı (MR_
CR)) diğer göstergelerden ayrılmaktadır. Türkiye açısından incelendiğinde, özellikle MR_CR, ardından LEB 
ve PHS değerlerinin nispeten iyileştirilmesi gerektiği (ya da daha hızlı iyileştirilebileceği) düşünülebilir. 
TR’nin incelenen değişkenler açısından diğer ülkeler arasında Şili, İsrail ve Portekiz ile benzerlik gösterdiği 
gözlenmektedir. 2015 Datası için: 2 boyutta toplam inertianın %77,2’si çıkarılmaktadır. Sonuç: Türkiye 
açısından incelendiğinde, özellikle yenidoğan ölüm oranı değerinde hızlı gelişme sağlanabileceği, ardından 
kardiyovasküler hastalıklar ölüm oranlarında (MR_CD) görece belirleyici olduğu söylenebilir. 2002 yılına 
göre anne ölüm oranında (MMR) ilerleme sağlandığı ve Türkiye’nin incelenen değişkenler açısından diğer 
ülkeler arasında ABD, Yeni Zelanda, Yunanistan ve Slovakya ile benzerlik gösterdiği gözlenmektedir. Özellikle 
diğerlerinden ayrılan (dış bölgelere yakın duran) ülkeler için de benzer incelemeler yapılabilir. Dünya’da pek 
çok ülke son yıllarda sağlık sisteminde gerek kendi kaynakları ile gerekse de uluslararası destekler yardımı ile 
çeşitli reformlar gerçekleştirmektedir. Türkiye de son yıllarda sağlık reformlarında önemli gelişmeler sonucu 
makro sağlık göstergelerinde ciddi gelişmeler olmuştur. Türkiye yıllık bazda makro sağlık göstergelerinde 
en fazla yüzdesel artış sağlayan ülkeler arasındadır. Örneğin; 2002 yılı ile kıyaslandığında Türkiye’de 2014 
yılında doğumda beklenen yaşam yılı yaklaşık %7 artmış, bebek ölüm hızı yaklaşık %50, anne ölüm hızı 
yaklaşık %80, yaştan arındırılmış kardiyovasküler hastalık hızı yaklaşık %28, yaştan arındırılmış kanser hızı 
yaklaşık %7, diyabet ve solunum yolu hastalıklarının yaştan arındırılmış hızları sırasıyla yaklaşık %27 ve 
%28 azalmıştır. Buna rağmen, halen uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye OECD grubunda gerilerde yer 
almaktadır. Bu durumun temel nedeni başlangıçta Türkiye’nin göstergelerinin ortalamanın çok gerisinde 
olmasıdır. Makro sağlık göstergeleri de uygulanan reformların sonuçlarını ve sağlık sisteminin yapısını 
gösteren önemli göstergelerdendir. Bu bakımdan ülkeler aralarında var olabilecek benzerlik ve farklılıklar, 
değişkenlerin durumu ile Türkiye’nin genel eğilime göre konumu, mevcut durumun analizi, sağlık politikalarının 
oluşturulmasında dikkate alınması gereken önemli bir unsudur. Bu nedenle yapılacak olan diğer çalışmalarda, 
farklı sağlık göstergelerinin kullanılarak ülkelerin benzerlik ve farklılık analizlerinin yapılması, aralarındaki 
uzaklıkların hesaplanması,  ülkeler arasında daha doğru karşılaştırmalar gerçekleştirebilmek ve gelişmeleri 
göreceli olarak daha doğru şekilde değerlendirmek için önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: OECD Ülkeleri, Sağlık Hizmetleri, Makroekonomik Değişkenler, Uygunluk Analizi, 
Sağlıkta Dönüşüm Programı
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Öz: Giriş: E-spor; diğer bir adıyla, elektronik spor (Dota/Dota 2, Call of Duty, Counter Strike: Global 
Offensive, League of Legends vb.) çok-kullanıcılı, uluslararası müsabakaları düzenlenen, ‘lisanslı sporculara 
sahip’, çevrimiçi (online) oynanan bilgisayar oyunlarından oluşan ve çoklu platformları bir araya getiren bir tür 
etkinliktir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, e-spor olarak adlandırılan etkinliğin Suits’in ‘spor’ tanımı çerçevesinde 
bir spor olarak adlandırılıp adlandırılamayacağı ve bunun yanında, spor olarak adlandırılması durumunda, 
‘geleceğin sporu’ olarak adlandırılıp adlandırılamayacağını sorgulamaktır. Bulgular: Dünyada, 70 milyon 
İnsan İnternet üzerinden ya da televizyondan e-spor izlemektedir (Wingfield, 2014). Bununla beraber, ABD’de 
iki üniversite, e-spor oyuncularına sportif burs imkanı sağlayarak, bir anlamda e-sporun, nüfusunu çoğunlukla 
gençlerin oluşturduğu bir kurum olan üniversitelerde, bir üniversite sporu olarak kabul edilmesinin önünü 
açmış oldu. Ayrıca, günümüzde spor, bir kısım düşünür tarafından artık ‘e-spor’ ve ‘geleneksel spor’ olarak 
adlandırılmaya başlandı. Bunun yanında, ‘e-sporun fiziksel aktivitede azalmaya karşın, sedanter etkinlikler ile 
‘fiziksel’ sporun arasındaki uçurumu, harekete-dayalı video oyunları ile potansiyel olarak kapatabileceği de öne 
sürülmektedir (Jenny ve ark., 2017). Bu çerçevede e-spora, Suits’in ‘spor’ tanımı üzerinden yaklaştığımızda 
e-sporun hem bir ‘oyun oynama (game playing/gaming)’ etkinliği olması hem de şu özellikleri taşıyor 
olması gerekir: ‘Oyun, bir beceri oyunudur.’; ‘Beceri fizikseldir.’; ‘Oyunun geniş bir takipçisi vardır.’ ve 
‘Kurumlaşmıştır.’ (Suits, 2007) E-sporun amatör ya da profesyonel olmasından bağımsız olarak ‘spor’ olup 
olamayacağı tartışıldığında, e-spor oyunlarının bir oyun oynama olup olmadığına bakmak gerekir. Suits (2012)’e 
göre, ‘oyun oynamak gereksiz engelleri ortadan kaldırmak için girişilen gönüllü çabadır’. Bu bakımdan ele 
alındığında, e-spor ‘ortadan kaldırılacak suni engeller yaratılan’ ve ‘bu engellerin ortadan kaldırılmasına dair 
araç, gereç ve yöntemin kurallarla sınırlandırıldığı ve kurallara –o etkinliği mümkün kıldığı için– uyulan’ bir 
etkinliktir. Ayrıca, Suits tarafından dile getirilen bu oyun oynama tanımına uygun olsa da e-spordaki fiziksellik 
boyutu eksiktir. O halde e-spor nasıl bir spor olarak kabul edilecektir? Kates (2015) gibi bazı düşünürler, ‘spor’ 
tanımının yeniden düzenlenmesi gerektiği ve ‘izleyicilerine keyif verirken, katılımcılarına egzersiz ve fiziksel 
esenlik sağlayan, üç boyutlu mekanda fiziksel karşılaşma olmak’ belirlenimi ile kısıtlanmaması gerektiğini dile 
getirir. Bunun yanında, Haibach ve ark. (2011) çalışmasında, ‘ince motor beceriler’ ile ‘kaba motor becerileri’ 
birbirinden ayırırken; birçok sporun hareketi sağlayan büyük kas gruplarına dair ‘kaba motor becerileri’ 
içerdiğini, buna karşın, ince motor becerilerin, küçük kas gruplarını aracılığıyla dikkat ve hassasiyet içeren 
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becerileri kapsadığını dile getirir. Sonuç: Suits’in tanımı çerçevesinde bakıldığında, e-sporun bir spor değil 
oyun oynama etkinliği olarak kabul edilmesi mümkündür. Ayrıca, Suits’in ‘spor’ tanımını oluşturan öğelerden 
‘geniş takipçisi olma’, ‘kurumlaşmış olma’ kabul edilebilir düzeyde olsa da, ‘fiziksel beceri’ öğesi eksik kalır. 
Ancak, ‘spor’ ile ilişkili ‘fiziksel beceri’ öğesi, daha çok kaba kas becerileri üzerinden tanımlandığı için bu 
şekilde algılanıyor olabilir. Bunun yanında, içinde bulunduğumuz dönemin bilgi çağı olarak adlandırılması 
ve dolayısıyla paradigmaların da bu paralellikte şekillenmesi nedeniyle, e-sporun Suits’in bakış açısıyla spor 
olarak kabul edilmese dahi, ‘geleceğin sporu’ olarak adlandırılmaya olanak vereceği öngörülebilir. Geleneksel 
anlamda sporun ‘fiziksel beceri ile rakibine üstün gelme’ anlayışı ile kabul görüşü, e-sporun Şentuna ve Dinçer 
(2016)’in de dile getirdiği gibi yaşadığımız dünyaya bir alternatif gerçeklik alanı yarattığı kabul edilirse, bu 
görüş ile beraber ‘alternatif gerçeklik boyutundaki fiziksel beceri ile rakibine üstün gelme’ anlayışı ile kabul 
görebilir. Harekete-dayanan video oyunlarının da fiziksel beceri ile test edilmeyi içerip içermediği, bu çeşit 
oyunların ‘savaş ve strateji’ gibi oyunlar dışında geleneksel sporların simülasyonları olarak düzenlenmeleri, 
bir spor olarak kabul edilip edilmeyecekleri konusunda yeni tartışmalara yol açacaktır. 

Anahtar Kelimeler: e-Spor, Spor, Oyun Oynama, Video Oyunu 
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Abstract: Introduction: Philosophy of Sport is a field of research which has been emerged in the latter half 
of the 20th century, especially in the USA. It is a study of philosophy whose questions are about the realm of 
sport. Such questions can be mostly ethical, metaphysical, aesthetical and epistemological. Aim: As a study in 
philosophy of sport, the aim of this study is to inquire the possibility of human right of game-playing in Utopia 
created by Suits in his book Grasshoppers. Method: The method of this study is the philosophical inquiry. 
Therefore, for this study, Turkish and English works in the related literature are reviewed and some translations 
are made. Findings: Suits (2012) defines ‘game playing’ as: “Playing a game is the voluntary attempt to 
overcome unnecessary obstacles”. In his Utopia, Suits presents game-playing as the ideal of existence. Game 
playing is based on a reality. This reality is that human beings create and play games. Therefore, game-playing 
is a basic human right. As it is stated in Erdemli’s Spor Yapan İnsan (Sporting Human) (2008) “None other than 
human beings need ‘rights’”. Therefore, a human being living in a Utopia has “right of game-playing or right to 
play”. This is a natural and obligatory right. For a human being, it is only possible to create his/her own reality 
by game-playing. It is a potentiality for a human being to be free. When Fink (2015) said “We play at being 
serious, we play truth, we play reality, we play work and struggle, we play love and death – and we even play 
play itself”, he says that game-playing is innate in us. On the other hand, just “play itself” as “an intrinsically 
valuable thing” can set us free. We can say “as play”, “as serious”, “as truth”, “as reality”, “as work and 
struggle”, “as death”, “as love”; but we cannot say “as play”. Conclusion: Play or Game-playing is a reality in 
itself and implicit in these other things. If human beings are as a purpose being and, as Kant states, the world is 
purposeful, then human beings need to play to create his/her own reality and so need to have a right to play/of 
game-playing. Independent of playing well or ill, to have this right is related to know how to play consciously. 
The one who does not consciously play cannot be counted as playing. When, the Utopia is somewhere that 
no one need any rights, because they do not have “economic, moral, scientific, erotic instruments” of today, 
but “intrinsically valuable things” are common values, and human beings create and play games to get rid of 
boredom; human right to play/of game-playing is revoked. This needs to be argued.

Key Words:  Human Right, Game-Playing, Utopia
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Öz: Giriş: Roman, öykü, röportaj vb. türlerde verdiği pek çok yapıtla Türkçe edebiyatın en önemli yazarlarından 
olan Yaşar Kemal (1923, Hemite-2105, İstanbul)’in anlatı evreninde çocuklar ve çocukluk dönemine ilişkin 
deneyimler önemli bir yer tutar. Yazarın Yağmurcuk Kuşu, Kale Kapısı, Kanın Sesi’nden oluşan Kimsecik 
üçlemesi, Kuşlar da Gitti ve Yılanı Öldürseler gibi yapıtlarında çocuklar âdeta trajik yazgının taşıyıcısı 
olabilecek bireyler olarak kurgulanırlar. Yaşar Kemal, Yılanı Öldürseler’de Anavarza yöresinde göçebelikten 
yerleşik yaşama yeni geçmiş, çoğu birbirine akraba olan insanların yaşadığı bir köyde işlenen bir töre/namus 
cinayetini odağa alır. Yapıtta babasının, annesi Esme’nin sevdalısı Abbas tarafından öldürülüşüne 6-7 yaşlarında 
tanıklık etmiş Hasan’ın anneyi öldürmeyle sonuçlanan yaşam deneyimi öykülenir. Roman, Doğulu toplumların 
kanayan yarası töre/namus cinayetlerini çok yönlü olarak tartışmaya açarken cinayetin maktulünden ziyade 
fail(ler)inin yaşadıklarını gündeme getirir. Yılanı Öldürseler, maktul Esme’den ziyade silahı ateşleyen Hasan’ın 
psikolojisini ve Hasan’ı annenin katili olmaya iten babaannenin önderliğindeki toplumun töreyle kurduğu 
ilişkiyi çözümleyen bir yapıt olarak biçimlenir. Hasan’ın babasının intikamını almaya yazgılı kılınışının ve bu 
süreçte yaşadıklarında toplumun ve törelerin belirleyiciliğinin ustalıkla serimlendiği yapıtta ataerkil sistemin 
nasıl yeniden üretildiği ve bu üretimi olanaklı kılan koşullar açığa çıkmaktadır. Amaç: Bu incelemede, babası 
Halil ve onun katili Abbas’ın öldürülüşünün ardından Hasan ile annesi Esme arasındaki bağın babaannenin 
başını çektiği roman karakterlerince nasıl yıpratıldığı ve başlangıçta annenin “koruyucu”luğuna soyunan 
çocuğun nasıl olup da bir “anne katili”ne dönüştüğü irdelenecek; annenin yanı sıra çocuğun nasıl bir baskı 
ve şiddete maruz kaldığı tartışmaya açılacaktır. Bu bağlamda göçebe yaşam biçiminden yerleşik düzene yeni 
geçmiş bir tarım ekonomisinde “erkeklik”in toplumsal olarak nasıl inşa edildiği, “erkeklik”in şiddetle kurulan 
ilişki aracılığıyla ispatının nasıl zorunlu kılındığı, verili ataerkil düzenin sürdürülmesine kadınların işbirlikçiler 
olarak nasıl katkıda bulunduğu metnin ana karakteri Hasan’ın babasının öldürülüşüne tanıklık ettiği andan 
annesinin katili oluşuna uzanan süreçteki deneyimleri aracılığıyla irdelenecektir. Kapsam: İncelemede, 1976 
yılında yayımlanan ve çok boyutlu olarak ele aldığı töre/namus cinayetiyle yazarın yapıtları arasında özel bir 
yere sahip olan Yılanı Öldürseler odağa alınacaktır. Bulgular: Yapıtta, Hasan’ın, anneye uygulanan baskı 
ve şiddete kendini siper eden bir çocukken üzerinde kurulan çok yönlü toplumsal baskı sonucunda bir anne 
katiline dönüştüğü ve annenin katlini gerçekleştirme yoluyla “erkeklik”ini ispat etmek durumunda bırakıldığı 
görülür. Babaanne ve köylüler tarafından annenin ertelenen katlinin gerekçesi olarak Hasan’ın “çocuk” 
oluşunun öne sürülmesi ve çocuğun zihninde büyüyüp erkek olmanın töreyi uygulamaya koyabilmekle, 
anneyi öldürebilmekle, özdeş kılınması “erkeklik”in toplumsal inşasının nasıl gerçekleştiğiyle ilgili ipuçları 
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verir. Babası Halil’in öldürülüşüne tanıklık eden Hasan, bu cinayetin sonrasında özellikle babaannesi ve 
akrabaları tarafından cendereye alınır; gerek akrabaları gerekse köylüler tarafından “sözel, fiziksel, psikolojik 
ve sosyal şiddet”e maruz kalır. Hasan; bir yandan sistematik “şiddete maruz kalan” diğer yandan da maruz 
kaldığı şiddet nedeniyle şiddetin erkeklikle özdeş kılındığı bir toplumsal yapılanmada rüştünü/“erkeklik”ini 
ispatlayabilmek adına “şiddetin uygulayıcısı”na dönüşen olarak kurgulanır. Ayrıca, Hasan’ı Esme’yi öldürmeye 
koşullandırmak adına Esme’nin namusu sorgulama nesnesine dönüştürülürken, erkeğin namusun sahibi ve 
kadın bedeninin namusun taşıyıcısı olarak kodlandığı ve böylelikle namus kavramının kadın bedeni üzerinde 
tahakküm kurmanın aracı olarak yapılandırıldığı görülür. Hasan da, aslında babaanne ve köylüler tarafından 
namusun sahibi olarak konumlandırıldığı noktada namusun taşıyıcısı konumundaki Esme’nin katili olur. 
Sonuç: Yaşar Kemal’in töre/namus cinayetlerinin önünün alınamamasının altında yatan nedenleri araştırdığı 
Yılanı Öldürseler; ataerkil toplumsal yapılanmanın bireylerin töre, namus, kadınlık, erkeklik gibi kavramlarla 
kurduğu ilişkiyi nasıl belirlediğini ve bu yapının sürdürülebilirliğine kadınların yaptığı katkıyı, özellikle 
babaannenin şahsında, ortaya koyar.

Anahtar Kelimeler: Ataerki, Töre, Namus, Erkeklik, Şiddet
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Öz: Giriş: Ekolojik, demografik, politik ve eğitim bağlantılarının arttığı günümüz dünyasında göç, turizm ve 
uluslararası işbirlikleri ulusal sınırlar ve belli etnik gruplara arasına sıkışmış ve tek bir temas noktası olduğu 
düşünülen kültürü değiştirmiştir. Bu nedenle daha açık ve uyum odaklı bir kavram haline dönüşen kültür, 
uluslar ve etnik gruplar arasındaki farklılıkları ve zıtlıkları daha belirgin, iletken ve çok kültürlü, kültürlerarası 
temas haline gelmiştir. Turizm giderek kültürlerarası temasın en yaygın biçimlerinden biri haline gelmektedir. 
Kültürel olarak farklı turistler ve ülkeler arasındaki temas, turistler ve gidilen ülke insanları birbirlerinin 
kültürlerini öğrenerek birbirlerine karşı olumlu bir tutum geliştirmesine yol açabilir. Kültürlerarası temasa 
maruz kalan bireyler iki kategoriye ayrılabilir: İlk kategoride, bir bireyin bir amaç için bir ülkeden başka bir 
ülkeye gittiğinde, kültürler arası etkileşimin sonucunda oluşan çok kültürlülüğü barındıran ulus ya da toplum 
sakinleri yer alır. İkinci grup ise sojourner terimi ile adlandırılan turistler, mülteciler, uluslararası öğrenciler 
ve iş adamları gibi grupları ve toplumları ve kültürler arasında seyahat kültürel yolcuları kapsamaktadır. 
Yapılan pek çok araştırma turistleri sojournerların bir alt grubu olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte yapısı 
ve büyüklüğü düşünüldüğünde turistler farklı bir kültürleşme grubu olarak ele alınabilir. Birbirleri ile temas 
kuran iki kültür birbirlerine karşı daha olumlu tutum gelişebilir. Turist-ev sahibi toplum teması yazışmalar, 
hediyeleşmeler, kişisel ilişkilerin gelişmesi hatta arkadaşlıkların kurulmasıyla sonuçlanabilir. Öte yandan, 
farklı kültürel geçmişleri olan turistler ve ev sahibi toplumların teması, kültürel karşılaşmaların en yüzeysel 
biçimidir. Turistlerin ve sahibi toplumların birbirlerine karşı algıları çok karmaşıktır. Ev sahibi toplumlar 
müzikler ya da kıyafetler gibi sembollerle turistlerin algılarını ve turistler de karşılıklı ticari değişimler 
sonunda ev sahibi toplumun fikirlerini geliştirirler. Turistler, göçmenlere ve diğer sojourners gruplarına göre 
ev sahibi ülkede daha kısa süreli ve geçici bulunduklarından dolayı yeni kültürü öğrenme ve uyum sağlama 
düzeyleri düşük olabilir. Turistler yeni değerlerle ve davranışlarla karşılaştıklarından yaşadıkları zorluklardan 
en önemlisi kültürel şoktur. Kültür şoku, bilinmeyen ve yabancı bir şey ile karşı karşıya kalınan, hoş olmayan 
bir sürpriz veya şok olarak ifade edilmektedir. Kültürel şok bu kadar kısa süreli temaslarda oluşur, çünkü 
bireyin beklentileri gerçekle örtüşmemektedir. Yeni bir kültürel ortamda başa çıkmak, yabancı uyaranlara yanıt 
vermek, yaşamın ve bir şeyleri yapmanın farklı yollarıyla karşılaşmak, sorular sormak, cevapları anlamak 
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hatta yiyecekleri tanımak zor hale geldiğinde dolayı şok oluşmaktadır. Yabancı kültürü ziyaret eden bireyler 
“Yabancı kültürdeki farklılıkların olması, yeni bir kültürde nasıl davranması gerektiğinin bilinmemesi, yeni bir 
çevreye uyum sağlamada yaşanan zorlanılmasından dolayı “Tanıdık işaretler ve sosyal ilişki sembolleri kaybı” 
veya “denge kaybı” gibi olumsuzluk yaşadıklarında şok meydana gelmektedir. Farklı kültürlerden birçok 
insan seyahat ettiklerinde ve bilinmedikleri bir kültür ile karşılaştıklarında, kültür şoku onlar için sıradan 
bir kelime hale gelmektedir. Kültür şoku ve ters kültür şoku yaşayanlar kültürel anlamda etkindirler çünkü 
başkalarıyla ve kendileri arasındaki farklılıkları ve kendi duygularının farkındadırlar ve onlar aktif olarak uyum 
sağlayabilmektedirler. Kültür şoku yaşamak, başarılı uyum sürecinin bir bölümüdür; önemli ölçüde kültürel 
kültürleşme ve asimilasyon sürecini kolaylaştırabilmektedir. Yaşanılan kültürel şoktan dolayı hem turistler 
hem de ev sahipleri için kültürler arası temas kültürleşme oldukça stresli olabilmektedir. Oberg’e göre, kültür 
şokunun dört aşaması vardır. İlk aşama hayranlık ve iyimserlik ile başlar. Turistler için yeni destinasyonda 
tüm karşılaşmalar heyecan verici, olumlu ve teşvik edicidir. Yeni bir kültürde yaşamayı öğrenme olanaklarını 
keşfederek sosyalleşirler ve o andan ve yaşamdan zevk almaya bakarlar. Bu aşamada turistler, ne olursa 
olsun kabul etmeye hazır, açık ve meraklıdır. Karşılaştıkları hiç birşeyi yargılamazlar. Onlar için önemli olan, 
yapılacak, görülecek ve tecrübe edilecek ülke, insanlar, manzara, gıda gibi güzel şeylere konsantre olmaktır. 
Bu aşama kültürleşeme stratejilerinden kültürel bozulma stratejisine karşılık gelir. Düşmanlık ikinci aşamadır. 
Turistlerin ev sahiplerine karşı olumsuz tutum geliştirmeleri olarak ifade edilmektedir. Bu aşamada turistler 
için yeni şeyleri, kuralları ve gelenekleri yerine getirmek onları rahatsız ve tedirgin etmektedir. Onlar yabancı 
bir kültürün tüm yeni unsurlarına uyum sağlamak istemezler. Hayal kırıklığına uğrarlar ve yeni bir kültürün 
içine uyum sağlamak istemezler. Sadece arkadaşları ile iletişim kurarlar. Bu aşama kültürleşme modeline göre 
seperasyon stratejisini yaşarlar.  Üçüncü  aşama kurtarma olarak adlandırılır. Turistler yeni çevrede başa çıkma 
yeteneklerini artmaya başlarlar.  Turistler yabancı yeni kültürde yaşam yollarını öğrenmeye ve anlamaya 
başlarlar. Bu aşama bütünleşme stratejisidir. Son aşama düzenleme aşamasıdır. Yeni kültürel çevrenin kabulü 
ve keyfi bu aşamada açıklanmaktadır. Turistler yeni ortamda rahat ve güvende hissetmektedirler. Son aşamada 
asimilasyon stratejisidir.  Kültür şokun aşamaları, kültürün sadece insan davranışları üzerinde etkili olmadığını, 
aynı zamanda çok yararlı bir öğrenme deneyimi olduğunu göstermektedir.  Kültür şokun yaşanmasıyla, bir birey 
birden fazla kültür hakkında deneyimler elde etmektedir. Kültür şoku yaşamak bir zayıflık veya uluslararası 
alanda başarısızlık işareti değildir. Bilinenin aksine kültür şokunun tüm biçimlerini yaşamak normaldir. 
Kültür şoku yaşayanlar kültürel anlamda etkindirler çünkü başkalarıyla ve kendileri arasındaki farklılıkları 
ve kendi duygularının farkındadırlar ve onlar aktif olarak uyum sağlayabilmektedirler. Kültür şoku yaşamak, 
başarılı uyum sürecinin bir bölümüdür ve bütünleşme ve asimilasyon sürecini kolaylaştırabilmektedir.  Amaç:  
Kavramsal kurgulanan bu çalışmada turistlerin ilk defa karşılaştıkları bir kültürde yaşadıkları kültürel şokun 
aşamaları ve şokun sonucunda yeni kültüre uyum sağlama düzeyleri kültürleşme stratejileriyle açıklanmıştır.  
Verilen kavramsal bilgiler bu konuda yapılacak araştırmalar için oluşturulacak modellere yön verebilecek 
niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Şok, Turist, Kültürleşme Stratejileri 
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Öz: Giriş: İnternet üzerinde alışveriş olgusu, gittikçe artan bir şekilde varlığını ve önemini günümüz 
ekonomik, ticari ve sosyal hayatında hissettirmektedir. Hemen hemen her sektörde binlerce işletme internet 
yoluyla online perakendecilik yapmaktadır. Her geçen yıl İnternet üzerinden mal ve hizmet satın alan kişi 
sayısı artmakta ve tüketiciler alışveriş harcamalarından daha büyük payı online alıveriş için ayırmaktadırlar. 
2016 yılında dünyada 1.61 milyon kişinin İnternet üzerinden mal ve hizmet satın aldığı tahmin edilmektedir. 
Aynı yıl içinde global e-perakende satışları 1.9 trilyon dolar olduğu ve 2020 yılında bu rakamın 4.06 trilyon 
dolara ulaşacağı öngörülmektedir. Ülkemizde 2015 yılında yapılan online alışveriş harcamaları, 55 miyar 284 
milyar TL iken 2016 yılında bu rakam %24,6 oranında artarak 68 milyar 884 milyon TL’ye çıkmıştır. Ülke 
içinde yapılan işlemlerde elde edilen gelir 63 milyar 479 milyon TL iken yurt dışında yapılan işlemlerden elde 
edilen gelir ise 5 milyar 405 milyon TL olmuştur. Turistler internet üzerinden gitmek istediği bölge hakkında 
bilgi sahibi olması, alternatif konaklama ve ulaşım imkânlarını değerlendirmesi, rezervasyon yapabilmesi, 
hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilmesi gibi hizmetlerin tamamı mümkündür. Online seyahat ürünleri, 
uçak bileti satın alma, araba kiralama, curise, otel ve Airbnb gibi sitelerle ve uygulamalarla sunulan konaklama 
hizmetlerinden oluşmaktadır. Günümüzde internet seyahat şirketlerinin önemli dağıtım kanallarından biri 
haline gelmiştir.  2016 yılında ABD’de online seyahat satışları 189,62 milyon dolara yükselmiş ve bu satışların 
%40 cep telefonundan gerçekleşmiştir. Online perakendecilik hem hizmetlerin edinimini hızlandırmakta, 
tüketicilere çeşitli fiyat alternatifleri sunmakta, güvenlik önlemleri artmakta hem de turizm endüstrisinde 
online teknolojilerin kullanımını hızla arttırmaktadır. Turizm endüstrisinde teknoloji kullanımının ve online 
alışverişin artması araştırmacıları bu konuda araştırma yapmaya iten nedenlerin başında gelmektedir. Bu 
konuda yapılan araştırmalarda tüketicilerin teknoloji kabulünün nasıl gerçekleştiğini ortaya koyan modellerden 
yararlanılmaktadır. Bu çalışmada online seyahat ürünleri satın alan tüketicilerin satın alma davranışlarını 
Teknoloji Kabul Modeli temel alınarak incelenmiştir. Teknoloji Kabul Modeli (TAM)  bu çalışmanın kavramsal 
çerçevesini oluşturmaktadır.  Yapılan çalışmalarda eğlence ve güven faktörlerinin tüketicilerin online alışveriş 
kabulünde önemli olan eğlence ve güven yapısı eklenmiştir. Amaç: Bu araştırma online seyahat ürünleri 
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tercih eden tüketicilerin teknoloji kabul modeline göre satın alma niyetinde etkili olan faktörlerin demografik 
özelliklerine göre farklılaşmalarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Yapılan bu çalışmanın 
kapsamını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde online seyahat ürünleri satın alan 
kişiler oluşturmaktadır. Kolayda örneklem yoluyla toplanan anketlerin 238’inden kullanılabilir olan 202 tane 
veri kullanılarak analizler yapılmıştır. Sınırlıklar:  Çalışmanın en önemli kısıtlayıcısı katılımcı sayısıdır. 
Online seyahat ürünleri satın alan kişi azlığı katılımcı sayısını kısıtlamıştır.  Yöntem: Araştırmada altı faktörlü 
genişletilmiş teknoloji kabul modeli kullanılmıştır: Algılanan kullanışlılık (PU), algılanan kullanım kolaylığı 
(PEU), algılanan eğlence (PE), online alışverişe karşı tutumlar (AT), algılanan güven (PT) ve davranışsal 
niyettir  (INT).   Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 21.0 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik 
geçerlilik sağlanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.95 değeri elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen 
verilerin analizinde betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, t-testi analizi ve Varyans analizi 
(ANOVA) test teknikleri kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların %52’si kadın ve %48’i erkektir. Katılımcıların 
%40’ı 20-29 yaş aralığındadır ve %83’ü üniversite mezunu olarak bulunmuştur. Teknoloji kabul modeline 
göre online seyahat ürünleri satın alan tüketicilerin satın alma niyetlerini etkileyen faktörleri ölçen ifadelerin 
gruplandırılması, sınıflandırılması ve ana faktörlere dönüştürülmesi amacıyla Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) 
uygulanmıştır.  Altı tane faktör bulunmuştur.  Sonuç:  Araştırma sonucunda da Teknoloji Kabul modeline göre 
online seyahat ürünleri satın alan tüketicilerin satın alma niyetlerini etkileyen faktörler ortaya konulmuştur.  
Analizler sonucunda, tüketici tarafından algılanan kullanım kolaylığı, algılanan eğlence ve güven online 
alışverişe karşı tutumun belirleyicisi olduğu ortaya çıkmıştır. Algılanan kullanışlılığın en güçlü belirleyicisinin 
algılanan eğlence olarak bulunmuştur.  Teknoloji kabul modeline göre satın alma niyetini etkileyen faktörler 
ile demografik özellikler arasında faklılaşmalar olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışma online seyahat ürünleri satan 
ve bu dağıtım kanalını kullanmak isteyen işletmelere online tüketici satın alma davranışına etki eden faktörleri 
anlamda yol gösterici olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kabul Modeli,  Online Seyahat Ürünleri Satın Alma Niyeti
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Öz: Giriş: Günümüzde  sağlık bakım hizmetlerinin yapısının değişmesiyle birlikte, hastaların hastanede yatış 
süreleri kısalarak evde bakım hizmetlerine olan gereksinim giderek farklılaşmakta, hasta ve ailesinin öz-bakımla 
ilgili sorumlulukları artmaktadır. Her birey psikolojik, sosyolojik, biyolojik, kültürel yön ve manevi yapısı ile 
bir toplum içinde yerini almaktadır. Çok yönlü bir varlık olan insanın fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan 
ihtiyaçları arasında çok yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Fiziksel açıdan oluşan sorun sosyal ve psikolojik alanı 
da ilgilendirmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının holistik (bütüncü)  bir bakış açısıyla bireye yaklaşmak 
ve bireylere özgü sağlık hizmeti sunmak hasta ve ailesi açısından önem taşımaktadır. Kanser hastalarında 
holistik eğitimin  amacı, kanser ve kansere ilişkin uygulanan invaziv tedavinin yarattığı fiziksel, ruhsal ve 
sosyal problemlerin  erken saptanması ve bireye özgü gereksinimlerin belirlenmesi, semptom yönetiminin 
sağlanması, yaşam kalitesini yükseltilmesi ve hastalık sürecinin iyileştirilmesine dönük uygulamaları 
kapsamaktadır. Kanser hastaları ağrı, bulantı-kusma başta olmak üzere birçok farklı belirtiyi oldukça yoğun 
yaşayan, bundan dolayı yaşam kalitesi olumsuz etkilenen, psikolojik, sosyal, manevi ve fiziksel ihtiyaçları 
çok fazla olan bireylerdir. Hastalıkla artan ihtiyaçlar aile bireylerinin yaşadığı olumsuz duygu ve düşünceleri 
de artırmaktadır. Dolayısıyla aile bireylerin kurduğu düzenli hayat yaşantısı olumsuz yönde etkilenmektedir. 
Bu durumda aile bireylerinin evde kanser hastasının bakım verici rolünü üzerine alması, ek sorumlulukları 
da beraberinde getirmektedir.  Bu sorumlulukların yerine getirilmesinde hasta ve ailenin gereksinimleri 
doğrultusunda eğitilmesi önemlidir. Hasta ve ailenin eğitim gereksinimi ise Dünya Sağlık Örgütü’nün “ 
Sağlık Eğitimcisi” olarak tanımladığı üzere sağlık hizmetlerinde önemli sorumlulukları bulunan hemşireler 
tarafından karşılanabilmektedir. Kanser hastalığı sürecinde hasta ve ailesine verilen holistik eğitim bilişsel, 
duyuşsal ve psikomotor alanlarda sözel, yazılı ve görsel iletişimi kullanarak davranışlarda pozitif değişiklik 
yaratmaya yardımcı olmaktadır. Kanser hastalarında hasta ve aileye verilen eğitim, bireylerin kanser hastalığına 
sahip olmanın neden olduğu sorunlarla başa çıkmalarını sağlamak ve yaşamlarını anlamlı sürdürmelerini 
destekleyecek bilgi ve danışmanlık gereksinimlerini karşılayacak şekilde organize edilmelidir. Bu yaklaşımla 
kanser tedavisine olumlu katkı sağlayacak her türlü unsuru birbirine entegre ederek hastayı ve hastalığı 
bütüncül bir yaklaşımla çözmeye çalışmak, tedavi sürecini olumlu yönde etkileyerek hem hastalık deneyimini 
iyileştirmekte hem de yaşam kalitesini ve tedavi başarısını arttırmaktadır. Amaç: Kanser hastalarında hasta ve 
ailesinin eğitiminde holistik yaklaşımın önemini ortaya koymaktır. Kapsam: Holistik bakım ve holistik eğitim 
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sağlık sorunu yaşayan tüm hastalar için geçerli olmakla birlikte bu derlemede  kanser hastaları ve ailelerine 
verilen holistik bakımın önemine değinilmiştir. Yöntem: Bu çalışma bir derleme  ve literatür çalışmasıdır. 
Araştırmanın Problemi:  Kanser hastalarında sağlık sorunlarını bedensel, ruhsal/psikolojik, toplumsal/
sosyal, kültürel ve varoluş boyutlarıyla ele alan holistik yaklaşımı konu alan bu çalışmada; kanser hastalarında 
ortaya çıkan bedensel sorunlara yönelik eğitim gereksinimleri nelerdir?, emosyonel sorunlara yönelik eğitim 
gereksinimleri nelerdir? ve sosyal sorunlara yönelik eğitim gereksinimleri nelerdir? ve  holistik eğitim neden 
önemlidir ? sorularına yanıt aranmaktadır. Araştırmanın Kısıtları: Bu çalışmada sadece kanser hastaları 
ve ailelerinde holistik eğitimin önemi üzerinde durulmuştur. Bulgular: Hemşireler hasta ve ailesine holistik 
yaklaşımla eğitim vererek onların duygularını ifade edebilmelerini sağlama ve duygularını paylaşabilme, onlara 
destek verebilmeyi başarabilmektedir. Ayrıca eğitimlerin birebir ve sürekli olması hastalığın getirdiği maddi ve 
manevi olumsuzluklara rağmen hasta ve ailesinin tedaviye uyumuna yardımcı olabilmektedir. Kanser hastaları 
ve ailesi umutsuzluk, değersizlik ve suçluluk duygusunu yoğun yaşarken terapötik ve holistik yaklaşımla 
eğitim vermek kanser hastalığının getirdiği olumsuzlukları kontrol altında tutmayı sağlayabilmekte ve bakımı 
etkileyebilecek diğer süreçleri kontrol altına alabilmektedir. Öte yandan holistik yaklaşımla verilen eğitim, aile 
bireylerinin kanser hastasına olumlu desteğini artırabilmekte ve süreçte karşılan her olumsuzluğa ailenin ve 
hastanın birlikte karşı koymasına ortam sağlayabilmektedir. Sonuç: Kanser her yıl dünyada milyonlarca insanı 
etkilemekte, biyopsikososyal sorunlara yol açmakta ve hastalar bu hastalıkla baş etmeyi öğrenmek zorunda 
kalmaktadır. Kanser hastası olmak bireyin umutlarını azaltmaktadır. Kanser ilerdeki dönemlerde belirsizliğe 
neden olmakta ve bireyin duygusal yapısını etkilemektedir.  Kanser, hasta birey için olduğu kadar bu durumla 
baş etmeye çalışan aile için de maddi ve manevi sıkıntı oluşturmaktadır. Hemşireler, kanser hastalarının ve 
ailelerinin bu süreçte en önemli destek sunucuları ve sağlık eğitimcileridirler. Hemşireler bu süreçte kanser 
hastalarına ve ailesine holistik bir yaklaşımla eğitim vererek onların öz-bakım gereksinimlerinin sürdürülmesini 
sağlamalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Holistik Yaklaşım, Hasta, Hasta Ailesi, Hasta Eğitimi
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Öz: Giriş: Sanat ve toplum ilişkisinde belli bir derecelendirme yapılırsa, edebiyat ve edebiyatın bir alt kategorisi 
sayılan tiyatro ve görsel sanatlar içinde de en belirgin olan sinema başı çekmektedir. Sinemanın etkileri dikkate 
alındığında, toplumla iç içe bir süreç olduğu kabul görebilecek bir gerçektir. Sinemayı, toplumsal dinamiklerden 
beslenen ve aynı zamanda toplum algısını dönüştürme/değiştirme gücüne sahip bir sanat dalı olarak tarif 
etmek mümkündür. “Kırsalı” ya da “kırsallığı” konu edinen filmlerin de bu bağlamda önemli bir işlev yerine 
getirdiği görülmektedir. Türk sinemasında kırsal yaşama ilişkin ilk film 1923 yapımı “Ateşten Gömlek” adlı 
eser olduğu bilinmektedir.  O yıldan itibaren “mekân” olarak kırsalı konu edinen birçok film yapılmış olsa 
da, kırsallık olgusunun Türk sineması içerisinde kendini belirgin bir biçimde göstermesinin, edebiyattaki 
gelişime paralel olarak 1950’li yıllarda olduğu görülmektedir. Kırsal alan gerçekliğinin Türk sinemasına 
yansımasının “kırsal kadın” gözünde nasıl algılandığı sorusu; birçok açıdan dezavantajlı olarak ifade edilen 
bu hedef kitle üzerinde yürütülen bu çalışmaya kaynaklık etmiştir. Amaç: Kırsal alanda yaşamını sürdüren 
kadınların değerlendirmesiyle, sinemada sunulan “kadın” imajıyla sorgulanması; diğer yandan da kırsal kadın 
gerçekliğini bir bütün olarak sinema üzerinden anlama çabası, çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Tokat ili 
Kazova bölgesinde yapılan anket çalışması ile “gerçek” kırsal kadının; “beyaz perdedeki kırsal kadın” algısı 
ölçülmeye çalışılmıştır. Böylelikle Türk sinema tarihinde “nitelikli” filmler sıralamasında kendine her zaman 
yer bulan kırsal kadın/kırsal alan konulu filmlerin, yaşamdaki gerçeklikle ayrıştığı ve bütünleştiği sınırlar 
tespit edilebilmeye çalışılmıştır. Kapsam : Araştırma alanı, kırsal alan yaşamının ve tarımsal üretimin yoğun 
bir şekilde sürdürüldüğü Tokat ili Kazova yöresi olarak belirlenmiştir. Bu yörede seçilen beş köyde yaşayan 
kadınlar araştırma evrenini oluşturmuştur. Sınırlılıklar: Zaman ve mali sınırlılıklar nedeniyle örnekleme 
çalışması yapılmış ve yöreyi temsil edebilecek belirli sayıda kadınla görüşülebilmiştir. Yöntem: Araştırmanın 
ana materyalini anket yöntemiyle elde edilen birincil nitelikli veriler oluşturmaktadır. Ana popülasyonu Tokat 
ili Kazova bölgesinde gayeli olarak seçilen beş köyde yaşayan kadınlar oluşturmaktadır. Seçilen köylerde 
91 kadınla yüz yüze görüşme tekniği ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması kapsamında 
öncelikle görüşülen katılımcıları genel olarak tanımlamayı sağlayacak (yaş, eğitim, gelir düzeyi, meslek gibi) 
özellikler, sonrasında onların Türk sinemasında kadın konusundaki düşünce ve beklentilerini ortaya koyan 
sorular sorulmuştur. Veriler, ortalama değerler ve yüzde dağılımlarla değerlendirilmeye çalışılmış, grafikler 
tablolar yardımıyla yorumlanmaya çalışılmıştır. Bulgular: Görüşülen kadınların yaş ortalaması 48, %40’ı 
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ilkokul mezunudur.  Ev hanımı olanlar ve buna ek olarak kendi tarım işletmesinde tarımsal faaliyetlere katılanlar 
çoğunluktadır. Tarım dışı işlerde çalışanların oranı %21 civarındadır. Yıllık gelir daha çok 12 100 – 24 000 
TL diliminde ağırlık kazanmaktadır (yaklaşık %42). Tarımsal gelir bölge için halen önemli bir gelir kaynağı 
olmakla birlikte, ailelerin hemen hemen yarısı için tarımsal gelirin payı oldukça azalmış durumdadır. Görüşülen 
kadınların çoğunluğu (% 83,53)  sık sık ya da ara sıra Türk filmi izlediklerini ifade etmişlerdir. Sinemaya gitme 
alışkanlığı yüksek değildir. Ayda bir kez gidebilenler %1,10 gibi düşük bir orandadır. Türk filmleri genellikle 
(%95,60) televizyondan izlenmektedir. Kadınların %77’si köy konulu filmleri diğer filmlere tercih etmektedir. 
20 ve üzerinde köy konulu Türk filmi izlediğini belirtenler %63 oranındadır. Kadınların %54’ü kırsal alanı 
konu edinen filmlerde, kadınların sorunlarının yetersiz düzeyde ele alındığını, %4’ü hiç ele alınmadığını 
düşünmektedir. Kadın sorunlarının filmlerde yeterince işlendiği düşünenler %41 oranındadır. Kırsal alanı 
konu edinen filmlerde kadın figürünün gerçeği ne ölçüde yansıttığı konusunda kadınların farklı düşünceler 
taşıdığı görülmektedir. Köy kadını figürünün bazı filmlerde gerçekçi bazılarında olmadığını düşünenler %38, 
çoğunda gerçekçi olduğunu düşünenler %30 oranındadır. Hiçbir filmde ya da çoğu filmde kadın figürünün 
gerçeği yansıtmadığını düşünenlerin oranı %29’dur. Türk sinemasında kırsal alan kadınlarının ele alınması, 
kadının bilinçlenmesi (%38), köy kadınların sorunlarına yetkililerin dikkatinin çekilmesi (%21), kırsal kadın 
sorunlarına kentli kadının dikkatinin çekilmesi (%20), kırsal kadının sorunlarının farkına varılması (%11), 
kırsalda yaşayan kadının varlığının hissedilmesi (%10) açısından önemli bulunmaktadır. Kırsal kadının konu 
edildiği filmlerin, toplumda kırsaldaki kadına bakış açısını etkileyip etkilemeyeceği konusunda, görüşülen 
kadınlar hemen hemen eşit oranlarda iki farklı yönde görüş bildirmişlerdir. Bir kısmı filmlerin toplumun 
kırsal kadına bakış açısını etkileyeceğini (%48), diğer bir kısmı (%50) etkilemeyeceğini düşünmektedir. Bu 
filmlerin kırsal kadının yaşam tarzını değiştireceğini düşünenler %32 iken, bu yönde bir etkisi olmayacağına 
inananlar %65 oranındadır. Kadınların bu tür filmlerde işlenmesini en çok istediği iki konu işsizlik ve 
yoksulluk olmuştur. Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre, kırsalda yaşayan kadınların kitle iletişim araçlarına 
erişmede sorun yaşamadıkları görülmektedir.  Kırsal kadının, “kendi gerçekliğini” bulduğu filmlere bakış açısı 
değerlendirildiğinde; kitle iletişim araçlarının özellikle de televizyonun “kırsal kadına” erişebilmekte önemli 
bir araç olabildiği görülmüştür. Sinema, kırsal alandaki kadın sorunlarının tespitinde, ortaya konmasında ya da 
yansıtılmasında farklı bir araç olarak önemli görülmeli, daha etkin biçimde kullanılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Alan, Kadın, Türk Sineması, Tokat, Kazova Yöresi
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(Bu Çalışma Seçici Bilim Kurulu Tarafından SÖZEL Sunum  
Çevre ve Ekonomi  Bilimleri Alanında Birinci Seçilmiştir)

Öz: Giriş: Bugünün vazgeçilmez kaynağı elektrik, farklı kaynak ve yöntemlerle elde edilebilmektedir.  
Termik santraller elektriğin, linyit, petrol ve doğalgaz gibi yakıtların kullanılmasıyla elde edilme yoludur.  
Termik santrallerde fosil yakıtların yanması sonucunda ortaya çıkan zararlı gazların ve katı partiküllerin çevre 
kirliliğine yol açtığı belirtilmektedir. Konuyla ilgili literatüre göre, zararlı gazların içerisindeki karbondioksit 
(CO2) atmosferde sera etkisi yapmakta ve böylece bölgenin iklim yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. 
Fosil yakıtlı santraller ile nükleer santrallerde soğuk suyun nehir veya gölden alınıp, sıcak su olarak geri 
verilmesi, nehirlerin ve göllerin ekolojik dengesini bozucu etkiler oluşturmaktadır. Termik santrallerde ortaya 
çıkan NOx atmosferde su buharı ile birleşerek nitrik aside dönüşmekte, bu şekilde oluşan asit yağmurları 
çevrede bulunan tarım arazilerini ve doğal hayatı olumsuz etkilemektedir. Türkiye’nin en büyük linyit 
rezervinin Afşin-Elbistan Havzası’nda bulunduğu bilinmektedir. Bu rezerv bölgede Afşin-Elbistan A ve 
Afşin Elbistan B Termik Santrallerinin kurulmasına temel oluşturmuştur. Bu iki termik santralden ilki 1984 
yılında faaliyete geçen Afşin-Elbistan A Termik Santralidir. Amaç: Bu araştırmada amaç, Kahramanmaraş ili 
Elbistan ilçesinde yer alan bu termik santralin elektrik üretimi sırasında ortaya çıkardığı çevre sorunlarının 
tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin boyutları hakkında, yakın bölgedeki tarım üreticilerinin bilgi, gözlem 
ve düşüncelerine dayalı olarak ortaya konmasıdır. Kapsam: Araştırma alanı olarak  santrale en yakın olan ve 
zarar görmesi ihtimali en yüksek 2 köy seçilmiştir. Bunlar Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesine bağlı Alemdar 
ve Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan köyleridir. Bu köylerde üretim yapan toplam 107 tarım işletmesi bulunduğu 
belirlenmiş, tam sayım yöntemi ile bu işletmelerle görüşülmeye karar verilmiştir.  Sınırlılıklar: 107 çiftçinin 
bir kısmına ulaşılamamış, bir kısmı anket çalışmasına katılmak istememiştir. Bu şekilde 87 üretici ile anket 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırmanın ana materyalini 87 üreticiyle yüz yüze gerçekleştirilen 
anket çalışmasından elde edilen veriler oluşturmaktadır. Anket çalışmasında katılımcıların sosyo-ekonomik 
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ve demografik özelliklerini ortalama değerler, yüzde dağılımlar ile ortaya koymaya yönelik sorularla, termik 
santrale ilişkin yaklaşımlarını değerlendirilmesini sağlayacak likert ölçeğine dayalı sorular kullanılmıştır. 
Değerlendirme aşamasında ortalama hesaplar, yüzde analizler, likert ölçeğine dayalı değerlendirmeler 
yapılmıştır. Bulgular: Görüşülen katılımcı kitlesi içerisinde erkekler çoğunluktadır (%74,00) ve eğitim lise 
mezunu düzeyinde (%43,68) diğer eğitim gruplarından yüksek orandadır. Diğer taraftan okuryazar olmayanlar 
da (%18,39) önemli orandadır. Tarım bölge yaşayanları içinde önemli bir gelir kaynağı durumundadır. 
Görüşülen bireylerin hemen hemen yarısı için, tarım geliri hane gelirinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 
Bunun yanı sıra araştırma bölgesinde termik santralin de önemli bir istihdam sağladığı ve ailelerin bir bölümü 
için gelir kaynağı olduğu görülmüştür. Katılımcıların %87,36’sı termik santrallerin kurulmasının gerekli 
olduğuna inanmakla birlikte, daha doğru yer seçimi yapılması gerektiğini düşünmektedirler. Termik santralin 
sağladığı yararla bölge için ortaya çıkardığı zararı karşılaştırdığında çoğunluk (%75,86) yarar ve zararın eşit 
düzeyde öneme sahip olduğunu ifade etmektedir. Katılımcılara termik santralle ortaya çıkan sonuçların, insan 
sağlığı, doğal bitki örtüsüne, çevrede yaşayan diğer canlılara, tarımsal üretim verimliliğine, tarım ürünleri 
kalitesine olumsuz etkilerinin düzeyi sorulmuş, cevaplar beş kademeli likert ölçeğine  (çok yüksek, yüksek,  orta 
düzeyde, düşük, hiç yok) göre değerlendirilmiştir. Önemli çoğunluk (%88,50) insan sağlığına olumsuz etkinin 
“çok yüksek” olduğunu düşünmektedir. Doğal bitki örtüsüne “yüksek” (%33,33) düzeyde olumsuz etki söz 
konusu olduğunu düşünenlerle “düşük” olduğuna inananlar (%34,50) yaklaşık aynı oranlardadır. Diğer canlılar 
açışınsan ise daha çok “çok yüksek” (%36,80) ve “yüksek” düzeyde olumsuz etki olduğu düşünülmektedir. 
Katılımcılar tarımsal üretimde verimliliğe olumsuz etki konusunda hemen hemen eşit oranlarla iki farklı yönde 
düşünmektedir. Santralin tarımsal üretimde verimliliği yüksek ya da çok yüksek düzeyde olumsuz etkilediğini 
düşünenlerle (%47,44), olumsuz etkinin çok düşük düzeyde olduğunu ya da hiç olmadığını düşünenler 
(%45,98) yaklaşık orandadır. Tarım ürünleri konusunda da benzer bir durum söz konusudur. Çok yüksek 
%27,50, yüksek %19,55, orta düzey %6,89, düşük %43,70 ve hiç olumsuz etki yok %2,30 oranlarını almıştır. 
“Termik santraller tarım arazilerine zarar verir” ifadesine görüşülen bireylerin %51,73’ü katılmış, %47,12’si 
katılmamıştır. “Termik santraller toprak kirliliğine neden olur” ifadesine katılanların oranı (% 58,61) yarıyı 
aşarken ve “Termik santraller toprakları çoraklaştırır” düşüncesine katılanlar yarıya yakın bir oran (%48,30) 
almıştır. Sonuç: Termik santralin etkileri üzerinde araştırma bölgesindeki insanların iki farklı yönde düşünce 
ortaya koyduğu görülmektedir. Bireylerin bir kısmı santralden gördüğü zararı ifade ederken, yarıya yakın 
bir kısmı da zararlı etkileri önemli bulmamaktadır. Termik santralin sağladığı istihdam olanağının ve ailede 
burada çalışan varsa geçim kaynağını kaybetme endişesinin, santralle ilgili daha olumsuz düşünmenin önüne 
geçmesi muhtemel görünmektedir. Ülke açısından önemli bir işlevi olan Afşin-Elbistan A Termik Santralinin 
çevre ve tarımsal üretim açısından olumsuz etkilerini azaltıcı önlemlerin alınması, çevreyle dost enerji üretme 
alternatifleri konusunda çaba harcanması ve mali kaynak tahsisi önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Termik Santral, Tarım ve Çevre, Tarımsal Üretim, Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi
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Öz: Giriş: Öğrenme çok erken yaşlarda başlar ve hayat boyu devam eder. Çocuklar dünyaya geldikleri 
ilk andan itibaren çevrelerini keşfederler ve çevreye uyum sağlamaya başlarlar. Bireyin yaşadığı çevreye 
uyumu ve yeteneklerinin gelişimi için eğitimi önemlidir. Özel gereksinimli çocukların akranları ile birlikte 
toplumda yer almaları, içinde yaşayacakları topluma ilişkin deneyim kazanmaları ve toplum tarafından 
kabul gören davranışları öğrenmeleri gerekmektedir. Engelli çocukların içinde yaşayacakları topluma ilişkin 
deneyim kazanmaları mümkün olan en erken yaşta sağlanmalıdır. Bunun için çocukların gelişimlerinin en 
hızlı olduğu ve okul deneyimini ilk kez yaşadıkları okul öncesi eğitim döneminde kaynaştırma uygulamaları 
gerçekleştirilmelidir. Okul öncesi dönemde etkili kaynaştırma uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için 
MEB 2012 okul öncesi eğitim programında etkinlik formatında bazı değişiklikler yapılarak, özel gereksinimli 
çocuklar için etkinlik uyarlamalarına yer verilmiştir. Amaç: Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitimde 
kaynaştırma uygulamalarının temel noktasını oluşturan eğitsel etkinlik uyarlamalarının incelenmesidir. 
Kapsam: Bu amaçla hazır planlarda yer alan (66 adet) ve öğretmenlerin hazırlamış olduğu (134 adet) toplam 
200 adet eğitsel etkinlik uyarlaması araştırmacılar tarafından geliştirilen, 5’li likert tipi ve 15 maddeden 
oluşan Eğitsel Etkinlik Uyarlamaları Kontrol Listesi ile değerlendirilmiştir. Yöntem: Araştırmada doküman 
incelemesi ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23 paket program kullanılarak 
alt boyutlar doğrultusunda analiz edilmiştir. Alt boyutların nitelik düzeyini belirlemek amacı ile aralık değeri 
hesaplaması yapılmıştır. Araştırma kapsamında incelenen etkinliklerin şekilsel özellikleri frekans yüzde 
değerleri ile betimlenmiştir. Planlarda yer alan etkinlik uyarlama çalışmaları etkinliğin kaynağına göre t-Testi 
kullanılarak analiz edilmiştir. Yaş değişkenine göre uyarlamaların gelişim alanını destekleme düzeylerinde 
anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla istatistiksel testlerden parametrik bir test 
olan tek yönlü Varyans (ANOVA) analizi kullanılmıştır. Sınırlılıklar: Bu çalışma özel gereksinime sahip 
olup okul öncesi eğitim çağında yer alan 48-72 aylık çocuklara yönelik olarak hazırlanmış olan 200 adet okul 
öncesi eğitsel etkinlik uyarlamalarıyla sınırlandırılmıştır.  Bulgular: Araştırmada incelenen etkinlerin biçimsel 
özellikleri ile ilgili olarak çoğunun Türkçe ve bütünleştirilmiş Türkçe ve okuma yazmaya hazırlık etkinliği 
olduğu, etkinliklerin en fazla 48-54 ay yaş grubuna yönelik olarak hazırlandığı ve büyük grup etkinlikler 
olarak planlandığı, uyarlamaların en fazla işitme engeli olan bireylere yönelik olarak planlandığı bulunmuştur. 
Araştırmada etkinlik uyarlamaları arasında çocuğun gelişimini destekleme düzeyi ve eğitsel düzeyleri arasında 
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anlamlı farklılıklar olduğu bulunmuştur. Yaş değişkenine göre uyarlamaların gelişim alanını destekleme 
düzeylerinde anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü Varyans 
analizi (ANOVA) sonucunda yapılan uyarlamalar arasında yaş değişkene göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 
Sonuç: Çalışma sonunda okul öncesi dönemde gerçekleştirilen öğretmenler tarafından hazırlanan eğitsel 
etkinlik uyarlamalarının hazır planlarda yer alan eğitsel etkinlik uyarlamalarına göre daha nitelikli olmasına 
rağmen genel anlamda gerçekleştirilen uyarlamaların çocukların gelişim alanlarını desteklemede, uyarlamaların 
mevcut eğitsel düzeyleri ve yapılan uyarlamanın içeriği açısından yetersiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Kaynaştırma, Uyarlama 

Yazar Notu: Bu çalışma Doç.Dr. Gökhan DUMAN tarafından danışmanlığı yapılan Gazi Üniversitesi, 
“Eğitim Bilimleri Enstitüsü”nde, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda yapılmış Yusuf GÖKKAYA’nın “ 
Okul Öncesi Eğitimde Kullanılan Eğitsel Etkinlik Uyarlamalarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi” 
konu başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından üretilmiştir.
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Öz: Giriş: Türkiye son dönemlerde komşu olduğu ülkelerde yaşanan savaşlar nedeniyle yoğun bir göçmen 
akınıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu ülkelerden biri olan Suriye’den Türkiye’ye göç etmiş sığınmacı ve 
mültecilerin sayılarının milyonları bulduğu ifade edilmektedir. Mültecilerin ve sığınmacıların kendi yurtlarını 
terk etmek zorunda kalmaları, onları birçok sorunla karşı karşıya bırakmaktadır. Bununla birlikte göç ettikleri 
ülkelerde karşılanma biçimleri ve o ülkenin sosyal ve kültürel yapısına entegre olabilme çabaları, yaşadıkları 
sorunları büyük oranda etkileyebilmektedir. Bu süreçte ev sahibi toplumdaki bireylerin göçmenlere karşı 
tutumları büyük bir önem taşımaktadır. Bu tutumların belirlenmesi, ev sahibi toplum ve göçmen toplulukları 
arasındaki olumlu etkileşimin artması yönünde atılacak ilk adımlardan biri olacaktır. Bu kapsamda ev sahibi 
toplum üyelerinin göçmenlere yönelik olumsuz tutumları olarak ifade edilen zenofobi ile sosyal temas arasındaki 
ilişkinin ele alınması ve elde edilecek sonuçların yorumlanması önemli katkılar sağlayacaktır.  Amaç: Bu 
araştırma, üniversite öğrencilerinde zenofobi düzeyi ile sosyal temas (temasın sıklığı ve niteliği) arasındaki 
ilişkinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmada çalışma grubunu 97 
kadın, 45 erkek olmak üzere toplam 142 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Üniversite öğrencilerinin yaş 
aralığı 18-25 olup yaş ortalamaları 20.33’tür. Araştırma yaklaşık olarak iki ay sürmüştür. Sınırlıklar: Araştırma 
bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 142 öğrenciyle sınırlandırılmıştır. Katılımcıların zenofobi 
düzeyleri “Zenofobi Ölçeği (ZÖ)” inden, sosyal temas sıklıkları ve sosyal temas nitelikleri ise “Sosyal Temas 
Ölçeği (STÖ)” inden elde edilen verilerle sınırlıdır. Yöntem: Üniversite öğrencilerinin zenofobi düzeylerini 
yordamak amacıyla betimsel nitelikte tasarlanan bu araştırma, nicel araştırma türlerinden biri olan ilişkisel 
ve yarı deneysel bir araştırmadır. Veri toplama esnasında katılımcılara araştırmanın gerekçesi hakkında bilgi 
verilip içten cevaplar vermeleri yönünde açıklamalar yapılmıştır. Uygulamaların tamamlanması yaklaşık 
olarak iki hafta sürmüştür. Uygulamalar tamamlandıktan sonra veri tasnifi yapılmış, veriler SPSS 22’ye 
aktarılıp ardından veri analizine geçilmiştir. Analiz tekniği olarak korelasyon analizi ve çoklu regresyon 
analizi kullanılmıştır. Bulgular:  Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre katılımcıların zenofobi 
düzeyi ile sosyal temas sıklığı arasında negatif yönde ve düşük düzeyde (r= -.19, p<.05), zenofobi düzeyi 
ve sosyal temas niteliği arasında ise negatif yönde ve orta düzeyde (r= -.66, p<.01) bir ilişkinin bulunduğu 
görülmüştür. Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre ise yalnızca sosyal temas niteliği ile zenofobi düzeyi 
arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ve sosyal temas niteliğinin zenofobi puanındaki varyansın % 43’ünü 
açıkladığı belirlenmiştir (R2=0.43, F(2, 139)=53.101, p<.001). Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin 
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t testi sonuçlarına bakıldığında sosyal temas niteliğinin (t=-9.87, p<.001) üniversite öğrencilerinin zenofobi 
düzeylerini yordamada anlamlı bir yordayıcı olduğu buna karşın sosyal temas sıklığının (t=0.20, p>.05) anlamlı 
bir yordayıcı olmadığı görülmüştür. Sonuç:  Üniversite öğrencilerinin zenofobi düzeylerinin yordandığı bu 
araştırma sonucunda, sosyal temas sıklığının üniversite öğrencilerinin zenofobi düzeylerini anlamlı bir şekilde 
yordamadığı görülmüştür. Buna karşın üniversite öğrencilerinin zenofobi düzeylerini yordamada sosyal temas 
niteliğinin anlamlı bir yordayıcı olduğu belirlenmiştir. Bu durum toplumda göçmenlerle nitelikli bir temas 
kurulması halinde bireylerin göçmenlere karşı olumsuz tutumlarının azalacağı şeklinde yorumlanabilir. Ev 
sahibi toplum üyeleri ile göçmenler arasında nitelikli etkileşimin kurulması, göçmenlerin marjinalleşmelerini 
veya ayrışmalarını engelleyebilir. Ayrıca ev sahibi toplum üyelerinin göçmenlerin yaşadıkları zorlukları 
daha empatik bir şekilde anlamalarını sağlayabilir. Bu araştırma sonucunda zenofobi ile sosyal temas sıklığı 
arasında düşük de olsa negatif yönde bir ilişkinin olduğu göze çarpmıştır. Bu da aslında göçmenlerle ev sahibi 
toplumdaki üyelerin temas halinde olmalarının bile zenofobi düzeyini düşürebileceği şeklinde yorumlanabilir. 
İleride yapılacak daha kapsamlı araştırmalarla bu durumun netleşeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Zenofobi, Sosyal Temas Sıklığı, Sosyal Temas Niteliği, Mülteci, Göçmen
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Öz: Giriş: Hayatı boyunca birçok değişimler yaşayan insan için belki de en önemli değişimlerden biri göçtür. 
Göç denince akla ilk olarak insanların bir yerden başka bir yere coğrafi anlamda yer değiştirmesi gelmekle 
birlikte göçün toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, politik vb gibi birçok alanıyla ilişkili olduğu bilinmektedir. 
Göçün etkili olduğu alanlardan biri de bireylerin ruh sağlığıdır. Özellikle göçmen ve mültecilerin göç ettikleri 
toplumda karşılanma biçimleri, topluma uyum sağlama konusunda kullandıkları stratejilerin hem kendileri hem 
de ev sahibi toplum üyeleri açısından çok ciddi psikolojik etkileri olduğu bilinmektedir.  Amaç: Bu çalışmada 
göçmen ve mültecilerin ev sahibi topluma uyum sağlamaya çalışırken kullandıkları kültürlenme stratejilerinin 
ruh sağlığı üzerindeki etkileri, alanyazında sıklıkla tartışılan bazı konuları da kapsayacak şekilde irdelenmiştir. 
Kapsam: Çalışmanın kapsamı, belirtilen konuya ilişkin ulaşılan yayınlardan oluşmaktadır. Elde edilen bilgiler, 
göçmen ve mülteciler ile ev sahibi toplum üyeleri açısından yorumlanmıştır.  Sınırlıklar: Çalışmada elde edilen 
bulgular ve bulgulara ilişkin sonuçlar, konuyla ilgili ulaşılabilen yayınlarla sınırlıdır. Yöntem: Konuya ilişkin 
bilgiler derlenmiş ve sentezlenerek bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Bulgular: Göçmen ve mülteciler, bir bütün 
olarak göçün kendisinden, kültürleşmeden ve travmatik deneyimlerden dolayı ruhsal sorunlar için kırılgan bir 
hale gelebilirler. Göçün bir bütün olarak yer değiştirmeden dolayı yol açtığı strese, ayrıca kültürel stres eşlik 
edebilir. Bu stresle başa çıkarken göçmen ve mültecilerin sıklıkla kullandıkları bazı stratejiler bulunmaktadır. 
Bunlar; asimilasyon, ayrışma, bütünleşme ve marjinalleşme olarak tanımlanmaktadır. Göçmen ve mülteciler, 
kendi kültürlerini devam ettirmek istemediklerinde ve diğer kültürlerle günlük etkileşim arayışına girdiklerinde 
asimilasyon; kendi öz kültürlerine sahip çıkıp diğerleriyle etkileşime girmekten kaçındıklarında ayrışma; 
öz kültürlerini korurken diğer kültürle de bağlantı kurup etkileşime girdiklerinde bütünleşme; ne kendi öz 
kültürüne ne de diğerlerinin kültürüne ilişkin ilgilerinin olmadığı durumda ise marjinalleşme stratejisine 
başvurmaktadırlar. Bu stratejilerden her biri bireyin ruh sağlığını farklı şekillerde etkileyebilmektedir. Ayrıca 
bu stratejilerden hangisinin tercih edildiği, ev sahibi toplum üyelerinin göçmen ve mültecilere yönelik 
tepkilerine de bağlıdır. Ev sahibi toplum üyelerinin destekleyici tutumları bütünleşmeyi arttırırken düşmanca 
tutumları marjinalleşmeyi arttırmaktadır. Kültürlenme stratejileri ve bunların bireylerin ruhsal durumlarına 
ilişkin sonuçları ele alınırken bazı temel tartışmaların sürdüğü görülmektedir. Tartışmalar, genel olarak üç 
alanda yoğunlaşmaktadır. Bu alanlardan biri kültürlenmenin tanımı ile ilgilidir.  1930’lu yıllardaki tanımına 
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bakıldığında kültürlenmenin, daha çok grup düzeyinde betimlendiği fark edilmektedir. 1960’lı yıllarda 
gelindiğinde kültürlenmenin hem birey hem de grup düzeyinde ele alındığı görülmektedir. Birey düzeyindeki 
kültürlenme için psikolojik kültürlenme ifadesi kullanılmaktadır. 1990’lı yıllardan sonra ise kültürlenmenin 
çok yönlü ve dinamik bir süreç olduğu vurgulanmıştır. Günümüzde kültürlenmeye yönelik çok boyutlu bir 
bakış açısı bulunmakta, kültürlenme tanımları hem psikolojik alanı hem de sosyokültürel alanı kapsamaktadır. 
Kültürlenmeyle ilgili olarak yürütülen diğer tartışma ise “kültürlenmenin tek boyutlu mu yoksa iki boyutlu mu 
olduğu”yla ilgilidir. Tek boyutlu modelde, bireyin öz kültürü ile baskın kültür arasında güçlü bir olumsuz ilişki 
olduğu belirtilmektedir ve bu model, temelde asimilasyona dayanmaktadır. Modelde göçmen ve mültecilerin ev 
sahibi toplumun kültürünü benimsemesinin, kendi etnik kültürlerinin giderek azalmasına ve yok olmasına yol 
açtığı savunulmaktadır. Buna karşın iki boyutlu modelde kültürlenme için göçmen ve mültecilerin öz kültürleri 
ile ev sahibi toplumun kendi kültürlerinin birbirinden bağımsız bir şekilde değişebileceği çok boyutlu bir yapı 
sunulmaktadır. Bu model, öz kültürün ve ev sahibi toplumun kültürünün birbirlerinden nispeten bağımsız 
olarak görülmesiyle kültürlenmenin, daha bütünüyle anlaşılabileceğini varsaymaktadır. Böylece göçmen ve 
mülteciler, kendi kültürlerinde geliştirilen öz kimliklerinden feragat etmeden ev sahibi kültürün değer ve 
davranışlarının çoğunu benimseyebilir. Nitekim yapılan çalışmalar tek boyutlu modelin kültürlenmeye aşırı 
derecede kısıtlı bir yaklaşım getirdiğini, iki boyutlu modelin daha geniş ve potansiyel olarak daha kapsayıcı 
olduğunu göstermektedir. Kültürlenmeye ilişkin yürütülen tartışmalardan bir diğeri de hangi stratejinin ruh 
sağlığı açısından daha olumlu sonuçlar doğurduğu yönündedir. Çalışmaların çoğu göçmen ve mülteciler için 
bütünleşme stratejisinin daha sağlıklı sonuçlar verdiğini göstermektedir. Marjinalleşmenin ruh sağlığı üzerinde 
olumsuz etkileri varken ayrışma ve asimilasyon için değişken sonuçlar bulunmaktadır. Sonuç:  Sonuç olarak 
göçmen ve mültecilerin ev sahibi topluma uyum sağlamaya çalışırken bir takım psikolojik sorunlar yaşadıkları 
ve bu sorunlarla başa çıkarken farklı kültürlenme stratejileri kullandıkları görülmektedir. Kültürlenmeyle ilgili 
araştırmalar yapılırken kültürlenmeye ilişkin çok yönlü, dinamik ve iki boyutlu modele dayalı bir bakış açısına 
sahip olunması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bütünleşme stratejisinin olumlu, marjinalleşme stratejisinin ise 
olumsuz sonuçlar doğurduğu görülmektedir. Stratejilerin tercihinde ev sahibi toplum üyelerinin tepkilerinin 
de büyük bir önemi bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kültürlenme, Kültürlenme Stratejileri, Ruh Sağlığı, Göçmen, Mülteci
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Öz: Giriş: Küreselleşme sonrası işletmeleri özellikle muhasebe açısından ortak bir paydada birleştirme ihtiyacı 
doğmuştur. Böylelikle mali tablolarda oluşabilecek ikilikler önlenerek işletme ilgililerine en doğru bilginin 
verilmesi hedeflenmektedir. Uluslararası kurumların bu yönde çalışmaları sonrası Türkiyede de çalışmalar artmış 
ve bu amaçla çeşitli kurumlar kurularak mali tabloların hazırlanması ve muhasebeleştirmelerle ilgili çalışmaya 
yönlendirilmiştir. Bu kuruluşlara örnek olarak İktisat Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu, 
Türk Bankalar BirliğI, Türk Standartları Enstitüsü Muhasebe Standartları Özel Daimi Komitesi, Sigorta 
Murakabe (Denetleme) Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Maliye Bakanlığı Koordinatörlüğü’nde 
Kuru lan Muhasebe Standartları Komisyonu, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilebilir (Arıkan, 1996:60-61). Bu amaçla kurulan en önemli 
kurumlardan Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu (TMSK) uluslararası standartlar ışığında Türkiye 
Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını yayınlamıştır. Yayınlanan standartlardan 
biri de 18 nolu Hasılat standardıdır. Hasılat standardı hasılatın nasıl oluştuğundan muhasebeleştirilmesi ve 
mali tablolara nasıl alınmasına kadar bir çok yönden bilgiler vermektedir. Hasılatla ilgili geleneksel yaklaşım 
günümüz değişen ekonomik koşullarına cevap vermekte yetersiz kalmaktadır. Mal veya hizmetin satışı sonrası 
tesliminin gerçekleşmesi ve tutarın tehsil edilmesi şeklindeki klasik yaklaşım yerine modern ve günümüz 
ticari hayatına daha uygun açıklamalar getirilmeye çalışılmaktadır. Böylelikle inşaat veya gemi yapımı 
gibi hasılat sürecinin uzun olduğu ya da hasılatın gerçekleştiği anın tam olarak belirlenemediği durumlar 
göz önünde tutularak çözümlere yönelik açıklamalar verilmektedir. Diğer taraftan pazarlama anlayışınında 
değişmesi hasılata yönelik yeniliklere sebep olmuştur. Literatürde finansal performansı etkileyen olayların, 
organizasyonun asıl faaliyet alanıyla ilişkisine göre organizasyonun finansal yapı ve performansına olumlu 
katkıda bulunan olaylar hasılat ve kazanç olarak ikili bir ayırıma tabi tutularak organizasyonun asıl faaliyet 
alanıyla ilgili ekonomik faydalar hasılat kapsamında değerlendirilmiş, diğerleri ise kazanç kavramı kapsamına 
dahil edilmiştir (Küçük ve Doğan, 2009:282). KOBİ TFRS’de hasılat bölümüne inşaat sözleşmeleri de 
eklenmiştir (Örten vd., 2010:253). Tam sette ise ayrı olarak ele alınmıştır. TMS 18 işletmenin olağan 
işlemler ve olaylar sonucu elde edilen gelirler ve karların muhasebeleştirilme yöntemlerini açıklamaktadır. 
İşletmelerin faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların muhasebeleştirilmesindeki farklılıklar ve belirsizliklerin 
giderilmesi standartların esaslarından gerçeğe uygun raporlama açısından çok önemlidir. Bu amaçla 18 
numaralı muhasebe standardı olan Hasılat standardı yayınlanmış ve işletmelerin her türlü faaliyetlerinden 
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elde ettikleri hasılatların muhasebeleştirilmesi için esaslar belirtilmiştir. Amaç: Bu çalışmada 18 numaralı 
Hasılat standardının amacı, kapsamı ve içeriği literatürle birlikte incelenmesi ve standarda ilişkin örnekler 
verilerek açıklanması amaçlanmaktadır. Kapsam: 18 numaralı Hasılat standardı ve işletme hasılatlar çalışma 
kapsamına dahil edilmiştir. Sınırlılıklar: İşletme türü, sektörü gibi değişkenlere göre istisna arz eden bazı 
hasılatların muhasebeleştirilmesine ilişkin örneklere çeşitli sebeplerle çalışmada yer verilememiştir. Yöntem: 
Çalışmada literatür taraması ile derleme yapılmış ve örnekler ile nuhasebeleştirme uygulaması açıklanmıştır. 
Bulgular: Küreselleşen piyasaların sonucu olarak muhasebe sistemlerindeki farklılaşmayı önlemek amacıyla 
çıkarılan muhasebe standartları 18 numaralı standart ile işletmelerin işlemleri sonucu elde edilen gelir ve 
karların muhasebeleştirilmesini düzenlemektedir. Standart hasılatın ölçümü ve muhasebeleştirilmesine dair 
bilgiler içerir. Standardın vurguladığı en önemli şeylerden biri de dönemsellik ilkesine daha uygun olan bir 
uygulama ile hasılatın ilgili olduğu dönemlere paylaştırılarak muhasebeleştirilmesidir. Standardın vurguladığı 
bir diğer konu ise vadeli satış ile peşin satış arasındaki farkın muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Aradaki bu fark 
bir tür reeskonttan kaynaklanmaktadır. Doğal olarak vadeden kaynaklanan bir faiz geliri doğmaktadır. Sonuç: 
TMS-18 çerçevesinde hasılatlar dönemsellik ilkesine daha uygun muhasebeleştirilmelidir. Bu amaçla hesap 
planında 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler hesapları kullanılabilir. Ya da 
aynı hesap grubunda işleme uygun bir isimle yani Ertelenmiş Gelirler ismi ile yeni bir hesap açılabilir. Vadeli 
satış ile peşin satış arasındaki fark ise faiz geliri olarak değerlendirilebilir. Bu gelir Faiz Gelirleri hesabına 
aktarılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: TMS-18, Hasılat, Muhasebe
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Öz: Giriş: Kentler, sanayinin gelişmesi ve iş olanakları sebebiyle kırsal yerleşimlerden gelen yoğun insan 
kaynaklı baskıya maruz kalmıştır. Sonrasında bu baskı birçok açıdan Dünya’nın geleceğini tehdit eder duruma 
gelmiştir. Söz konusu baskıların en yoğun gözlendiği alanlar ise insanlar tarafından ekosistemi neredeyse 
tamamen değiştirilen kentsel alanlardır. Zamanla, kültürel ve tarihi mirasımız olan kentlerin siluetlerinde 
bozulmalar, kimliksizleşme, çevre kirliliği, altyapı ve ulaşım yetersizliği gibi birçok sorun ortaya çıkmıştır. 
Bir yandan da Kentlerde yanlış politikalarla meydana gelen sorunlara üretilen geçici çözümler, sorunları 
önü alınamaz boyutlara getirmiştir. Bunun sonucu, kentsel mekanlarda giderek azalan yeşil alanlar, doğal 
ve tarihi dokunun tahrip edilmesi yaşamı giderek zorlaştırmakta, insan doğa ilişkilerini koparmakta, bu da 
kentlerde giderek artan ekolojik sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu sorunlar günümüz kentlerinde, 
kentsel gelişmenin denetimsiz bir gelişim ve değişime terk edildiğini, ekolojik temelden yoksun olduğunu 
göstermektedir. Teknoloji alanında kaydedilen ilerlemeler zamanla kentleri üretim merkezleri olmaktan çıkarıp, 
hizmet sektörüne dönüştürmüş, bu süreçte toplum da aynı hızla dönüşerek yaşam kalitesi algısı değişmiştir. 
Zaman içerisinde bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, kent toplumu içinde paylaşılan değerleri ve 
kentli profilini değiştirmiş, kentlerin modern dünya kentleri standartlarına ulaşmalarını sağlayacak proje 
ve uygulamaları zorunlu kılmıştır. Bu duruma karşı önlem alınması, kentsel doğal ve kültürel kaynakların 
sürdürülebilirliği açısından zorunlu hale gelmiştir. Ekolojik peyzaj tasarımı, kentlerin daha yaşanabilir yerler 
haline gelmesi, enerji kullanımının minimize edilmesi, minimum kaynak kullanımı ile maksimum fayda elde 
edilmesi açısından önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekoloji, ilk olarak Ernest Haeckel tarafından 
1869 da kullanılmıştır. Yunanca da ev anlamına gelen “oikos” kelimesinden türeyerek canlı organizmalar için 
ev yaşamı olarak tanımlanabilir. Ekoloji, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini   inceleyen 
bilim dalıdır. Ekolojinin alt dalı olarak nitelendirilebilecek insan ekolojisi ise; insan- doğa ilişkilerini inceler, 
işlevlerinde ekolojinin ilkelerinden yararlanır. Ekolojik yaklaşımlar, kentler için altın değerinde çözümler 
yaratır. Ekolojik tasarım, Yeang’a (2008) göre; Dünya üzerinde ekosistemdeki her şeyin zincir oluşturduğunun 
ve bu zincir içindeki müdahalenin hem yerel hem de küresel anlamda ekosistemi etkilediğinin farkında olarak 
tasarımı geliştirmektir. Ekolojik tasarım, insan eliyle yapılan ortamın ya da tasarım sistemlerinin doğal çevreyle 
en uyumlu ve iyi bir şekilde bütünleşmesini sağlamak için vardır. Girginer’e (2006) göre, Ekolojik tasarım; 
işlevselci tasarımın limitlerini ortaya koyan, insan yapısı çevrenin, kentin, konutun, peyzajın sadece kişisel, 
sosyal ve kültürel farklılıklar sonucu değil aynı zamanda ekosistemin bir ürünü olması gerektiğini vurgulayan 
bir post-modern paradigmadır. Ekolojik tasarım sosyal ve psikolojik faktörler içerikli, kültürel tercihleri ön 
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plana çıkaran, yerelliği ve simgeselliği vurgulayan, doğal verilerin iç dinamiklerinin anlamayıp onunla uyum 
içinde oluşan bütünsel bir tasarım sürecidir. Ekolojik peyzaj tasarımı, kentlerin daha yaşanabilir yerler haline 
gelmesi, enerji kullanımının minimize edilmesi, minimum kaynak kullanımı ile maksimum fayda elde edilmesi 
açısından önemli bir kavram olarak peyzaj tasarımı içerisinde önemli bir yaklaşımdır. Amaç: Bu çalışma 
ekolojik peyzaj tasarımı kavramını ve ilkelerini, doğuşundan bugüne kadar olan dönemde gelinen noktayı 
ve geleceğine dair değerlendirmeler yapmayı amaçlamaktadır. Kapsam: Yapılan bu çalışmanın kapsamını 
peyzaj tasarımı alanında ekolojik temelle yapılan araştırmalardan örnekler oluşturmaktadır. Sınırlıklar: 
Ekolojik tasarım yaklaşımının ortaya çıkışı bilhassa kentlerin sorunları sebebiyle olduğu için çalışma kentsel 
alanlarla sınırlandırılmıştır. Yöntem: Ekolojik Peyzaj tasarımı yaklaşımı üzerinde dünden bugüne yapılan 
literatür çalışmaları araştırılmış ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bulgular: Birçok yerde önceleri, büyük 
oranda estetik kaygılarla tasarlanan birçok kentsel yeşil alan, doğadan ve genel döngüsünden kopuk, ekolojik 
kaygılardan uzak, bulundukları alanın fiziksel şartları ve kültürel altyapısı ile uyumsuz, yapay alanlar olarak 
kent dokusunda yer aldığını bugün gelinen noktada ise ekolojik yaklaşımlı uygulamaların değer kazandığını 
görmekteyiz. Sonuç: Günümüze kadar olan dönemde insan ve etkileri sonucu, doğal alanların giderek azaldığı, 
ekolojik bakış açısıyla değerlendirmeyen kentlerin dengelerinin bozulduğunu buna paralel çevre sorunlarını da 
beraberinde getirmiştir. Fakat artık gelişen teknoloji ve değişen yaşam standartları yeni yaklaşımları, ekolojik 
bir anlayışı hem bir talep hem de çözüm için gerekli olduğu için zorunlu kılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Tasarım, Ekolojik Yaklaşım, Peyzaj Mimarlığı
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Öz: Giriş: Ülkelerin eğitim sistemlerindeki başarılar öğretmenlerin yeterlilikleri ile doğru orantılıdır. Her ülke 
sahip olduğu kültürel zenginliğine bağlı olarak öğretmen yetiştirme programını oluşturmakta ve dünyadaki 
yenilikleri yakalayabilen nesiller yetiştirebilmek için öğretmen yetiştirme programlarını yenileme ihtiyacı 
duymaktadırlar. Programlar alan dersleri, pedogoji dersleri ve okul uygulamaları olarak üç ayak üzerinde 
oturtulmuştur. Öğretmen yetiştirme programlarından mezun olan her adayın göreve başlamadan önce bazı 
kriterleri yerine getirmeleri istenmektedir.  Bu kriterler ülkelerin nüfuslarına ve sosyoekonomik durumlarına 
göre ülkeden ülkeye değişme göstermektedir. Fakat uluslararası sınavlarda başarılı ülkelerin öğretmen yetiştirme 
ve atama kriterlerini bilmek gelişmekte olan ülkemizdeki öğretmen yetiştirme ve atama politikalarına farklı 
bakış açıları kazandırabilir. Bu düşünceden yola çıkarak Türkiye ve Güney Kore’deki eğitim fakültelerindeki 
öğretmen yetiştirme programlarının içeriği ve mezun öğretmen adayların atama şartlarının karşılaştırmalı 
olarak incelenmesi amaçlandı. Karşılaştırma yöntemiyle iyi/kötü, başarılı/başarısız arasında farklılıklar tespit 
edilebilmektedir. Amaç doğrultusunda nitel araştırma desenlerinden durum çalışması gerçekleştirildi. Veriler 
nitel veri toplama yöntemlerinden doküman incelenmesi aracılığıyla elde edildi. Çalışmanın anlaşılabilirliğini 
artırmak için elde edilen veriler ders içerikleri, öğrenim süresi, sınav sistemi, aday öğretmen değerlendirme 
süreci, aday öğretmen atama kriterleri başlıklarına ayrılarak incelendi. Bu incelemeler doğrultusunda araştırılan 
konular betimlendi. Çalışmanın sınırlılıkları resmi dokümanların internet üzerinden ulaşılamamasıdır. Güney 
Kore ve Türkiye de öğretmen yetiştirme programına başlayabilmek için son sınıfa devam eden lise öğrencilerinin 
ve lise mezunu bireylerin girmek zorunda olduğu sınavdan belli bir puan almaları gerekmektedir. Güney 
Kore’de öğretmen yetiştirmek için eğitim yüksekokulları, öğretmen yetiştirme programları ve eğitim okulları 
olmak üzere farklı kurumlar vardır. Türkiye de süreç sadece eğitim fakülteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Türkiye de okul öncesi öğretmeni, ilköğretim öğretmeni, ortaöğretim öğretmeni olarak ayrılırken Güney Kore 
de bunlara ek olarak bakıcı öğretmen, asistan öğretmen, profesyonel danışman şeklinde sınıflandırılmıştır. 
Güney Kore de öğretmen yetiştirme programları %30 alan dersleri, %70’i ise pedagoji dersi ve dokuz haftalık 
uygulama öğretimi oluşmaktadır. Ayrıca adayların bitirme tezi de yazmaları gerekmektedir. Bu süreç sonunda 
öğretmen adayları 130-145 kredi alarak 4 yıllık bir program bitirdiklerinde ikinci dereceden öğretmenlik 
sertifikasına sahip olurlar. Bu sertifikaya sahip adaylar 15 kredilik hizmet içi eğitim alır ve 3 yıl öğretmenlik 
yaparlarsa birinci derece sertifika alabilmeye hak kazanırlar. Türkiye de ise alan derslerin yüzdelik oranı %50-
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60 iken pedagojik derslerin oranı %25-30, genel kültür dersleri %15-20 dir. Her iki ülkede öğretmen yetiştirme 
programlarında alan derslerin ve pedagoji derslerin yüzdelik dilimleri oldukça farklıdır. Bitirme tezi uygulaması 
Türkiye’deki pek çok üniversite de uygulanmamaktadır. Türkiye de 146-153 krediyi alarak 4 yıllık programı 
bitiren bireyler öğretmen olma hakkını kazanmış olarak kabul edilmektedir. Güney Kore de adayların devlet 
okullarında öğretmenlik yapabilmeleri için öğretmen yerleştirme sınavına girmek zorundadırlar. Benzer bir 
uygulama Türkiye de de yapılmaktadır. Güney Kore de sınav iki aşamada gerçekleşir ilk aşamada genel eğitim 
dersleriyle ilgili test, ikinci aşamada alan ve meslek bilgisiyle ilgili açık uçlu sorular ve görüşme yapılır. Ayrıca 
Güney Kore de öğretmen adaylarına eğilim testi ve kişilik testleri uygulanmaktadır. Türkiye de öğretmen 
adayları genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavlarına girmektedirler. Sınavlar test şeklindedir. 
Sınavdan başarılı olan bireyler sözlü sınavına girerler. Öğretmen atamaları her iki ülkede de devlet tarafından 
yapılmakta olup okullardaki öğretmen ihtiyaçlarına göre atama yapılır. Sonuç olarak her iki ülkenin öğretmen 
yetiştirme programında ve aday öğretmen atama sürecinde farklılık ve benzerlik bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Eğitimi, Aday Öğretmen Atama Şartları, Türkiye, Güney Kore



133

MÜLTECİLERDE ÇOCUK SAHİBİ OLMA VE OLUMLU YAŞANTILARIN TRAVMA SONRASI 
STRES BOZUKLUĞU (TSSB) VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

Naif ERGÜN

Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Mardin / Türkiye

naifergun@artuklu.edu.tr

ID: 128 K: 141

(Bu Çalışma Seçici Bilim Kurulu Tarafından SÖZEL Sunum Toplum Bilimleri Alanında Birinci 
Seçilmiştir)

Öz: Giriş: Savaş gibi travmatik bir olayda maruz kalınan şiddet kişide travma sonrası psikolojik roblemler 
yarattığı gibi mülteci olmak ve göç etmek de bu problemlere  neden olabilmektedir. Bu tür travmatik olaylardan 
sonra hayatta kalanların bir kısmında travma sonrası stress bozukluğu (TSSB), depresyon, anksiyete ve madde 
kullanımında artış gibi travma sonrası psikolojik rahatsızlık gelişirken büyük bir kısmında ise herhangi bir 
psikolojik rahatsızlığın gelişmediği görülmektedir. Aynı olaya maruz kalmalarına rağmen neden herkesin aynı 
şekilde psikolojik rahatsızlık geliştirmediği farklı değişkenler açısından incelenmiş ve kadın olma, geçmişte 
yaşanan psikiyatrik bir bozukluk, travmatik olayın türü, yaş, travmatik bir olayda kayıp yaşama, sosyal desteğin 
olmaması gibi durumların travma sonrası psikolojik rahatsızlıklara neden olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
Travma sonrası psikolojik bozukluk yaşama riskinin farklı değişkenler açısından ele alınabilir bir olgu olduğu 
ve bu duruma ilişkin detayların incelenmesi gerektiği fark edilmiştir. Bundan dolayı bu çalışma kapsamında 
cinsiyet faktörü içinde çocuk sahibi olmanın ve göç edilen kültürde yaşanan olumlu ve olumsuz yaşantıların 
TSSB ve depresyon ile ilişkisi incelenmiştir. Amaç: Suriye savaşından kaçıp Türkiye’nin Mardin şehrine 
yerleşen Suriyeli mültecilerin yaş, cinsiyet, göç anında çocuklu olup olmama, savaş öncesi travmatik deneyim 
ile göç öncesi, göç anı ve göç sonrası yaşantılarının travma sonrası stress bozukluğu (TSSB) ve depresyon 
düzeyleri ile ilişkisi ele alınmıştır.  Kapsam: Araştırmanın çalışma grubu, Mardin’in Kızıltepe ilçesine ve 
Mardin şehir merkezine göç eden 184 Suriyeli mülteciden oluşmuştur.  Sınırlıklar: Bu araştırma Mardin’in 
Artuklu (merkez ilçe) ve Kızıltepe ilçelerinde ikamet eden 184 Suriyeli mülteciden elde edilen verilerle ve bu 
verileri toplamak için kullanılan ölçek ve sorularla sınırlıdır. Yöntem: Katılımcılar 18-63 yaş aralığında olup 
katılımcıların yaş ortalaması 31.12 olarak hesaplanmıştır. Araştırma verileri demografik bilgi formu, Harvard 
Travma Belirti Ölçeği (HTBÖ) (Arapça uyarlanması Irak’ta yapılmıştır), Depresyon Değerlendirme ölçeği 
(DDÖ) (Arapça çevirisi mevcuttur) kullanılarak toplanmıştır. Çalışma kapsamında SPSS 23 programıyla çoklu 
varyans analizi (MANOVA) ve varyans analizi (ANOVA) test teknikleri kullanılmıştır. Bugular:  MANOVA 
öncesi yapılan analizler veri setinin grup örneklem sayısının eşit olduğunu, normal dağılım gösterdiğini 
ve doğrusallık varsayımını karşıladığını göstermiştir. Box’s test değeri reddedilememesine rağmen normal 
dağılım ve örneklem grubundaki sayının eşit olması ile Box’s test değerinin .001’den küçük olması göz 
önünde bulundurularak işleme devam edilmiş ve test sonucu doğru kabul edilmiştir.  Yapılan MANOVA 
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analizi grubun TSSB ve Depresyon (Pillai’s Trace = 0.16, F(6, 360)= 5.17, p<.001) puanının bazı değişkenler 
açısından anlamlı farklılıklar içerdiğini göstermiştir. Buna ek olarak, grubun TSSB ve Depresyon puanları 
açısından anlamlı farklılıklar gösterdiği [TSSB, F(3,180)=6,39, p<.001 ve Depresyon, F(3,180)=10.53, 
p<.001] belirlenmiştir. Post Hoc testine bakıldığında, çocuk sahibi kadınların TSSB düzeyleri ile çocuk sahibi 
olmayan kadınların TSSB düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın (p=.001) olduğu aynı farklılığın Depresyon 
düzeyleri arasında da görüldüğü tespit edilmiştir (p<.001). Buna ek olarak, Post Hoc test sonuçlarına göre, 
çocuk sahibi kadınların TSSB düzeyleri çocuğu olmayan erkek grubun TSSB düzeyinden de anlamlı farklılık 
göstermektedir (p=.004). Bu iki grup arasındaki anlamlı farklılık depresyon düzeylerinde de görülmektedir 
(p<.001). Analizler sonucunda anlamlı çıkan bir diğer sonuç da göç sonrası yaşanan olumsuz durumlar düzeyi 
ile TSSB ve depresyon düzeyi arasındaki ilişkidir. MANOVA öncesi yapılan analizler veri setinin normal 
dağıldığını ve doğrusallık varsayımını karşıladığını göstermiştir. Ayrıca Box’s test değerinin de .03 değeri ile 
ret edilemediği ve Levene’s değerinin de .05 değerinden küçük olduğu görülmüştür. Göç sonrasında sahip 
olunan pozitif durum ve yaşantı değişkeninin TSSB ve Depresyon (Pillai’s Trace = 0.10, F(6, 360)= 3.26, 
p=.004) etkisi değişkenler açısından anlamlı derecede farklılık göstermiştir. Buna ek olarak, gruba TSSB 
ve Depresyon puanlarının farklılığı açısından bakıldığında ANOVA testi sonucunda TSSB, F(3,180)=6,44, 
p<.001, ve Depresyon, F(3,180)=3.71, p=.013 gruplar arası farklılıkların olduğu görülmüştür. Sonuç: Çocuk 
sahibi kadınların diğer üç gruba (çocuk sahibi olmayan erkek ve kadınlar ile çocuk sahibi erkek) göre daha 
yüksek TSSB ve Depresyon düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca göç sonrası olumsuz yaşantıları çok 
olanların az olanlara göre TSSB ve Depresyon düzeyleri yüksek bulunmuştur. 

Anahtar Kelimler:  Göç, TSSB, Depresyon, Çocuk Sahibi Olma, Göç Sonrası Olumsuz Deneyimler
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Öz: Giriş: Yaşlılıktaki zorlayıcı deneyimlerden biri arkadaşların, dostların, aile üyelerinin ve en önemlisi de 
eşin kaybıdır. Eş kaybı, yalnızlık ve depresyon başta olmak üzere birtakım ruhsal sorunlarla ve yas sürecinin 
getirdiği olumsuz duygulanımlarla baş etmeyi gerektirir. Yapılan araştırmalarda eş ölümü sonrasında ölümün 
yarattığı acıyı hafifletmek için yas tutma ve yaşamı yeniden düzenlerken karşılaşılan sorunlarla baş etme 
gerekliliği olduğu görülmüştür. Literatür incelendiğinde, yaşlıların eş kaybı sonrasında yaşamlarına uyum 
sağlamaya çalışırken muhtemel sorunlarla baş etmek için dini kaynaklara, sosyal desteğe ve psikolojik desteğe 
ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Ülkemizde yapılan araştırmalara bakıldığında, sağlık alanında gereontoloji 
adlı bir alt alanın olduğu, bu alanda yapılan çalışmalarda ise çoğunlukla alzeihmer ve parkinson gibi bilişsel 
ve fiziksel kayıplara odaklanıldığı fark edilmektedir. Bu dönemdeki duygusal travmaların yarattığı duruma 
ilişkin psikolojik danışma hizmetinin sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple mevcut araştırmayla, yaşlılara 
sağlık, bakım, psikolojik danışma gibi hizmet veren ilgi gruplarına ülkemizdeki yaşlı örnekleminin eş kaybıyla 
başa çıkma stratejilerine ilişkin veri sağlanmak hedeflenmiştir. Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, eş kaybı 
yaşayan yaşlı bireylerde eş kaybının yarattığı güçlüklerle baş etme stratejilerinin incelenmesidir. Kapsam: 
Belirlenen amaçlar doğrultusunda uygun örnekleme yöntemi ile seçilen, 65 yaş ve üzeri eşini kaybetmiş ve 
bakım evinde olmayan on katılımcı (5 erkek, 5 kadın) ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Sınırlılıklar:  Çalışma kapsamında gözetilmesi gereken sınırlılıklardan ilki görüşme yapılan kişi sayısının 
görece az olmasıdır. Çalışma kapsamında ülkemizin farklı bölgelerinde yaşamakta olan ve farklı eğitim 
düzeylerine sahip yaşlı bireylerden demografik bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığı 
ile veri toplanmış olsa da, gelecekte yapılacak çalışmaların daha fazla katılımcıdan toplanan veriler ile 
yürütülmesi önerilmektedir. Yöntem: Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenolojik 
yaklaşım kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler demografik bilgi formu ve yarı yapılandırılmış 
görüşme sorularıyla elde edilmiştir. Yüz yüze yapılan görüşmelerde katılımcıların izni dahilinde ses kaydı 
alınmıştır. Görüşme sonrasında alınan ses kayıtları ve görüşme notları araştırmacılar tarafından deşifre 
edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi tekniklerinden olan frekans ve kategorisel analiz teknikleri 
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kullanılmıştır. Kategorisel analiz için deşifre edilmiş görüşmeler okunarak genel ve özel alt alan kategorileri 
oluşturulmuştur. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak üzere görüşmeler eş zamanlı olarak iki ayrı kodlayıcı 
tarafından kodlanmıştır. İç geçerliliği sağlamak üzere ise oluşturulan genel ve özel alt alanları değerlendirmek 
üzere uzman görüşlerine başvurulmuştur. Bulgular: Yapılan analizler neticesinde, “Eş Kaybıyla Baş Etmede 
Kullanılan Yöntemler” genel alt alanı için toplam 346 cümle kodlandığı görülmüştür. Bu genel alan altında 
toplam 8 özel alt alan oluşturulmuştur. Bu özel alt alanlara ilişkin ifadeler incelendiğinde, en sık “Yaşam 
Alışkanlıkları” özel alt alanına ilişkin ifadelerin (n= 86) olduğu, en az ise “Uzmandan Destek Alma” özel 
alt alanına ilişkin ifadelerin (n= 6) olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Araştırma kapsamında katılımcıların 
sıklıkla yaşam alışkanlıklarını kullanarak eş kaybıyla başa çıkmaya çalıştıkları, bunu akla uydurma, spiritüel 
aktiviteler, sosyal ilişki ağlarından destek alma, aileden ve yakın çevreden duygusal destek alma, çevresel 
düzenleme, imajinasyon/hayal kurma ve uzmandan destek almanın takip ettiği görülmektedir. Yaşlılar, sıklıkla 
yaşam alışkanlıklarına odaklanarak kayıpla başa çıkmaya çalışmaktadır. Kayıp sonrası yaşlıların kayba ilişkin 
yaptıkları bilişsel değerlendirmeler de onların bu durumla başa çıkmaları için kullandıkları bir araç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Spiritüel aktivitelerin yaşlıların sıklıkla kullandıkları bir diğer başa çıkma mekanizması 
olduğu görülmüştür. Eş kaybı yaşayan yaşlılar, öncelikle sosyal ilişki ağlarından aldıkları destekle, ardından 
aile ve yakın çevrelerinden aldıkları duygusal destekle bu durumun yarattığı olumsuzluklarla başa çıkmaya 
çalışmaktadırlar. Yaşlıların akraba ziyaretleri, torunlarıyla vakit geçirmek gibi aktivitelerle kendilerini daha 
iyi hissettikleri fark edilmiştir. Yaşlıların bazıları başa çıkmada çevresel düzenlemeyi kullandıklarını belirtmiş 
olup eş kaybına ilişkin olumsuzlukları yaşamamak adına eşlerinin fotoğraflarını kaldırmayı, evcil hayvan 
beslemeyi vb. tercih edebilmektedirler. Bazı yaşlılar ise eşlerine ilişkin hayaller kurma veya eşlerinin sürekli 
yanlarında olduklarını hissetme gibi yaşantılarla kayba ilişkin olumsuzlukları azaltmaya çalıştıklarını ifade 
etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık; Eş Kaybı, Başa Çıkma Stratejileri
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Öz: Giriş: İsmet Paşanın 1932 Sovyet ziyaretini konu edinen bu çalışmanın amacı ziyareti neden ve sonuçlarıyla 
incelemek, ziyaretin görüşmeler yönüyle perde arkasını ve mevcut literatürde sonuçları arasında belirtilmeyen 
hususları ortaya koymaktır. Çalışma ziyaretin nedenleri ve sonuçları ile sınırlıdır. Konuya temel olması 
bakımından, 1932’ye kadar Türk-Sovyet ilişkilerinin genel seyri ile ziyaret sırasında yaşananlar özet bilgiyle 
aktarılacaktır. Çalışmada esas olarak Türkçe süreli yayın ve telif-tetkik eserlere müracaat edilmiştir. Dil sorunu 
ve zaman gerektirmesinden Rusça belgeler kullanılamamıştır. Çalışma ile ilgili veriler belgesel tarama 
metoduyla telif-tetkik türü eserler, ziyaretin günü gününe takip edilerek aktarıldığı gazetelerden biri olan 
Akşam’dan, az da olsa Başbakanlık Cumhuriyet Arşivindeki belgelerden elde edilmiş ve değerlendirilmiştir. 
1930’de, Türkiye’nin Milletler Cemiyetine katılmasının hemen arefesinde İsmet Paşanın Sovyet Rusya 
ziyareti, geziden beklentiler ve sonuçları itibariyle üzerinde durulmaya değer bir gelişmedir. Ziyaretin 
zamanlaması ve kalabalık bir heyetle gerçekleştirilmesi, Türk heyetinin oldukça şaşalı bir şekilde karşılanması, 
yabancı gazetelerin ziyarete yoğun ilgisi ve bu bağlamda ziyaretin amacı ile ilgili spekülasyonlar, bu ziyaretin 
Kamuran Gürün’ün ifadesiyle münhasıran protokoler bir geziyle ilgilisi olmadığını göstermektedir. Her şeyden 
evvel ziyaret 1932’ye kadar sürdürülen dostane ilişkilerin bir sonucudur. Türk-Sovyet ilişkilerinde 1930’lara 
kadar Millî Mücadele Döneminde başlatılan iyi ilişkiler, kısa süreli ve tali bazı gerginlikler hariç, esas olarak 
devam ettirilmiştir. Bu süreçte Lozan’da Türkiye’ye destek veren Sovyetler, 1925 sonlarında her iki devletin, 
Musul Meselesi ve Lokarno Düzenlemeleri gibi gelişmelerden hoşnutsuzluğu biraz daha yakınlaşmalarına ve 
tepki olarak sıkı bir antlaşma ile birbirlerine birtakım yeni taahhütler vermelerini netice veren 17 Aralık Dostluk 
ve Saldırmazlık Antlaşmasını imzalamalarına yol açmıştır.  1927’lerde ticari temsilcilikler ve bunların 
faaliyetleri üzerinde yaşanan kısa süreli gerginlikler dışında ilişkiler dostane sürdürülmüş ve 1929 yılında 1925 
Antlaşması’nı uzatan protokoller imzalanmıştır. Türkiye ve Sovyet Rusya savaşın ulusal politika aracı olarak 
kullanılmasına karşı çıkan Biriand-Kellog-Paktına katıldıkları gibi, Sovyetlerin önayak olduğu benzer içerikli 
Litvinov Protokolü’ne de Türkiye iştirak etmiştir. 1932’ye kadarki geçen zaman içinde bakan veya bakan 
yardımcısı düzeyinde karşılıklı ziyaretler eksik olmamıştır. İsmet Paşanın ikinci kez yurtdışına çıkışı olan 24 
Nisan 1932’de kalabalık bir heyetle   gerçekleştirdiği  ve yaklaşık 15 gün süren Sovyet ziyaretinin nedenleri 
ile ilgili literatürde en çok üzerinde durulan, geçmişe dayanan ikili iyi ilişkilerin ve 1925 Antlaşmasındaki 
taahhüdün gereği; Milletler Cemiyetine girme noktasında  Sovyetlerin tasvibini almak, Balkan Paktı teşebbüsü 
ile ilgili Sovyetlere  bilgi vermek ve oluşan veya oluşması muhtemel kuşkuları gidermek, temel sanayisini 
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henüz kuramamış ve bu konuda  dışa  bağımlı olan 1929 Bunalımı’nın da yıkıcı tesirlerine de maruz kalan 
Türkiye’nin bu duruma son vermek ve ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmek için girişeceği atılımlarda 
Sovyetlerle ekonomik işbirliği koşullarını araştırmak, savaşa giden yolun taşlarının döşendiği bir süreçte 
Sovyet yönetiminin Türkiye’ye yönelik stratejisinin ne olacağına dair saptamalarda bulunmak ve buna göre 
Türkiye’nin politikasını şekillendirmek olarak yer almıştır.Sovyet Rusya idaresi Türk heyetini oldukça iyi, 
tabir yerindeyse abartılı karşılamıştır denebilir. Henüz İstanbul’dan çıkmadan evvel İsmet Paşa’nın 
mihmandarlığını yapmak üzere bir Sovyet kolordu komutanı ve maiyetindeki zabitler İstanbul’a gelmişler, 
Türk Heyeti ziyaret programına uygun olarak dolaştıkları şehirlerde halk tarafından ateşli şekilde karşılanmış, 
sokaklar Türkçe hoş geldiniz levhaları ve Türk bayrakları ile donatılmış, Moskova Büyük Tiyatrosunda heyet 
şerefine bir konser verilmiş, heyetin konsere gelişinde İstiklal Marşı çalınmış, Moskova Dinamo stadında 
heyet şerefine bir spor şenliği tertip edilmiş, İsmet Paşa adına bir at yarışı düzenlenerek birinciliği elde eden 
Rüzgar adlı at hemen orada İsmet Paşaya hediye edilmiş, Başvekil İsmet Paşa ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyler eski dönemlerde olduğu gibi bir imparatorun karşılanması gibi karşılanmışlar ve şaheser olarak 
nitelenebilecek bir malikaneye yerleştirilmişler, onların dışında kalan heyet National Otel adı verilen çok iyi 
bir otelde ağırlanmıştır. Ziyaret neredeyse ziyafete dönüşmüştür denilebilir. Ziyaret heyetinde yer alarak 
Akşam gazetesinde izlenimlerini aktaran Vala Nureddin’in ifadesiyle ziyafetten ziyafete sürüklenilmiş, 
“Aradaki kahvaltıları da hesaba katacak olursanız ve eğer ziyafetlerin bir buçuk iki saat sürdüğünü nazarı 
itibare alırsanız, günümüzün büyük bir kısmı sofra başında geçiyor denebilir…Cigarimaza kadar her şeyi 
ikram ediyorlar! Doğrusu biz kendi hesabımıza sosyalizm cennetinde yaşıyoruz”  şeklinde heyete büyük ilgi 
gösterilmiş ve ikramlarda bulunulmuştur. Ziyaret zamanlama olarak Sovyet Rusya’daki 1 Mayıs kutlamalarına 
denk gelmiştir. Sovyet Rusya’nın bir milli bayram gibi gördüğü bu kutlamalarda, sabahtan akşama süre 1,-1,5 
milyon insanın yer aldığı büyük geçit resmi, semalarda uçan yüzlerce uçak, yapılan ateşli konuşmalarla Türk 
heyetini oldukça etkilemiştir. Sovyetlerin askeri kuvvetlerini ve güçlerini, inkılaplarına olan bağlılıklarını Türk 
heyetine özellikle göstermek istedikleri de gözden kaçırılmamalıdır. Bu törende yapılan konuşmalarda Milletler 
Cemiyetine atılıp tutulduğu da kaydetmek gerekir. İsmet paşanın 7 Mayıs’ta Moskova Büyükelçiliğinden 
Harciye Vekaletine gönderdiği oradan da Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’e ve hükümete arz edilen 
telgraf bilgi notunda, 5 Mayıs’taki temas ve görüşmelerle neticeye ulaşıldığı aktarılmıştır. İsmet paşa, 
Stalin’inde hazır bulunduğu her biri 5-6 saat süren üç görüşmenin yapıldığını, kendisini ve Rusya’yı idare 
edenleri bu vesile ile yakından tekrar tanımış olduklarını, intibalarının müspet olduğunu belirtmiş, burada 
Türkiye için gösterilen parlak ve açık muhabbet ve itibarın memnuniyet duyulduğunu ifade etmiştir. İsmet 
Paşa, dış emniyet meselesinde herhangi yeni bir belge imzalanması fikrinin ortaya çıkmadığını, Rusların 
Cemiyet-i Akvam meselesinden hiç bahsetmek istemediklerini, ancak kendisinin böylece işin söylenmeden 
geçilmesine mani olarak, önce birkaç kez zimni sonra Sovyet Başvekili ve Hariciye Vekiline iki kez açıkça 
Cemiyeti Akvama girmek ihtimalinden söz ettiğini ifade etmiş ve bu meselenin Rusya açısından bitirilmiş 
olduğunu ilave etmiştir. İsmet paşa bilgi notunda Molotof’la dahili emniyet meselesini konuştuğunu her türlü 
sorumluluk ihtimalini ciddi olarak reddettikten sonra, bu derece samimi ve ciddi muhabbetin ortaya 
konulmasının bütün fesatçılara ihtar olacağı fikrini açığa vurduğunu ve bunu kendisinin kaydettiğini belirtmiş 
ayrıca bütün ülkede Bolşevik Rusya ve Nasyonalist ve Kemalist Türkiye ilişkilerinden bahsetmekten ve halka 
aleni açıklamalarda da bunu izah edecek fırsat bulduğunu aktarmıştır.  Yine notta, ticaret işinin düzgün 
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işlenmesini Kalenin’in beyan ettiğini ve geçen noksan muamelattan şikayet ettiğini belirten İsmet Paşa, 
Sovyetlerin iktisadi alanda konkret ve ameli teklif istediklerini, bir kardeş gibi her yardımı yapmak istediklerini, 
Stalin’in imkânlarının bugün geniş olmadığını söylediğini ve bugün itibariyle dostluklarına başlangıç olarak, 
fabrikaların üretiminden birer örnek olarak 5 tanket, 2 tank, 2 kamyon, 1 otobüs ve 10 traktör ve bir ziraat 
grubu hediye ettiklerini sonra da ne yapabileceklerini sorduklarını aktarmıştır. Buna karşı harp malzemesi, 
dokuma ve diğer ihtiyaçlar için fabrika makinesi alınacağını, detayı sonradan belirlenmek üzere toplamda 8 
milyon dolarlık kredi istediğini, bunun 20 sene faizsiz ve senelik taksit mal ile aynen ödeneceğini, Sovyetlerin 
bu teklife karşı ancak bu kadar yapabileceklerini söyledikleri ve derhal evet dediklerini, Stalin’in para 
bakımından yardım edecek halde olmadıklarını 3 sene sonra daha zengin olacaklarını ilave ettiğini, bildirmiştir. 
İsmet Paşa telgrafında son olarak gerek Stalin gerekse Molotof, Voroşlof ve diğerlerinin her fırsatta Türk 
milletine ve büyük gaziye devamlı muhabbet ve saygılarını açıkladıklarını belirtmiştir. Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Bey 8 Mayıs’ta Moskova’da onu yerli kırkı yabancı olmak üzere elli gazeteciye Türk-Sovyet görüşmeleri 
ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştur. Özellikle Fransız muhabirler Hariciye Vekiline birçok sorular 
yöneltmişlerdir.  Tevfik Rüştü Bey’in kısa ancak birçok konuya temas ettiği açıklaması şöyledir: “Her şey, 
başvekilimizin bilhassa Leningrad’da irad ettikleri nutukta mevcuttur. Sovyet ricalile vuku bulan temas ve 
mütalaamızda gizli hiçbir şey konuşmadık. Direkt temaslara devam edeceğiz. Cemiyeti akvama karşı 
vaziyetimiz, beyannamemizdeki gibidir. Rusların bize açtıkları sekiz milyon dolarlık krediyi biz tayin ettik. 
Sovyetler fazlasını da verebilirlerdi. Yunanistan ve Bulgaristan ile bir blok teşkil edileceği haberleri yalandır”. 
İsmet Paşanın Sovyet Rusya  ziyareti hakkında TASS ajansının tebliğinde; görüşmelerin oldukça samimi ve 
dostane geçtiği, iki tarafın doğrudan doğruya ilişkilerin yanında iki ülkeyi alakadar eden birçok uluslararası 
meselelerinde geniş şekilde incelendiği, bu görüşmelerin umumi barışın genişlemesinin sağlayacağı, 
görüşmelerde özellikle iktisadi ve fikri/kültürel ilişkilere yoğunlaşıldığı, ziyaretin Türk heyetine Sovyet 
Rusya’nın iktisat, bayındırlık ve ilim sahalarındaki  ihya faaliyetlerini yakından  öğrenme imkanı yarattığı, iki 
ülkenin karşı karşıya olduğu meseleler karşısında benzer durumda olduklarını ve bu yolda daha sıkı ve verimli 
bir temasın mümkün olduğunu gösterdiği, bu emelleri gerçekleştirmek için alınacak tedbirler üzerinde bir 
prensip antlaşmasına varılarak Sovyet üretimi çağdaş cihazlar alınmak üzere Sovyet hükümeti tarafından 8 
milyon dolarlık uzun vadeli bir kredi açıldığı, bu kredinin yıllık eşya olarak ödeneceği, iki ülke arasında 
kültürel bağların güçlendirilmesi ve özellikle ilim müesseseleri arasında daha canlı ve doğrudan değişimler 
yapılmasının yararlı görüldüğü hususları yer almıştır. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girişi öncesinde 
gerçekleştirdiği bu ziyaretle Sovyet Rusya ile siyasi, kültürel ve iktisadi ilişkilerini daha da geliştirmesi dışında 
ideolojik bir yakınlaşmanın da söz konusu olup olmayacağı etrafında birtakım görüşler ortaya konulmuştur. 
Hemen belirtilmeli ki Türk Heyetinin henüz Rusya’da ayak basmadan evvel hem Türk gazetelerinin hem de 
İsmet Paşa ve Tevfik Rüştü Beyin böyle bir görüntü vermekten özellikle kaçındıkları, her vesile ile aradaki 
ideoloji farkına işaret edip, bunun ilişkileri geliştirmekle alakasının olmadığının üzerinde durdukları görülür. 
Örneğin Türk heyetinin İstanbul’dan ayrılmasından bir gün sonra Akşam gazetesi “başvekilin ziyareti 
milliyetperver Türkiye ile Bolşevik Rusya arasındaki dostluğun ifadesinden ibarettir” şeklinde bir alt manşet 
atmış, ardından seyahatte ayrı manalar aramanın yanlış olduğu, bu seyahatin iki komşu ve dost memleket 
arasındaki dostluğun tezahüründen başka bir şey olmadığını belirterek şu düşünceleri okuyucusuyla 
paylaşmıştır: “Iki hükümet arasındaki rejim farkının dostlukla hiçbir alakası yoktur. Rusya’nın rejimi 
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komünizm, Türkiye’nin ise koyu milliyetperverliktir. İki rejim arasında hiçbir münasebet yoktur. Mamafih bu 
hal istiklal mücadelesi senelerinde başlayan dostluğun her gün bir kat daha kuvvet bulmasına mani olmamıştır. 
Türk Rus dostluğunun esası iki tarafın da birbirlerinin rejimine hürmet etmesidir. Senelerden beri bu esasa iki 
taraf da riayet ediyor”. Gazete heyetin kalabalığının Rusya’nın sanayi alanında tatbik ettiği programınım 
incelenmek istenmesi ve bunun için bazı uzmanların başvekile refakat etmesinden kaynaklandığı üzerinde 
durmuş, İsmet Paşanın hareketinden önce Anadolu ajansına verdiği aşağıdaki beyanatın yanlış yorumlamalara 
kesin şekilde set çekecek mahiyette olduğuna dikkatleri çekmiştir: “Rusya’ya seyahatte dost Sovyetlere milli 
Türkiye’nin muhabbetli selamlarını götüreceğim. Senelerden beri ciddi tecrübelerden geçmiş olan iki memleket 
dostluğunu esası Bolşevik Rusya ile milliyetçi Türkiye’nin yüksek menfaatleri arasında ahenk ve muvazenetin 
ve büyük inkılaplar geçirmiş memleket evlatlarında birbirinin sözüne ve niyetine itimadın mevcudiyetidir. 
Dostlarımız ile yakından temas ve tanışmak fırsatından ben ve arkadaşlarımız çok memnun olacağız. Sürur ve 
memnuniyetle yola çıkıyoruz”. Buradan anlaşılacağı üzere İsmet Paşa “milli Türkiye” ve “milliyetçi Türkiye” 
ifadelerini bilinci olarak kullanmıştır. İsmet Paşa 27 Nisan’da Odesa’daki temasları sırasında yaptığı konuşmada 
yine, size “milliyetperver Türkiye’nin” derin ve samimi hislerini getiriyorum, Karedeniz bizi ayırmıyor, tam 
aksine iki milleti birleştiriyor, demiştir.  Bir gün sonra bu kez TASS ajansına yaptığı bir açıklamada, iki ülke 
arasındaki dostluğun müşterek menfaat ve iki milletin arzusundan doğduğunu, Türkiye’nin “kendi inkılabının 
çizmiş olduğu prensipler çerçevesi” içerisinde gelişmeye devam edeceğini belirtmiştir. İsmet Paşa 3 Mayıs’ta 
Rus Ticaret Odasında yaptığı konuşmada ise “Türk milliyetperverleri”, milletlerimiz arasındaki dostluğun 
başlangıcında neyseler bugün de öyle olduklarını belirtmiştir.  İsmet Paşa 7 Mayıs’ta Leningrad’a yaptığı 
ziyaret esnasında yine “milliyetperver Türkiye” ile Sovyet Rusya arasındaki güvene dayalı dostluktan söz 
etmiştir. Rejim farkına işaret eden ve Türkiye’nin bu bakımdan ayrı yolları takip ettiğini vurgulayan, bu şekilde 
oluşabilecek bir takım kuşku ve istifhamları da gidermek isteyen İsmet Paşa Türkiye’ye dönüşünde de bu 
vurgulamayı daha üst bir seviyeye çıkarmıştır. Halk Fırkası grubunda ziyareti hakkında bilgi veren İsmet Paşa, 
heyetin Rusya’da büyük bir samimiyetle karşılandığını, hiçbir devlet aleyhinde konuşulmadığını belirtmiş, 
ardından sözü Rusya’daki rejime getirerek, orada büyük bir insan kitlesinin büyük zorluklarla mücadele ederek  
yeni bir cemiyet meydana getirmek istediğine değinmiş ve bunun takdirle karşılanacak bir şey olduğunu ifade 
ederek Türkiye’nin durumunu ve tuttuğu yolu  şöyle açıklamıştır: “Mamafih oradaki içtimai akideler bizim 
bünyemize muvafık değildir. Bizim için halk fırkasının milliyetçi, halkçı, devletli ve inkılapçı siyaseti en 
muvafıktır”. Ziyarette yapılan anlaşmada, Sovyet Rusya hükümeti Türkiye’ye 16 milyon liralık mensucat 
makineleri vermeyi, bu makinelerin bedelini 20 senede taksitler halinde ve mal olarak ödeme almayı ve bu 
konuda faiz almamayı; bunun dışında 3 ufak ve 2 büyük tank, 10 traktör, 2 kamyon, 1 otobüs vermeyi kabul 
etmişlerdir. Ayrıca İsmet Paşaya olduğu gibi, Gazi Mustafa Kemal’e de bir at hediye edilmiştir.1 Yine edinilen 
bilgilere göre Türkiye’ye açılan ve 8 milyon dolara tekabül eden kredi ile Türkiye makineler alacak, kredinin 
2 milyonu ile şeker fabrikaları için alet edevat alınacak, geri kalan kısmı da mensucat aletine tahsis edilecektir. 
Heyetin tamamı Türkiye’ye dönmemiş, Türk mütehassıslar heyeti Sovyet millî iktisadiyatını detaylarıyla 
incelemek için Sovyet Rusya’da kalmışlardır. Ziyaretle ilgili değerlendirmelere bakıldığında Ertan, ziyaretin 
siyasal içerikli görünmesine rağmen siyasal ilişkilerin daha da geliştirildiğinin söylenemeyeceği, doğurduğu 

1  Akşam, 8 Mayıs 1932.
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sonuçlar itibariyle ziyaretin ekonomik yönünün daha ağır bastığı ve ekonomik açıdan iş birliği için uygun bir 
ortam yaratıldığı ve bunun en tipik yansımasının Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı olduğu sonuçlarına ulaşmıştır.2 
Bilge, ziyarette iki siyasi konunun görüşüldüğünü belirtir. Birincisi, Türkiye, Balkan Paktı projesinin bölgenin 
barış ve güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu, paktın Sovyetler aleyhine kullanılması ihtimalini ortadan 
kaldırmak için Türkiye’nin çekince koyacağını anlatmıştır. Bazı Sovyet adamlarının mesafeli tutumuna karşın 
Stalin, İsmet Paşanın bu açıklama ve taahhüdünü yeterli bulmuştur. İkinci olarak Türk heyeti Milletler 
Cemiyetine girmek için daha fazla beklemek istemediğini, bu konuda kesin bir karara sahip olduğunu Sovyet 
yöneticilerine aktarmış, Cemiyete girişi ortak karar dışına çıkarmıştır.  Tacibayev’e göre İsmet Paşanın ziyareti 
birçok batı ülkesini endişelendirmiştir. Ziyaret sırasında Fransa’nın Ankara Büyükelçisi, “yeni Türkiye’yi 
Sovyet boyunduruğuna sokacak ikinci bir ‘Hünkar İskelesi Antlaşması’nın hazırlanmakta olabileceği” 
mütalaasını kendi hükümetini bildirmiştir. Fransızları tedirginliğe sevk eden Türkiye’nin komünizm etkisi 
altına girme olasılığıdır. İngilizler ise Türkiye’ye 8 milyon dolar faizsiz kredi verilmesini “müstesna bir şey” 
diyerek hayretle karşılamışlardır. Büyük devletlerin yanında komşu Yunanistan da endişeye düşen ülkeler 
arasında yer almış ve Türkiye diplomatik yollardan bilgi paylaşımıyla Yunanistan’ı yatıştırmaya çalışmıştır. 
Ayrıca Avrupa’daki Sovyet kökenli mülteci aydınların da ziyareti ilgiyle takip ederek ziyaretin sonuçlarıyla 
ilgili bazı endişeler paylaştıkları ileri görülür. Vandov’un da çalışmasında ziyaretle ilgili bilgi aktarmada sıkça 
müracaat ettiği gazeteler ve Anadolu ajansı gibi Türkiye’deki kitle haberleşme araçları oldukça faydalı iş 
görerek Sovyet gerçeğinin Türk halkına tanıtılmasına katkıda bulunmuşlardır. Sonuç olarak;  Türk heyeti 
Sovyet Rusya’da oldukça içten ve şaşalı şekilde karşılanmış, ilgi ve ikram bakımından beklentilerin çok 
üstünde bir muamele görmüşlerdir. Cemiyet-i Akvama girmesinden kısa süre önce gerçekleşen bu ziyaretin 
Türkiye bakımından ilk hedeflerinden biri Sovyet Rusya mesafeli veya karşı olsa da Türkiye’nin bu noktada 
kararlı olduğunun aktarılması ve Sovyet endişesinin yatıştırılmak istenmesidir. İkinci olarak ziyarete 
mütehassısların da yer aldığı kalabalık bir heyetle iştirak edilmesi, ziyaret programında sanayi müesseselerinin 
gezilmesinin bolca yer alması, verilen beyanatlarda özellikle iktisadi işbirliğine daha çok vurguda bulunulması, 
Sovyetlerden bu noktadan Türkiye’nin yararlanacağının ifade edilmesi, önemli bir kredi antlaşmasının 
yapılması ve Türkiye’ye Sovyet üretimi birtakım askeri  ve zirai araçların hediyesi, ziyaretin iktisadi bakımdan 
önemli görüldüğü ve ciddi meyveler verdiği söylenebilir. Bu bahiste ayrıca ziyarete katılan uzmanların bir 
müddet daha Rusya’da kalarak incelemelerini sürdürdüklerini, Türkiye’nin girişeceği planlı sanayileşme için 
tecrübe, alet-edevat ve kredi bakımından ciddi Sovyet desteği aldığını da kaydetmek gerekir.  Ziyaretin yerli 
yabancı basın tarafından büyük bir ilgiyle takip edildiği, iki ülke arasında ideolojik bir yakınlaşma olup 
olmadığı noktasında birtakım söylentiler çıkarıldığı başta heyetin başında bulunan İsmet Paşa olmak üzere 
kafilede yer alan gazeteci/yazarların bu tür söylentileri ortadan kaldırmak yönünde açıklamalarda bulundukları 
anlaşılmaktadır. Yine bununla ilintili olarak İsmet paşanın hem ziyarete çıkmadan önce hem ziyareti sırasında 
hem de ziyaretin bitirip Türkiye’ye döndüğünde rejim ve anlayış farkına yani Türkiye’nin takip ettiği yolun 
başka olduğunun sürekli üzerinde durmuştur. Bu kabilden olarak “Milliyetperver Türkiye”, “Türkiye’nin koyu 
milliyetperverliği”, “Milliyetçi Türkiye”, “Milli Türkiye”, “Türk milliyetperverleri” ifadelerini ziyareti 

2  Temuçin Faik Ertan, “İsmet İnönü’nün Rusya Gezisi”, Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine Türk-Rus İlişkileri I: Çalıştay Bildirileri, 
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2011, s. 220-222.
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esnasında yapmış olduğu farklı konuşmalarında kullanmıştır. Bu bağlamda Türkiye’ye döndüğünde ziyaret 
hakkında Halk Fırkasını bilgilendirirken söylediği şu sözler, oldukça dikkat çekicidir: “Mamafih oradaki 
içtimai akideler bizim bünyemize muvafık değildir. Bizim için halk fırkasının milliyetçi, halkçı, devletli ve 
inkılapçı siyaseti en muvafıktır

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Sovyet Rusya, İsmet Paşa, 1932 Ziyareti, Milletler Cemiyeti, Birinci Sanayi 
Planı
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(Bu Çalışma Seçici Bilim Kurulu Tarafından SÖZEL Sunum Eğitim Bilimleri Alanında Birinci 
Seçilmiştir)

Öz: Giriş: Toplumsal düzeyde gözlenen etkileşim sorunlarının önemli bir kısmı, bireylerin, farklı kültürlere ait 
gruplar ile etkileşimlerinde olumsuz tutumlar sergilemesinden kaynaklanmaktadır. Kültürler arası ayrışmanın 
giderek artmasına neden olan bu tutum, gerçekte sosyal ve kültürel öğrenmenin bir parçasıdır. Nitekim 
tutumların gelişim süreci incelendiğinde öğrenme ortamlarıyla doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir. Buradan 
hareketle, öğrenme ortamlarında çokkültürlü eğitim çalışmalarına yer vermenin, öğrenme ortamında yaratacağı 
zenginlikler ile kültürler arası ayrışmanın toplumsal düzeyde ortadan kaldırılabilmesine katkı getirebileceği 
düşünülmektedir. Bu noktada, öncelikli olarak kültürel farklılıklara duyarlı ve olumlu tutuma sahip bireyler 
yetiştirmede temel sorumluluk sahibi olan öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının ve 
çokkültürlü eğitimle ilgili farkındalık, bilgi ve beceri sahibi olmayı kapsayan yeterlik algılarının incelenmesi 
önemli görülmektedir. Amaç: Bu araştırmada, ortaöğretim öğretmenlerinin çokkültürlü eğitime yönelik 
tutumlarının, çokkültürlü eğitimle ilgili yeterlik (farkındalık, bilgi, beceri) algılarının anlamlı bir yordayıcısı 
olup olmadığı incelenmiştir. Kapsam: Araştırma evrenini İstanbul’da bulunan devlet ve özel ortaöğretim 
kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Örneklemini ise bu öğretmenler arasından Avcılar, 
Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Çekmeköy, Eyüp, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe, Şişli, 
Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde görev yapan ve tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen 220’si 
kadın, 180’i erkek, toplam 400 katılımcı oluşturmuştur. Katılımcılar Devlet Anadolu Lisesi (n=66), Devlet 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (n=45), Özel Güzel Sanatlar Lisesi (n=14), Devlet Güzel Sanatlar ve Spor 
Lisesi (n=26), Devlet Sağlık Meslek Lisesi (n=20), Devlet Ortaokulu (n=110), Özel Ortaokul (n=102), Devlet 
İmam Hatip Ortaokulu (n=17) olmak üzere toplam sekiz farklı okul türünde görev yapmaktadır. Katılımcıların 
338’i lisans, 62’si lisansüstü öğrenim düzeyine sahiptir. Araştırma verileri 2014-2015 eğitim öğretim yılında 
toplanmıştır. Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, örneklemde belirtilen ilçelerle 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmada Yazıcı, Başol 
ve Toprak (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğretmenlerin Çokkültürlü Tutum Ölçeği” ve Başbay ve 
Kağnıcı (2011) tarafından geliştirilen “Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin 
Çokkültürlü Tutum Ölçeği, 18 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçme aracıdır. Ölçeğin Cronbach Alpha 
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güvenirlik katsayısı .75 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile belirlenmiş 
ve ölçeğin tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu kanıtlanmıştır. Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği, 41 
maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçme aracıdır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısının .95 
olduğu saptanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile belirlenmiştir. Ölçeğin 
farkındalık, bilgi ve beceri boyutlarından oluşan üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 
verisi basit doğrusal regresyon analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Analiz öncesinde yordayıcı (tutum) 
ve yordanan (farkındalık, bilgi, beceriyi boyutlarını kapsayan yeterlik algıları) değişkenlerin normal dağılım 
gösterip göstermediği P-P grafiklerine, aralarındaki ilişkinin doğrusal bir özellik gösterip göstermediği ise 
saçılma diagramlarına dayalı olarak incelenmiştir. Değişkenlerin normal dağılım gösterdiği ve doğrusal 
bir ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Analizlerde .05 anlamlılık düzeyi benimsenmiştir. Bu araştırmanın 
verilerinin elde edilmesi için İstanbul Valiliğinden kurum izni alınmıştır (Sayı: 59090411/20/1237809 Tarih: 
25/03/2014). Bulgular: Araştırma bulguları, ortaöğretim öğretmenlerinin çokkültürlü eğitime yönelik 
tutumlarının, çokkültürlü eğitimle ilgili yeterlik algılarının farkındalık boyutunun (R=0.628, R2=0.395, F(1, 

398)=259.309, p=.000), bilgi boyutunun (R=0.544, R2=0.296, F(1, 398)=167.071, p=.000) ve beceri boyutunun 
(R=0.658, R2=0.432, F(1, 398)=303.153, p=.000) anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Farkındalık 
boyutundaki yeterlik algısına ilişkin toplam varyansın yaklaşık %40’ının, bilgi boyutundaki yeterlik algısına 
ilişkin toplam varyansın yaklaşık %30’unun, beceri boyutundaki yeterlik algısına ilişkin toplam varyansın 
%43’ünün öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile açıklandığı söylenebilir. Sonuç: Araştırma 
sonucunda, ortaöğretim öğretmenlerinin çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının, çokkültürlü eğitimle ilgili 
yeterlik algılarının (farkındalık, bilgi, beceri) anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 
toplumsal düzeyde kültürlerarası ayrışmanın azaltılmasına yönelik farkındalık, bilgi ve beceri kazandırmada 
tutumların önemli bir değişken olduğu, böylece olumlu tutum kazandırmaya yönelik eğitsel girişimlerin 
kültürel farklılıklara duyarlı bireyler yetiştirmede etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlü Eğitim, Kültür, Tutum, Algı, Yeterlik
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Öz: Giriş: Globalleşmeyle birlikte ticari anlamda sınırların ortadan kalktığı günümüz dünyasında, bir ülkede 
olan değişimin bir başka ülkeyi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebildiği bilinen bir gerçektir. Ülkeler 
arası siyasi, ekonomik ve ticari etkileşimin bu denli yüksek olduğu bir mecrada, uluslararası gelişmelerden 
etkilenen ve uluslararası gelişmelere etki eden aktörlerden biri de denizcilik piyasasıdır. Oldukça yüksek 
sermaye gerektirmesi suretiyle, alınan riskin ve elde edilen kazancın epey büyük olduğu bu faaliyet alanında 
kayıpların düzeyi de nispeten yüksek olmaktadır. Ekonomiye yön veren pek çok köklü şirketler de dâhil olmak 
üzere irili ufaklı denizcilik şirketlerine ait gemilerin elden çıkarılmasına ve sonunda kurumların faaliyetlerinin 
tamamen durma noktasına gelmesinde rol oynayan yegâne sorumlu ise çoğu zaman navlun (yük taşıma bedeli) 
krizleridir. Global Dünya ekonomisinde ticaretin akış yönüne kimi zaman doğrudan kimi zaman da dolaylı 
etki eden ve çoğu zaman öngörülmesi pek de mümkün olmayan navlun krizlerinin geçmişini bilmenin, bu 
alanda geleceğe dair kararların alınmasında etkili olacağı değerlendirilmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, 
ana hatlarıyla geçmişten günümüze dek deniz ticaretine yön veren büyük navlun krizlerini incelemek ve bu 
alanda faaliyet gösteren yatırımcılara geleceğe yönelik perspektif sunmaktır. Kapsam: Araştırma kapsamında 
ayrıntılı bir literatür çalışması yapılmış ve denizcilik sektörüne yön veren önemli navlun krizleri ana hatlarıyla 
incelenmiştir. Bulgular: Yapılan literatür taramasında önce çıkan navlun krizlerini 1929 Büyük Buhran, 1973 
Petrol Krizi ve 2007-2008 Global Finansal Kriz şeklinde sıralamak mümkündür. Şüphesiz Büyük Buhran 
adıyla bilinen 1929 ekonomik krizi, endüstriyel hayatta bilinen en uzun, en derin ve etki alanı en geniş olan 
ekonomik krizdir. Ekonomik değerlerin tamamen çöktüğü, binlerce bankanın piyasadan silindiği bu sürecin 
denizcilik için oldukça ağır sonuçları olmuştur. Gerek navlun oranlarının, gerekse ikinci el gemi fiyatlarının 
dip noktaya düştüğü kriz ve sonrasındaki günlerde artan finansal baskı ve olumsuz beklentilerden dolayı, 
gemilerini düşük fiyatlarla elden çıkaran armatörler oldukça büyük zarara uğramışlardır. Büyük Buhranın 
ekonomik olumsuzlukları sadece armatör kanadında değil, gemi inşa sektöründe de üretim oranlarını %80’lerin 
altına düşürerek büyük çöküntü yaratmıştır. Denizcilik sektörünü önemli ölçüde etkileyen bir diğer büyük kriz, 
piyasanın önemli girdi kalemlerinden birini teşkil eden petrol fiyatlarına ilişkin olan 1973 Petrol Krizidir. 
1972 yılında ham petrolün varili 3 dolar iken, 1973 yılının sonlarına gelindiğinde bu oran dörde katlanmış ve 
12 dolara ulaşmıştır. Yüksek yakıt fiyatlarından dolayı tüm gemilerin özellikle de tankerlerin hızında gözle 
görülür bir şekilde düşüş yaşanırken navlun fiyatları yine dibe vurmuş ve olumsuz beklentilerden dolayı 
pek çok sözleşme iptallerle sonuçlanarak piyasadaki gerileme hızla devam etmiştir. Denizcilik piyasalarında 
pek çok şirketi iflasa sürükleyen bir diğer önemli kriz 2007-2008 Global Finansal Krizdir. İkinci Dünya 
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Savaşı’ndan sonraki en büyük kriz olarak tanımlanan bu krizde ise gemi inşa sanayii ve deniz ticareti durma 
noktasına gelerek navlun fiyatlarındaki düşüş %95’leri bulmuştur. Sonuç: Her alanda olduğu gibi denizcilikte 
de geçmişi bilmeden geleceğe yön vermek zordur. Global denizcilik piyasasının değişken koşulları altında 
geleceği öngörebilen, geçmiş krizleri inceleyerek ders çıkarmayı başaran tedbirli kurumların finansal krizler 
sonunda hayatta kalabilme olasılığının daha yüksek olacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Globalleşme, Deniz Ticareti, Navlun Krizleri
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İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOMUT MATERYAL VE AKILLI 
TAHTA İLE GEOMETRİK İNŞALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Meral CANSIZ AKTAŞ1, Hayal YAVUZ MUMCU2

1-2Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Ordu / Türkiye

meralcaktas@odu.edu.tr

ID: 65 K: 95

Öz: Giriş: Öklid geometrisinin temelini yaklaşık 2300 yıl önce Öklid’in Elementler kitabında yer verdiği 
pergel ve çizgeç kullanılarak yapılan inşalar oluşturmaktadır (Martin, 2012). Bu inşalar Öklid inşaları olarak 
isimlendirildiği gibi pergel-cetvel inşaları (Çiftçi ve Tatar, 2014), pergel-çizgeç inşaları (Erduran ve Yeşildere, 
2010) veya temel geometrik inşalar olarak da isimlendirilebilmektedir. İnşa çalışmaları matematiksel 
becerilerin kullanılmasını gerektirmektedir zira nereden başlanacağına ilk bakışta karar verilmemesi nedeniyle 
bir problem durumu oluşturmaktadır (Erduran ve Yeşildere, 2010). Duval (1198), geometri öğretiminin 
görselleştirme, inşa ve muhakeme olmak üzere 3 tür bilişsel süreci içerdiğini ve bu üç sürecin birbiriyle ilişkili 
ve geometride yeterli olmak için gerekli olduğu belirtmektedir. Bu üç süreçten görselleştirme ve muhakemeye 
yönelik pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen, geometrik inşa ile ilgili daha sınırlı sayıda çalışmaya 
rastlanmaktadır. Erduran ve Yeşildere (2010), ilkokuldan liseye kadar matematik ve geometri öğretim 
programlarında geometrik inşa etkinliklerine yer verilmesine karşın bu etkinliklerin uygulama boyutunda 
büyük problemler olduğuna işaret etmektedir. Karakuş (2014), bunun ülkemizde geometri öğretiminin 
görselleştirme ve muhakeme üzerine kurulu olmasından kaynaklanabileceğini belirterek bunun geometri 
düşünme sürecinin önemli bir parçasının eksek kalmasına neden olduğuna dikkat çekmektedir. Amaç:  Bu 
bağlamda geometrik inşa etkinliklerine yönelik görüş ve deneyimlerinin belirlenmesinin yukarıda belirtilen 
problemlere çözüm olabileceği düşüncesinden hareketle ile bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmeni 
adaylarının geometrik inşa etkinliklerine yönelik görüşlerinin kullandıkları araca göre nasıl değiştiğinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Çalışma grubunu Karadeniz bölgesindeki bir devlet üniversitesinde son 
sınıfta Geometri Öğretim dersini alan 26 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma bir dönem 
boyunca okutulan Geometri Öğretimi seçmeli dersinin geometrik inşalar ile ilgili kısmının verilmesinden 
sonra elde edilen veriler  sınırlandırılmıştır. Yöntem: İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının geometrik 
inşa etkinliklerine yönelik görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden özel 
durum çalışması kullanılmıştır. Veriler açık uçlu sorulardan oluşan görüş formu ile toplanmıştır. Bu formda 
öğretmen adaylarına geometrik inşa etkinlikleri ile ilgili önceki deneyimleri,  somut materyal (pergel, çizgeç) 
ve akıllı tahta ile inşa etkinliklerinin yapılmasına yönelik görüşleri ve süreçte karşılaştıkları problemler 
sorulmuştur. Araştırmanın verileri geometrik inşa etkinliklerinin tamamlandığı hafta toplanmıştır. Veriler 
betimsel olarak analiz edilmiştir. Bunun için araştırma sorularının ortaya koyduğu temalar temel alınmıştır. 
Öğretmen adaylarının görüşlerinden aynı ya da benzer olan ifadeler bir araya getirilerek temalar oluşturulmuş 
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ve bunlara ilişkin frekans ve yüzdeler hesaplanmıştır. Bulgular: Araştırmadan elde edilen veriler öğretmen 
adaylarının neredeyse tamamının geometrik inşa çalışmaları ile ilgili herhangi bir deneyimi olmadığını 
göstermiştir. Öğretmen adaylarının aynı etkinliklerin somut materyal (pergel-çizgeç) kullanılarak yapılması 
ile ilgili olarak daha olumlu görüşlere sahip olduğu belirlenmiştir. Akıllı tahtada çizimlerin daha zor olduğu, 
verimli kullanılmadığı takdirde zaman kaybına yol açtığı yönünde görüşler ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan 
öğretmen adayları her iki yol ile yapılan inşaların, geometrik çizimlerin nasıl olduğunun kavranması açısından 
yararlı olduğu ve geometrik kavramların somutlaştırılmasına katkı sağladığı yönünde görüş bildirmişlerdir. 
Karşılaşılan problemler açısından bakıldığında öğretmen adaylarının somut materyal kullanarak çok fazla 
problem yaşamadıkları ancak akıllı tahtada aynı çizimleri yaparken araçların yerini bulmada, akıllı tahtanın 
dokunmatik olması nedeniyle pergelin açıklığını ayarlamada, yayların kesim noktalarını işaretleme vb. 
durumlarda sorun yaşadıkları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geometrik İnşa, Somut Materyal Kullanma, Pergel ve Ölçüsüz Cetvel, Akıllı Tahta, 
Geometri Öğretimi 
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Öz: Giriş: Günlük yaşamda sıklıkça kullandığımız becerilerden birisi tahmin becerisidir. Yaptığımız 
alışverişin tutarını hesaplamada, evin kaç metrekare olduğunu veya bir salonun kaç kişi alacağını belirleme 
vb. birçok durumda tahmin becerisine başvurulabilmektedir. Bunun yanında matematiksel problemlerin 
çözümlerinde (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2009a, 2009b; NCTM, 2000), bir olayın gerçekleşme ihtimali 
ile ilgili öngörüde bulunmada (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2009a, 2009b; NCTM, 2000) tahmin becerisi 
kullanılmaktadır. Tahmin etmenin ne olduğu ile ilgili literatürde üzerinde herkesin fikir birliğinde olduğu 
bir tanım bulunmamakta, tahmin etme net cevaba olabildiğince yakın cevap üretme (Reys, 1986), yaklaşık 
fikir sahibi olma (Smart, 1982) şeklinde tarif edilmektedir. Boz ve Bulut (2017, s.52) tahmin etme kavramını 
“eldeki verileri esnek ve hızlıca alışagelmemiş zihinsel bir süreçten geçirerek kabul edilebilir bir sonuç elde 
etmek” şeklinde tanımlamışlardır. Tahmin kavramının tanımlarındaki çeşitlilik tahmin türleri için de farklı 
sınıflandırmaların yapılmasını beraberinde getirmiştir. Segovia ve Castro (2009) tahmini işlemsel tahmin ve 
ölçüsel tahmin, Hanson ve Hogan (2000) işlemsel, yığın ve ölçüsel tahmin şeklinde sınıflandırırmışlardır. 
Literatür incelendiğinde tahmin çeşitleri ve stratejilerinin kullanımına yönelik pek çok çalışma ile 
karşılaşılabilmektedir. Tahmin becerisi ile ilgili yürütülen çalışmalar farklı yaş grubundan bireylerin bu beceriyi 
yeteri derecede edinemediklerini ve kullanımında sıkıntılar yaşadıklarını göstermektedir (Siegler & Booth 2004; 
Verschaffel, Greer, & De Corte, 2007). Öğretmen ve öğretmen adayları ile yürütülen çalışmalar daha çok tahmin 
etmedeki başarının tespit edilmesi ve kendilerine sunulan problem durumlarında kullandıkları stratejilerin 
belirlenmesi ile ilgilidir (Alajmi, 2009; Gliner,1991; Goodman, 1991; Tirosh & Graeber, 1989). Öğretmen 
adaylarının günlük yaşantılarında tahmin becerilerini nasıl kullandıklarına yönelik gerçek deneyimlerini 
yansıtmaya odaklanan çalışmanın literatüre katkıda bulunacağı düşüncesi ile eldeki çalışma planlanmıştır. 
Amaç:  Bu bağlamda bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının tahmin hakkındaki görüş 
ve deneyimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kapsam: Çalışma grubunu Karadeniz bölgesindeki bir devlet 
üniversitesinde üçüncü sınıfta öğrenim gören 25 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma bir 
dönem boyunca okutulan Özel Öğretim Yöntemleri ve Matematik Öğretim Programı seçmeli dersinin tahmin 
becerisi ile ilgili kısmının verilmesinden sonra elde edilen veriler sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışmada nitel 
araştırma desenlerinden özel durum çalışması kullanılmıştır. Veriler açık uçlu sorulardan oluşan görüş formu ile 
toplanmıştır. Bu formda öğretmen adaylarından tahmini tanımlamaları, tahmin çeşitleri ile tahmin stratejilerini 
açıklamaları ve günlük hayatta hangi tahmin stratejilerine başvurduklarını deneyimleri ile örneklemeleri 
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istenmiştir. Veriler içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Bunun için görüş formlarında yer alan ifadeler 
incelenerek, öğretmen adaylarının görüşleri anlamlı bölümlere ayrılmaya ve her bölümün kavramsal olarak ne 
anlam ifade ettiği belirlenmeye çalışılmıştır. İki araştırmacının birbirinden bağımsız olarak yaptıkları kodlama 
sonrası, kodlayıcılar arası güvenirlik “Görüş birliği/(Görüş birliği + Görüş ayrılığı) X 100” formülünü (Miles 
ve Huberman, 1994)  formülü ile .82 olarak hesaplanmıştır. Ardından tam uyumun sağlanması için farklı 
kodlanan veriler üzerinde tekrar çalışılmış ve uzlaşama sağlanmıştır. Bulgular:  Araştırmadan elde edilen 
veriler öğretmen adaylarının tahmini tanımlarken “yaklaşık, akıl yürütüme, zihinden hesaplama” sözcüğünü 
kullandıkları belirlenmiştir. 25 öğretmen adayının 20’si (%80) “yaklaşık” ifadesini kullanarak tanım 
yapmışken, 4’ü (%16) “zihinden hesaplama” ifadesini kullanmışlar, 1(%4) öğretmen adayı ise tanım yapmadan 
düşüncelerini örnekler üzerinden açıklamıştır. Tahmin çeşitleri ve stratejileri ile ilgili olarak öğretmen 
adaylarının büyük çoğunluğu yalnız işlemsel tahmin stratejilerini saymış, yalnız 2 (%8) öğretmen adayı hem 
işlemsel tahminden hem de ölçüsel tahminden bahsetmiştir. İşlemsel tahmin stratejilerinden ise 25 (%100) 
öğretmen adayı yuvarlama, 23 (%92) öğretmen adayı özel sayılar, 21 (%84) öğretmen adayı uygun sayıları 
gruplandırma, 20 (%80) öğretmen adayı ilk ve son basamakları kullanma, 19 (%76) öğretmen adayı dağılma 
ve 18 (%72) öğretmen adayı düzenleme ve düzeltme stratejilerini saymışlardır. Ancak bu stratejilerden günlük 
hayatta hangilerine başvurduklarını açıkladıkları örneklerden çoğunlukla yaptıkları alışverişlere değinerek 
en çok yuvarlama ve özel sayılar stratejilerine başvurduklarını diğer stratejileri kullandıklarına dair örnekler 
vermedikleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının tahmin becerisi ve stratejileri ile bilgi 
sahibi oldukları ancak günlük yaşantılarında tahmin stratejilerinin tümünü kullanmadıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tahmin, Tahmin Stratejileri, İlköğretim Matematik Öğretmeni Adayı
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Öz: Giriş: 1980’li yıllarda Türkiye’de yaşanan futbolcu kaçırma olayları, toplum genelinde oldukça geniş bir 
yankı uyandırmıştır. Futbolcu kaçırma olayları, yaşanmış olduğu dönemlerde özellikle ulusal gazetelerdeki 
onlarca haber ve yazıya konu olmuşlardır. Yazılı basında birçok habere konu olan bu olayları sistematik 
bir biçimde ele alarak açıklayan çalışma bulunmamaktadır. Yaşanan olaylarda, temel insan haklarının ihlali 
başta olmak üzere birçok hukuk ihlali söz konusu olmasına karşın, bu olaylar çoğunlukla yargı süreçlerine 
çeşitli kültürel ve kişisel sebeplerden dolayı intikal etmemiştir. Kaçırılma eyleminin ilk anlarında doğal 
olarak karşılıklı rıza durumu söz konusu olmamıştır. Kaçırılarak alıkonulma sürecinin ilerleyen zamanlarında 
özellikle maddi yönelimli ikna çabaları, tarafları uzlaşı noktasına taşımıştır. Kaçırılma sürecinde ikna edilen 
futbolcular, sözleşme imzalayarak yeni takımlarının “mukaveleli” sporcusu olmuşlardır. Yeni kulüplerinde 
belirli dönemlerde hizmet eden futbolcular, bu kulüplerle aralarında karşılıklı bağların oluşması, kazancını bu 
kulüplerden temin etmiş olmaları, kulüp camiası ile karşı karşıya gelmek istememeleri gibi duygusal nedenlerle 
kaçırılma eylemini gerçekleştiren kulüpler aleyhinde olabilecek söylemlerden kaçınmışlardır. 1980’li yıllarda 
gerçekleştirilen ve günümüz itibariyle tarihe mal olan bu olaylar hakkında güncel sayılabilecek bilgi kaynaklarına 
bakıldığında, çoğunlukla futbolcular ile yapılan gazete söyleşilerinin ön plana çıkmakta olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla, üzerinde sistematik araştırmaların yapılmadığı bu alanda çalışma yapılabilecek pek çok hususun 
varlığını işaret etmektedir. Amaç: Bu çalışmada futbolcu kaçırılma olaylarını, birkaç çizimle anlatmak 
yerine yüzlerce karikatür karesinden oluşan uzun çizgi serüvenler şeklinde kaleme alarak, bu konu özelinde 
kapsamlı anlatımlar yapmayı tercih eden karikatüristler Bülent Arabacıoğlu ve Oğuz Aral’ın çizimlerinin 
incelenmesi, değerlendirilmesi ve güncel spor hukuku yaklaşımları çerçevesinde açıklanması amaçlanmıştır. 
Kapsam: İnceleme, Arabacıoğlu ve Aral’ın kitap hâline getirilmiş olan birincil kaynak eserleri kapsamında 
gerçekleştirilmiştir. İncelenen karikatürler, haftalık mizah dergilerinde yayınlanan ve söz konusu dergilerin 
ilgili sayılarının arşivlerinden oluşmaktadır. Sınırlılıklar: Araştırma konusuna ilişkin kaynaklar, bahsi geçen 
karikatüristlerin kitapları ve bu konu ile ilgili gazete haberlerinden oluşmaktadır. Yöntem: Bu çalışmada, 
nitel araştırma yöntemi benimsenmiş olup, keşifsel bir inceleme yürütülmüştür. Kaçırılma olaylarına maruz 
kalan sporculara ulaşmada ve bireysel anlamda mahrem bilgiler olması nedeniyle veri edinme konusunda 
yaşanacak zorluklar da göz önünde bulundurularak ikincil veri kaynağı olarak gazete haberleri ile yetinilmiştir. 
Zira gazetelere verdikleri söyleşilerde futbolcuların ketum davrandıkları ve olaylar hakkında ayrıntılı bilgi 
vermekten kaçındıkları gözlemlenmiştir. Bulgular: Yapılan incelemeler sonucunda kaçırma olaylarının 
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gerçekleştiği dönemlerde var olan hukuksal eksiklikler göze çarpmaktadır. Kişisel hak ve hürriyetlere yönelik 
saldırı niteliğindeki bu kaçırma davranışının, spor hukuku özelinde yeterince incelenmediği görülmektedir. 
Ayrıca spor kulüplerinin sporcu kaçırma olayını, menfaatleri doğrultusunda, yapılması gereken bir davranış 
olarak kabullendikleri, olumsuz bir durum olarak görmedikleri anlaşılmaktadır. Kaçırılma olaylarının 
yaşandığı dönemlerde futbolcuların kontratlarının herhangi bir aracı kurum ya da kişi olmaksızın yürütüldüğü 
anlaşılmaktadır. Spor kulüplerinin kontratları hazırlarken herhangi ulusal ya da uluslararası herhangi bir ölçüt 
belirlemedikleri, genel olarak kişiler arası ilişkileri temel alan bir yaklaşımla hareket ettikleri görülmüştür. Bu 
durum, süreçlerin içine kişiselliklerin ve cebri uygulamaların girmesine zemin hazırlamıştır. Cebri uygulamalara 
dayalı bu davranışın temelinde ise futbol takımları arasında zikredilen “ezeli” rekabet unsurunun yer almakta 
olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç: Bu çalışmada, 1980’li yıllarda yaşanmış futbolcu kaçırma olayları, dönemin 
medya kaynaklarından biri olan mizah dergileri özelinde incelenmiştir. Yaşandığı dönemde, mizah dergilerinde 
ve gazetelerin mizah eklerinde futbolcu kaçırma olaylarına ilişkin çok sayıda karikatür çizilmiştir. Mizahın 
kendi üslubu içinde düşünüldüğünde, söylemek istenileni tersten söyleme, sıkça başvurulan bir yöntem olarak 
ortaya çıkmaktadır. Çalışmada yer alan karikatürlerde çizerler, futbolcu kaçırmanın spor etiği açsından doğru 
olmadığı, haksız rekabete yol açtığı, sporun özünde yer alan amatörlük anlayışı ile bağdaşmadığı gibi vurgulara 
yer vermişlerdir. Bu vurgular, bazı karelerde doğrudan doğruya ifade etme, bazı karelerde ise tersten söyleme, 
kara mizah yapma, abartı unsurunu kullanma gibi üsluplar kullanılarak ifade edilmiştir. Kaçırılma, futbolcu 
cephesinden bakıldığında nahoş durumların yaşandığı, yargıya intikal ettirilmesi gereken olayların meydana 
geldiği, buna karşın; cezbedici unsurlar, caydırıcı hususlar veya bir takım çekincelerin (yaşamsal/varoluşsal 
kaygılar) ortaya çıktığı karmaşık bir süreç olarak belirginleşmektedir. Yöneticiler açısından bakıldığında ise 
hukuki hakları ve ulusal ve uluslararası yasalarla teminat altında bulunan bireysel hak ve özgürlükleri konusunda 
yeterli bilgiye sahip olmadığını düşündüğü genç yaştaki futbolcuları kaçırmak suretiyle, kulüp menfaatleri 
doğrultusunda hareket ettiklerini farz ve kabul etmişler, ülke futbolunun mevcut şartları dâhilinde rasyonel 
karar verme bakımından en uygun davranışı sergiledikleri kanaatini taşımışlardır. Haftalara yayılmış bir yayın 
olma yönüyle çizgi dizilerin, okuyucu ilgisini canlı tutabilmeleri için asli konularının dışında tali konu, anlatım 
veya unsurlara da ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle Arabacıoğlu ve Aral, kaleme almış oldukları çizgi 
dizilerinde futbolcu kaçırma olayının yanı sıra futbolcunun şike yapmaya zorlanması, kişisel haklarının ihlal 
edilerek zorla alıkonması, kadınlar aracılığıyla ahlak dışı teklifler yaptırılması, içkili mekânlarda içki içirilerek 
maç performanslarının düşürülmeye çalışılması, kişisel verilerinin etik olmayan amaçlar doğrultusunda 
kullanılması gibi konuları da işlemişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Futbolcu Kaçırma, Mizah, Karikatür, Bülent Arabacıoğlu, Oğuz Aral



153
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Öz: Giriş: Sporcular, küçük yaşlardan itibaren sahip oldukları yeteneğe uygun branşta kendilerini yetiştirme 
gayretine girmektedirler. Sportif anlamdaki başarı amacıyla yürüttükleri yoğun çalışma temposu nedeniyle 
özellikle profesyonel sporcular, bireysel gelişimleri, akademik eğitimleri veya entelektüel birikimleri 
bakımından ideal anlamda arzu edilen düzeyin gerisinde kalabilmektedirler. Özellikle son yıllarda, altyapı 
ve kurumsallık bakımından gelişmiş spor kulüpleri, sporcularını küçük yaşlardan itibaren bütün yaşamsal 
alanlarda yetişmiş birer birey haline getirmeye gayret etmektedirler. Oysa sporcuların hukuki ve özlük 
haklarının henüz tam olarak işletilemediği geçmiş yıllarda, sporcuların aleyhine olacak pek çok olumsuzluklar 
yaşanmıştır. 1970 ile 1980’li yıllarda Türkiye’deki sporcular, özellikle de büyük bütçeleriyle ve profesyonel 
olması yönüyle ön plana çıkan futbol branşındaki sporcular, söz konusu hukuk ihlalleri ile çok daha fazla 
karşılaşmak durumunda kalmışlardır. Hak ihlaline uğrayan sporcu açısından bakıldığında çok olumsuz bir tablo 
olarak beliren bu olaylar, ülke medyasında geniş yankı uyandırmış, toplum nezdinde de yakın bir ilgiyle takip 
edilmiştir. Bu ilgi, sadece yazılı basın ile sınırlı kalmamış, filmlere de konu olacak bir kapsam oluşturmuştur. 
Nejat Uygur, Aydemir Akbaş ve Kemal Sunal gibi sinema sanatçılarının başrolünü oynadıkları farklı filmlerde, 
futbolcuların maruz kaldıkları bu konular işlenmiştir. Sporcuların yaşadıkları hak ihlallerini ele almak gibi 
spesifik bir amaçla sahnelenmemiş olmamalarına karşın söz konusu temayı işleyen filmler, içerik incelemesine 
tabi tutulduklarında anlamlı birtakım verileri ortaya koyabilmektedirler. Dolayısıyla bu çalışma, söz konusu 
verileri, spor bilimleri açısından belirlemeye ve tartışmaya sunmaya yönelik olacak biçimde tasarlanmıştır. 
Amaç: Bu çalışmada, Türk sinema filmleri içinde sporcu yaşamını ele alan filmeler incelenmiş olup, 
sporcuların (popüler olması nedeniyle daha çok futbolcuların) yaşamış oldukları hak ihlallerinin belirlenerek 
spor bilimleri ve spor hukuku yönleriyle ele alınması amaçlanmıştır. Kapsam: İnceleme, Türk sinema tarihinde 
üretilmiş bulunan (çoğunlukla komedi filmlerine konu edilen) ve sporcu yaşamlarını işleyen filmler özelinde 
gerçekleştirilmiştir. Sınırlılıklar: İnceleme, Türk sinemasında sporcu yaşamını içeren ve daha çok sporculuk 
yaşamının olumsuz (hukuk ve aynı zamanda etik ihlallerini gündeme getiren) yönlerini ön plana çıkaran filmler 
ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi benimsenmiş olup, keşfedici bir inceleme 
gerçekleştirilmiştir. Arşiv veya doküman gibi materyalin araştırılmasına yönelik benzer türden çalışmalarda da 
olduğu üzere bu çalışmada da, ele alınan materyalin içeriğinin incelenmesi tekniği kullanılmıştır. Bulgular: 
İncelemeye konu edilen sinema filmlerindeki sporcu karakterleri, kendilerini, hizmet ettikleri spor kulübüne 



154

resmi olarak bağlayan mukavelelerini bireysel haklarını güvence altına alma konusunda yeterince tatmin edici 
bulmamaktadırlar. Bu nedenle sporcular, kişisel anlamda alternatif yollar arama gayretleri sürecinde isteyerek 
veya istemeyerek de olsa kendilerini mafyatik ilişkilerin içinde bulabilmektedirler. Sporcuların, aracılar ile 
komisyona dayalı ilişkiler kurarak haksız kazanç sağlama ve illegal yollardan transfer çalışmalarını yürütmeye 
çalışmaları konusu, sporcuların yüzleştikleri benzer türden bir diğer olumsuzluk olarak ortaya çıkmaktadır. 
Sporcuların kaçırılarak veya alıkonularak bireysel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılması, incelenen 
filmlerde işlenen benzer temalardan bir başkasını oluşturmaktadır. Buna karşın; sporcunun, kulüp mensubiyeti 
değiştikçe, söylemlerinin de değişmesi, bu sporu takip eden taraftar bakımından güvensiz bir anlayışın ortaya 
çıkmasına kaynaklık etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bu inceleme sürecinde belirlenen ve filmlerin konusu 
içinde işlenen ilave hususlar şunlar olmuştur: Sporcu performansını olumsuz etkileyen yaşam biçimi olarak 
gece yaşamı ve alkol kullanımı, spor etiği ile bağdaşmayan şike olaylarına karışma, antrenmanları aksatma, 
fair-play’a aykırı davranışlar sergileme, maddi çıkarlarını ön planda tutarak amatörlük ruhuna aykırı davranma. 
Sonuç: Olgulardan yargılara doğru bir gidiş benimsendiğinde bu çalışma sonucunda ortaya çıkan genel yargı, 
sporcu haklarının hukuki anlamda henüz tam olarak meşruiyet kazanmadığı geçmiş yıllarda sporcuların 
maruz kaldıkları birçok hak ihlali yaşanmıştır. Bu tür olayların yaşandığı dönemlerde kulüp yönetimleri, 
yanlış bir algı olarak söz konusu olayları kulüp menfaatleri açısından olumlu ve gerekli olarak görmüşlerdir. 
Hukuki altyapıdan yoksun olunması nedeniyle de denetim mekanizmalarının işletilemediği anlaşılmaktadır. 
Günümüzde hem kulüplerin hem de futbolcuların haklarını korumaya yönelik düzenlemelerin ve bu 
düzenlemelerin takibini yapan ulusal ve uluslararası örgütlerin olması, bu tür olayların daha az yaşanmasına 
olanak sağlamıştır. Bu gelişmeler, futbol kulüpleri tarafından yürütülen finansal etkinliklerin denetlenmesi 
gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Yine bu gelişmeler, sporcu haklarının ihlal edilmesi gibi olumsuzlukları 
olayları tamamen ortadan kaldırmasa da birtakım biçim değişiklikleriyle yeniden gündeme getirebilmektedir. 
Zira 1970 ile 1980’li yıllardaki kadar sıklıkla yaşanmamasına karşın, yakın geçmişte de benzer sayılabilecek 
türden olaylar yaşanmış fakat sporcular, çoğunlukla yaşadıkları olayları yargı süreçlerine taşımaktan uzak 
kalmayı tercih etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Sporcu Hakları, Spor Hukuku, Türk Sineması
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Öz: Giriş: Çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini inceleyen çevresel psikoloji literatüründe çevre 
ve insan oldukça önemli rol oynamaktadır. İnsan davranışları, belirli fiziksel ve sosyal çevrelerde, onların 
ihtiyaç ve gereksinimleri paralelinde oluşmaktadır. Bu nedenle özellikle günümüz kentsel açık mekanları 
tasarlanırken, insan – çevre etkileşimi göz önünde bulundurulmalıdır. İnsanlar ihtiyaç ve gereksinimlerini 
karşılayan, kendisinde memnuniyet duygusu oluşturan belirli fiziksel ve sosyal çevrelere yönlenmektedir. 
Özellikle sürekli değişen dünyada, nüfusun, yapılaşmanın ve en önemlisi mobilitenin artmasıyla beraber 
ihtiyaçların da farklılaşması, insanların açık mekanlarla kurduğu etkileşimin zayıflamasına neden olmaktadır. 
Bu durumda kentlerimizde giderek azalan açık mekanlar, gelip geçilen, kullanım ve deneyimin oluşmadığı, 
etkileşimin kurulmadığı, çabuk tüketilen konumlara dönüşmektedir. Özellikle kentsel açık yeşil mekanların 
sunduğu fiziksel ve sosyal özelliklerin başarısı, kullanıcı memnuniyeti oluşturma açısından oldukça önemlidir. 
Memnuniyet düzeyinde mekanla kurulan ilişkiler, kişinin sosyal yaşamı ve özellikle çevreyi iyileştirme yönünde 
ciddi yararlar sağlamaktadır. Bu nedenle kullanıcıda memnuniyet duygusu ve çevre yanlısı davranış eğilimi 
oluşturan kentsel açık mekanlar oldukça önem kazanmaktadır. Amaç: Bu nedenle bu çalışma kentsel açık 
mekanlarda kullanıcı memnuniyeti ve çevre yanlısı davranış eğilimi oluşturan fiziksel ve sosyal özelliklerin 
neler olduğunu ortaya koymayı amaçlamıştır. Kapsam: Araştırma, Trabzon ili kent merkezinde mesire alanı 
olarak kullanılan yüzüncü yıl parkında gerçekleştirilmiştir. Kullanıcıların mekanın çevresel özelliklerini 
değerlendirmelerine yönelik memnuniyet ve çevre yanlısı davranış eğilimlerini ortaya koymak amacıyla 
Haziran ve Ekim ayları arasında toplamda 140 katılımcı ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Sınırlılıklar: 
Araştırma, uzun yıllardır kent merkezinde mesire alanı olarak kullanımına devam edilen, kullanıcıların 
rahatlıkla ulaşabileceği bir konum olması ve kent merkezinde alternatif bir alanın olmaması nedeniyle 
sadece yüzüncü yıl parkı kullanıcıları ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmanın amaçları doğrultusunda, 
konuyla ilgili literatür taranarak oluşturulan veri toplama aracı üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde kullanıcıların demografik ve mekan kullanım özelliklerine, ikinci bölümde çevresel özelliklere, 
üçüncü bölümde memnuniyet düzeylerine ve son bölümde çevre yanlısı davranış eğilimlerine ilişkin verilerin 
toplanması amaçlanmıştır. Veri toplama aracının ikinci bölümü, çevresel özelliklerin değerlendirilmesini 
içeren ölçekte 5’li Likert tipi ölçek uygulanmış ve ölçek 24 maddeden oluşmaktadır. Üçüncü bölümde 
kullanıcı memnuniyetinin değerlendirilmesini içeren ölçekte 5’li likert tipi ölçek uygulanmış ve  ölçek 3 
maddeden oluşmaktadır. Son bölümde de aynı şekilde 5’li Liker tipi ölçek uygulanmış ve ölçek 11 maddeden 
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oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 24 istatistik programıy ile analiz edilmiş ve geçerli 
güvenirlik ve geçerlilik sağlanmıştır. Yüzüncü Yıl parkı kullanıcılarından elde edilen verilere faktör analizleri 
uygulanmıştır. Elde edilen çevresel değerlendirmelere yönelik faktörlerin, kullanıcı memnuniyeti ve çevre 
yanlısı davranış eğilimi arasındaki ilişkiler, korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri ile açıklanmıştır. 
Bulgular: Katılımcıların çoğunun 36-45 yaş aralığında olduğu, bu mekana ayda bir geldikleri ve 2-3 saat 
zaman geçirdikleri ortaya koyulmuştur. Katılımcıların mekandaki memnuniyet duygularını oluşturan en 
önemli çevresel faktörün sosyalleşme faktörü olduğu ortaya koyulmuştur. Aynı şekilde çevre yanlısı davranış 
eğilimini oluşturan en önemli çevresel faktörün de sosyalleşmeye olanak sağlayan çevresel özelliklerin olduğu 
ortaya koyulmuştur. Elde edilen veriler, çevresel özellikler ile kullanıcı memnuniyeti ve çevre yanlısı davranış 
eğilimi arasında pozitif ve anlamlı ilişkilerin olduğunu göstermiştir. Sonuç: Çalışma sonucunda, katılımcılara 
ait demografik özelliklerin, memnuniyet ve çevre yanlısı davranış eğilimi ile ilişkili olmadığı bulunmuştur. 
Katılımcıların çevresel özellikleri başarılı bulmaları kullanıcılarda memnuniyet duygusu ve çevre yanlısı 
davranış eğilimlerini etkilediği ortaya koyulmuştur. Özellikle bu çevresel özelliklerden sosyalleşme olanağı 
ve aktivite olanakları faktörleri kullanıcı memnuniyeti ve çevre yanlısı davranış eğilimini açıklayan en etkili 
faktörler olduğu ortaya koyulmuştur. Çevresel özellikler, kullanıcı memnuniyeti ve çevre yanlısı davranış 
eğilimi arasındaki ilişkiyi açıklayan bu çalışma, özellikle çevreyi korumakla görevli planlayıcılar, yöneticiler 
ve kullanıcılar açısından oldukça önemlidir. Ayrıca bu konumların süreklilik gösterebilmesi için, insanların 
kararlarını hangi faktörlerini etkilediğini ortaya koyan bu çalışma bu boyutuyla gelecekte yapılacak çalışmalar 
için yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Çevresel Özellikler, Memnuniyet, Çevre Yanlısı Davranış Eğilimi
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Öz: Giriş: Peyzaj mimarlığı meslek disiplininde, toplumu oluşturan bireylerin ihtiyaç ve gereksinimlerini 
karşılayacak, yaşanabilir mekânsal organizasyonlar oluşturmak öncelikli hedeflerdendir. Mimarlık literatüründe 
mekan, insanı belirli ölçüde çevreden ayıran boşluk olarak ifade edilmektedir. Gür (1996) mekanı; bizi 
saran boşluğun üç boyutlu anlatımı olarak ifade etmektedir. Yer ise, boşluk olarak ifade edilen mekanın, 
insan faktörü ile anlam kazanması sonucu oluşmaktadır. Bu nedenle açık mekanlarda mekan organizasyonu 
oluştururken, insan faktörü öncelikli olarak düşünülmelidir. İhtiyaçlar kapsamında tasarlanan mekan, ancak 
içinde tasarlanan donatı elemanlarının mekânsal organizasyonun bir parçası olarak düşünülmesiyle yere 
dönüşmektedir. Bir diğer ifadeyle açık mekanları tanımlı hale getiren, içinde yaşantı ve deneyim oluşturan en 
önemli tasarım elemanlarından biri donatı elemanlarıdır. Açık mekan organizasyonu bu boyutuyla, insanların 
bir araya gelmesinde, birbirleriyle etkileşim içerisine girmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Böylece, sosyal 
alanın kullanıcısı olan insanlar, açık mekanlarda rastgele bir arada bulunmanın ötesinde, toplumsal kimliklerini 
oluşturan sosyalleşme duygusunu geliştirir. Tüm bu tanımlar, iyi tanımlanmış mekanların, topluluğun 
inşasında önemli bir aktör olduğunu belirtmektedir. Amaç: Bu bağlamda kentsel açık mekanların ana işlevinin 
topluluk duygusu oluşturmak olduğu düşünülürse, insanların birbirleriyle etkileşimine olanak sağlayan donatı 
elemanlarının nasıl olması gerektiği bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Kapsam: Yapılan bu araştırma, 
Trabzon ili kent merkezinden ve dünyadan mekânsal organizasyon içerisinde donatı tasarımı örneklerini 
kapsamaktadır. Sınırlılıklar: Açık mekan donatı kapsamının oldukça geniş oluşu nedeniyle, bu çalışma donatı 
tasarımı kapsamında oturma donatıları ve işlevleri kapsamında sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmanın 
amacı doğrultusunda, oturma donatıları ve işlevlerini açıklamak için literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra, 
açık mekânlarda oturma donatılarının sunduğu bu işlevler, örnekler üzerinden açıklanmıştır. Araştırmada ana 
materyal, Trabzon ili kent merkezinde ve dünyada peyzaj mimarlığı çalışmalarında aktivite mekânları ve bu 
mekânlardaki oturma donatılarıdır. Bulgular: Literatür taraması kapsamında, kentsel açık mekânlarda oturma 
donatıları, banklar, sandalyeler, grup oturma elemanları, oturma basamakları gibi oturma donatıları kapsamında 
incelenmiştir. Bu oturma donatıları, bulunduğu mekânsal organizasyonun içerisinde değerlendirildiğinde, 
birçok konumda oturma donatısında ergonomik özelliklere dikkat edilmediği, tek tip kullanımları oluşturduğu 
sonucuna varılırken, bazı konumlarda da gerek ölçüleri, gerek nitelikleri, gerekse de işlevleri açısından daha 
nitelikli olduğu görülmüştür.  Sonuç: Açık mekânlarda, insan ihtiyaçlarına karşılık verebilen, istekleri ile 
uyum içerisinde olan ve mekânsal organizasyonun bir parçası olan oturma donatıları kullanım ve deneyim 
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oluşturarak, sosyalleşmeye olanak sağlamaktadır. Bu tip oturma donatıları, “yakınlaştırıcı” görev üstlenmekte, 
kullanıcıların birbirleriyle etkileşimini arttırmaktadır. Ana işlevi toplum olma duygusu oluşturmak olan 
kentsel açık mekânlarda, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayamayan, kullanıcı ile uyumu yakalayamayan 
ve mekânsal organizasyondan kopuk oturma donatıları ise “uzaklaştırıcı” duruma gelmektedir. Kentsel açık 
mekânların başarı kriterlerini sağlaması için gerekli öğelerden biri de, iyi oturma alanlarının oluşturulmasıdır. 
Kentsel açık mekânların sunduğu çevresel özelliklerin başarısını ortaya koymayı amaçlayan çalışmaların 
ortak bulguları, yalnızca işlevsel olarak oturulabilir donatılar, o mekândaki kullanıcıların bir süre sonra, o 
mekândan ayrılacağını belirtmişlerdir. Bu yalnızca mekânda kısa süreli kullanımın oluştuğu anlamına gelmez, 
aynı zamanda gerçekleşecek olan etkinliklerin de kısıtlanması anlamına gelmektedir. Açık mekânlarda, 
kullanıcının mekân algısının güçlendirilmesinde, mekânsal organizasyon, etkinlik alanlarının yerleşimi ve 
bunlar arasındaki etkileşimi oluşturmak amacıyla, oturma donatılarının konumu, görülebilirliği ve yönelimleri 
oldukça önemlidir. Bu nedenle oturma donatılarının sosyal etkileşime olanak sağlaması, çevrede var olup biten 
hareketleri ve insan davranışlarını gören, güven duygusu oluşturacak şekilde konumlandırılan, ergonomik 
olarak uygun ve mekânsal organizasyonun bir parçası konumunda olan oturma donatılarını tercih ettikleri 
görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Açık Mekan, Oturma Donatısı, Sosyalleşme
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Öz: Giriş: Küreselleşmenin sağlık hizmetlerindeki boyutu medikal turizm olarak ifade edilmektedir. Medikal 
turizm, insanların yaşadıkları yerden başka bir ülkeye sağlık hizmeti almak amacıyla seyahatleri şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Medikal turizm yeni bir kavram olmamakla birlikte, son yıllarda küresel anlamda artış 
göstermektedir. Önceleri daha çok az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke vatandaşlarının daha ileri tedavi için 
yurt dışında tedavi arayışı şeklinde ortaya çıkan medikal turizm, bu akış devam etmekle birlikte daha değişik 
sebeplerle tersi yönünde de ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülke vatandaşlarının medikal turizmi tercih etmesinde 
etkili olan motivasyon; sağlık hizmetlerinin artan maliyeti, sigortasız kişilerin bulunması, sigorta kapsamı 
dışında kalan tedavilerin olması, bazı ülkelerde uzun bekleme listelerinin bulunması, etik ve yasal sebeplerle 
bazı tedavilerin bazı ülkelerde yapılamaması, estetik ya da bağımlılık gibi tedavilerin mahremiyet içerisinde 
yapılmasının istenmesi gibi sebepler sayılabilir. Bunun yanında özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan 
ülkelerde bazı tedavilerin yapılamıyor olması ya da daha kaliteli sağlık hizmeti alma beklentisi gibi sebepler 
medikal turizmi desteklemektedir. Medikal turizm kavramı ve bu kapsamda seyahat eden kişi sayısı tam olarak 
ifade edilememektedir. Çok sayıda ulusal ya da uluslararası yayında ele alınmasına rağmen, neden bazı kişilerin 
denizaşırı ülkelerden tedavi talep ederken, bazılarının bu alternatifi kullanmadıkları tam olarak anlaşılamamıştır. 
Amaç: Bu çalışma medikal turizm kapsamında yapılmış olan akademik çalışmaların genel olarak incelenmesi 
amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Çalışmanın kapsamını PubMed, Google Scholar, Emerald ve ScienceDirect 
veri tabanlarından 2007-2017 yılları arasında “medical tourism” anahtar kelimeleriyle yapılan arama sonuçları 
arasında, başlığında “medical tourism” ifadeleri yer alan 120 makale oluşturmaktadır.  Sınırlıklar: Çalışma; 
PubMed, Google Scholar, Emerald ve ScienceDirect veri tabanlarından 2007-2017 yılları arasında “medical 
tourism” anahtar kelimeleriyle yapılan arama sonuçları içerisinden başlığında “medical tourism” ifadesi yer 
alan makalelerle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Literatür taraması ile ulaşılan makaleler derlenerek “Ms. Excel 
Özet Tablolar” ile analiz edilmiştir. Bulgular: Yapılan çalışmaların ülkeleri incelendiğinde; Kanada, ABD ve 
Birleşik Krallık yazarları, 1. ülke yazarlarının, % 53’ünü, 2. ülke yazarlarının, % 55’ini, 3. ülke yazarlarının, 
% 57’sini oluşturmaktadır. Tüm yazar sayıları incelendiğinde Kanada % 25, ABD % 22 ve Birleşik Krallık 
% 8’ini oluşturmaktadır. Çalışmaların % 98’i PubMed ve Google Scholar veri tabanlarından elde edilmiştir. 
Yapılan çalışmalarda analiz yöntemi olarak; % 29 literatür taraması, % 25 derleme, % 35 birincil veriler (anket, 
odak grup görüşmesi gibi) kullanılmıştır. Yapılan çalışmaların % 70’i 2013 yılından sonra yapılmıştır. Elde 
edilen makaleler toplam 82 ayrı dergide yayınlanmıştır. Yapılan 120 çalışmanın; 16’sı medikal turizmin etik 
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boyutunu, 16’sı medikal turizmin gelişimini, 14’ü medikal turizm politikalarını, 10’u medikal turizmin küresel 
sağlık boyutunu, 9’u medikal turizmde ülke tercihi ve karar sürecini, 7’si medikal turizm model  önerisini, 
7’si medikal turizmin pazarlanması boyutunu incelemiştir. Yapılan çalışmalarda en çok kullanılan 20 anahtar 
kelime incelendiğinde “medical tourism” kavramı % 38 ile en çok kullanılan anahtar kelimedir. Sonrasında 
sırasıyla; Sağlık Sistemleri, Küreselleşme/Sağlık Sistemlerinin Küreselleşmesi/Küresel Sağlık Eşitliği/
Küresel Adalet, Kalitatif Metot/Analizler, Maliyet Analizi, Medikal Seyahat, Kozmetik/Estetik Cerrahi 
takip etmektedir. Sonuç: Kişilerin medikal turizm amacıyla yaptıkları seyahatlerde genel olarak; maliyetler 
arasındaki farklılıklar ve hizmet kalitesi, etkili ve belirleyici olmaktadır.  Uzun bekleme süreleri ve yüksek 
tedavi maliyetleri nedeniyle kişiler; kaliteli, kolay erişilebilir ve daha uygun maliyetlerle tedavi olanakları 
sağlayan medikal turizmi tercih etmektedirler. Medikal turizm olgusu sağladığı olanakların yanında, ülke sağlık 
sistemlerinde eşitsizliklere yol açması ve bazı etik hususlar yönünden tartışılmaktadır. Literatür çoğunlukla 
medikal turizmin etik boyutu üzerine odaklanmıştır. Bununla birlikte medikal turizmin gelişimini ve ülkelerin 
politikalarını inceleyen makale sayısı da oldukça fazladır. Medikal turizm modeli geliştirilmesi kapsamında 
yapılan çalışmalarda, tüm paydaşların katkısının alınması olmazsa olmaz bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. 
Medikal turizmde ön plana çıkan tedaviler; sigortaların kapsamı dışında kalan estetik, göz ve diş tedavileri 
olarak sayılabilir. Ayrıca maliyet ya da bekleme süreleri gibi sebeplerle; koroner bypass, organ nakli ve eklem 
protezleri gibi büyük cerrahi operasyonlar için de medikal turizm tercih edilmektedir. Ayrıca hastaların medikal 
turizm sonrası yaşadığı komplikasyonları, sağlık sorunlarını ve bunun sonucu oluşan maliyetleri de vurgulayan 
çalışmalar bulunmaktadır. İncelenen çalışmaların çoğunluğu medikal turizmde hasta gönderen ve kabul eden 
ülkelerde yapılmıştır.  Çalışmalar son yıllarda artış gösteriyor olsa da daha ileri araştırmalara duyulan ihtiyaç 
açıkça ortadadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Yönetimi, Medikal Turizm, Literatür Taraması
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Öz: Giriş: Sağlık hizmetleri tarih boyunca insanlık için en önemli sektörler arasında yer almıştır. Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) ülkelere ait makro düzeyli sağlık göstergelerinin elde edilmesinde en önemli ve güvenilir 
kaynaklardan biridir. Ülkelerin sağlık performansı, çeşitli göstergelerle hesaplanabilir ve ölçülebilir. Genel 
performans göstergelerinin başında kapasite kullanım oranı gelmektedir. Sağlık sektöründe kapasite;  hastanenin 
yatak sayısı, personel sayısı ve teknolojik düzeyi gibi birçok değişkenle tanımlanmakla birlikte en yaygın 
kullanılan ölçü birimi yatak sayısıdır. Sağlık istihdamı da önemli performans göstergelerinden biridir. DSÖ 
yayımladığı insan gücü istatistiklerinde sağlık insan gücünü 29 başlık altında toplamıştır. Bu listede hekimler 
ve hemşireler önemli yer tutmaktadır. Sağlık insan gücü planlaması, doğru yerde, doğru zamanda, doğru 
beceride ve doğru sayıda insanı bulundurmak şeklinde ifade edilebilir. Planlama yapılırken insan gücü nüfus 
oranı yöntemi en çok kullanılan yöntemdir. Yatak kapasitesi ve personel sayısı ile birlikte; teknoloji düzeyi de 
sağlıkta önemli bir performans göstergesidir. Sağlık teknolojisi; sağlık sistemi ve hastaların yaşamları üzerinde, 
sosyal ve etik ilkelerin karşılanmasını, klinik etkinliği ve/veya maliyet-etkililiği sağlamaktadır. Bu çalışmada bu 
göstergelerden insan kaynakları, fiziksel imkânlar ve donanım/cihaz kapasitesini temsilen “1.000 kişiye düşen 
doktor sayısı”, “1.000 kişiye düşen hemşire sayısı”, “1.000 kişiye düşen hastane yatağı sayısı”, “1.000.000 
kişiye düşen MR cihaz sayısı” ve “1.000.000 kişiye düşen BT cihaz sayısı” değişkenleri incelenmiştir. Amaç: 
Çalışmanın amacı; “1.000 kişiye düşen doktor sayısı”, “1.000 kişiye düşen hemşire sayısı”, “1.000 kişiye 
düşen hastane yatağı sayısı”, “1.000.000 kişiye düşen MR cihaz sayısı” ve “1.000.000 kişiye düşen BT cihaz 
sayısı” değişkenleri kullanılarak OECD ülkelerinin sağlık kapasitelerinin karşılaştırılmasıdır.  Kapsam: 2015 
yılına ait ilgili beş sağlık kapasitesi göstergesi ile OECD ülkeleri arasında sıralama ve karşılaştırma yapılmıştır. 
Sınırlıklar: Bu çalışmada eksik verileri bulunan Norveç ve Danimarka sıralama harici tutulmuştur. Yöntem: 
TOPSIS yöntemi, anlaşılması ve sonuçlarının yorumlanmasının kolay olduğu karmaşık algoritmalar içermeyen 
oldukça basit bir yöntemdir. TOPSIS yöntemi ile sıralama yapılırken ön sıralarda yer alabilecek bir alternatifin 
ideal çözüme yakın olması ve ideal olmayan çözüme (negatif ideal) de uzak olması beklenir. TOPSIS yöntemi 
ile kriterler dikkate alınarak alternatiflerin sıralaması yapılmaktadır. Karar matrisinin oluşturulması ile süreç 
başlar. Ardından birimlerinden arındırılmak için kriterlere normalizasyon işlemi uygulanır. Karar verici 
açısından kriterler farklı ağırlık değerlerine sahip ise bu ağırlıklandırma işlemi uygulanarak ağırlıklandırılmış 
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normalize matris elde edilir. Sonra ideal çözüme ve negatif ideal çözüme olan uzaklıklar hesaplanır. Son 
aşamada TOPSIS skorları hesaplanarak sıralamaya ulaşılır. Bu çalışmada ele alınan beş kriterin ağırlık 
değerlerinin eşit olduğu varsayılmıştır. Bu çalışmada eksik verileri bulunan Norveç ve Danimarka dışındaki 
OECD ülkelerinin konumunu belirlemek için Çok Boyutlu Ölçeklendirme (MDS) kullanılmış ve çok kriterli 
karar verme tekniklerinden biri olan TOPSIS yöntemi ile de ülkelerin beş makro sağlık göstergesi kullanılarak 
net performans sıralamaları hesaplanmıştır. MDS, nesneler arasındaki ilişkilerin bilinmediği ancak aralarındaki 
uzaklıkların hesaplanabileceği durumlarda aralarındaki mesafeleri kullanarak nesneler arasındaki ilişkileri 
ortaya koyan istatistiksel bir yöntemdir. Bulgular: Beş değişken ele alınarak sıralama yapıldığında Japonya en 
iyi performansa sahip Ülke olarak görülmektedir. Japonya’yı sırasıyla; Almanya, Güney Kore, ABD ve İsviçre 
takip etmektedir. Son beş sırada ise, sondan başa doğru sırasıyla; Meksika, Şili, Türkiye, İsrail ve Birleşik 
Krallık (UK) bulunmaktadır. 2015 yılına ait MDS analizi sonucunda, ülkeler ilgili beş değişken açısından iki 
boyutlu düzlemde konumlandırılmıştır. Analiz sonucunda Türkiye, Şili, Meksika, Birleşik Krallık ve Kanada 
birbirine göreceli olarak yakın konumlanarak TOPSIS’den elde edilen sıralamayı desteklemektedir. Japonya, 
Yunanistan ve Güney Kore ise konum olarak diğer ülkelerden farklı bölgelerde yer almıştır. Değişkenler 
arasında MDS yapıldığında ise MR cihazı sayıları ile BT cihazı sayıları değişkenleri yakın konum almıştır. 
Yani ülkeler bazında bu iki değişkenin dağılımları benzerlik göstermektedir. Sonuç: Bu çalışmada; sağlık 
seviyesinin yükseltilmesi konusunda en fazla kazanımı sağlayan ülkenin Japonya olduğu görülmektedir. 
Japonya özellikle kullandığı teknolojiyi kendisi üretmesi nedeniyle seçilen sağlık göstergelerinde üst sıralarda 
yer almaktadır.   Sağlık insan gücü kapasitesi ve hastanede kalış günü açısından Türkiye; OECD ortalamasının 
altında kalmaktadır. Ancak MR çekim sayısında OECD ülkeleri arasında en baştadır. Dünya nüfusundaki 
artış ve yaşlanma eğilimi göz önüne alındığında; yatak kapasitesi, teknolojik durum ve  personel açısından 
güçlendirme sağlık sektöründe önemli düzeyde performans artışını sağlayacaktır. Ülkeler, sağlık sistemlerini 
iyileştirirken kendi modellerini geliştirmenin yanı sıra, iyi sağlık sistemi modellerinin olumlu yanlarından da 
yararlanabilir. Sağlık sistemlerinde sağladıkları başarı ile ön plana çıkan ülkelerin modellerinden ve onların 
deneyimlerinden yararlanmak fayda sağlayabilir.

 Anahtar Kelimeler: OECD ülkeleri, sağlık hizmetleri, insan gücü, MR, BT, TOPSIS, Çok Boyutlu Ölçekleme
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Öz: Giriş: Ülkemizde üniversite yılları ergenlikte başlayan ve birçok alanda devam eden değişimlerle 
birlikte, gençlerin benliğini ve kimliğini oluşturmaya, mesleki kimliğini kazanmaya, psikososyal stres 
faktörleriyle başa çıkmaya çalıştığı, yükseköğretim yaşamının getirdiği problemlerle birlikte belirsizliklerin ve 
karmaşanında yaşandığı bir dönemdir. Gençler bu dönemde tüm yaşamlarını yeniden düzenlemek, yetişkinliğe 
hazırlanmak ve gelecekleriyle ilgili konularda kritik kararlar almak zorundadırlar. Bu dönemde ortaya çıkan 
psikolojik belirtiler gençlerin uyum ve başa çıkma süreçlerini güçleştirirken sağlıklı bir yetişkin olmalarını 
engelleyebilmektedir. Gençlerin gelişimin erken dönemlerinden itibaren oluşturdukları olumsuz düşünce ve 
inançlarının kendilerine, diğerlerine ve dünyaya ilişkin bakış açılarını belirlediği; bu olumsuz düşünce ve 
inançlarla ilgili ortaya çıkan otomatik düşüncelerinde psikolojik uyum ve gelişim açısından son derece etkili 
bir faktör olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle Yükseköğretim dönemindeki gençlerin psikososyal ihtiyaçlarına 
ve ruhsal problemlerine odaklanılması ve ihtiyaç duyan öğrencilere psikolojik yardım olanaklarının sağlanması 
gerekmektedir. Ülkemizde Yükseköğretimde öğrencilere yönelik psikolojik yardım ve destek çalışmalarının 
yeterli olmadığı, bu dönemde öğrencilerin birçok alanda problem yaşadığı ve psikolojik belirtiler açısından bu 
dönemin oldukça kritik bir dönem olduğu sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada üniversite 
öğrencilerinin ruhsal problemlerine vurgu yapılarak elde edilen sonuçların önleme ve müdahale çalışmalarına 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Amaç:  Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin psikolojik 
belirtileri ile otomatik düşünceleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Kapsam: Araştırmanın evrenini MAKÜ 
Eğitim Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Katılımcıları 2017-2018 Eğitim ve Öğretim döneminde MAKÜ 
Eğitim Fakültesinin farklı lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerden basit tesadüfi örnekleme 
yoluyla belirlenen 198 gönüllü 1. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları 
kadın 110 (%55.56) ve erkek 88 (%44.44), bölümlere göre dağılımları ise Sınıf Öğretmenliği 40, Okul Öncesi 
Öğretmenliği 35, Matematik Öğretmenliği 28, İngilizce Öğretmenliği 36, Türkçe Öğretmenliği 30 ve Müzik 
Öğretmenliği 30 öğrenci şeklindedir. Araştırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki Lisans 
programlarına devam eden ve bu çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilerle sınırlıdır. Yöntem: Tarama 
modelinde planlamış olan bu çalışma değişkenler arası ilişkinin varlığını, varsa bu ilişkinin hangi yönde olduğunu 
ortaya koymaya dönüktür. Araştırmada üniversite öğrencilerinin psikolojik belirtileri Kısa Semptom Envanteri 
ile belirlenmiştir. Envanter psikolojik belirtileri depresyon, anksiyete, somatizasyon, olumsuz benlik algısı 
ve düşmanlık olmak üzere 5 alt boyutta değerlendirmekte ve psikolojik belirtileri tarama amaçlı öz bildirime 
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dayalı olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerin olumsuz otomatik düşünceleri ise Otomatik Düşünceler Ölçeği 
ile belirlenmiş, katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için ise araştırmacı tarafından geliştirilen 
Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizleri betimleyici istatistikler, Pearson Momentler 
Çarpımı Korelasyon Katsayısı ve Aşamalı Regresyon Analizi ile yapılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda, 
üniversite öğrencilerinin olumsuz otomatik düşünceleri ile psikolojik belirtileri arasında anlamlı düzeyde ilişki 
olduğu, üniversite öğrencilerinin olumsuz otomatik düşüncelerinin depresyonu (%27), anksiyeteyi (%29), 
somatizasyonu (%.05), olumsuz benlik algısını (%38) ve düşmanlık alt boyutunu (%15) varyans yüzdesiyle 
açıkladığı belirlenmiştir. Olumsuz otomatik düşünceler psikolojik belirtileri toplamda (%34) varyans 
yüzdesiyle yordadığı belirlenmiştir. Sonuç: Araştırmada elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, 
üniversite öğrencilerinin olumsuz otomatik düşüncelerinin psikolojik belirtileri anlamlı düzeyde yordadığı, 
olumsuz otomatik düşünceler arttıkça psikolojik belirtilerinde arttığı belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin 
yaşadıkları psikolojik belirtilerin nedenlerinin incelenmesi, etkili bir müdahale süreci planlanması için olumsuz 
otomatik düşüncelerinin azaltılmasına yönelik önleme ve müdahale programlarının uygulanması önemli bir 
ihtiyaç olarak görünmektedir. Üniversitelerde oluşturulacak Psikolojik Danışma Merkezleri ile öğrencilerin 
psikolojik belirtilerinin yaygınlığı belirlenerek belirti düzeyi yüksek öğrencilere yönelik psikolojik yardım 
çalışmaları yapılması yararlı olacaktır. Ayrıca ciddi düzeyde psikolojik belirtileri olan öğrencilere psikolojik 
tedavi sağlanması ve üniversite sonrası yaşama ilişkin uyum becerileri kazandırılması gerekli görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Olumsuz Otomatik Düşünceler, Psikolojik Belirtiler, Önleme ve 
Müdahale
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Firdevs SAVİ ÇAKAR1, Muhammet ŞAHBAZ2, G. Aysu AKYÜZ3, Esra YAVUZ4, Şükran TAŞKIN5

1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Burdur / Türkiye

2MEB Isparta / Türkiye

3MEB Isparta / Türkiye

 4MEB Isparta / Türkiye

5ASPİM, Burdur / Türkiye

firdevssavi@hotmail.com

ID: 121 K: 86

Öz: Giriş: Ortaokul dönemi gelişimde ön-ergenlik dönemine denk gelirken, bu süreçte yaşanan değişimlerin 
doğası ile uyum ve başa çıkma becerilerinin bu dönemde yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak duygusal ve 
davranış sorunlarının sıklıkla görüldüğü ve ergenlerin bu dönemde birçok problem alanıyla mücadele ettiği 
bilinmektedir. Bu nedenle okul PDR çalışmalarında ön-ergenlik dönemini yaşayan ergenlerin sorunlarına ve 
bu sorunlarla ilişkili koruyucu ve risk faktörlerine odaklanılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, duygusal ve 
davranış sorunların yaygınlığının belirlenmesi, önleme ve müdahale konusunda okul psikolojik danışmanlarının 
daha yetkin hale getirilmesi önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Amaç: Ortaokul dönemindeki 
ön-ergenlerin duygusal ve davranışsal sorunları ile psikolojik sağlamlık ve okula bağlanma düzeyleri 
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu doğrultuda araştırmada ortaokul öğrencilerinin duygusal ve davranış 
sorunlarının psikolojik sağlamlık ve okul bağlanma tarafından anlamlı düzeyde yordanıp yordanmadığının 
ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Kapsamı: Araştırma Isparta İline bağlı bir ilçe merkezindeki ortaokul 
öğrencilerini kapsamaktadır. Yöntem: Araştırma tarama modelinde tasarlanmış olup, değişkenler arasındaki 
anlamlı düzeyde bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar 199 ortaokul 
öğrencisinden oluşmaktadır Öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları incelendiğinde; 87 kız (%43.7), 112 erkek 
(%56.3); sınıf düzeyine göre dağılımları ise 6. sınıf 54 (%27,1) 7. sınıf 78 (39.1) ve 8. sınıf 67 (%33.7) 
öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 14.12 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri 
Güçler ve Güçlükler Anketi, Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve Okula Bağlanma Ölçeği ile elde 
edilmiştir. Araştırmanın veri analizinde değişkenler arasındaki ilişkinin varlığı ve bu ilişkinin hangi yönde 
olduğunu belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Öğrencilerin 
duygusal ve davranış sorunlarının psikolojik sağlamlık, okula bağlanma, arkadaşa bağlanma ve öğretmene 
bağlanma değişkenleri tarafından anlamlı düzeyde yordanıp yordanmadığını belirlemek için Aşamalı 
Regresyon Analizi yapılmıştır. Öğrencilerin duygusal ve davranış sorunlarının cinsiyet açısından anlamlı 
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düzeyde farklılık gösterip göstermediği ise Bağımsız t-Testi ile incelenmiştir. Bulgular: Öğrencilerin duygusal 
ve davranış sorunlarının cinsiyet açısından anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiştir. Araştırmanın 
değişkenleri arasındaki korelasyon katsayıları incelendiğinde, öğrencilerin duygusal ve davranış sorunları alt 
boyutlarının psikolojik sağlamlık, okula bağlanma, arkadaşa bağlanma ve öğretmene bağlanma ile negatif 
yönde ve anlamlı düzeyde ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Yaşıt sorunlarının ise sadece okula bağlanma ile 
negatif yönde anlamlı ilişkisi olduğu belirlenirken diğer değişkenlerle anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Dikkat 
eksikliği ve aşırı hareketlilik alt boyutunun psikolojik sağlamlık ve okula bağlanma ile anlamlı düzeyde ilişkili 
olmadığı belirlenmiştir. Sosyal davranışlar alt boyutunun ise psikolojik sağlamlık, okul bağlanma, arkadaşa 
bağlanma ve öğretmene bağlanma ile pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Aşamalı 
regresyon analizi sonuçları incelendiğinde ise öğrencilerin psikolojik sağlamlık, okula bağlanma, arkadaşa 
bağlanma ve öğretmene bağlanma düzeylerinin davranış sorunlarındaki değişimin % 10’unu; duygusal 
sorunlardaki değişinim % 9’unu, dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik boyutundaki değişimin % 6’sını; yaşıt 
sorunlarındaki değişimin % 5’ini ve sosyal davranışlardaki değişinim ise %24’ünü açıkladığı belirlenmiştir. 
Sonuç: Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, literatürde ön-ergenlik ve ergenlik döneminde duygusal 
ve davranış sorunlarının sıklıkla yaşandığı ve yaşanan bu sorunların belirlenmesine, etkili önleme ve 
müdahale sürecine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu sıklıkla belirtilmektedir. Ülkemizde okul psikolojik 
danışma çalışmaları kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik çalışmaların artırılması; ergenlerin duygusal 
ve davranış sorunlarının belirlenmesi, bu öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik önleyici PDR çalışmalarının 
planlanması, duygusal ve davranış sorunları yaşayan öğrencilere etkili müdahale çalışmalarının yapılması 
gerekmektedir. Bu çalışmalar kapsamında ergenlerde duygusal ve davranış sorunlarında etkili olan koruyucu 
ve risk faktörlerinin incelenmesi, bu kapsamda psikolojik sağlamlığı ve okula bağlanma, arkadaşa bağlanma 
ve öğretmene bağlanma düzeylerini artırıcı çalışmalara odaklanılması gerektiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ortaokul Öğrencileri, Duygusal Ve Davranışsal Sorunlar, Psikolojik Sağlamlık, Okul 
Bağlanma  
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Öz: Giriş: Tüketim harcamalarında önemli bir yere sahip olan otomotiv sektöründe büyük bir dönüşüm 
yaşanmaktadır. Kullanılan fosil yakıtların yerine güneş, rüzgar ve dalga hareketleri gibi yenilenebilir enerji 
kaynakları ile üretilen elektriğin kullanıldığı otomobillere ilgi artmaktadır. Bu ilgi yenilenebilir enerji 
maliyetlerinin fosil yakıt maliyetlerinden daha düşük olması ve çevreyi koruma gibi hassasiyetlerden 
kaynaklanmaktadır. Günümüzde motorin, benzin ve LPG gibi fosil yakıtları kullanan araçların yanı sıra 
elektrikli motor kullanan otomobiller ve hibrit otomobiller olarak adlandırılan hem fosil hem de elektrik 
ile çalışan motor kullanan otomobiller bulunmaktadır. Amaç:  Bu çalışma ile farklı yakıt türleri kullanan 
otomobillerin performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca kişilerin otomobil tercihinde 
dikkate aldıkları kriterlerin ortaya konması ve bu kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesi hedeflenmektedir.   
Kapsam:  Yapılan bu çalışmada ülkemizde satışta bulunan araçlar arasından B segmentinde yer alan 5 
model kullanılmıştır. B segmentinin tercih edilme sebebi, bu segmentte farklı yakıt kullanan motorlara sahip 
otomobillerin bulunmasıdır. Çalışmada benzin, motorin, LPG, elektrikli ve hibrit motor kullanan 5 farklı model 
yer almaktadır. Modellerin performanslarının değerlendirilmesi sürecinde kişilerin otomobil tercihinde dikkate 
aldığı 12 kriter kullanılmıştır. Bu kriterler depo menzili, fiyat, birim yakıt maliyeti, bakım maliyeti, depo 
dolum süresi, bagaj hacmi, beygir gücü, emisyon, tork, ağırlık, hızlanma ve verimlilik olarak belirlenmiştir. 
Sınırlıklar: Diğer segmentlerde elektrikli araçların henüz ülkemizde satışa sunulmaması sebebiyle çalışmada 
sadece B segmenti araçlar kullanılmıştır. Literatürde yer alan çalışmalarda otomobil seçiminde marka sadakati,  
renk tercihi, ülke menşei, yedek parça maliyeti, satış sonrası servis, garanti süresi gibi pek çok kriter yer 
almaktadır. Bu çalışmada istatistiki yöntemlerin etkinliği açısından 12 adet ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca motor 
ömrü kriteri de çalışmaya eklenmek istenmiş fakat motor ömürleri ile ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. 
Yöntem: Çalışmada yer alan 5 farklı modelin performanslarının değerlendirilmesi amacıyla Çok Kriterli 
Karar Verme tekniklerinden Gri İlişkisel Analiz (GİA) ve TOPSİS yöntemleri kullanılmıştır. Çok Kriterli 
Karar Verme Teknikleri, alternatif ve kriterlerin birden çok olduğunda durumlarda alternatiflerin sıralanması 
için kullanılmaktadır. Ayrıca kriter ağırlıklarının belirlenmesi amacıyla 10 uzman görüşü alınmış ve MAX 100 
yöntemi ile kriterler ağırlıklandırılmıştır.  Bulgular:  Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada 
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bir depo yakıt ile gidilecek mesafe, birim yakıt maliyeti ve üretilen enerjinin kullanılabilme yüzdesini veren 
verimlilik kriterleri kullanılmıştır. MAX 100 yöntemi ile belirlenen kriter ağırlıklarına göre en önemli kriter 
0,108 ağırlık katsayısı ile otomobilin fiyatı olarak görülmektedir. İkinci en önemli kriter de 0,102 ağırlık 
katsayısı ile birim yakıtı maliyeti olarak belirlenmiştir. Emisyon kriteri 0,065 ağırlık katsayısı ile diğer 
kriterlere göre daha az öneme sahip olarak görülmektedir. TOPSİS yöntemi ile elde edilen sonuçlara göre hem 
benzinli hem de elektrikli motora sahip hibrit modelin diğer modellere göre daha iyi bir performansa sahip 
olduğu görülmüştür. GİA ile yapılan değerlendirmede ise elektrikli modelin en iyi performansa sahip olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  Sonuç:  Son yıllarda gerçekleşen teknolojik gelişmelerin etkisi ile elektrikli araçların 
hem performanslarında hem de tercih edilmesinde önemli artışlar görülmektedir. Öyle ki belirli elektrikli 
modellerde araç piyasaya çıkmadan büyük talep miktarlarına ulaşabilmektedir. Bu araçlar üzerinden alınan 
vergilerde yapılacak düzenlemeler ile araçların fiyat açısından daha cazip hale gelmesi ve daha çok tercih 
edilmesi söz konusu olacaktır. Avrupa’daki gibi vergilerin emisyon üzerinden alınması elektrikli araçlara 
geçişi hızlandıracaktır. Fakat ülkemiz gibi dolaylı vergilerin yüksek oranda olduğu ülkelerin önemli gelir 
kalemlerinden birini oluşturan yakıt üzerinden alınan vergiler, elektrikli araçların çoğalmasıyla düşecektir. 
Dolayısıyla oluşacak vergi kaybının telafi edilmesi amacıyla vergiler konusunda planlamaların acil olarak 
yapılması gerekmektedir. Motorin kullanan araçların çevreye verdiği zarara rağmen hala yüksek oranda tercih 
edilme sebebi, birim tüketim harcamasının düşük olmasının önemli bir etkisi olduğudur. Elektrikli araçların 
birim tüketim harcamasının motorine göre çok düşük düzeylerde olduğu göz önüne alınırsa yakın zamanda 
yollarda elektrikli araçların sayısının hızla artacağı beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Otomobiller, Gri İlişkisel Analiz, TOPSİS, Vergiler



169

İ.İ.B.F ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM BAZINDA GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI: UŞAK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMASI

Koray YAPA1, İbrahim AKBULUT2

1Uşak Üniversitesi, İ.İ.B.F, İktisat Bölümü, Uşak / Türkiye

2Uşak Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, Uşak / Türkiye

ibrahim.akbulut@usak.edu.tr

ID: 127 K: 136

Öz: Giriş: Süregelen kriz dönemlerinde var olan ekonomik yüklerin yanı sıra, genç işsizlik de sosyal, politik 
ve ekonomik olarak önemli maliyetler barındıran küresel bir problemdir. Avrupa’nın bazı ülkelerinde yirmi altı 
yaş altı işsizlik oranı 2014 yılı için şu durumdadır; Yunanistan %52, İspanya %53, İtalya %42, Portekiz %34, 
Avro bölgesi için ortalama %24 iken Türkiye’de bu oran %18 dir (Eurostat). Bu oranlardan da anlaşılacağı 
gibi işsizlik gelecek için çok ciddi sıkıntılar yaratabilecek boyutlara varmıştır. Üretim şartlarının çok çalışanı 
bulunan fabrikalardan daha az çalışanı bulunan verimli işyerlerine doğru evrilmesi de mevcut işsizliğin 
artmasına ve aynı zamanda yeni üretim sahalarının açılmasına vesile olmaktadır. Girişimcilik bu noktada,  
devletlerin çeşitli teşvikleriyle işsiz bireylerin yeni istihdam sahaları açması konusunda çok önemli rol 
oynamaktadır. Ülkemizde de bu konuda ciddi girişimler bulunmaktadır. Bunlardan KOSGEB teşvikleri, küçük 
ve orta büyüklükteki firmaların üretim, yönetim-organizasyon, insan kaynakları, mali ve finansal işler, bilgi 
yönetimi ve bunlarla ilgili alanlarda sunacakları projeleri değerlendirip, başarılı bulunanlara bir kısmı hibe bir 
kısmı düşük faizli kredi imkanı sağlamaktadır. AR-GE teşvikleri, vergi indirimleri veya muafiyetleri yoluyla 
çeşitli vergi avantajı sağlamak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından desteklenen, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından incelenerek değerlendirilen bir teşviktir. Bunların dışında üniversiteler de girişimcilik akademilerini 
kurarak, daha öğrenciler mezun olmadan okudukların alanlardan bağımsız olarak girişimcilik eğitimleri alıp 
sahip oldukları iş fikirlerini geliştirme ve hayata geçirme noktasında önemli rol oynamaktadırlar. Amaç: Bu 
araştırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı bölümleri tercih eden ve okuyan öğrencilerin girişimcilik 
özellikleri bakımından kıyaslanmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanca girişimcilik özelliğinin cinsiyete göre 
farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya konmasını amaçlamaktadır. Kapsam: Çalışma Uşak Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi ve Maliye bölümü öğrencilerine anket soruları 
yöneltilerek gerçekleştirilmiştir. Girişimcilik özellikleri olarak Kontrol Odağı, Başarı Gereksinimi, Makul Risk 
Alma Eğilimi, Belirsizliğe Karşı Tolerans, Kendine Güven ve Yenilik kavramları yer almaktadır.  Sınırlıklar: 
Araştırma zaman ve maliyet unsurları ve aynı zamanda Uşak ilinin potansiyelinin tanınması amacıyla Uşak 
Üniversitesi ile sınırlandırılmıştır. Bu kısıt aynı zamanda Uşak Üniversitesi öğrencilerinin diğer üniversite 
öğrencileri ile kıyas yapılmasına da imkân sağlamıştır. Çalışmada, İİBF bünyesinde bulunan İşletme, İktisat, 
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Kamu Yönetimi ve Maliye bölümlerinden dördüncü sınıf öğrencileri yer almıştır. Okul sonrası iş dünyasına diğer 
öğrencilerden zaman unsuru bakımından daha yakın olmaları bu kısıtı ortaya çıkarmıştır. Bölümlerden ortalama 
olarak doksan öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır.  Yöntem: Araştırmada ilk defa Koh (1996) tarafından 
ortaya konan 36 maddeden ve altı boyuttan oluşan 5’li likert ölçek ile değerlendirilen anket kullanılmıştır. 
Girişimcilik özelliklerini ölçen maddelerin yanı sıra katılımcıların demografik özelliklerinin ve girişimcilik 
ile ilgili kişisel durumlarının sorulduğu sorular yer almaktadır. Belirlenen bölümlerden rastgele öğrencilere 
ulaşılmıştır. Araştırmada Basit Tesadüfi Yöntem kullanılmıştır. Araştırmada 366 öğrenci yer almaktadır. Anket 
sonucu elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş ve güvenilirlik değeri olarak 
0,726 Cronbach’s Alpha kat sayısına ulaşılmıştır. Betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi 
ve t-testi analizleri uygulanarak araştırmaya katılmıştır. Bu araştırmada kullanılan anket için Uşak Üniversitesi 
Rektörlüğünden 8212 sayılı ve 14.03.2016 tarihli etik kurul izni alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların %36 
sı erkek öğrenciler olurken %64’ü kadın öğrencilerdir. Anket sonuçlarından elde edilen skorlara göre erkek 
öğrencilerin girişimcilik özellikleri kadın öğrencilere göre daha yüksek çıkmıştır. Makul risk alma, belirsizlik 
toleransı, kendine güven ve yenilik boyutlarında erkek öğrenciler kadın öğrencilerden girişimcilik özelliği 
olarak daha fazla eğilim göstermişlerdir. Kontrol odağı ve Başarı gereksinimi boyutlarında ise kadından 
daha yüksek skorlar elde etmişlerdir. Tüm boyutlar baz alındığında İşletme bölümü kontrol odağı, başarı 
gereksinimi, risk alma ve kendine güven boyutlarında diğer bölümlere göre daha yüksek skorlar elde etmiştir. 
Yenilik ve belirsizlik toleransı boyutlarında ise Maliye bölümü öğrencileri en yüksek skoru elde etmişlerdir. 
Tüm boyutlardan elde edilen girişimcilik özellikleri skorlarına bakıldığında İşletme, Maliye, İktisat ve Kamu 
Yönetimi şeklinde sıralama ortaya çıkmıştır.   Sonuç: Çalışma sonunda, İİBF bünyesinde yer alan İşletme, 
İktisat, Kamu Yönetimi ve Maliye bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri değerlendirilmiş 
olup, müfredat itibariyle girişimcilik konuları ile daha irtibatlı dersler alan işletme öğrencilerinin skorları diğer 
bölümlere nazaran daha yüksek çıkmıştır. Mezun olduktan sonra daha çok kamu kurum ve kuruluşlarında 
iş sahasına sahip Kamu Yönetimi öğrencilerinin girişimcilik eğilimi daha düşük çıkmıştır. Çalışmada ayrıca 
erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre daha fazla girişimcilik özellikleri taşıdıkları da tespit edilmiştir. 
Girişimcilerin ülkeler için ne denli hayati bir unsur haline geldiği gerçeği göz önüne alındığında hemen her 
alanda girişimcilere ihtiyaç duyulacağı aşikardır. Bu nedenle girişimciliğin bir eğitim politikası haline getirilerek 
küçük yaştan itibaren genç nesillere aşılanması ve girişimcilik özelliklerinin kazandırılması, güçlendirilmesi 
ve harekete geçirilmesi noktasında devletin tüm kurum ve bireylerine önemi aktarılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, İİBF, Risk Alma, Kontrol Odağı, Yenilik 
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BARTIN İLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK DESENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Şaban ESEN1, Yaşar AKÇA2, Mete Kaan NAMAL3, Nadide Gizem GÜRSON4

1-2 Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon 
ABD, Bartın / Türkiye

3Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü, Antalya / Türkiye

4 Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Öğrencisi, Bartın / Türkiye

sabanesen@bartin.edu.tr

ID: 97 K: 119

(Bu Çalışma Seçici Bilim Kurulu Tarafından SÖZEL Sunum Ekonomi ve İşletme Alanında Birinci 
Seçilmiştir)

Öz: Giriş: Girişimciliğin, refah yaratma ve sosyal adaletin önemli bir bileşeni olduğu gerçeği tüm dünyada 
kabul görmektedir. Girişimcilik yeni işlerin oluşumuna, yenilikçiliğe, üretkenlik ve büyümeye katkı 
sağlayarak birçok ekonomik yarar oluşturmaktadır. İçinde barındırdığı “risk” unsuru onu herkesin yapmaya 
teşebbüs edemediği bir uğraş veya hayat tarzı şekline büründürmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
2015 yılı verilerine göre, ülkemizde kendi nam ve hesabına çalışanların toplam çalışanlara oranı %4,4’dür. 
Bu oranın  %8,1 kadınlardan,   %91,9 ise erkeklerden oluşmaktadır.   Girişimcilik oranı gelişmiş ülkelerle 
karşılaştırıldığında düşük bir oran olarak görülmektedir.  Amaç: Bu çalışmanın amacı, Bartın İlinde faaliyet 
gösteren girişimcilerin ( ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı işletme sahiplerinin) 
girişimci desenini ortaya çıkarmaktır. Kapsam:  Bu çalışmada kişileri girişimciliğe yönlendiren nedenler 
(miras, başka koşulların imkânsızlığı, mesleğini icra etmek, daha fazla para ve itibar kazanmak vb) ile 
demografik ve kültürel faktörlerin girişimci olma nedenleri üzerindeki etkileri Bartın İlinde faaliyet gösteren 
işletme sahipleri üzerinden yapılan bir araştırma ile ortaya konmak istenmiştir. Sınırlıklar: Bütçe imkânları 
dâhilinde, çalışmaya sadece Bartın merkezindeki işletmelerin dâhil edilmesi,  (ilçelerin dâhil edilmemesi 
Kurucaşile, Ulus ve Amasra) çalışmanın sınırlılıkları olarak ifade edilebilir. Yöntem:  Veri elde etmede anket 
yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın evreni, Bartın Merkezdeki işletme sayısıdır. İşletme sahiplerinin 
tamamı girişimci olarak kabul edilmiştir. TÜİK verilerine göre, Bartın’da ilçeler de dâhil olmak üzere, 5.872 
adet işletme mevcuttur. Bartın Merkez de ise, 4.222 Adet işletme vardır.  Sosyal bilimlerde  %5 hata payı kabul 
edilen bir sınır olduğundan,  evren sayısına göre 251 adet örneklem yeterli kabul edilmektedir. Bu amaçla 400 
‘den fazla işletme sahibine anket uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin ön incelemesinde, bazı anketlerdeki 
verilerin bir birleriyle çeliştiği görüldüğünden, bazılarında ise eksik bilgi olduğundan değerlendirmeye 
alınmamıştır. Bu elemelerden sonra 363 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Ankette 14 adet kişisel bilgi 
(yaş, eğitim, cinsiyet, çalışan sayısı, girişimci olma nedeni vb) ile 27 adet Likert  tipi (1-Son derece önemli-5 
Önemli değil) soru ile girişimciliği neden tercih ettiğine dair sorular yer almaktadır. Anketler uygulanmadan 
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önce 15 işletme üzerinde pilot çalışma yapılmış ve sonrasında nihai şekli verilmiştir. Anket kolayda örnekleme 
tekniğiyle yapılmıştır. Bu amaçla, Kurtköy Organize Sanayi, Atılım Sanayi Sitesi, Küçük Sanayi Sitesi ve 
Bartın Merkezdeki işyerlerine, iki yüksek lisans öğrencisi tarafından yüz yüze görüşme tekniğiyle veriler elde 
edilmiştir. Bulgular:  Yapılan çalışma sonucunda;  işyeri sahiplerinin 285 kişi ( %78,5) erkek, 78 kişi (%21,5)  
kadınlardan oluştuğu, işletme sahiplerinin %75’i 31-50 yaş grubunda yer aldığı, 60 yaşın üzerindekilerin oranı 
ise %10,5’olduğu görülmüştür.  İşletme sahiplerinin doğum yerlerine bakıldığında ise yaklaşık olarak %75’şinin 
Bartın doğumlu ve %25’şinin ise farklı illerde doğduğu ama Bartın ilinde işyerlerinin olduğu görülmektedir. 
Ankete katılanların %71’i evli, %20’si bekâr ve %9’u ise medeni durum beyan etmemişlerdir. İşletme 
sahiplerinin  %35,8’i kendilerini esnaf olarak, %30,0’u ise girişimci olarak tanımlamaktadır. İş adamı, patron, 
tüccar ve sanayici olarak tanımlayanların toplamı ise ise %31,9’luk bir kısmı oluşturmaktadır. Girişimcilerin 
eğitim durumuna bakıldığında ise, İlköğretim-lise oranının %58,9, Önlisans ve lisans eğitim seviyesinde 
olanların 36,9 ve lisansüstü olanların oranı ise %4,1’dir. İşletmelerin hukuki durumları incelendiğinde ise, 
limited şirket ile tek kişi işletmelerin oranının birbirine yakın olduğu %40 gibi, Anonim şirket (%3,3) ve adi 
ortaklık (%9,4) oranın nispeten daha az olduğu görülmektedir. Girişimcilere, girişimciliğe başlama nedenleri 
sorulduğunda büyük bir kısmının, (%50,4)  mesleğini icra etmek olduğu, ikinci önemli nedenin de (%27,8) 
daha fazla kazanç elde etmek olduğu görülmektedir. İşletmelerin faaliyet süresi incelendiğinde, %39,7’sinin 
16 yıl ve üzeri olduğu görülmektedir. İşletmede çalışan sayısına bakıldığında ise, %41,6’sının küçük işletme 
statüsünde olduğu görülmektedir. 51 Kişinin üzerinde işçi çalıştıran işletme sayısı oranı %12,2’dir.Faaliyet 
alanına göre işletmeleri sınıflandırdığımızda, büyük bir kısmının (%54,5) ticari işler yaptığı görülmektedir. 
Yaşadıkları güncel bir sıkıntılarının olup-olmadığı sorulduğunda ise %33,6’sı herhangi bir sıkıntılarının 
olmadığını, %32’sinin ise finansman sıkıntısı yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Girişimcilerin işletmelerini kurma 
şekline baktığımızda  %55,6’sının kendileri tarafından kurulduğunu belirtmişlerdir. 22,9’u ise bir önceki nesil 
(baba veya dedesi) tarafından kurulduğunu ifade etmişlerdir. Son olarak ise girişimcilerin finansman desteği 
kullanıp-kullanmadıklarına baktığımızda ise, %55,9’unun hiç girişimcilik desteği almadığı, %10,2’sinin ise 
KOSGEB desteği kullandığı görülmektedir. Sonuç: Çalışma sonucunda, Bartın ili girişimcilerinin, girişimciliğe 
başlama nedenleriyle cinsiyet faktörü arasında anlamlı bir fark olduğu, işletme kurma nedeni ile cinsiyet 
arasında anlamlı bir fark olduğu, girişimciliğe başlama nedeni ile işletmeyi kurma arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu, işletmelerin faaliyet süresi ile tüzel kişiliği arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, işletme sahipliğinin 
kaynağı ile girişimciliğe başlama nedeni arasında anlamlı bir fark olduğu, işletmelerin tüzel kişiliği ile, faaliyet 
gösterilen sektörler arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler : Girişimcilik, Bartın İli Girişimcileri, Girişimcilik Nedenleri, Girişimci Olma Şekilleri  

Yazar Notu:  Bu çalışma, Bartın Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Birimi 
tarafından  (2017-SOS-A-003 , Bartın İli Girişimcilerinin Sosyo-Ekonomik ve     Kültürel Analizi adı ile) 
desteklenmiştir. 
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TÜRKİYE’NİN KALKINMA PLANLARINDA ÇEVRE POLİTİKALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Yaşar AKÇA1, Melih ÖZTÜRK2

1Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Bartın / Türkiye, 

2Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı, Bartın / Türkiye

yakca@bartin.edu.tr

ID: 114 K: 130

Öz: Giriş: Beş yıllık kalkınma planları, eski adıyla Devlet Planlama Teşkilatı, yeni adıyla Kalkınma Bakanlığı 
tarafından hazırlanmaktadır. Kalkınma Planları, Türkiye’nin uzun dönemde gerçekleştireceği büyüme 
hedeflerinin kaynaklarını ve yapılması gereken düzenlemeleri gösteren önemli politika dokümanlarıdır. 1963 
yılından itibaren 2018 yılını da kapsayacak biçimde on tane kalkınma planı hazırlanmıştır. Söz konusu tüm 
kalkınma planlarının temel hedefi; Türk milletinin mesut ve müreffeh hale gelmesi, insan onuruna uygun şartlarda 
yaşamasıdır. Çevre; canlıların biyolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamlarını sürdürdüğü ortamlardır. 
Başlı başına bir sektör niteliği kazanmakta olan çevre konusunun üretim, istihdam ve ticaret açılarından 
önemi gün geçtikçe artmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı kalkınma planlarında yer alan çevre politikaları 
konusunda gelecek dönemler için yapılan hazırlıkları ortaya koymak, mevcut ve muhtemel çevre problemlerine 
dikkati çekmek, tespit edilen çevre sorunlarına çözüm yolları geliştirmek ve önerilerde bulunmaktır. Kapsam: 
Kalkınmanın çevreye zarar vermeden gerçekleştirilmesi esastır. Gün geçtikçe kamuoyunda çevre sorunlarına 
yönelik bilinç oluşmaktadır. Mevcut çevre sorunları tanımlanmış olup bugün Türkiye’de meydana gelen çevre 
kirliliğinin nedenleri ve çeşitleri genel olarak bilinmektedir. Ancak kirlilikle mücadelede zayıflıklar mevcuttur. 
Her alanda belirlenmiş çevre standartları geliştirilememiştir. Kentleşme ve sanayileşme sürecinde çevre 
korunmak zorundadır. Çevre sorunları meydana geldikten sonra çözüm geliştirilmesi daha pahalıdır. Mümkün 
olduğu kadar çevre sorunları önceden tespit edilmeli ve çözüm getirilmelidir. Sınırlıklar: 1963 yılından 
itibaren 2018 yılını kapsayan 10 tane kalkınma planından 1., 2., 3. ve 8. beş yıllık kalkınma planlarında çevre 
kavramına hiç yer verilmemiştir. Dolayısıyla diğer altı kalkınma planındaki çevre politikaları incelenmiştir. 
Yöntem: Bu araştırmada nitel desenli doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Kalkınma planlarında ortaya 
konulan çevre politikaları incelenmiştir. Bu yöntemin bilime en önemli katkısı, araştırılan konuyla ilgili 
devletin izlediği çevre politikalarını diğer politikalarla bağlantısı içinde analiz etmeye imkân sağlamasıdır. 
Bulgular: İnsan aklı, zekâsı, teknolojik ve yönetsel gücüyle canlı ve cansız doğa üzerindeki etkisini artırmıştır. 
Böylece insan, kendisi dışındaki varlıklar yönünden tüm doğal dengeyi bozabilecek kadar güçlü hale gelmiştir. 
Yaşanan hava kirliliği tüm canlıları tehdit etmektedir. İnsanlarda kanser, solunum ve akciğer rahatsızlıkları 
gibi hastalıkları artırmaktadır. Özellikle fabrikaların atıklarını nehir ve denize atmaları su kirlenmesine neden 
olmaktadır. Bitki örtüsünün azalması, kuraklık ve erozyona yol açmaktadır. Verimli topraklardaki yapılaşma, 
doğaya zararlı sıvı ve katı atıkların bırakılması sonucu topraklar kirlenmektedir. Ormanların ve doğal bitki 
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örtüsünün ortadan kalkması ise erozyon ve toprak kayıplarını beraberinde getirmektedir. Tüm bunlar ekolojik 
dengeyi bozmakta ve insan hayatını tehdit etmektedir. Sonuç: Yaşama hakkı insanların en temel hakkıdır. Bu 
hak ancak kişinin yaşanacak bir çevrede yaşamını sürdürmesiyle mümkündür. Herkes çevreyi özenle korumak 
zorundadır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak her insanın başlıca sorumluluğu altındadır. Kirlilik 
ile mücadele etmek yerine başta önlemek her zaman daha iyidir. Kamu idareleri ve özel sektörün yatırım 
kararı verme süreçlerinde çevresel etki değerlendirmeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ekolojik dengeye 
zarar verecek doğa tahribinden mutlak surette uzak durulmalıdır. Hava, su ve toprak kirliliğinin önlenmesine 
yönelik mücadele edilmelidir. Daima kirleten öder ilkesi uygulanmalıdır. Eğitimin her kademesinde çevre 
eğitimleri zorunlu olmalıdır. Tüketim ile üretimden kaynaklanan evsel ve sanayi atıkları, egzoz emisyonları 
azaltılmalıdır. Enerji kullanımında verimli ve tasarruflu olunmalıdır. Atıkların geri dönüşüm çalışmaları 
özendirilmelidir. Tüketicilerin çevre dostu malzeme kullanımı teşvik edilmelidir. Yenilenebilir ve yenilenemez 
kaynak rezervleri ile atık ve ürünlerin bileşimleri arasında bir denge kurulmalıdır. Çevrenin korunmasında 
Avrupa Birliği standartlarına mutlaka ulaşılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Planları, Çevre Politikaları, Çevresel Etki Değerlendirme, Hava Kirliliği, Su 
Kirliliği, Toprak Kirliliği
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AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ, TEŞVİK EDİCİ OLDU MU?  BARTIN 
ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Şaban ESEN1, Uğur YAZICI2

1Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon ABD, 
Bartın / Türkiye

2 Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Öğrencisi, Bartın / Türkiye

sabanesen@bartin.edu.tr

ID: 123 K: 119

Öz: Giriş: 18.12.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği 
Yönetmeliği (çalışmada bundan sonra, akademik teşvik sistemi (ATS) olarak ifade edilecektir),  akademisyenlerin 
patent, bilimsel yayın, ödül, proje, araştırma, bildiri, atıf vb.’den alacakları teşvik puanı doğrultusunda kadro 
durumlarına göre belirli miktarda teşvik ödeneği almalarını öngörmektedir. Yasanın uygulamaya başlamasıyla 
birlikte akademik camiada her ne kadar ATS olumlu karşılanmış ise de, sisteme yönelik eleştiriler de yapılmaya 
başlanmıştır. Bu eleştirilerin başında bazı bilim dallarının ATS’de daha avantajlı olduğu, yayın kalitesinden 
ziyade yayın sayısını dikkate aldığı, akademisyenleri günü kurtarmaya yönelik çabalara ittiği, akademisyenlerin 
danışıklı olarak birbirlerinin eserlerine atıflar yaptığı vb. gibi iddialar söz konusudur. Amaç: Bu çalışmanın 
amacı, 2015 yılında yürürlüğe giren Akademik Teşvik Sisteminin, Bartın Üniversitesi akademisyenlerinin 
2016 yılı verilerine dayanarak,  farklı değişkenlere göre (cinsiyet, uzmanlık alanı,  unvanlar ve ders saati gibi) 
akademik teşvik puanlarının farklılaşıp-farklılaşmadığını ortaya koymak ve ayrıca ATS’nin akademisyenler 
için bir teşvik unsuru olup olmadığını analiz etmektir. Kapsam: Bu çalışma, Bartın Üniversitesi akademik 
personelini kapsamaktadır.  Bartın Üniversitesi akademik personel sayısı yıl içinde farklılık göstermekle 
birlikte çalışmanın yapıldığı  2017 yılı sonu itibarı ile 530 kişidir. Bu kişilerden 75’i  Öğretim Üyesi Yetiştirme 
Programı’na (ÖYP) dahil olduklarından farklı üniversitelerde görevlidirler. Dolayısıyla çalışmanın evrenini 
455 akademik personel oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırmanın en büyük sınırlılığı zaman kısıtı nedeniyle 
veriler üzerinde detaylı bir analizin yapılamamış olmasıdır. Bu nedenle bazı temel hipotez sınamalarına 
yer verilebilmiştir. Bir diğer kısıt ise, ÖYP  programına dahil olan, akademik personelin araştırmaya dahil 
edilmemiş olmasıdır. Yöntem: Veri elde etmede anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anketlerin bir kısmı 
yüz yüze görüşme yöntemiyle bir kısmı ise  internet üzerinden doldurulmak suretiyle uygulanmıştır.  
Akademisyenlere demografik özellikleri hakkında 15 ve ATS hakkında 11  adet soru sorulmuştur. ATS ile ilgili 
sorular 5’li Likert ölçeğinde sorulmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel paket programlarından 
ve Excel tablolarından yararlanılmıştır. Araştırmada tam sayım yöntemi uygulanmıştır. Üniversite akademik 
veri tabanına kayıtlı tüm akademisyenlere anket formu online doldurulacak şekilde gönderilmiştir. Bu şekilde 
89 anket dönüşü sağlanmıştır. İkinci adım olarak ise akademisyenler odalarında ziyaret edilerek yüz yüze 
görüşmeler yapılmıştır. Bu şekilde 132 anket daha elde edilmiştir. Bir kısım akademisyen ise zaman darlığı 



176

nedeniyle ankete katılmak istemediklerini beyan etmişlerdir. Bazı anketler (12 adet) ise verilerindeki tutarsızlık 
nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır. Toplam 221 anket değerlendirmeye alınmıştır. ATS’nin  ölçümünde 
kullanılan soruların güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha)  0,737 olarak bulunmuştur. Bu oranın güvenilir bir 
oran olduğu kabul edilmektedir. Hipotezlerin sınanmasında Ki-Kare Bağımsızlık testi uygulanmıştır. Bu test, 
iki bağımsız değişken arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı için kullanılır. Bulgular: 
Ankete katılan 221  akademisyenlerden,  109’u (%49,3) kadın, 112’si (%50,7) erkeklerden oluşmaktadır. Ankete 
katılanların akademik unvanlara göre dağılımı ise, Prof.Dr. 13 kişi (%5,9), Doç.Dr.20 kişi, (%9,0), Yrd.Doç.
Dr.84 kişi (%38,0), Öğretim Görevlisi 26 kişi, (%11,8), Araştırma Görevlisi 62 kişi, (%28,1), Okutman 7 
kişi, (%3,2), Uzman 3 kişi, (%1,4), Diğer 6 kişi, (%2,7). Çalışma sürelerine göre ise, 48 kişi (%21,7) 3 yıldan 
az, 61 kişi, (%27,6) 4-7 yıl, 46 kişi (%20,8) 8-11yıl, 38 kişi (%17,2) 12-15 yıl ve 28 kişi (%12,7) de 15 yıldan 
fazla bir süredir Bartın Üniversitesinde çalışmaktadır. Uzmanlık alanlarına bakıldığında ise, Eğitim Bilimleri 
ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı 49  kişi (%22,2) ile ilk sırada,  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel 
Alanı 40 kişi (%18,1) ile ikinci, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri  Temel Alanı 35 kişi (%15,8) ile üçüncü ve 
Mühendislik Temel Alanı 33 kişi (%14,9) ile dördüncü sırada yer almaktadır. Diğer uzmanlık alanları ise, 
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı; Filoloji Temel Alanı; Güzel Sanatlar Temel Alanı; Hukuk Temel 
Alanı; İlahiyat Temel Alanı; Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı; Sağlık Bilimleri Temel Alanı ve Spor 
Bilimleri Temel Alanında ise 61 kişiden (%27,6)  oluşmaktadır. Sonuç: Yapılan hipotez  sınamalarında, kadın 
ve erkek akademisyenlerin 2016 yılı akademik teşvik puanları arasında fark olduğu (kadın akademisyenlerin 
puanlarının daha yüksek olduğu),  uzmanlık alanlarına, unvanlara ve örgün öğretimdeki ders yüküne  göre 
2016 yılı akademik teşvik puanlarının farklılaşmadığı görülmüştür. Akademisyenlere ATS sistemindeki hangi 
kriterlerin daha önemli olduğu sorulduğunda ise genel değerlendirme; 1- Yayın, 2- Atıf, 3-Proje, 4-Tebliğ, 
5- Araştırma, 6- Patent, 7-Tasarım, 8-Ödül ve 9- Sergi olarak sıralanmakla birlikte bu sıralamanın uzmanlık 
alanlarına göre değiştiği saptanmıştır. Son olarak ise, ATS için verilen teşvik miktarının yeterli olup-olmadığı 
sorusuna ise “kararsızım” şıkkının  ikiye ayırarak (olumlu ve olumsuzlara eşit miktarda dağıtılmasıyla) yapılan 
değerlendirmede 221 kişiden 120 kişi (%54,2) yeterli olmadığını, 101 kişi ise (%45,8) yeterli olduğunu ifade 
etmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler : Akademik teşvik sistemi, Akademik performans, Bartın Üniversitesi, 
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ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN KUDÜS’Ü İSRAİL’İN BAŞKENTİ OLARAK TANIMA 
KARARININ TÜRKİYE BASININDA KÖŞE YAZILARINA YANSIMASI
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Öz: Giriş: ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamış ve kararnameyi 
imzalamıştır. Bu karar 1995 yılında ABD Kongresi’nde alınmış, tüm ABD Başkanları kararı 6 aylık periyotlarla 
ertelemiştir. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas  “Bu kararı kınıyor ve reddediyoruz.” diyerek karara tepki 
göstermiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise  “Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. Eğer böyle 
bir adım atılırsa bu diplomatik ilişkilerimizi İsrail ile koparmaya kadar gidebilir.” açıklamasını yapmıştır. 
Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı, ilk aşamada karara karşı dinsel tepkileri görünür 
kılsa da, arka planda küresel bağlamda ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik dengeleri etkilemektedir. Bu 
sebeple Türkiye basınında köşe yazılarında kararın nasıl değerlendirildiği çalışmada konu edinilmiştir. ABD 
Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının açıklamanın yapıldığı tarihin 
ertesi gününde, 7 Aralık 2017 tarihli gazetelerde, Türkiye basınında köşe yazılarında nasıl yorumlandığı tespit 
edilmeye çalışılmıştır.  Amaç: Çalışmanın amacı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının 
Türkiye basınında köşe yazılarında nasıl değerlendirildiğini ve yorumlandığını tespit etmektir. Çalışmada 
farklı yayın politikalarına sahip gazetelerde kararın köşe yazarlarınca nasıl değerlendirildiğini ve kararın 
hangi boyutlarıyla ele alındığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Kapsam: Çalışma kapsamına ulusal basından 
8 gazete alınmış, bu gazetelerde konuya yer veren köşe yazıları çalışmaya dahil edilmiştir. Seçilen gazeteler 
Birgün, Cumhuriyet, Habertürk, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Sözcü ve Yeni Şafak’tır. 7 Aralık 2017 tarihinde, 
sekiz gazetede konuya yer veren 15 köşe yazısı çalışmada incelenmiştir.  Yöntem: Çalışmada köşe yazılarında 
kararla ilgili olarak köşe yazarlarının değindikleri temalar belirlenmiş, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 
Farklı yayın politikalarına sahip gazetelerde köşe yazarlarının hangi temalara daha fazla değindikleri tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Sınırlılıklar: Çalışma Türkiye’de ulusal yayın yapan 8 gazete ve bu gazetelerde 7 Aralık 
2017 tarihinde konuyla ilgili yazı yazan köşe yazarlarıyla sınırlandırılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Çalışmada 
8 gazetede seçilen 15 köşe yazısı incelenmiş olmasına rağmen, gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine 
de bakılmıştır. Sekiz gazetenin 7 Aralık tarihli sayılarında konunun haber olarak ilk sayfada yer aldığı, altı 
gazetenin haberi manşetten verdiği görülmüştür. Çalışmada seçilen gazetelerde iç ve dış politika üzerine yazılar 
yazan köşe yazarlarının çoğu Türkiye ile ilgili olarak gündemde yer alan diğer konulara değindiklerinden bu 
konunun yer aldığı köşe yazıları az sayıda bulunmuştur. Konunun en fazla işlendiği gazete, 5 köşe yazısı ile 
Yeni Şafak olmuştur. Birgün gazetesinde 2, Cumhuriyet gazetesinde 1, Habertürk gazetesinde 2, Hürriyet 
gazetesinde 2, Milliyet gazetesinde 1, Sabah gazetesinde 1, Sözcü gazetesinde 1 köşe yazısı bulunmuştur. 
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Köşe yazılarının çoğunda kararın provokasyon olduğu ve çatışmaları arttıracağı temasına değinilmiştir. 
Karar İsrail ve Filistin arasındaki sorun olarak aktarılırken, hem Avrupa ülkelerinin hem de Arap ülkelerinin 
karara verecekleri tepkilerin sorunun çözümüne katkı sağlayacağı ifade edilmiştir. Köşe yazılarında kararın 
Trump tarafından kendi siyasi konumunu koruma ve iktidarını sürdürme amaçlı olarak gündeme getirilmiş 
olabileceği ve kendisine medya desteği sağlamaya çalıştığı yönünde farklı değerlendirmelere yer verilmiştir. 
Trump’ın açıklamasının,  Türkiye açısından diğer ülkelerle olan diplomatik ilişkilerini olumsuz etkilememesi 
gerektiği üzerinde durulmuştur.  Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının gündeme gelmesiyle 
Türkiye gündemindeki önemli konulardan uzaklaşılabileceğine de dikkat çekilmiştir. Trump’ın açıklamasının 
ardından siyasi liderlerden karara dair açıklamalar yapılırken ve seçilen gazetelerde konu manşetten ve ilk 
sayfadan haber olarak verilerek gündemin ilk sıralarında yer alırken, köşe yazılarında buna dair bir paralellik 
gözlenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Basın, Dış Politika, Gündem
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Giriş: Küresel helal sektörünün yaklaşık 3.6 trilyon dolar değerinde olduğu ve her yıl %16-%20 oranında 
büyüyerek pazar payının 560 milyar dolardan fazla değer kazandığı tahmin edilmektedir (CM, 2017).  
Müslüman tüketicilerin yanı sıra Müslüman olmayan tüketicilerinde tercih ettiği helal sertifikalı ürünler 
gıda sektörünün yanı sıra ilaç, kozmetik, sağlık ürünleri, tıbbi cihazlar, finans, pazarlama, lojistik ve turizm 
gibi sektör bileşenlerini kapsayacak şekilde genişlemiştir. Küresel gıda sektörünün yaklaşık %20’sini helal 
gıda sektörü oluşturmaktadır. Yapılan pazar araştırmaları sonucuna göre 2024 yılına kadar küresel helal gıda 
pazarının 2.55 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir.(Felton)  Türkiye’de ortalama 15 milyar dolara yaklaşan 
helal gıda pazarının her yıl yüzde 100 büyüdüğü belirtilmiştir (Dünya, 2017).  Amaç: Bu çalışmanın amacı 
Aslan (2016) ve Aslan & Aslan( 2016) tarafından Bingöl ve Erbil illerinde yapılan çalışmalardan helal gıda 
farkındalığını tespit etmek ve mevcut gelişen Dünya helal gıda pazarı hakkında fırsatları sunmaktır. Kapsam: 
Yapılan bu araştırmanın örneklemi 2015 yıllında Erbil /Irak ve 2016 yıllında  Bingöl/Türkiye illerinde 500’er 
kişi ile yapılan yüz yüze anketlerdir. Bu çalışmanın evreni Bingöl ve Erbil illeridir. Sınırlıklar: Bu çalışma 
sosyo-demografik yapısı farklı olan Bingöl ve Erbil illeri ile sınırlandırılmıştır.  Yöntem: Araştırmada 5’li 
likert ölçeği ile katılımcıların demografik özelliklerinin ve helal gıda farkındalıklarını tespit etmek amacıyla 
farklı değişkenlerin belirlenmesine yönelik bir anket kullanılmıştır. Katılımcıların tamamı rastgele yöntemle 
seçilmiştir. Araştırma toplamda 1000 (N=1000) bireyin katılımı ile gerçekleştirmiştir. Araştırmadan elde 
edilen veriler SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Cronbach’s 
Alpha kat sayıları 0.7  değerinden büyük olarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde 
betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, Korelasyon analizi, Regresyon analizi(Lineer 
ve Lojistik) ve Varyans analizi (ANOVA) teknikleri uygulanarak araştırma genişletilmiştir. Bulgular: Erbil 
illinde, özellikle genç katılımcıların helal gıda kullandığını iddia eden restoran sahiplerine güveninin % 
50’nin altında olduğu tespit edilmiştir. Erbil ilinde kadınların helal gıda amblemlerine daha çok önem verdiği 
tespit etmiş ve gelirlerinin erkeklerden daha düşük olduğu bulunmuştur. Yaş ve gelir düzeyi artıkça helal gıda 
tüketimine daha çok yönelim olduğu tespit edilmiştir. Bingöl ilinde ise restoran sahiplerine güven oranının 
33% olduğu bulunmuştur. Erbil ilinde, insanların helal gıda hakkındaki bilgileri genellikle arkadaşlarından 
veya çevrelerinden öğrendiği,  Bingöl ilinde ise daha çok sosyal medya aracılığıyla olduğu saptanmıştır. Yaşlı 
ve çalışan tüketiciler alışverişlerini daha çok süper marketlerden yapmaktadır. Genç tüketiciler helal gıda 
hilelerinin daha ağır yaptırımlarla cezalandırmasını desteklemektedir.  Sonuç:  Erbil ilinde yapılan regresyon 
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çalışmasına göre helal sertifikalı gıdaların diğerlerine göre daha pahalı olduğu bulunmuştur. Bunun sebebinin 
ise daha çok sertifikasyon, promosyonlar, diğer gıdalardan farklı yöntemlerin uygulanması, güven ve satılan 
yer gibi temel faktörlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bingöl ilinde kadınların alışverişinde televizyon 
reklamlarının daha çok etkili olduğu ve kadınların daha çok gıda alışverişleri yaptığı bulunmuştur. Ayrıca iki 
ilde de helal gıda farkındalığının istenilen seviyede olmadığı ve kişilerin tükettikleri gıdaların hepsinin helal 
olduğunu düşündüğü belirlenmiştir. Sosyal medya, lokal gazeteler ve konferanslarla helal gıda farkındalığının 
artırılabileceği tespit edilmiştir. Helal gıda sektörünün en büyük dezavantajlarından bir tanesi sektörün 
Müslüman olmayan kesimlerin elinde olması ve küresel ortak bir helal gıda sertifikasyonun olmaması olarak 
tespit edilmiştir. Yine, Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar (GDO) ve helal olmayan atık yönetimleri hakkında henüz 
tam bir hüküm oluşturulamamıştır. Bazı Müslüman bilim adamları GDO’ların haram olduğunu belirtirken 
bazıları kararsız kalmıştır.  Sonuç olarak, Müslüman nüfusunun ve kişilerin gelir seviyesinin artmasının 
yanı sıra Müslümanların helal gıda tüketme eğilimindeki artışı, helal gıda pazarının daha da büyüyeceğini 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler : Helal Gıda Pazarı, Helal Gıda Farkındalığı, Helal Gıdanın Ticaret Potansiyeli 
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Öz: Giriş: Günümüzde çevre sorunları gelecek nesilleri tehdit eden boyutlara ulaşmakta, sürdürülebilir çevre 
şartları ekosistemlerdeki dengesizlikler nedeniyle gittikçe imkansızlaşmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde 
özellikle Sanayi Devrimi ile ivme kazanan bu olumsuz tablonun ortaya çıkışında, insan çok önemli bir 
etkendir. Daha fazla kazanç ve birikim uğruna doğanın araçsallaştırılması ve bu araçsallaştırma ile birlikte önü 
alınamayan üretim-tüketim döngüsü küresel çevre sorunlarının gerçek nedenleri olarak belirtilebilir. Ancak 
doğanın sınırsızca ve acımasızca insan amaçları doğrultusunda yok edilerek dönüştürülmesi,  tüm insanlığın 
geleceğini ciddi anlamda tehdit etmektedir. Bu noktada, aslında insanın kendi bindiği dalı kestiği söylenebilir. 
Doğal kaynaklar yok edilirken bir yandan da küresel tüketim çılgınlığı ile kirlilik de artmaktadır. Hızlı kentleşme 
ve sanayileşme faaliyetlerinin olumsuz etkileri ile birlikte dünyanın taşıma kapasitesi tükenme noktasına 
gelmektedir. Bu nedenle doğanın efendisi konumundaki insan, aslında doğadan ayrı bir varlık olarak kendisine 
konumlandırma lüksüne sahip değildir. Çünkü yaşamak için doğaya muhtaçtır. Oysa bu muhtaçlık doğa için söz 
konusu bile değildir. İnsan olmadan da doğa varlığını sürdürebilmektedir. O halde daha güvenli yarınlar adına 
insanın bu olumsuz tutumunu, doğayla giriştiği bu anlamsız mücadeleyi terk ederek doğayla uyumu toplumun 
tüm katmanlarında tesis etmesi gerekmektedir. Aslında daha yaşanabilir bir dünya özlemi, tüm insanlık için 
ulaşılmak istenen ütopik bir heves değildir. İçilebilir su, temiz hava ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olmak 
her insanın doğal hakları arasında yer almalıdır. Çevre, tüm insanların ortak kullanım alanıdır. Gelecek nesiller 
için daha güvenilir yarınlar adına büyük önem taşıyan sağlıklı ve dengeli bir çevre, aslında insanlığın ortak 
beklentisi olmasından öte bir hakkı niteliğindedir. Çünkü insan yaşayabilmek ve varlığını sürdürebilmek için 
sağlıklı ve dengeli bir çevreye muhtaçtır.  Ancak daha fazla birikim uğruna çevrenin kirletilip yeşil alanların 
yok edilmesi ile insan kaynaklı çevre sorunlarının küresel boyutlara ulaşması, gelecek nesilleri bu haklarından 
mahrum etmektedir. Oysa BM himayesinde uluslararası çapta pek çok ülkenin katılımıyla 1972 yılında  
gerçekleştirilen Stockholm Konferansı’nın ana temasını insan ve çevre oluşturmakta ve bu konferansta çevre 
sorunlarının tüm insanlığın ortak sorunu olduğu konusu üzerinde katılımcı devletler uzlaşmaktadır. Sağlıklı 
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bir çevrede yaşayabilmek ve bunu sürdürebilmek amacı çerçevesinde yapılan tüm çabalar, dünya kamuoyunun 
dikkatini çevre sorunlarına çekmeyi başarmakta, bu çabalar çevre koruma konusunda pek çok uluslararası 
belge ve yasalarla da desteklenmektedir. Sağlıklı bir çevre, barınma sorunu olmayan, insanların temiz suya 
rahatlıkla ulaşabildikleri, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyen, kısacası ekonomik ve tüm çevresel 
koşulların insan yaşamını tehdit etmediği bir çevreyi ifade etmektedir. İnsanların sağlıklı bir çevrede yaşama 
hakkına sahip olması, onların yaşadıkları çevrelerini kararları doğrultusunda yönetmeleri hakkına sahip 
olmalarını gerektirmektedir. Bu bağlamda, yerel halkın yaşam alanları hakkında bilgilendirilmeleri, yönetime 
katılarak çevreye ilişkin kararların alınmasında söz sahibi olmaları, güçlü çevre koruma politikaları ve bir 
insan hakkı olarak çevre hakkının uygulamaya konulmasında büyük önem taşımaktadır. Zira, çevre koruma 
öncelikle yerel çabalarla başlamaktadır. Ancak bu çabaların daha verimli olması ve arzu edilen sonuçlara 
ulaşılmasında, çevre bilinci anahtar kavramdır. Çevre konusunda insanların her şeyden çok bilinçlenmeye 
ihtiyaçları vardır. Bu bilinç doğrultusunda çevre hakkı toplumun her katmanında içselleştirilebilecek, böylece 
gelecek kuşaklar için daha güvenilir yarınlar adına önemli adımlar atılabilecektir. Çevre bilincinin yerleşmediği 
bir toplumda ise çevre hakkı kavramı anlaşılmak bir yana, kabul bile görmeyecektir. O halde böyle önemli bir 
kavramın toplumla tanıştırılması sürecinde eğitim çok önemli bir araç olarak kabul edilebilir. Çünkü eğitim 
ile insan davranışlarının istendik yönde değiştirilebilmesi mümkündür. Çevre bilinci kazandırılan toplum 
bireyleri, çevre hakkına saygıyı kendilerine rehber edineceklerdir. Çevre hakkını özümseyerek onu yaşamın 
her alanında hisseden ve yer alması gerektiğini savunan bireylerin, çevreye zarar vermesi düşünülemez. Zarar 
vermek bir yana, çevre hakkının en temel savunucuları olarak çevresel adaletsizliğin karşısında olacaklardır. 
Çevresel adaletsizlik konusunda en çok etkilenen kesim ise yoksullardır. Barınma sorununu çözümleyemeyen 
yoksul gecekondu sakinlerinin, deprem gibi çok önemli bir doğal afet karşısındaki çaresizliği ve vereceği 
kayıplar bu adaletsizliği açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Ya da doğal çevresi kentleşme uğruna 
yok edilen kırsal çevrenin giderek yoksullaşması da bir başka örnek olarak verilebilir. İklim değişikliği gibi 
küresel boyuttaki bir çevre sorunu da yine zenginlerden çok yoksulları etkilemektedir. Ancak bu yoksullukta 
zenginlerin payı büyüktür. Günümüzün zengin ve uygar pek çok Avrupa devletinin tarihsel kökenlerine 
inildiğinde, bu zenginliklerini yoksul devletlerin doğal kaynaklarına borçlu oldukları görülecektir. Bugün 
çevresel adaletsizliğin hüküm sürdüğü pek çok ülkedeki yoksulluğun temel nedeni sömürüdür. Çevresel 
adaletin sağlanmasında, öncelikle çevre hakkının en temel insan hakları çerçevesinde değerlendirilerek, doğal 
kaynakların eşit dağılımının sağlanması gerekmektedir. Aksi halde bu konuda yapılan tüm çabalar temelsiz ve 
boş uğraş niteliğinde kalmaya mahkum olacaktır. Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, insan hakları bağlamında 
çevre hakkının kapsam ve içeriğini ortaya koyarak, bu hakkın insan hakları arasındaki yeri ve önemini tespit 
etmektir. Yöntem: Bu çalışma literatür taramasına dayalı olarak yürütülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Sorunları, Yoksulluk, Çevre Bilinci, Çevre Hakkı
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Öz: Giriş: Edebî metinler içlerinde çeşitli zenginlikler bulundururlar. Bu metinler,  anlam derinliklerinin 
yanında dilleri yönüyle de oldukça zengin bir yapıya sahip olmaktadırlar. Yazı dilinin yanında, edebî metinlerde 
konuşma diline ait sözlere de rastlanılmaktadır. Kahramanların eğitim durumu, yaşadığı çevre vb. gibi etkenler 
onların kullandığı sözcükleri de belirlemektedir. Ayrıca konuşma diline ait sözcüklere yer vermek eserlere 
samimiyet katmaktadır. Bu yönüyle de eserin gerçekçiliği artmakta ve okuyucu açısından bu durum daha ilgi 
çekici hâle gelmektedir. Giriş: Emine Işınsu’nun Azap Toprakları romanı, konuşma dili özellikleri açısından 
incelenmesi gereken bir romandır. İlk baskısı 1970’te yapılmış olan romanda, Gümülcine yakınlarında bir Türk 
köyü olan Susurköy’de yaşayan Türklere Yunan yetkililerce yapılan zulüm ve Türkleri asimile etme çabaları 
çarpıcı örneklerle dile getirilmektedir. Amaç: Bu çalışmada, Azap Toprakları romanında yer alan konuşma 
diline ait sözcük varlığı üzerinde durulmakta ve sözcüklerin romandaki sözcük sayısı içerisindeki oranı ortaya 
konulmaya çalışılmakta, kahramanların bu sözcükleri kullanmasına etki eden unsurlar (yaş, eğitim düzeyi, 
uyruk vb.) ortaya konmak istenmektedir. Ayrıca bu sözcükler örneklerle de ortaya konmak istenmektedir. 
Kapsam: Çalışmanın temelini Azap Toprakları romanı oluşturmaktadır. Romandaki bütün sözcükler gözden 
geçirilmiş, sözcük varlığı rakamsal olarak ortaya konmuştur. Yöntem: Roman word ortamına aktarılmış ve bu 
vesileyle romandaki toplam sözcük sayısı belirlenmiştir. Daha sonra bu sözcüklerin içinden konuşma diline 
özgü olanlar (ağız özelliği gösterenler de dahil) sayısal ve oransal olarak ortaya konmuştur. Roman kahramanları 
da yaş, eğitim ve etnik köken açısından gruplandırılarak bu özelliklerin konuşma diline özgü sözcükler 
kullanmalarıyla ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bütün bu etkenler açıklandıktan sonra, bu sözcüklerin 
yazı dilinden ses veya şekil yönüyle farklılaşması göz önüne alınarak örnekler verilmiştir. Bulgular: Batı 
Trakya Türklerinin çektiği sıkıntıları dile getiren Azap Toprakları,  genellikle diyaloglarla oluşturulmuştur. 
Kahramanları Türk köylüler ve başta askerler olmak üzere Yunan görevlilerdir. Türkler köyün dışına çok 
fazla çıkamamaktadır. Çünkü köy genellikle yasak bir bölge olmakta ve dışarı çıkmak karakolun iznine tabi 
olmaktadır. Ayrıca köylülerin genellikle okuma yazmadan da mahrum kalmış olduğu da görülmektedir. Bütün 
bu etkenler de onların ağız özelliklerini muhafaza etmelerini sağlamıştır. Diyalogları sırasında bu sözcükleri 
yer yer kullandıkları görülür. Romanda bu tür sözcüklerin sayısı 1145’tir. Bu sayının romandaki sözcük sayısı 
içinde oranı % 2,17’dir. Bu oranı daha iyi anlayabilmek için yazarın bazı romanlarına göz atmak doğrudur. 
Örneğin Küçük Dünya’da konuşma diline özgü sözcüklerin oranı % 0,08; Hacı Bektaş’ta ise % 0,13’tür. 
Yani romanda konuşma dilinin etkisi oldukça fazladır. Türk köylülerin bu tür sözcükleri kullanımına dikkat 
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edildiğinde yaş, eğitim durumu gibi unsurların etkisi olmadığı ve hemen herkesin bu tür sözcükleri kullandığı 
görülür.Bu durum da onların köy dışına çok fazla çıkamamalarından ve dolayısıyla da dış etkilerden uzak bir 
hayat sürmelerinden kaynaklanmaktadır. Konuşma diline ait sözcüklerin kullanımında etnik kökenin etkisi 
olduğu da görülmektedir. Örneğin romanda konuşma diline ait sözcükler içinde 319 defa kullanılmak suretiyle 
en fazla kullanıma sahip olan ve Rumeli ağızlarında sık kullanılan abe sözcüğü yalnızca Türkler tarafından 
kullanılmaktadır.   Aynı durum ya’u sözcüğünün kullanımında da görülür. Bu sözcük de yalnızca Türk köylüler 
tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca bu sözcüklerin kullanımında genç veya yaşlı ayrımı olmadığı, hemen her 
yaştan köylünün bu sözcükleri kullandığı dikkat çekicidir. Sonuç: Emine Işınsu,  ağız özelliklerine sıklıkla yer 
vermek suretiyle romanın gerçekliğini arttırmıştır. Böylece romanda anlatılan olaylara karşı ilgi artmaktadır. 
Yunanlıların Türklere yaptığı zulme karşı tepki oluşmakta ve adeta bu duruma kaşı harekete geçme hissiyatı 
oluşmaktadır. Yazarın Rumeli ağızları konusunda bilgi sahibi olduğu da romanda kullanılan sözcüklerden 
anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Emine Işınsu, Azap Toprakları, Konuşma Dili.
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Öz: Giriş: Kısa barsak sendromu, barsak uzunluğunun konjenital ya da edinsel yetersizliğinden 
kaynaklanmaktadır. Yetersiz uzunluk besin emiliminde eksikliklere yol açar. Konjenital kısa barsak sendromu 
pediatrik yaş grubunda görülürken edinsel kısa barsak sendromu hem pediatrik hem de erişkin popülasyonda 
görülebilmektedir. Çocuklarda kısa barsak sendromunun en sık nedenleri nekrotizan enterokolit, ince barsak 
atrezisi ya da volvulusudur. Erişkin yaşta ise mezenterik iskemi ya da tümör nedeniyle oluşmaktadır. Yetişkinlerde 
ince barsakların yaklaşık %75’ inden fazlasının rezeke edilmesi veya geride kalan ince barsak uzunluğunun 
80 cm’ den az olması halinde enteral otonomi kaybolur ve böylece parenteral beslenme zorunluluğu doğar. 
Kısa barsak sendromlu hastalarda amaç yetersiz besin emilimine bağlı kayıpların yerine konulmasıdır. Bu 
nedenle sıklıkla damardan katater yoluyla beslenme tercih edilir. Uzun süre katater kullanımı, enstrümasyona 
bağlı sepsise ve uzun süreli antibiyotik kullanımına yol açabilir. Damardan beslenme sonrası hipoglisemi 
ya da elektrolit bozuklukları gibi ciddi metabolik komplikasyonların gelişebileceği iyi bilinmektedir. Ayrıca 
kullanılmayan barsak kısımlarında diversiyon koliti gelişebileceği ve hastada ciddi semptomlar ortaya 
çıkabilmektedir. Damardan beslenmenin istenmeyen etkilerinin önlenmesi için yoğun çabalar gerektiren 
bağırsak uyum süreci gereklidir. Bu süreçte beslenme stratejisinin rolü barsak sisteminin devamlılığının ve 
optimum besin emiliminin sağlanması ile hastada malnütrisyon gelişiminin engellenmesi yönündedir. Amaç: 
Bu çalışmada lenfomaya bağlı olarak proksimal jejunal barsak perfororasyonu olan, karın içi apse nedeni 
ile anostomoz yapılmayan ve çifte namlusu şeklinde proksimal ostomi açılan hastanın, ostomi torbasına 
gelen barsak içeriğinin distal ostomi ağzından bir katater ile tekrar barsak lümenine verilerek beslenmesinin 
sunulması amaçlanmıştır. Olgu Sunumu: Bu çalışmada hastaya ait bilgilerin, bilimsel içerikli toplantı ya da 
makalede kullanılabileceğine dair hasta tarafından bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Kırk yedi yaşında erkek 
hasta şiddetli karın ağrısı şikayeti ile bir eğitim ve araştırma hastanesi genel cerrahi acil kliniğine başvurmuş 
ve burada değerlendirilmesi sonucu içi boş organ perforasyonu ön tanısı ile ameliyata alınmıştır. Lenfomaya 
bağlı ince barsak perforasyonu olması nedeni ve karın içi kirlilik nedeni ile proksimal ve distal barsak uçları 
tüfek namlusu şeklinde ostomi oluşturulmuştur. Jejunal perforasyon alanı, triatzdan yaklaşık 35 cm distalde 
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ve oldukça proksimalde olması nedeni ile hastada barsak rezeksiyonu yapılmamasına rağmen kısa barsak 
oluşmuştur. Herhangi bir komplikasyon gelişmemesi halinde 6 hafta sonra ostomi kapatılması planlanan 
hastada malnütrisyon gelişebileceği düşünülerek hekim ve diyetisyen tarafından hastaya uygun bir beslenme 
stratejisi oluşturulmuştur. Ameliyat sonrası 1. günde oral beslenmeye başlanmıştır. Günlük alması gereken 
enerji ve besin öğeleri planlanmış, buna uygun oral beslenmesine ek olarak emilimi daha hızlı olduğu için 2X1 
orta zincirli yağ asidi içeren enteral nütrisiyon ürünü verilmiştir. Ostomi torbasına gelen barsak içeriği her 4 
saatte bir toplanmış ve distal barsak içerisine itilen bir katater ile bu içerik hemşire tarafından tekrar infüzyon 
pompası yardımı ile verilmiştir. Her gün kilo takibi yapılarak kaydedilmiştir. Hastaneye başvuru esnasında 
79 kg ağırlığında olan hasta ostomi kapatılan tarihte ise 77.5 kg idi. Hastanın altı haftalık süre içerisinde 
total parenteral nütrisyon ihtiyacı olmamıştır. Altı hafta sonrasında ostomi kapatılan hasta, komplikasyonsuz 
şekilde bir hafta sonra sadece oral beslenerek şifa ile taburcu olmuştur. Sonuç: Barsak rezeksiyonu olmadan 
malign nedenlerle kısa barsak sendromu olan ve bir süre sonrasında barsak devamlılığının sağlanabileceği 
olguda, proksimal barsak kısımlarından gelen intestinal içeriğin distal barsak kısımlarına ulaştırılması, hastada 
fizyolojik şartların sağlanmasının yanında malnütrisyon ve komplikasyonlardan da korunma sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kısa Barsak Sendromu, Ostomi, Malnütrisyon, Beslenme Tedavisi 



187

MATERNAL BESLENMENİN FETAL MİKROBİYOTA ÜZERİNE ETKİLERİ

Elvan YILMAZ AKYÜZ1, Yasemin Tuğba ÖĞÜNÇ2

1-2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,  
İstanbul / Türkiye

elvan.yilmazakyuz@sbu.edu.tr

ID: 116 K: 127

(POSTER SUNUM) 

Öz: Giriş: İnsan bağırsak mikrobiyotası son yıllarda en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. 
Anneden fetüse mikrobiyal geçişle birlikte gelişimi başlayan mikrobiyotanın; bebeğin büyümesi, immün 
sisteminin gelişmesi ve hatta nörogelişimsel süreçler üzerinde etkili olabileceği kabul edilmektedir. Amaç: 
Derleme niteliğinde hazırlanan bu çalışmanın amacı; maternal beslenmenin fetal mikrobiyota üzerine 
etkilerini literatür doğrultusunda inceleyerek güncel bilgileri paylaşmaktır. Kapsam: Çalışmaya, maternal 
beslenmenin prenatal, postnatal mikrobiyota üzerine etkileri konusunda yapılmış olan, 2013-2017 yılları 
arasındaki araştırmalar dahil edilmiştir. PubMed, Science Direct, MEDLİNE elektronik veri tabanları 
“maternal beslenme”, “maternal mikrobiyota”, fetal mikrobiyota” anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır. 
Bulgular: Yüksek yağlı maternal beslenmenin fetal mikrobiyota üzerindeki etkisinin araştırıldığı pirimatlar 
üzerinde yapılan bir çalışmada; yüksek yağlı (%36) diyetle beslenen primat yavrularının mikrobiyotasında 
kontrol grubundaki (%13 yağ) yavruların mikrobiyotasına göre Camplyobacter türlerinin yoğunluğunda 
azalma görülmüştür [Ma ve ark.,2014: 3889-3913]. Yapılan başka bir çalışmada; batı tarzı (%40 yağ) ve düşük 
yağlı (%10 yağ) diyetle beslenen anne farelerin yavrularının fekal mikrobiyotaları karşılaştırılmış ve batı tarzı 
diyetle beslenenlerinkinde Lachnospiraceae ve Clostridiates anlamlı düzeyde daha fazla bulunmuş, genel 
bakteri çeşitliliğinin daha az olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada yavrular sütten kesildikten sonra gruplar 4 
hafta boyunca düşük yağlı diyetle beslenmiş ve prenatal yüksek yağlı diyet maruziyetinin immünite üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. Prenatal yüksek yağlı diyet grubundakilerin postnatal düşük yağlı diyet uygulanmasına 
rağmen enfeksiyon, otoimmünite ve alerjik duyarlılıklarının daha kötü olduğu saptanmıştır [Myles ve 
ark,2013: 3200-3029]. Yirmialtı gönüllü üzerinde yapılan bir kohort çalışmada gebeliğin son ayında annelerin 
diyetinin yağ, şeker ve posa alımı değerlendirilmiş, düşük yağlı (<%25) ve yüksek yağlı diyet (>%40) grubu 
olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Bebeklerin doğumda mekonyumları ve 6 haftalıkken dışkı örneklerinde 
yapılan her iki analizde de, maternal yüksek yağlı beslenen grupta Bacteriodes miktarının önemli miktarda 
fazla olduğu saptanmıştır [Chu ve ark.,2016: 77-89]. Posadan yüksek diyetle beslenen hamile farelerde yapılan 
çalışmada da; mikrobiyotalarında artmış asetat üretiminin fetüse geçişiyle yavruların akciğer ve immün sistem 
hücrelerinde meydana gelen epigenetik değişiklikler ile ilişkili olarak alerjik hava yolları hastalığı oluşmasının 
baskılandığı bildirilmiştir [Thorburn ve ark.,2015: 7320-33]. Toplam 415 gönüllüde yapılan bir randomize 
kontrollü çalışmada ise; gebeliğin 36. haftasından başlayıp postnatal 3 aylık laktasyon dönemi süresince, bir 
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gruba üç farklı bakteri suşunu (Lactobacillus rhamnosus GG, L acidophilus La-5, Bifidobacterium animalis 
subsp. lactis Bb-12) içeren probiyotik süt ve diğer gruba placebo verilmiştir. Doğum sonrası farklı dönemlerde 
bebeklerden fekal örnekler toplanmış ve sadece Lactobacillus rhamnosus GG türünün 10 günlük ve 3 aylıkken 
anneden çocuğa geçerek bebeğin mikrobiyotasında kolonize olduğu bulunmuştur[Dotterud ve ark.,2015: 200-
7]. Ratların, gebelik ve laktasyon süresince kontrol, yüksek protein (%40) ve yüksek prebiyotik (%21) içeren 
diyetlerle beslendiği bir çalışmada; yavrular 14.5 haftalık olduklarında sekiz hafta süreyle yüksek yağ ve 
sükroz içeren bir diyetle beslenmiş, fekal analizleri 5 ve 22. haftalarda yapılmıştır. Yüksek prebiyotik içeren 
diyetle beslenen ratların yavrularının diğer gruptakilere göre Bifidobakteri düzeyleri yüksek bulunmuştur 
ve son haftaya kadar yüksek düzeyde kalmıştır. Lactobasillus türleri hem yüksek prebiyotik hem de yüksek 
protein grubunda yüksek yağ ve sükroz içeren diyete rağmen stabil kalmıştır [Hallam ve ark.,2014: 2344-51]. 
Yapılan bir başka çalışmada da; yetmiş yedi kadın ve 18-27 aylık olan çocukları dahil edilmiş, maternal obezite 
ve sosyoekonomik durum ile çocukların mikrobiyotaları ilişkilendirilmiştir. Sadece yüksek sosyoekonomik 
düzeye sahip obez annelerden doğan çocuklarda Parabacteroides spp., Oscillibacter spp. ve sınıflandırılmamış 
bir Bacteroidales cinsi yüksek düzeyde, Blautia spp. ve Eubacterium spp. düşük düzeyde bulunmuştur 
[Galley ve ark.,2014: e113026]. Bu maternal obezitenin erken çocukluk dönemindeki barsak mikrobiyom 
farklılığı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Sonuç: Bağırsak mikrobiyotası immün gelişimin temel faktörü 
olarak kabul edilmektedir. İncelenen çalışmaların sonuçlarına göre maternal beslenmeden etkilenen maternal 
mikrobiyotanın fetüse geçişiyle birlikte, bebeğin erken yaşlarında sahip olduğu mikrobiyota çeşitliliği ve 
içeriği değişmektedir. Her ne kadar mekanizmalar şu an için net olmasa da anne karnındaki beslenmenin 
bebeğin ilerleyen yaşamında sağlığı üzerinde etkili olabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Maternal Beslenme, Maternal Mikrobiyota, Fetal Mikrobiyota, Mikrobiyom
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Abstract: Introduction: In Turkey, children growing under state care suffer from various problems including 
labelling, otherization and learning disabilities. Such problems are highly related to stimulus deficiency, 
communicative problems, diction disorders, lower self-respect, lack of socialization opportunities, and absence 
of a nurturing environment. The problems confronted are mostly tied to deficiencies in the formal national 
childcare system. Moreover agents and beneficiaries in this system are unable to carry out sustainable social 
projects because of insufficient cooperation and collaboration Therefore, there is a need for a social community 
platform model that can synchronize the socially inclusive improvement efforts within the childcare system 
and support the development of social projects that can empower the children under state care. Moreover, 
analysing, developing and designing such models require the application of advanced methods of business 
and engineering in a multi-disciplinary approach that recalls the concept of social innovation which is widely 
referred as a remedy to social problems in current socio-economic policies and action plans of the government 
and the European Union. However, the researches, cases and practices that utilize the above-mentioned 
methods and approaches in solving social problems are still limited and immature in Turkey. Aim:  This study 
primarily aims to develop a social program model which three main actors (NGOs, corporate companies and 
Public & governmental institutions), can produce solutions together to contribute to the social integration and 
adaptation of children under state care by conducting projects that improve children’s communication, learning 
and socialization skills. On this basis, the study also aims to provide a unique outcome which is an innovative, 
social-actors dominated and socially inclusive, collaborative and sustainable digital platform which the social 
program runs on. Study also provided a case study that utilizes social entrepreneurship business model and 
innovation management techniques together within a multidisciplinary system development approach. Scope: 
The scope of the study is the design of a longitudinal community social platform model for the children under 
state care in Turkey under the current socio-economic conditions. Targeted beneficiary groups are children 
under state care as under institutional care and foster family care; non-governmental organizations (NGOs), 
corporate companies and Public and governmental institutions that are responsible of social care of citizens 
in Turkey.  Limitations: The obligation to be aligned with the regulations, directives, procedures of Ministry 
of Family and Social Policies forced us to limit the inclusion of some best practices and some more flexible 
solutions in the model. As well, regulative limitations and lack of permissions on the observation durations 
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and number of in-depth interviews with children under state care had limited the expansion of sample and 
ethnographic studies. Methods: In analysis phase, data/information was collected by in-depth interviews with 
NGOs, Ministry of Family and Social Policies, corporations and families, young people who were under 
state care or children under state care. Here, it should be noted that the scientific work and reports are limited 
on this issue. Current institutional system of Children Care is mapped by process analysis and institutional 
mapping methods. Problems within the system were derived primarily from the literature analysis. AS well, 
workshops and brainstorming sessions were conducted within a social entrepreneurship contest of a social 
innovation incubator in Turkey. Carroll’s Social Responsibility Pyramid (1991) was utilized in categorization. 
In model design, design thinking, house of quality, risk management, value proposition /business model 
canvasses, benchmarking, and concept screening - scoring methods are used. Findings: The findings revealed 
that a longitudinal community model which includes a co-learning community, web-based crowd funding 
and a digital (web based/ mobile) platform where the projects, trainings, workshops can be designed and 
implemented to improve the communication, learning and socialization skills of children under state care, 
and to constantly monitor the developmental trajectory of them. The proposed model has a value proposition 
for all stakeholders of the social system; (1) socializing children under state care and make them acquire 
qualified learning and communication skills, (2) enabling NGO’s to reach target groups directly and implement 
efficient/sustainable projects with funding opportunities, (3) offering companies an access to CSR projects 
and a transparent progress in their CSR performance This digital platform enables community management, 
activity management, project design, model development by partnering with Ministry of Family and Social 
Policies, NGOs, Social Entrepreneurship Incubators, pedagogues, psychologists and educators. Key resources 
of the system are mentors, networks, instructors, developers with digital expertise and a knowledge base. The 
concepts were developed in accordance with the needs and the optimal concept was chosen with analytical 
methods. Conclusion: Despite the well-intentioned efforts of all the stakeholders and recent improvements 
in the physical conditions of the child care institutions problems could not be sustainably solved. With the 
cooperation of main actors, study offers a unique community model that is designed by a systematic and 
practical approach which combines engineering management, innovation and entrepreneurship frameworks 
for. Expected benefit of the community model is to provide a platform for running longitudinal, sustainable 
social projects to support adaptation and inclusion of children under state care to the society. Findings are 
supposed to help and guide researchers and practitioners who are working in social project development.

Key Words:  Children Under State Care, Social Innovation, Social Solution Design

Author’s Note: This study is derived from Esra Alpay and Fatma Dindarol’s Graduation Design Project 
named as ‘A platform Design for Children under State Care “For a better World, Save the Children” ‘ 
published in Istanbul Technical University, Department of Management Engineering, and supervised by 
Assoc. Dr. Nihan Yıldırım and Assoc. Dr. Derya Karakaş.
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Öz: Giriş: Sağlık okuryazarlığı, kişisel yaşam tarzını ve yaşam koşullarını değiştirerek kişisel sağlığı ve toplum 
sağlığını iyileştirmek amacıyla harekete geçmek için bir bilgi, kişisel beceri ve güven düzeyine ulaşılması 
anlamına gelir. Bundan dolayı sağlık okuryazarlığı, broşürleri okuyabilme ve söylenenleri yapabilmekten 
daha fazlasıdır. Sağlık okuryazarlığı, sağlayıcıların tüm alanlarına nüfuz eder, tüketici bilgi alışverişi ve 
bilginin başarıyla aktarılması için ortak bir yol sağlar. Sağlık okuryazarlığı, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, 
korunması, hastalıkların önlenmesi ve erken tarama, sağlık bakımı ve poliçe oluşturma konularına katılan 
herkesi ilgilendirmektedir. Sağlık okuryazarlığı becerileri, diyalog ve tartışma, sağlık bilgisi okuma, çizelgeleri 
yorumlama, araştırma çalışmalarına katılma hakkında karar alma, kişisel veya ailesel sağlık bakımları için 
tıbbi araçları kullanma (örneğin; yoğunlukölçer veya termometre gibi) tıbbın zamanlaması veya dozajının 
hesaplanması için gereklidir. Sağlık okuryazarlığı, bireyin okuma yazma gibi diğer becerileri ve yetenekleri 
ile sağlık çerçevesi arasındaki köprüdür. Amaç: Sağlık okuryazarlığı ülkelerin gelişmişlik düzeylerini, sağlık 
bakım hizmetinde harcanılan sağlık maliyetlerini, kaynakların etkililiğini ve verimliliğini göstermektedir. 
Sağlık okuryazarlığı eksik olduğunda bireyler kendi hastalıkları ve tedavileri konusunda daha az bilgi 
sahibi, öz-yönetim becerileri ve uyumları daha eksik olup daha fazla tıbbi hatalara maruz kalmakta, aynı 
zamanda gerekli beceri eksikliği nedeni ile sağlık hizmetlerine ulaşımları da daha azdır. Türkiye ve dünyada 
sağlık okuryazarlık kavramının gelişimi, sağlık okuryazarlık düzeyinin ne durumda olduğu saptanmak 
istenmektedir.  Bu konuda yapılan çalışmaları inceleyip çözüm önerileri sunulacaktır. Kapsam: Çalışma 
ile sağlık okuryazarlığın, kavramsal gelişimi, önemi, türleri, sağlık okuryazarlığın türleri, sınıflandırılması, 
çerçevesi, sağlık okuryazarlığının potansiyel müdahale alanları, katılan paydaşlarının kimler olduğu, 
geliştirme yolları incelenmiştir. Ayrıca Dünya’da ve Türkiye’de sağlık okuryazarlığı ölçüm araçları incelenmiş 
ve sağlık okuryazarlığı anahtar sözcüğüyle yapılan çalışmalar incelenmiştir. Bulgular: Hastaların sağlık 
okuryazarlığının ve sağlıkla ilgili yazılı materyalleri yorumlama yeteneğinin ve sağlık terimleri konusunda 
hastanın farkındalığının değerlendirilmesi için birçok bilişsel okuma değerlendirme aracı kullanılmaktadır. 
Bunlar; tıpta yetişkin okuryazarlığının hızlı tahmini, yetişkinlerde işlevsel sağlık okuryazarlığı, en yeni hayat 
işareti testi, sağlık okuryazarlığı değerlendirme ölçeği, yetişkin sağlık okuryazarlığı ölçeği, tıbbi başarı okuma 
testi, sağlık okuryazarlığı tarama anketi, sağlık faaliyetleri okuryazarlığı ölçeğidir. Fakat genel sağlığın teşviki 
ve geliştirilmesinde klinik ortamlarda uygulanabilir ve psikometrik olarak test etmek için kapsamlı bir sağlık 
okuryazarlık aracı geliştirmeye ihtiyaç vardır. Sağlık okuryazarlığı müdahalelerinin azınlık olmayan ve yüksek 
gelirli hastalara kıyasla düşük gelirli ve ırksal etnik hastalarda daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Yetişkinlere 
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sınırlı sağlık okuryazarlığı konusunda yardımcı olmak için sağlıkla ilgili bilgilere nasıl erişilebileceği ile 
ilgili ücretsiz ya da ucuz eğitimlerin verilebileceği hakkında bilgi verilmiştir. Yaşlı yetişkinlerin düşmelerinin 
önlenmesi için bir sağlık okuryazarlığı ve yaş dostu kılavuzun geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Kronik bir 
hastalığı olan savunmasız yaşlı erişkinlerin sağlık çalışanlarına ulaşımındaki en önemli başarı faktörü, e-sağlık 
ve mobilin birleşimidir. Hollanda’daki çevrimiçi platform olan 50plusnet sosyal içerme ve zihinsel sağlığın 
önlenmesine odaklanan bir sosyal ağdır. Sosyal ağ katılımcıları arkadaşlarıyla kolayca iletişim kurabilir ve 
fiziksel etkinlikler, yemek pişirme dersleri, kültürel etkinlikler vb. gibi her türlü faaliyeti birlikte başlatmak 
mümkündür. ABD’de bana 3 soru sor kampanyasıyla her hastanın sağlık görevlilerine üç soru sorması ilkesine 
dayanmaktadır: Benim ana sorunum nedir, ne yapmam gerekiyor, bunu yapmak benim için niçin önemlidir. 
Bu 3 soru hasta ve profesyonellerin farkındalığını / duyarlılığını artırarak sağlık okuryazarlığını arttırmaktadır. 
Türkiye’de yapılan çalışmada sağlık okuryazarlığı kavramını sağlık çalışanlarının % 93’ünün bilmedikleri 
saptanmıştır.  Düşük sağlık okuryazarlığına sahip bireylerin daha fazla hastaneye yattıkları, acil servisten 
daha fazla yararlandıkları, daha az koruyucu sağlık hizmeti aldıkları, ilaçlarını düzgün olarak kullanmadıkları, 
sağlıkla ilgili iletilen mesajları iyi anlayamadıkları ve özellikle yaşlılarda daha kötü sağlık düzeyinin olduğunu, 
bu durumun yüksek mortalite ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Sonuç: Sağlık okuryazarlığının etkisi araştırılmış 
fakat bu konunun henüz öneminin bilincine varılmadığı ortaya çıkmıştır. Sağlık okuryazarlığının sınırlı olduğu 
kişilerin sağlık bakımları sonucu oluşan sağlık maliyetlerinde aşırı derecede artış olduğu gözlemlenmiştir. 
Sağlık okur-yazarlığı düzeyinin artırılması amacı ile üç türde müdahale yapılması önerilmektedir; genel eğitim 
düzeyi düşük olanların desteklenmesi, sağlık okur-yazarlığı düzeyinin yükseltilmesi ve bu amaca yönelik 
politika belirlenmesi, yönetsel düzenlemeler yapılması ve uygulanması. Sağlık okur-yazarlığı bulaşıcı olmayan 
hastalıkların önlenmesi ve koruma programlarının başarısı bakımından daha çok önem arz etmektedir. Bu 
konudaki çalışmalarda ilgili uzmanlık dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması yarar sağlar. 
Yaşam boyu öğrenme politikasının başarılı uygulandığı toplumlarda sağlık okur-yazarlığı düzeyi de yüksek 
bulunmaktadır. Okul öğrenimi dışında, aile içi eğitim olanaklarından başlamak suretiyle arkadaş gruplarında, 
çeşitli sosyal ortamlarda ve medya aracılığı ile değişik eğitim fırsatları yaratılabilir. Çeşitli eğitim fırsatlarının 
yanı sıra sosyal öğrenme yaklaşımlarının da sağlık okur-yazarlığı eğitiminde önemli etkisi vardır. Sağlık 
okur-yazarlığı eğitimi erken çocukluk döneminden itibaren yapılmalıdır. Sağlığın geliştirilmesi kavramı okul 
eğitimi sırasında geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Ebe ve Hemşire, Hastane Yönetimi, Liderlik Davranışları, Sağlık Sistemi, Yaklaşımlar
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Öz: Giriş: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesi artıkça sağlık kurumlarında profesyonel yönetim 
ihtiyacı ön plana çıkmıştır. Artan rekabet ortamı düşünüldüğünde diğer işletmeler gibi sağlık kurumlarının 
da kendisini rakiplerinden üstün tutacak ve piyasa koşullarında ayakta kalmasını sağlayacak güçlü liderlere 
ihtiyacı vardır. Liderlik örgüt kuramında en çok tartışılan konulardan birini oluşturmaktadır. Bu durum kuşkusuz 
liderlik olgusunun örgütlerde oynadığı önemden kaynaklanmaktadır. Liderlik örgütün en önemli kaynağı olan 
ve örgütün diğer kaynaklarını harekete geçiren iş görenlerin yönetimiyle ilgilidir ve amaçların başarılması 
yönünde diğerlerini etkilemektedir. Sağlık sektöründe de küreselleşmenin getirdiği dinamiklere uyum 
sağlayabilmede liderlik vasıflarına sahip olunması ihtiyacının artmasıyla birlikte liderlik ile ilgili çalışmalara 
daha fazla yer verilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, sağlık sektöründe en önemli basamaklardan biri olan 
hastanelerde liderlik kavramı ele alınmıştır. Sağlık hizmetlerinin hastaların ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
şekilde etkili, verimli, kaliteli ve ekonomik olarak verilebilmesi için hastanelerin yönetiminde liderlik 
esaslarının benimsenmesi önemlidir. Amaç: Çalışmada, ebe ve hemşirelerin bir üst yöneticilerinin hangi tip 
liderlik davranışını benimsediğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, araştırma evrenini oluşturan 
ebe ve hemşirelere, bir üst düzey yöneticilerinin ne tür liderlik davranışı benimsedikleri konusundaki algılarını 
saptamaya yönelik bir anket uygulanmıştır. Kapsam: Araştırma  İzmir’de özel bir üniversite hastanesinde 
görev yapan ebe ve hemşirelerden oluşmaktadır. Hastanede görevli 180 ebe ve hemşirenin 138’ine ulaşılmıştır. 
Bu durumun hedefe ulaşma yüzdesi %76’dır. Araştırma için hastane yönetiminden yazılı izin alınmış olup etik 
kurul onayı ile anketlerin doldurulmasına başlanmıştır. Bu araştırma, İzmir’de özel bir üniversite hastanesinde 
görev yapan ebe ve hemşireden 138’ine ulaşılarak, araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile 
gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırmada veri toplamak amacı ile kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. 
Anketin birinci bölümünde katılımcılara ilişkin bilgilerin toplanmasına yönelik sorular bulunmaktadır. 
Bu bölümde katılımcıların yaşı, cinsiyeti, kurumdaki çalışma süresi, öğrenim düzeyi ve görevine ilişkin 5 
bağımsız değişken yer almaktadır. İkinci bölüm hemşirelik hizmetlerinde yönetim kademesinde yer alan 
yöneticilerin liderlik davranışlarını ölçmek amacıyla Yiğit (2004) tarafından çeşitli ölçeklerden faydalanılarak 
geliştirilmiş olan 5’li Likert tipi 36 maddelik “Liderlik Davranışı Ölçeği”nden oluşmaktadır. Ölçeğin her 
maddesinde liderlerin sergilemiş oldukları davranışlar astlar tarafından gözlemlenmektedir. Ölçeğin Cronbach 
Alfa Katsayısı á=0.977  olarak tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin, istatistiksel analizleri için 
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SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup durumunda, gruplar 
arası karşılaştırmalarında bağımsız örnekler (Independent samples) t testi kullanılmıştır. İkiden fazla grup 
durumunda parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarda Tek yönlü (Oneway) Anova testi ve farklılığa 
neden olan grubun tespitinde Tukey testi kullanılmıştır. Genel güvenilirlik ve alt boyutların güvenilirliği 
için Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Şifa Üniversitesi Bornava Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Tıbbi Direktörlükten 66 nolu sayıyla 12.05.2014 tarihinde kurum izni alınmıştır. Araştırmanın 
problemi: Bu çalışmanın çıkış noktasını çalışanların gözünde hastanelerdeki yöneticilerin liderlik özelliklerini 
ne ölçüde benimsediklerinin belirlenmesi ihtiyacı oluşturmuştur. Böylece hastane yöneticilerinin çalışanlar 
tarafından nasıl algılandığı belirlenerek, yöneticilerin varsa eksik yönlerinin saptanıp düzeltilmeye çalışılması 
sağlanabilecektir. Sınırlıklar: Araştırmada elde edilen bulgular, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm hastaneler 
için değil, sadece araştırmaya alınan hastanedeki ebe ve hemşirelerin bir üst düzey yöneticilerinin nasıl bir 
liderlik tipi benimsediği ve kişisel özelliklere göre ebe ve hemşirelerin liderlik algılarının farklılık gösterip 
göstermediğine ilişkin bilgileri yansıtmaktadır. Araştırmaya katılan ebe ve hemşirelerin anket sorularını aynı 
şekilde anladığı ve uygulamalarla ilgili gerçek durumu yansıtan bilgileri verdikleri kabul edilmiştir.  Bulgular: 
Araştırmaya katılan ebe ve hemşirelerin çoğunluğu %89,9 oranla kadın, %47,1 oranla 18-25 yaş aralığında, 
%41,3’lük bir oranla 4 Yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu, %69,6 ile 1-5 yıldır aynı hastanede çalışan 
kişiler olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, Destekleyici Liderlik, Araçsal (Yönlendirici) Liderlik, Katılımcı 
Liderlik, Başarı Yönelimli Liderlik olmak üzere dört liderlik boyutu ele alınmıştır. Katılımcıların cinsiyet, yaş, 
eğitim durumu, görevleri ve görev sürelerine göre liderlik davranış türlerinin algılanmasında bir değişiklik 
olup olmadığı analiz edilmiştir.  Çalışmanın sonucuna göre araştırmaya katılan ebe ve hemşirelerin cinsiyet, 
eğitim durumu, hizmet süresi ve yaş faktörlerine göre liderlik tiplerinde istatistiksel açıdan fark görülmemiştir. 
Ancak görevi kat hemşiresi olanlarda diğer görevlerde çalışanlara göre liderlik davranışlarında anlamlı fark 
bulunmuştur. Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda yöneticiler, çalışanlar için birer rol model olduklarının 
bilinci içerisinde, onlara aidiyet duygusu hissettirmek ve sahipsiz olmadıkları hissini aşılamak durumundadır. 
Ekip arkadaşlarına hümanist bir tarz ile yaklaşmalı, mesleki eğitimi ve yöneticilik eğitimleri ile kendini 
geliştirmelidir. Alanında eğitim almış bir yöneticinin daha etkili bir liderlik tarzı sergilemesi mümkündür. 
Yöneticilerin liderlik tarzlarını belirleyen faktörlerin analiz edilmesi ve olumsuz olarak görülen tarzların 
uygulanmasını gerektiren olumsuz koşulların giderilmesinin yararlı olacağı söylenebilir. Yönetici hemşirelerin 
etkin liderlik özelliklerine sahip olmaları ve liderlik yöntemlerini kullanmalarına gerek duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Okuryazarlık, Sağlık Okuryazarlığı
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Öz: Giriş: Limited ortaklık, ticaret ve ekonomi alanında üstlendiği roller nedeniyle vazgeçilmez bir ortaklık 
türüdür. Özel Hukuk alanında mevcut bulunan dernek, kooperatif, anonim şirket, şahıs şirketleri v.b birçok tüzel 
kişi türleri ekseriyetle bir ihtiyacın cevabı olarak, kendiliğinden ortaya çıkmış ve yasaya girmişlerdir. Ancak 
Limited Şirketler, kendiliğinden değil tamamen kanun koyucunun bir eseri olarak ortaya çıkmışlardır. 6102 
Sayılı TTK.’da şirketlerin sona erme sebepleri genel hükümlerde değil; her bir şirket türü için ayrı düzenlenmesi 
tercih edilmiştir. Bu durum ticaret şirketlerinin birbirinden farklı hukuki özelliklere sahip olmalarından 
kaynaklanır. Şahıs şirketlerine ve Sermaye şirketlerine ait karma özellikler taşıyan limited şirketlerin sona 
erme sebepleri TTK. m.636. genel ve özel olarak ele alınmıştır. Bu itibarla, TTK’ya göre limited şirketin sona 
erme sebepleri aşağıda genel ve özel sona erme halleri olarak ayrı başlıklar altında izah edilmiştir. Amaç:  Bu 
çalışmanın amacı limited şirketlerde şirketin sona erme halleri, sona erme ile ortaklık sıfatının kaybedilmesi 
ve sonrasında tasfiye süreci ile ilgili temel dayanak noktalarını açıklamak ve bunları örnek yargıtay içtihatları 
çerçevesinde değerlendirmektir.  Kapsam:  Çalışma konumuz olan “limited şirketlerde ortaklık sıfatının 
şirketin sona ermesi halinde yitirilmesi” iki bölümde ele alınmış ve imkan dâhilince güncel Yargıtay kararları 
çerçevesinde incelenmiştir. Sınırlıklar:  Limited şirketlerde ortaklık sıfatının sona ermesi; “pay sahibinin 
ölümü, şirketin sona ermesi, çıkma ve çıkarılma” gibi durumlarında gerçekleşirken çalışma konumuzda sadece 
“şirketin sona ermesi halinde ortaklık sıfatının yitirilmesi” ele alınmıştır. Yöntem:  Çalışmamızda sermaye 
şirketlerinden olup uygulamada oldukça yaygın ve önemli bir yere sahip olan limited şirketlerin genel esasları, 
limited şirketlerde ortaklık sıfatının şirketin sona ermesi halinde yitirilmesi durumu güncel yargıtay kararları 
ışığında detaylı biçimde ele alınmıştır. Bulgular:  Ortaklık payı, ortağın şirkete karşı sahip olduğu tüm hak 
ve borçların bütününü ifade eder. Limited şirketlerde ortaklık kavramı, aynı zamanda pay sahipliği kavramını 
karşılamakta olup taahhüt ettikleri esas sermayeyi ödeyenler ortak sıfatını taşımaktadır. Pay sahipliği yani 
ortaklık ilişkisi, şirketin tüzel kişilik kazanması ile doğarken çeşitli şekillerde de sona ermektedir. Kanun 
koyucu, limited şirketlerin sona erme hallerini TTK m.636.’da genel ve özel olmak üzere iki başlık altında 
ele almış olup madde metninde yer alan genel sona erme halleri; şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme 
sebeplerinden birinin gerçekleşmesi, genel kurul kararı, iflasın açılması, kanunda öngörülen diğer sona 
erme hâlleri şeklinde ifade edilmektedir. Özel sona erme halleri; uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli 
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organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, ortaklardan veya şirket alacaklılarından 
birinin şirketin feshini istemesi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, 
müdürleri dinleyerek şirketin, durumunu Kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler, buna rağmen 
durum düzeltilmezse, şirketin feshine karar verir şeklinde ifade edilmektedir.  Bu hukuki düzenleme ile sayılan 
sona erme halleri gerçekleştiği durumlarda ortaklarında ortaklık sıfatı sona ermektedir. Ancak TTK m.636/
f.3’de hangi haklı sebeplerle şirketin feshinin talep edilebileceği soyut bir şekilde belirtilmiş ve belirtilen 
hallerin somutlaştırılması yargı ve öğretiye bırakılmıştır. Sonuç:   Kanun koyucu,  limited şirketlerin sona erme 
halleri TTK m.636’da genel ve özel olmak üzere iki başlık altında düzenlenmiştir. Madde metninde sayılan 
sona erme halleri gerçekleştiği durumlarda ortaklarında ortaklık sıfatı sona ermektedir. Limited şirketin haklı 
sebeplerle feshedilmesine TTK. m.636/f.3’de “haklı sebeplerin varlığında limited şirket ortaklarından her biri 
mahkemeden şirketin feshini isteyebilir. Mahkeme, ortağın bu talebi üzerine şirketin feshine karar verebileceği 
gibi, fesih yerine, davacı ortağa payının gerçek değerinin ödenmesine ve davacı ortağın şirketten çıkarılmasına 
veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme hükmedebilir” şeklinde ifade edilmiştir. Hangi 
haklı sebeplerle şirketin feshinin talep edilebileceği ise, esas sözleşmede açıkça düzenlenmediği sürece hakimin 
takdirine bırakılmıştır. Hakimin, her davada, hukuki ve maddi olayların özelliği dikkate alınarak iddiaların 
haklı sebep teşkil edip etmeyeceklerinin irdelenmesi gerekecektir. Hakimin fesih talep eden tarafın talebinin 
aksine başka bir çözüm yolunu seçmesinin taleple bağlılık ilkesine aykırı olduğu ve haklı nedenlerle ortaklığın 
feshini talep eden davacı ortağın ortaklıktan çıkarılmasına karar verilmesinin adalete uygun düşmeyeceği 
düşüncesiyle hakimin alternatif çözüm üretmesi hususu eleştirilmektedir. Ancak Yargıtay kararlarında da 
ifade edildiği üzere ortaklığın devamında ülke ekonomisi ile çalışanlar bağlamında sosyal yapının üzerindeki 
rolünün olduğu ve toplumsal menfaatin gerektirdiği durumlarda hakime geniş bir takdir yetkisinin tanınması 
yerinde bir düzenleme olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Limited Şirket, Ticaret Kanunu, Yargıtay
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Öz: Giriş: Bir gruba ait olma gereksinimi benliğin bir dayatması olmasının yanı sıra sosyal ilişkilerin de kilit 
noktasını oluşturur. Birey diğerleri ile etkileşime girerek hem benlik tasarımına katkıda bulunur hem de birlikte 
yaşama arzusunu tatmin eder. Karşılıklı güven ve değerli olma hissi aidiyet duygusunun önemli bileşenleridir. 
Bireyin diğerleri ile bütünleşme çabası kendi iradesiyle olabildiği gibi iradesi dışında da gerçekleşebilir. Bireyin 
gönüllü olarak diğerlerine, gruba, topluma karşı aidiyet hissetmesine sosyal bağlılık denilmektedir. Diğer bir 
ifadeyle sosyal bağlılık, bir kişinin sosyal dünyayla yakın ilişkide olma konusundaki sübjektif farkındalığıdır. 
Sosyal bağlılık birey, aile, toplum sistemlerinin oluşmasında etkin rolünün yanı sıra sosyal/kolektif kimliğin 
ortaya çıkmasına da zemin hazırlar. Ampirik çalışmalarda sosyal bağlılık ile algılanan sosyal destek, benlik 
saygısı, pozitif duygulanım, yaşam doyumu, dışa dönüklük, duygusal denge (Duru, 2008: 15-24; Lee, Dean ve 
Jung, 2008: 414-419; Lee ve Robbins, 1998: 338-345) arasında pozitif ilişkiler; sosyal bağlılık ile yalnızlık, 
depresyon, anksiyete, stres, fonksiyonel olmayan davranışlar, teknoloji bağımlılıkları (Lee, Draper ve Lee, 
2001:310-318; Lee ve Robbins, 1998: 338-345; Savcı ve Aysan, 2017: 202-216) arasında negatif ilişkiler tespit 
edilmiştir. Sosyal bağlılık, ergenlerin kimlik inşasında temel yapı malzemesi iken yetişkinlerde ruh sağlığı 
ve sürekliliğinin önemli bir yordayıcısıdır. Dolayısıyla yetişkinler ve ergenlerde sosyal bağlılık düzeyini 
değerlendirebilecek ölçme araçları geliştirmek ya da uyarlamak alanyazına olumlu katkı sağlayacaktır. 
Ülkemizde daha önce orijinali Lee ve Robbins (1995) tarafından geliştirilen ve Duru (2007) tarafından 
kültürümüze uyarlanan Sosyal Bağlılık Ölçeği bulunmaktadır. Sekiz maddeden oluşan bu ölçek tümüyle 
olumsuz ifadeler içerdiği ve maddelerin sosyal bağlılığı değerlendirmede yetersiz kaldığı gerekçesiyle Lee 
ve Robbins (2001) tarafından yeniden gözden geçirilerek 15 ve 20 maddelik formları oluşturulmuştur. Amaç: 
Bu çalışmanın temel amacı Revize Edilmiş Sosyal Bağlılık Ölçeğinin (R-SBÖ) Türk kültüründe psikometrik 
özelliklerini incelemektir. Kapsam: Ölçeğin psikometrik özellikleri dil geçerliği, yapı geçerliği, benzer ölçek 
geçerliği, iç tutarlık güvenirlik, test tekrar test güvenirliği ve madde analizi ile incelenmiştir. Çalışma grubu: 
Kütahya ilinde tesadüfi örnekleme ile seçilmiş yaşları 22 ile 41 arasında değişen 502 (289 eğitim fakültesi 
öğrencisi ve 213 pedagojik formasyon öğrencisi) katılımcı araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Veri 
toplama araçları: Veri toplamak amacıyla Revize Sosyal Bağlılık Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Sosyal 
Provizyon Ölçeği (Duru ve Balkıs, 2007: 79-90) kullanılmıştır. Orijinal Revize Sosyal Bağlılık Ölçeği, 20 
madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. Puanlama altılı derecelendirme (1=Kesinlikle katılmıyorum-6=Kesinlikle 
katılıyorum) şeklinde olup; ölçek toplam bir puan vermektedir. Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayısı .92 
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olarak hesaplanmıştır. DFA sonucu uyum iyiliği değerleri  χ2(sd= 160)= 299.54, p< .0001, RMSEA= .07. 
CFI= .91. RMSR= .08 olarak bulunmuştur. İşlem: Ölçeğin Türk kültürüne uyarlanabilmesi için elektronik 
posta yoluyla Richard M. LEE’den 30.12.2015 tarihinde izin alınılmıştır. Altı dil uzmanı tarafından dil kapsam 
geçerliği yapılmış, maddelerin son haline 3 alan uzmanı ile karar verilmiştir.  İlk gruptan elde edinilen verilere 
AFA, ikinci gruptan elde edinilen verilere DFA, eş değer ölçek geçerlik ve güvenirlik testleri yapılmıştır.  
Bulgular: AFA yapılırken ölçeğin orijinali ile uyumlu olması için tek faktörlülükle sınırlandırılmış, sonuç 
olarak Bartlet Küresellik Testi değerinin ve KMO örneklem uygunluk katsayısının alanyazındaki ölçütleri 
karşıladığı görülmüştür. Daha sonra ikinci grup verilerine DFA uygulanmış ve sonuç olarak ölçeğin uyum 
indeksi değerlerinin iyi olduğu tespit edilmiştir. Revize Sosyal Bağlılık Ölçeği ile Sosyal Provizyon Ölçeği 
arasında pozitif ilgileşim, UCLA Yalnızlık Ölçeği ile arasında negatif ilgileşim bulunmuştur. R-SBÖ’nün 
Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .89 olarak bulunmuştur. Ayrıca düzeltilmiş madde toplam ilgileşim 
katsayıları .40 üzeri olduğu görülmüştür. Bu bulgular ışığında R-SBÖ’nün Türk kültüründe yetişkinlerin sosyal 
bağlılık düzeylerini tespit etmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bağlılık, Toplumsal Aidiyet, Ölçek
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Öz: Giriş: Türkiye, 1950-1960 döneminde liberal ticaret politikası benimsemesine rağmen, 1960-1980 
döneminde ithal ikameci sanayileşme politikası uygulamıştır. İthal ikameci sanayileşme politikasına 
geçilmesiyle birlikte sanayileşmenin hızlanması ve döviz tasarrufu elde edilmesi gibi olumlu etkilerin ortaya 
çıkması beklenmiştir. Beklentilerin aksine, 1970’lerdeki petrol krizlerinin de etkisiyle döviz darboğazlarının 
yaşanması, ithal ikameci sanayileşme politikasının sürdürülebilirliğini geçersiz hale getirmiştir. 1970’li yılların 
sonuna gelindiğinde ise Türkiye ekonomisinde cari açıkların şiddetini giderek arttırması enflasyon sorununu 
da ortaya çıkarmıştır. Türkiye ekonomisinde görülen tüm bu olumsuz gelişmeler 24 Ocak 1980 Kararları’nın 
alınmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.  Bu kararlar ile Türkiye ekonomisinde önemli yapısal dönüşümlere 
gidilmiş, ihracata dayalı sanayileşme politikası terk edilmiş,  dış ticaret liberalleştirilerek ihracata dayalı 
sanayileşme politikası benimsenmiştir. 1980 yılından günümüze hızını artıran küreselleşme olgusu ile birlikte 
dünyada neredeyse dışa kapalı bir iktisadi sistem izleyen ülke kalmamıştır. Türkiye’de kapitalist dünyaya 
açılan dışa açık bir ekonomik yaklaşımla, hem finansal hem de ticari liberalizasyon politikaları ile küresel 
kapitalist sisteme eklemlenmiştir. Türkiye ekonomisi küresel ekonomiye eklemlenme sürecinde kronikleşen 
cari açık sorunlarıyla sürekli karşı karşıya kalmıştır. Türkiye ekonomisin en önemli makroekonomik 
sorunlarından biri olan cari açık sorununu tetikleyen en önemli etken dış ticaret açıkları olmuştur. İthal ikameci 
politikaların uygulandığı dönemde özellikle imalat sanayimizin rekabet gücü kazanamaması, siyasi tarihimiz 
boyunca yaşanan askeri müdahalelerin ve süreklilik arz eden istikrarsız siyasi ortamda tutarlılıktan uzaklaşan 
ekonomi politikalarının bu sorunun kronikleşmesinde büyük önemi vardır. Türkiye, söz konusu dönemde 
ekonomisinin ihtiyaç duyduğu ara ve yatırım malları ithalatını gerçekleştirememiş, ülkede üretim gerilemiş, 
kıtlıklar ortaya çıkmış, işsizlik artmış ve iç barış sağlanamaz duruma gelmiştir. Ekonomiyi yeniden işler hale 
getirmek için 1980 yılı Ocak ayı itibariyle istikrar programı uygulanmaya başlanmış ve böylece ekonomideki 
çarpıklıkların giderilmesine çalışılmıştır. 1980 yılından itibaren, Türkiye’de uygulanmakta olan ithal ikameci 
sanayileşme politikası yerine ihracata dayalı bir sanayileşme politikasına geçilmiştir. İhracat performansı 
doğrudan teşviklerle arttırılmaya çalışılmış ve bunun sonucunda ihracatta hızlı bir artış sağlanmıştır. Ayrıca, 
Türkiye için yeni olan bu ekonomik modelin altyapısını oluşturmak üzere mal piyasalarından başlayıp, mali 
piyasalara kadar devam eden bir dizi düzenleme yapılmıştır. Uygulanan politikalar sonucunda kriz yılları hariç 
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olmak üzere hem ihracatta hem de büyümede önemli bir performans göstermiştir. Günümüz küresel ekonomik 
sistemine tam eklemlenme sürecini tamamlamış olan ülkemizin ihracata dayalı büyüme politikalarından 
vazgeçmesi söz konusu değildir. Ülkenin gerek AB hedefi gerekse yeni geliştirilen İpek Yolu Projesine katkısı 
da göz önüne alınırsa, ihracata dayalı büyüme stratejisinin uzun vadede de izlenecek temel büyüme politikası 
olacağı söylenebilir. Şuan için alternatifsiz görünen söz konusu stratejinin iyileştirilmesi, ülkenin büyümesine 
doğrudan katkı sağlayacaktır. Söz konusu stratejinin iyileştirilmesi için dış ticaret açığının minimize edilmesi 
gerekmektedir. Bununla beraber, ihracat rekorları kırarken dahi ithalatımızı düşüremediğimiz de aşikârdır. 
Türkiye ekonomisine ilişkin çalışmalardan oluşan literatür incelendiğinde genellikle ihracat ile büyüme, döviz 
kuru arasındaki ilişkilerin incelendiği görülmektedir. Amaç: Çalışmamız Türkiye ekonomisinde ihracat ile 
ithalat arasında bir bağımlılık olup olmadığını analiz ederek söz konusu literatür de eksik kalan bir bölümü 
tamamlamayı amaçlamaktadır. Kapsam: Çalışmada İthalat ile ihracat arasındaki ilişkinin yönü ve boyutu 
2003-2016 yılları arasında ulusal ölçekte analiz edilmiştir. Sınırlılıklar: Her uygulama çalışmasında olduğu 
gibi çalışmanın en büyük kısıtını veri seti oluşturmuştur. Analize konu olan tüm zaman serilerinin mevcut 
olduğu dönem olan 2003-2016 yıllarını kapsayan dönem ile çalışma sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışmada 
ekonometrik bir analiz olan Maximum Likelihood yöntemi yardımı ile ihracat ile ithalat arasında doğrusal 
bir bağımlılık olup olmadığı test edilmiştir. Bulgular: Çalışmada ihracat fonksiyonu tahmin edilmiş, ihracata 
etkisi olduğu düşünülen ithalat, döviz kuru, büyüme ve enflasyon değişkenleri kullanılmıştır. Analize göre 
incelenen dönemde Türkiye’nin ihracatına istatistiksel olarak anlamlı etki eden tek değişken ithalat olmuştur. 
Modelin yaklaşık %79’luk açıklayıcılık seviyesine sahip olması da tatmin edici bir bulgudur. Sonuç: Yapılan 
ekonometrik analize göre 2003-2016 döneminde Türkiye’nin ithalatındaki bir birimlik artış, ihracatında 0.74 
birimlik artışa neden olmaktadır. Buna göre Türkiye’nin ihracatının ithalata bağımlılığı yüksektir. Bu durum 
ihracata dayalı büyüme politikası uygulayan ülke için dış ticaret açıklarının kapatılmasını zorlaştıran bir 
unsurdur. Türkiye’nin özellikle teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek sektörlerdeki teşvikleri artırarak, milli 
teknoloji üretebilir bir duruma gelmesini sağlayacak politikalar uygulaması, ihracatımızın ithalata bağımlılığını 
azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: İhracata Dayalı Büyüme Politikası, İhracat-İthalat Bağımlılığı, Zaman Serisi Analizi
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Öz: Giriş: Günümüzde neredeyse her alanda ve ortamda her yaştaki birey için sosyal medya, yaşamın 
vazgeçilmez bir parçası niteliğindedir. İnternet kullanımının önemli bir kısmını oluşturan sosyal medya 
özellikle gençler arasında yaygın kullanılmaktadır. Hız, erişim ve kullanım kolaylığının vermiş olduğu 
kolaylıklar nedeniyle sosyal medyanın eğitim açısından iletişim, sorgulama, araştırma, aktif katılım, işbirliği 
sağlayıcı  ortam, doküman paylaşımı, bilgi ve deneyimlerin paylaşımı gibi çok önemli olanakları barındırdığı 
bilinmektedir. Bu bağlamda sosyal medya eğitimde avantajlı bir konuma sahiptir. Bu nedenle öğrencilerin 
sosyal medyayı nasıl kullandıkları ve sosyal medyaya yönelik tutumlarını belirlemek önem kazanmaktadır. 
Amaç: Bu araştırma Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya kullanım özellikleri 
ve tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Bu araştırmanın evrenini Cumhuriyet Üniversitesi 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitimlerini sürdüren öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini 
ise, bu öğrenciler arasında araştırmaya katılmaya gönüllü öğrencilerden oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: 
Araştırma sadece araştırmaya katılmaya istekli öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Ayrıca, araştırmanın örneklemi, 
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık hizmetleri bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerle sınırlıdır. Yöntem: 
Betimsel tasarımın kullanıldığı bu çalışmada veriler, çalışmaya katılmaya istekli 342 katılımcıdan yüz 
yüze anket tekniğiyle toplanmıştır. Araştırmanın verileri literatürden yararlanarak oluşturulan ve toplam 
iki bölümden oluşan anket formu ve Sosyal Medyaya Yönelik Tutum Ölçeği ile elde edilmiştir. Uygulanan 
anketin ilk bölümünde, öğrencilerin demografik  özellikleri (yaş, cinsiyet,  okuduğu sınıf, fakülte/yüksekokul, 
bölüm) ve ikinci bölümünde ise  öğrencilerin internet kullanım sıklıkları ile hangi sosyal medya araçlarını 
kullandıkları ve kullanım amaçlarının ne olduğu gibi sosyal medya kulanım özelliklerini belirlemeye yönelik 
kapalı  uçlu sorular yer almaktadır. Öğrencilerin sosyal medyaya karşı tutumları ise ülkemizde geçerlik ve 
güvenirlik çalışması yapılmış Sosyal Medyaya Yönelik Tutum Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Sosyal Medyaya 
Yönelik Tutum Ölçeği 5 dereceli Likert tipi bir ölçek olup, 11 maddeden alınan toplam puan katılımcının 
sosyal medyaya yönelik tutum puanını yansıtmaktadır. Ölçeğin değerlendirilmesinde yüksek puan sosyal 
medyaya olumlu tutumu ifade etmektedir. Araştırma verilerinin istatistiksel analizi için SPSS 21.0 istatistik 
programı kullanılmıştır ve istatistiksel sonuçlar %5 güven aralığında değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin 
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değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra ki-kare, t testi, Kruskall Wallis, Mann Whitney U, tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bu araştırma için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden  Sayı:991 Tarih: 06.10.2017 kurum izni alınmıştır.  Araştırmanın 
Problemi: Teknoloji hayatın her alanında olduğu gibi, eğitim-öğretimde de bilginin paylaşılmasını, 
yayılmasını ve etkileşimin artmasını sağlayacak etkili bir araç haline gelmiştir. Zamanlarının önemli bir 
kısmını sosyal medya ağlarında geçiren genç, aktif ve öğrenme ortamı içinde olan öğrencilerin bu  teknolojik 
araç-gereci günlük yaşantılarında ve eğitim hayatlarında nasıl kullandıklarını ve tutumlarını öğrenmek 
oldukça önemlidir. Eğitimciler, sosyal medyayı öğrencilerin mesleki eğitim ve kişisel gelişimleri için nasıl 
kullanabilecekleri yönünde farkındalık sağlayabilir, eğitimi destekleyici bir avantaj haline getirilebilir ve 
bu etkileşimin sağlanmasında danışmanlık verebilirler. Bu bilgilerden hareketle, sağlık hizmetleri alanında 
eğitim gören öğrencilerin internet kullanımının önemli bir parçası olan sosyal medyayı kullanma özellikleri ve 
sosyal medyaya yönelik tutumlarının belirlenmesi konulu bu çalışmanın, eğitim-öğretim ortamlarında bilişim 
teknolojilerinden yararlanmaya yönelik daha detaylı çalışmalar yapılması konusunda veri tabanına önemli 
katkılar sunacağına inanılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada iki  araştırma problemi sorusu yer almaktadır; 
1. Öğrencilerinin sosyal medyayı kullanım özellikleri ( kullanma sıklığı, kullanılan sosyal medya hesabı, 
kullanma amaçları) nelerdir? 2. Öğrencilerin sosyal medyaya yönelik tutumları nasıldır? Bulgular: Çalışmaya 
katılan öğrencilerin %36.8’i kadın, %63.2’si erkek olup, örneklem grubunun büyük çoğunluğu (%95.9) 18-23 
yaş arası öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin sosyal medya kullanımlarına ilişkin ifadelerinin dağılımı 
incelendiğinde ise; öğrencilerin %94.5’inin sosyal medya hesabının olduğunu, sadece %5.5’inin sosyal medya 
hesabının olmadığını ifade ettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin tümü her gün sosyal medya ortamına girdiğini 
ve  bunların %92.7’si  bir saatten fazla bir süre sosyal medyayı kullandıklarını belirtmektedir. Öğrencilerin 
%80.4’ünün sosyal medya kullanma sıklığı  her gün birden fazla sayıda iken, %92.1’inin sosyal medya sitelerini 
kullanma süresi bir ve üzeri yıldır. Öte yandan öğrencilerin %77.3’ü cep telefonu, %14 ‘si  ile bilgisayarla sosyal 
medya sitelerine girdiğini ve en çok Facebook (%62), İnstagram (19.3)  ve %14.7’si Twitter’ı % 4’ü Youtube’ 
u kullandıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin sırasıyla en çok fotoğraf-video paylaşmak (%32.5), sohbet 
etmek (%17.5), gündemi takip etmek (%16.6), derslerine katkı sağlamak (%9.8), interaktif oyunlar (%7.7), dil 
geliştirmek (5.8)  gibi nedenlerle  sosyal medyayı kullandıklarını belirtmişlerdir. Örneklem grubunu oluşturan 
öğrencilerin Sosyal Medya Tutum Ölçeğinden aldıkları puanların aritmetik ortalaması =76.14  standart 
sapması ss=12.97 olarak bulunmuştur. Sonuç: Çalışma sonunda, öğrencilerin zamanlarının büyük bir kısmını 
sosyal medya ağlarında geçirdikleri ve sosyal medya kullanımının gençlerin günlük yaşam aktivitelerinin  
önemli bir bölümü haline geldiği belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin sosyal medyayı en çok sosyal paylaşım 
amaçlı aktiviteler (fotoğraf-video paylaşımı, sohbet etme)için kullandıkları, çok az öğrencinin eğitimlerine 
katkı amacıyla bu ağlardan yararlandıkları   ve  sosyal medyaya karşı olumlu tutum içinde oldukları ortaya 
çıkarılmıştır. Çalışmada öğrencilerin zamanlarının büyük bir kısmını geçirdikleri sosyal medyayı eğitimleri 
için etkili, yeterli ve bilinçli bir şekilde kullanamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnternet, Sosyal Medya, Sosyal Ağlar, Tutum
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Öz: Giriş: Eleştirel düşünme becerisi sorun çözmeye yönelik her ortamda gereklidir. Son yıllarda akademik 
ortamlarda üzerinde önemle durulan konulardan biri de eleştirel düşünme becerisidir. Bilim ve teknolojideki 
gelişmelerin yansıması ile sağlık hizmetlerindeki hızlı değişimler, değişik alanlarda sunulan hizmetlerin 
karmaşıklığı, kanıta dayalı uygulamaların artması, kompleks ve  çok boyutlu sağlık hizmetleri sunumu, 
sağlık çalışanlarını eleştirel düşünmeye zorlamaktadır. Sağlık hizmetlerinin kalitesi, sağlık çalışanlarının 
eleştirel düşünebilmesine ve bu düşünceyi uygulama ortamıyla bütünleştirmesine bağlı gelişecektir.  Amaç: 
Bu çalışmanın amacı sağlık hizmetleri bölümlerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerde eleştirel düşünme 
ve akademik başarı arasındaki ilişkinin incelenmesidir.  Kapsam: Bu araştırmanın evrenini Cumhuriyet 
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise 
araştırma kapsamında yer almak isteyen 258 öğrenci oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Bu çalışma akademik 
başarı ilişkisi nedeniyle araştırmaya katılmaya istekli  son sınıf öğrencileri ile sınırlandırılmıştır.Yöntem: 
Betimsel tasarımda yapılan bu çalışmanın verileri öğrencilerin tanıtıcı özelliklerine ilişkin sorulardan oluşan 
anket formu ve California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği  kullanılarak toplanmıştır. Araştırmacı tarafından 
ilgili literatür bilgisiyle hazırlanan anket formu, öğrencilerin sosyo-demografik verilerini ve eleştirel düşünme 
eğilimlerini etkileyebilecek değişkenleri içeren sorulardan oluşmaktadır. California Eleştirel Düşünme Eğilimi 
Ölçeği  doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik, sistematiklik, kendine güven ve meraklılık adı altında altı alt 
boyutu bulunan olcek 6’lı Likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınan puan arttıkça eleştirel düşünme eğilimi de 
artmaktadır. California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği’ne göre   240’ın altında puan alanların düşük, 240-
300 arasında puan alanların orta ve 300’ün üzerinde puan alanların yüksek eleştirel düşünmeye sahip oldukları 
kabul edilmektedir. Ölçeğin toplam Cronbach alfa kat sayısı 0.88 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen 
veriler SPSS 21.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde tanımlayıcı 
yöntemler ve grup ortalamaları arasındaki farkın incelenmesinde iki bağımsız grupta student t testi ve Mann 
Whitney U testi, üç ve üzeri gruplarda tek yönlü ANOVA varyans analizi kullanılmıştır. Ayrıca, homojen 
olmayan gruplarda Kruskal-Wallis testi sayısal değişkenlerin birbirleriyle ilişki derecesinin belirlenmesinde 
Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. İstatistiksel sonuçlar %5 güven aralığında değerlendirilmiştir. Bu 
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araştırma için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden  Sayı:753 
Tarih: 05.11.2017 kurum izni alınmıştır. Araştırmanın Problemi: Öğrencilerin sağlık hizmetleri alanı ile 
ilgili  çağdaş bilgi ve uygulamalara yönelik ilkeleri kavraması, yaşam boyu öğrenme çabasını sürdürmesi, 
edindiği yeni bilgi ve becerileri etkili ve nitelikli sağlık hizmetleri alanına yansıtabilmesinde eleştirel düşünme 
becerisinin gelişmesine gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle sağlık bakım ve hizmetlerine yönelik eğitim 
veren akademik kurumlarda öğrencilerde eleştirel düşünmeyi teşvik edici, etkin eğitim ve öğretim sağlayan 
eğitim yaklaşımlarını araştırmak ve uygulamak eğitimcilerin temel sorumluluğudur. Bu yaklaşımlar öğrencilerin 
problem çözme yeteneklerini geliştirerek sağlık sisteminde oluşabilecek hızlı değişimlere ayak uydurmasına ve 
bu değişimleri gelecekte sağlık hizmeti alan kişilerin yararına kullanmasına olanak sağlayacaktır. Bu anlayışla 
çalışmada iki  araştırma problemi sorusu belirlenmiştir: 1.) Öğrencilerin bazı özelliklerinin (okudukları bölüm, 
cinsiyet, anne-baba eğitimi…) eleştirel düşünme üzerine etkisi var mıdır?,  2.) Öğrencilerin eleştirel düşünme 
becerileri ve akademik başarıları arasında ilişki var mıdır? Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %52.7’si 
kadın, %47.3’ü erkektir. Öğrencilerin%27.9’u Diyaliz %26.0’sı Yaşlı Bakımı, %23.6’sı Tıbbi Dökümantasyon 
ve Sekreterlik ve %22.5’i ise Tıbbi Laboratuar bölümünde eğitimlerini sürdürmekte olup, yaş ortalamaları  
21.48±2.04 ‘dir. Araştırmaya katılan öğrencilerin California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği toplam puan 
ortalaması 239.66 ± 27.36 puan ile düşük düzeyde belirlenmiştir. Eleştirel düşünme eğilimi ölçeğinden, 
en yüksek puan ortalamasını  meraklılık, en düşük ise sistematiklik alt ölçeğinden aldıkları saptanmıştır. 
Öğrencilerin doğruyu arama, açık fikirlilik, meraklılık alt ölçeğinde düzeylerinin orta; analitiklik, sistematiklik 
ve kendine güven alt ölçeğinde ise düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çalışmada kız öğrencilerin, yurtta 
kalan öğrencilerin ve anne eğitimi yüksek olan öğrencilerin  eleştirel düşünme eğilimleri istatistiksel olarak 
önemli bulunmuştur (p<0.05). Öte yandan okuduğu bölüm, baba eğitimi,  ailenin sosyoekonomik düzeyi ve 
yaşadığı yer gibi  öğrencilerin diğer bireysel özellikleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık belirlenmemiştir (p<0.05). Öğrencilerin akademik puan ortalaması arttıkça, eleştirel 
düşünme eğilimi artmış ve aradaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Sonuç: Araştırma sonucunda 
öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimi düşük bulunmuş ve bazı özelliklerin (cinsiyet, anne eğitimi, yurtta 
kalma) eleştirel düşünme üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca, eleştirel düşünme ve akademik başarı 
arasında anlamlı ilişki elde edilmiş, akademik başarı puanı arttıkça eleştirel düşünme  puanının da yükseldiği 
belirlenmiştir. Eleştirel düşünme ve akademik başarı arasında pozitif yönlü bir ilişki elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eleştirel Düşünme, Analitik Düşünme, Akademik Başarı
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Öz: Giriş: Günümüzde yoksulluk tüm dünyada olduğu kadar Türkiye’de de oldukça ciddi bir problem haline 
gelmiştir. Türkiye’de yoksulluğun bu denli ciddi boyutlara gelmesinin en önemli nedenleri arasında, sağlanan 
ekonomik büyümelerin istihdam yaratamaması, küresel ekonomik krizler, tüketim alışkanlıklarının değişmesi 
ve gelir dağılımında adaletsizlik, kayıt dışı istihdamın varlığı, göç, tarım kesiminin çözülmesi ve terör gibi 
birçok unsur bulunmaktadır. Yoksulluk bu boyutu ile hem ekonomik hem de ekonomik olmayan bir olgu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, güvencesiz ve esnek çalışma koşullarının oluşmasına, yoksulluğun 
derinleşmesine ve kalıcı hale gelmesine neden olmaktadır. Yoksul birey çalışacak bir işi olsun ya da olmasın 
geleceğe güvensiz bakmaya başlamakta, özgüvenini yitirmekte ve sosyal dışlanma ile karşı karşıya kalmaktadır. 
En sonunda kendilerine ait bir davranış modeli belirleyerek yoksulluk kültürünün de oluşmasını sağlamaktadır. 
Bu şekilde ciddi bir sorun haline gelen yoksulluk probleminin acil bir şekilde çözüme kavuşturulması 
gereklidir. Bu kapsamda  sosyal bir politika olarak Nakit Gelir Desteği yöntemi  Türkiye’de uygulanabilir. 
İlk kez Thomas Paine tarafından 1971 yılında Nakit Gelir Desteği yöntemi yoksullukla mücadele konusunda 
önerilmiştir. Nakit Gelir Desteği yönteminin çıkış noktası herkesin ekonomik ve sosyal bir hakka sahip olmak 
istemesi ve bunun için de temel güvenceye ihtiyaç duymasıdır.  Nakit Gelir Desteği, geliri belli bir düzeyin 
altında bulunan ihtiyaç sahiplerine  düzenli ve nakit olarak kamu kaynaklarından sağlanacak gelir desteği 
uygulamasıdır. Yapılacak Nakit Gelir Desteğinin kişileri tembelliğe ve hazıra alışmaya teşvik etmeyecek 
miktarda olması oldukça önemlidir. Uygulanacak olan gelir transferinin, yoksul bireyin belli bir güvenceye ve 
asgari düzeyde maddi yaşam hakkına sahip olmasına yetecek miktarda ve hayata karşı kaybettiği güveni tekrar 
elde etmesini sağlayacak düzeyde olması gerekir. Nakit Gelir Desteği bir sadaka olarak değil, bir vatandaşlık 
hakkı olarak verilmelidir. Yoksulluk problemini daha fazla hisseden ve bu nedenle dezavantajlı duruma düşen 
kadın ve çocuklar için, asgari geçimi sağlayacak bir gelir transferi, beslenme sağlık, eğitim, barınma gibi 
temel ihtiyaçların karşılanması bakımından oldukça önem taşımaktadır.  Nakit Gelir Desteği yöntemi, başta 
Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde olmak üzere, birçok 
gelişmiş ülkeler tarafından oldukça uzun zamandır uygulanmaktadır. AB ve OECD ülkeleri Nakit Gelir 
Desteği yöntemini istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerle birlikte yürütmektedir. Bu şekilde yürütülen gelir 
transferi, Türkiye için yoksullukla mücadelede bir alternatif oluşturabilir. Türkiye’de tam anlamıyla Nakit Gelir 
Desteği yöntemi uygulanmamaktadır. 2022 Sayılı Kanun kapsamında çalışacak durumda olmayan yaşlılara ve 
özürlülere verilen yardımlar  ve Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) uygulamaları Nakit Gelir Desteği yöntemine 
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en yakın uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de Nakit Gelir Desteği yöntemi uygulamasına 
özellikle tembelliği teşvik edeceği kaygısı ile karşı çıkılmaktadır. Oysa yoksul birey, bu gelir desteğinin düşük 
miktarda olacağını ve kendisine sadece temel bir güvence sağlayacağını bilecek, hayatta rasyonel seçimler 
yapabilecek ve yapabilirliklerini gördükçe özgüveni artacak ve daha iyisine ulaşmayı hedefleyecektir. Ayrıca 
asgari düzeyde uygulanacak olan gelir garantisi, bireye pazarlık yapabilme gücü kazandıracak ve işgücü 
piyasasında güvencesiz ve esnek çalışma koşullarını iyileştirici etkiler de yaratabilecektir. Ayrıca Nakit Gelir 
Desteği yöntemi maliyetli olacağı, suistimal edilebileceği, siyasi iktidarların çıkarları için kullanılabileceği, 
insanları ömür boyu yardımlara bağımlı kılacağı şeklinde de eleştiriler almaktadır. Bu bağlamda Nakit Gelir 
Desteği yönteminin, temel bir hak olarak, şeffaf bir biçimde, sadece hak edenlere ulaşacak şekilde, keyfi 
uygulamalardan arındırılmış, objektif ölçütlere dayalı, bireysel ve eşit olarak uygulanmasının sağlanması 
gereklidir. Amaç: Bu çalışma, Türkiye’de ciddi boyutlara ulaşan yoksulluğun acil çözümüne odaklanarak bir 
sosyal politika olarak Asgari Gelir Desteği yöntemini öneri olarak sunulmaktadır.Kapsam: Çalışmada Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından  yapılan Yoksulluk İstatistikleri kullanılmıştır. Sınırlıklar: Çalışma 2002-2015 
yılları ile sınırlandırılmış olup, 2002 öncesi döneme değinilmemiştir. Yöntem: Yapılan bu çalışmada, Türkiye’de 
yoksullukla mücadele politikası olarak Nakit Gelir Desteği yöntemi teorik olarak incelenmiştir. Bulgular: 
Türkiye’de yoksulluğun derinleşerek kalıcı hale gelmiş olması, bireylerin özgüven kaybı yaşamalarına, 
ekonomik ve sosyal hayattan dışlanmalarına, güvencesiz işlerde çalışmalarına, beslenme, sağlık, eğitim ve 
barınma gibi temel ihtiyaçlara ulaşmada yetersiz kalmalarına neden olmuştur. Artık ekonomik büyüme ile 
istihdam yeterince yaratılamamaktadır. Yoksullukla mücadelede acil çözümler gereklidir. Sosyal politikalar bu 
bağlamda çözümleyici olacaktır. Sonuç: Türkiye’de yoksulluk çok boyutlu bir hal almış, derinleşmiş ve kalıcı 
hale gelmiştir. Dolayısıyla çözümü de çok boyutludur. Yoksulluk problemi sadece ekonomik bir problem olarak 
değil aynı zamanda insani bir problem olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yoksullukla mücadelede öncelikle 
istihdam sağlayıcı sürdürülebilir büyümeyi ve gelir dağılımında adaleti sağlamak gerekir. Bunun yanında 
sosyal politikalara ağırlık verilmelidir. Yapılan bu çalışmada Türkiye’de yoksullukla mücadele kapsamında 
Nakit Gelir Desteği yöntemi ele alınmıştır. Nakit Gelir Desteği, sosyal bir politika olarak, herhangi bir 
karşılık beklemeden, yoksul bireylere düzenli ve nakdi  bir gelir desteği vererek, onların sosyal ve ekonomik 
güvenceye kavuşmalarını, hayattaki risklerini azaltmalarını, ekonomik ve toplumsal hayata katılmalarını ve 
hayat standartlarını arttırmalarını sağlayacaktır. Asgari düzeyde geçimini sağlayan yoksul bireyler geleceğe 
güvenle bakabilecek ve kendileri için en doğru kararı vereceklerdir. Bu şekilde ekonomik yoksulluğun yanında 
insani yoksulluğu ve dışlanmayı giderebilmek adına bir adım daha atılmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nakit Gelir Desteği, Yoksulluk, Sosyal Politika
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Abstract: Introduction: The socio-scientific issues framework has been evaluated as a movement investigating 
engagement and decision making of students regarding socially relevant scientific contexts embedded with 
moral implications. In this movement, it is aimed to “provide opportunities for students to reflect on issues 
in order to evaluate claims, analyze evidence, and assess multiple viewpoints regarding ethical issues on 
scientific topics through social interaction and discourse” (Zeidler et al., 2009, p. 75). These opportunities 
necessarily evoke science instruction in order to promote students’ ability to evaluate claims, analyze evidence, 
and assess multiple viewpoints regarding scientific issues. Purpose: Thus, the study was aimed to determine 
the argumentation skill levels of prospective science teachers on ecological issues. Scope: The participants of 
the research were by forty-four (72% female) senior undergraduate students from a state university in the Black 
Sea Region. The senior prospective science teachers were assumed to have required content knowledge since 
they completed the general biology, ecology, and special issues in biology courses as the must courses of science 
education department. Limitations: The research was limited with the participants from a state university 
because of the time and cost issues. Method: The case study method was adopted to reveal argumentation 
skills. The participants were required to complete one of the four different dilemmas about ecological issues. 
The dilemmas were named as “True way to clean”, “Kyoto Protocol”, “Nuclear Plant Decision” and “Bacteria 
Killer”. The dilemmas were prepared by the author and then, two experts in science education having doctorate 
degree in the socio-scientific issues area reviewed the dilemmas to ensure content validity of the inventory and 
face validity of the dilemmas. Final revisions and changes were made after the dilemmas was pilot tested with 
two prospective science teachers. The prospective science teachers were provided 15 minutes to reflect to the 
dilemmas. The participants were strongly encouraged to write supports for their reflection through evidences, 
samples and data. Also, the prospective science teachers were expected to think as persuading someone in 
counter opinion. The socio-scientific dilemmas on ecological issues were reflected by forty-four prospective 
science teachers. The reflections of prospective science teachers on the ecological dilemmas were explored 
and scored depending on the rubric developed according to Toulmin Argumentation Pattern (Toulmin, 1958). 
The rubric focused on argumentation structure of science students. The rubric specifically focused on how 
the claims were justified. The lowest level of the rubric described the situation in which a student failed 
to develop a justification in support of his/her claim. The next level captured the cases in which a student 
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supported his/her position with only one justification. In level three, a claim was supported by more than one 
justification. The highest level of the rubric represented the situations in which participants not only were able 
to provide multiple justifications but also recognized positions contradictory their own. Findings: Trough the 
analysis it was revealed that the most of the prospective science teachers were at the second level according to 
Toulmin Argumentation Pattern. Conclusion: In other words, the participants were able claim their thoughts 
and provide a justification for their claims. However, the prospective science teachers were not able to provide 
multiple justifications and rebuttals or counter claims on ecological issues. In conclusion, the prospective 
science teachers need to be benefited from learning experiences that support their argumentation practices as 
well as their ability to foster development of practices among their prospective students.

Key Words: Argumentation Skills, Ecological Issues, Science Teacher Education
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Abstract: Introduction: The influence of educational theories has formed science education into activity-based 
understanding (Zeidler & Abd-El Khalick, 2017). The science activities that increase student achievement, 
affect motivation positively and contribute to the development of positive attitudes of students are adopted 
and started to be used by the science teacher. The science teaching activities where students are reluctant to 
participate, lack of teaching aspect and get negative reactions are considered as unqualified science activities 
and they are going to be abandoned (Ogan-Bekiroglu, 2007). So, the assessments of science teachers play a 
crucial role for the achievement of science activity since the teachers are the planner, implementer, and assessor 
of the learning process. The assessment of the science activity that the teachers bring to ease the science 
learning need to be assessed most of the times by the teachers by their own. Purpose: Thus, the purpose of 
the study was to examine the self-assessments of prospective science teachers on a scale to assess science 
activity videos. Scope: The participants of the research were forty-seven (68% female) junior undergraduate 
students from a state university in the Black Sea Region. The junior prospective science teachers were assumed 
to have required content knowledge since they completed the biology, chemistry and physics in addition to 
educational technology courses as the must courses of science education department. Limitations: The research 
was limited with the participants who enrolled in a must course called science laboratory applications. The 
development and assessment procedure of the science activity videos completed during the course. Method: 
The case study design adopted in this study. In scope of a must course, each prospective science teachers were 
assigned an objective from K12 science curricula. Then, they were expected to seek for a science activity that 
can be conducted and recorded in form of 3-5 minutes long science activity video. The prospective science 
teachers were asked to evaluate their own science activity videos developed by themselves for their classes, 
schools, and individual use through a scale to assess science activity videos (Kara & Bakırcı, 2018). The scale 
consists of four analytically distinct subscales with high reliability and validity values. The subscales are 
technical features, narrator features, activity process and security issues. The scale implemented in the form 
of a five-point Likert type scale consisting of 20 items. The technical features and narrator features five, the 
activity process seven, and the security issues consist of three items. The responses to the items of the scale 
are rated as “absolutely disagree”, “disagree”, “undecided”, “agree” and “strongly agree”. In addition to scale, 
prospective science teachers were able to reflect to their science activity videos through responding to two 
open ended questions about advantages and disadvantages of their science activity videos. The prospective 
science teachers were given three weeks to complete the evaluation form, after which time they were returned 
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to the researcher for assessment. The quantitative data from the scale analyzed through descriptive statistics. 
The written responses were analyzed through content analysis. Findings: All of the participants completed 
the scale to assess science activity videos but almost the half of the (53%) participants reflected to the open-
ended questions on the assessment form. The average score of the science activity videos were high enough to 
conclude that the science activity videos developed during this research were sufficient in terms of quality. The 
reflections of prospective science teachers were uncovered that they need to consider laboratory safety issues 
more, the experiments from the student books were very simple, and the technology they used were limited 
what they wanted to do. They also stated that if they provided more opportunities they would like to develop 
more attractive science activity videos. Conclusion: As a result, there can be concluded that the participants 
were able to assess their own science activity videos through the scale to assess science activity videos. 
However, the prospective science teachers hesitated to write down about the science activity videos developed 
by their own. In conclusion, the prospective science teachers need to be benefited from learning experiences 
that support their self-assessment practices as well as their ability to foster development of practices among 
their prospective students.

Key Words: Educational Technology, Science Education, Teacher Education, Educational Measurement 
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Öz: Giriş:  Bu çalışma doğa eğitimlerinin, öğrencilerin bilim, sanat, doğa ve çevre kavramları arasında 
bilişsel yapılarındaki ilişkileri ve bu kavramların anlamsal yakınlığını gösterip göstermediğini anlamak üzere 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada eğitimin temaları olarak belirlenen bilim, sanat, doğa ve çevre kavramlarına 
yönelik kelime ilişkilendirme testleri ön test ve son test olarak uygulanmış, elde edilen veriler öğrencilerin 
eğitim sırasında tuttukları e-günlüklerle karşılaştırılarak doğa eğitimlerinin, öğrencilerin bilim, sanat, 
doğa ve çevre kavramları arasında çeşitli bağlamlarda ilişki kurdukları, belirlenmiştir. Giriş: TÜBİTAK 
tarafından desteklenen 4004-Doğa Eğitimleri programı, katılımcıların doğa, bilim ve teknoloji konularında 
farkındalıklarını arttırmak amacıyla düzenlenen ve bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri gözlem ve 
uygulamalarla anlamasına olanak sağlayan eğitim programlarıdır. Bu programın amacı, doğal süreçleri 
bilimsel yollarla anlamak ve bunu gerçekleştirirken katılımcıların yaparak-yaşayarak öğrenmesine imkân 
vererek bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlamaktır. Amaç: Bu çalışmada 07-14 -/09/2017 tarihleri arasında 
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi projesi kapsamında desteklenen ve Burası Burdur Doğada Dur adı altında 
gerçekleştirilen eğitimin öğrencilerin bilişsel yapısına etkisini ve süreç içinde öğrencilerin bilişsel yapısında 
meydana gelen kavram değişiklerini tespit etmek amaçlanmıştır. Kapsam: Çalışma doğa eğitimine katılan 
6-8.sınıf arası 30 katılımcı öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Sınırlılıklar: Çalışma eğitime katılan 30 öğrenci ile, 
veri toplama araçları olarak uygulanan kelime ilişkilendirme testleri (KİT) ve öğrenci günlükleri ile sınırlıdır. 
Yöntem: Çalışmada araştırmacılar tarafından eğitimin temaları olarak belirlenen bilim, sanat, doğa ve çevre 
anahtar kavramlarını içeren kelime ilişkilendirme testi (KİT), eğitime katılan 30 ortaokul öğrencisine ön test ve 
son test olarak uygulanmış, bu yolla sekiz günlük doğa eğitiminin öğrencilerin bilişsel yapısına etkileri açığa 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda eğitimin ilk günü tüm katılımcılara birer blog sayfası açılmış ve bu 
bloglarda e-günlük tutmaları istenmiştir. KİT’lerden elde edilen veriler öğrencilerin eğitim sırasında düzenli 
olarak tuttukları e-günlükler ile karşılaştırılmıştır. Bu yolla eğitimde edinilen birikimin günlük konuşma diline 
yansıması üzerinden içselleştirilme süreci anlaşılmaya çalışılmıştır. KİT ön test ve son testleri sonuçları ayrı 
ayrı değerlendirilmiş cevapların hepsi ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Her tema için hangi kelimelerin ya 
da kavramların kaçar defa tekrarlandığını gösteren bir frekans tablosu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu frekans 
tablosu baz alınarak kavram ağı meydana getirilmiş, bu yolla kavramlar arasındaki ilişkilerin yapısı net olarak 
görünürlük kazanmıştır. Bilişsel yapıyı ve kavramsal değişimi net bir şekilde göstermesi amacıyla kavram 
ağının oluşturulmasında kesme noktası (KN) tekniği kullanılmıştır. Kelime ilişkilendirme testinde yer alan 
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herhangi bir anahtar kavram için en fazla verilen cevap kelimenin frekansının 5 aşağısı kesme noktası olarak 
kullanılmıştır. Belirlenen frekansın üstünde bulunan cevaplar kavram ağının ilk kısmındaki bölüme yazılmış, 
daha sonra kesme noktası belirli aralıklar ile aşağıya çekilerek işleme devam edilmiştir. Alt kesme noktası  
frekansı 3 ( KN:3) olarak belirlenmiştir. E-günlüklere gelindiğinde ise eğitim süresince katılımcılara her 
akşam bir saat süre verilmiş ve günlükleri yazmaları istenmiştir. Öğrencilere bir kod belirlenmiş gün bazında 
her bir katılımcının e-günlüğü okunarak temalara ilişkin kurdukları cümleler tespit edilmiştir. Bu cümlelerde 
kullanılan kelimeler ayrıntılı bir içerik analizine tabi tutulmuş, KİT’ler ile karşılaştırılarak ortak kavramlar 
belirlenmiştir.  Bulgular: Uygulanan ön-test verilerine göre belirlenen temalar için katılımcılar 889 kavram 
üretirken son-testte bu sayı 1328 e çıkmıştır. Temalar için üretilen kavramlar arası ilişki incelendiğinde ise ön-
test sonuçlarına göre temalar arasında düşük ve orta düzeyde (KN: 3 ve KN:8) ilişki kurdukları tespit edilmiştir. 
Son testte ise özellikle bilim- sanat, bilim-doğa, bilim-çevre arasında kurulan ilişkilerin güçlendiği ve iki-
üç basamak arttığı (KN:13-KN:18) tespit edilmiştir. En çok bağlantı kurulan kelimeler ön- testte doğa-çevre 
ilişkisi için “yaşam”, sanat-doğa ilişkisi için ise “insan” kavramıdır. Son testte ise doğrudan doğruya temaların 
en az KN:13 seviyesinde birbiriyle ilişkilendirildiği, yine KN:8 seviyesinde ekosistem, habitat, endemik gibi 
terimlerin bilim-doğa ve bilim-çevre arasında kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca bilim-sanat-doğa temalarının 
üçüne birden gönderme yapan kavram ön-testte sıfır iken son–testte bu sayısı 5 olarak tespit edilmiştir. Son 
testte sanat ve bilim arasındaki ilişkinin insan ve doğa üzerinden kurulduğu, bilim ve sanatta zeka, uğraş, 
emek gibi bilimin ve sanatın insani yönüne göndermeler yapıldığı görülmektedir. Günlükler incelendiği 
zaman ise katılımcıların 240 günce içerisinde bilim-sanat-doğa ilişkisine 29, Sanat-insan ilişkisine 39, Sanat-
doğa ilişkisine 72, Bilim-doğa-insan ilişkilerine 97 kez gönderme yaptıkları görülmektedir. Sonuç: Yapılan 
doğa eğitiminin öğrencilerin bilişsel yapısına etki ettiği KİT’den elde edilen ön test ve son test sonuçları 
ile görülmektedir. Öğrencilerin son-testte çok daha fazla doğru ilişkilendirme yaptıkları ortaya konmuştur. 
Öğrencilerin eğitim sürecinde tutmuş oldukları e-günlüklerde de bu ilişkilendirmeleri kullandıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. Doğa eğitiminin öğrencilerin bilişsel yapısına etki ettiği, bu etkinin günlük dille yansımasıyla 
beraber içselleştirildiği anlaşılmıştır. 
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Öz: Giriş: Mekân-siyaset ilişkilerini doğru analiz edebilmek ve uluslararası ilişkilerin mahiyetini kavrayabilmek 
için hakimiyet kuramlarına bakmak gerekir. Bu kuramlar siyasal dünyanın dününü, bugününü ve yarınını 
anlamamıza yardımcı olur. Uluslar arası ilişkilere bakışta makro düzeyde politik bir ufuk ve üslup kazandırır. 
Kuramların bilimsel yönleri olmakla birlikte, kuramcılarının aidiyetini ve kimliğini yansıtan ideolojik ve 
politik yönleri de vardır. Kara Hakimiyeti Kuramı, Deniz Hakimiyeti Kuramı, Kenar Kuşak Hakimiyeti 
Kuramı gibi yirminci yüzyıla mührünü vuran kuramlar daha ziyade yer ve saha unsurlarına odaklanmıştır. 
Buna karşın Medeniyetler Çatışması ve Tarihin Sonu ve Son İnsan gibi soğuk savaş dönemi sonrasının yeni 
kuramları ekonomi ve  kültürü öne çıkarmıştır. Bunun yanında hem yer ve sahayı, hem de ekonomi ve kültürü 
sentezleyen kuramlar da vardır. Rus Stratejist Alexander Dugin’in Yeni Avrasyacılık Kuramı bunlardan biridir. 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından ardından kısa bir süre sendeleyen Rusya, 2000’li yılların başlarında 
yeniden önemli bir politik güç olarak oyun sahnesine dönmüştür. Ortadoğu gerek bölgesel, gerekse küresel 
güçlerin mücadelesine sahne olan önemli bir coğrafyadır Bu çalışmanın amacı, Ortadoğu jeopolitiğinde 
yaşanan gelişmeleri ve bu süreçte Rusya’nın rolünü analiz etmektir. Büyük güçlerin uluslar arası ilişkiler 
alanındaki hedefleri ve stratejileri uzun vadelidir. Ancak tarihin akışını değiştiren büyük devrimler ve olaylar 
bu hedef ve stratejilerde bazı değişikliklere neden olabilmektedir. Sovyetler Birliği’nin dağılması tarihsel 
öneme sahip bir dönüm noktası olup, Rusya’nın hedef ve stratejilerinde önemli değişikliklere yol açmıştır. 
Bunu en somut olarak Putin’in uygulamaya koyduğu Dugin’in Yeni Avrasyacılık kuramında ve Ortadoğu 
politikalarında görmek mümkündür. Bu araştırmada, Rusya Federasyonu’nun özellikle Devlet Başkanı 
Vlademir Putin’in iktidarı döneminde uygulamaya çalıştığı Ortadoğu politikası analiz edilmeye çalışılmaktadır. 
Araştırmada yararlanılan bilgi, belge ve haber kaynakları Türkçe ve İngilizce literatür ile sınırlıdır. Araştırma 
betimsel olup, veriler literatür taraması ile elde edilmiştir. Bu kapsamda başta Alexander Dugin’in eserleri 
olmak üzere, Yeni Avrasyacılık ekseninde kaleme alınan kitap ve makaleler incelenmiştir. Kapsamlı bir 
literatür taraması yapılmış, yazılı ve elektronik kaynaklardan derlenen veriler ve bilgiler Politik Coğrafya 
biliminin bakış açısıyla analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Alexander Dugin kuramını şekillendirirken 1920’li 
yıllarda Rus aydınların temelini attığı, ardından Lev N. Gumilev’in geliştirdiği klasik Avrasyacı görüşlerden 
esinlenmiştir. Kendisi, özü itibariyle merkezinde Rusya’nın bulunduğu, batıda Almanya’dan başlayıp, doğuda 
Japonya’ya kadar uzanan geniş Avrasya coğrafyasında  yeni ve büyük bir birlik önermektedir. Avrupa karşıtı 
klasik Avrasyacılardan farklı olarak, ABD’nin başını çektiği Atlantikçiliğe karşıdır. Kuramda Rusya, Doğu 
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Avrupa, Türk dünyası, Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Türkiye’ye  geniş yer verilmiştir. Temel bakış 
açısı Slav ve Ortodoks eksenlidir. İslamsız ve Ortadoğusuz bir Avrasya birliğinin imkânsızlığının farkında 
olan Dugin, İran’ın başını çektiği Şii İslam ülkeleri ile yeni bir ittifak önerir. O’na göre Ortadoğu, Moskova-
Tahran ekseninde şekillendirilmelidir. Ortadoğu’daki gelişmeler, Dugin’in yeni Avrasya stratejisinin Rusya 
öncülüğünde yürürlüğe konulduğunu göstermektedir. Nitekim Vladimir Putin liderliğinde yeniden toparlanan 
Rusya, Atlantikçi blokla yakınlaşan Gürcistan ve Ukrayna’ya müdahalenin ardından, Ortadoğu’ya yönelmiştir. 
İran, Irak ve Suriye’nin Son zamanlarda izlediği mezhep eksenli politikalar, yeni stratejinin benimsendiğinin 
en önemli göstergeleridir. Yeni Avrasyacılık Kuramı’nı, Rusya’nın Çarlık döneminden beri süregelen Rusya 
İmparatorluğu kurma idealini, mevcut koşullarda yeni bir stratejiyle ve yeni müttefiklerle gerçekleştirme 
çabası olarak değerlendirmek mümkündür. Rusya’nın yeniden güçlü bir şekilde oyun sahnesine dönmesiyle 
birlikte Ortadoğu’da dengeler ciddi anlamda değişmiştir. Bölgedeki yeni ittifak arayışlarının ve baş döndüren 
siyasi gelişmelerin en önemli nedenlerinden biri, değişen Rusya faktörüdür. Ortadoğu’da halihazırda nasıl 
sonuçlanacağı belli olmayan kaotik bir durum söz konusudur. Hiç şüphesiz bu kaotik durumdan en fazla 
etkilenen ülkelerden biri de Türkiye’dir. Tespitlerimize göre son yıllarda Türkiye-Rusya ilişkilerinin inişli 
çıkışlı bir seyir izlemesinde, Rusya’nın Yeni Avrasyacılık kuramını uygulamaya koymasının payı büyüktür. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Avrasyacılık, Alexander Dugin, Orta Doğu, Jeopolitik
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Öz: Giriş: Günümüzde baş döndüren bir hızla gelişen teknoloji, pek çok kolaylığı da beraberinde getirmektedir. 
Akıllı cihazlar arasında en yoğun kullandığımız akıllı mobil telefonlar, sadece günlük yaşantımızın değil aynı 
zamanda iş hayatımızın da vazgeçilmez unsurlarından biri olarak yerini almıştır. Akıllı telefonlar ile yapılan anlık 
mesajlaşma işyeri iletişimde bizlere sunduğu avantajlar açısından giderek artan yoğunlukta kullanılmaktadır. 
Özellikle sağlık ve eğitim gibi işbirliği ve koordinasyonun çok önemli olduğu alanlarda düşük maliyetli olan 
hızlı, çevik ve efektif işyeri iletişimi sağlanabilmektedir (Berjon ve ark., 2015). Elbette ki her konuda olduğu 
gibi anlık mesajlaşmanın iş yerinde kullanımı hakkında da kişilerin farklı görüşleri mevcuttur. Örneğin; bazı 
çalışanların “iş yerinde anlık mesajlaşma kullanımının zaman kazandırdığı ve bu sayede daha hızlı bir şekilde 
bilgiye ulaştıklarını” ifade etmelerine rağmen, bazı çalışanlar ise işyerinde yapılan anlık mesajlaşmanın can 
sıkıcı derecede işlerde kesintiye uğrattığını düşünmektedir (Newman, 2015). Amaç: Bu çalışmada ülkemizde 
sağlık alanında çalışan personelin işyeri iletişiminde WhatsApp uygulamasını kullanma nedenlerinin neler 
olduğu ve aynı zamanda uygulamanın kullanımına dair olumlu ve sakıncalı yönlerinin önem sıralamasının 
oluşturulması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini İstanbul İlinde görev yapan sağlık personeli 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda 75 adet sağlık çalışanına anket uygulanmıştır. Çalışmada, sağlık alanında 
görev yapmakta olan personel üç ayrı grupta (hemşire, müdür yardımcısı/müdür ve birim sorumlusu/uzman) 
incelenmiştir, kişilere Saaty’nin 1-9 ölçeği kullanılarak hazırlanan anket uygulanmıştır. Anket toplamda 74 
sorudan oluşmakta olup, ilk 7 soru çalışanlara ait demografik verileri ölçmek üzere hazırlanmıştır. Daha sonra 1 
adet likert tipi soru ile çalışanların işyeri iletişimi için WhatsApp kullanma nedenlerini sıralamaları istenmiştir. 
6 adet soru ise WhatsApp kullanmanın olumlu ve sakıncalı yönleri arasında ikili karşılaştırmalar yapılmasına 
yönelik oluşturulmuştur. Anket sonuçları grup bazında ayrı ayrı Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yöntemi 
ile analiz edilmiştir. Verilerin güvenilirliği bakımından tutarlılık sonuçları 0,1’den düşük tespit edilmiştir. 
Araştırmanın Kısıtlılıkları: Çalışmanın sadece İstanbul ilini kapsaması kısıtlılıklarından birisidir. Diğer bir 
kısıtlılığı ise çalışmada sağlık çalışanları arasında sadece gruplar düzeyinde WhatsApp kullanımı açısından 
farklılık olup olmadığının incelenmesidir. Katılımcıların yaş ve eğitim durumuna ait verilerde anlamlı farklılık 
olmadığı gözlendiği için bu parametreler açısından analiz yapılmamıştır. Bulgular: Uygulamanın en önemli 
kullanım nedenin “duyuru/bilgilendirme yapmak” olduğu tespit edilmiştir. Her üç grup açısından da; olumlu 
yönleri arasında ilk üç sırada “iletişimin çok hızlı ve anında yapılmasına imkan sağlaması” (hemşire: 0,181; 
uzman: 0,247; müdür: 0,204), “Mesajın karşı tarafa iletildiği ve alıcı tarafından okunduğu bilgileri göndericiye 
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bildirilmektedir. Böylece  alıcının bilgilendirildiğinden emin olunabilmektedir” (hemşire: 0,156; uzman: 0,201; 
müdür: 0,179), “Resim, ses, doküman, video kayıtları gibi pek çok farklı veri formunun paylaşılabilmesi” 
(hemşire: 0,181; uzman: 0,184; müdür: 0,196),   ifadeleri tespit edilmiştir. Sakıncalı yönleri arasında ilk üç sırada 
“Kişilerin 24 saat boyunca ulaşılabilir olmaları nedeniyle mesai kavramının kaybolması, çalışanların sürekli 
olarak iş yeri ortamı ve stresine maruz kalmaları” (hemşire: 0,164; uzman: 0,200; müdür: 0,148), “Birisini 
gruba eklemek veya çıkarmak için o kişinin izninin alınmasına gerek olmaması nedeniyle, istemedikleri 
halde kişilerin bir gruba üye yapılabilmesi” (hemşire: 0,130; uzman: 0,146; müdür: 0,131), “Bazen paylaşılan 
verilerin bazı grup üyelerini ilgilendirmeyecek, ilgisiz konular olması, dolayısı ile grup üyelerinin gereksiz 
yere meşgul edilmesi” (hemşire: 0,109; uzman: 0,119; müdür: 0,098*) yer aldığı gözlenmiştir. Sonuç: Sağlık 
çalışanları işyeri iletişimi için WhatsApp uygulamasını yaygın olarak kullanmaktadır. Her ne kadar uygulama 
iş hayatına olumlu katkılar yapsa da, kullanımda olumsuz yönleri göz ardı edilmemelidir. Özellikle mesai 
dışında acil olmayan durumlarda kullanıma sınırlandırma yapılması, mesajlaşma gruplarına kişileri eklemeden 
önce onaylarının alınmasının olumlu neticeler göstereceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca veri gizliliği 
açısından gönderilen mesajların sadece ilgili kişilere ulaştırılması önem arz etmektedir.

*Müdür grubunda 5. sırada yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Sektörü, WhatsApp Kullanımı, İşyeri İletişimi, AHP Yöntemi
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Öz: Giriş: Turizm, döviz girdisini artırıcı ve istihdam yaratıcı özellikleriyle ulusal ekonomiye katkıda bulunan, 
uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici etkisi ile dünya barışının korunmasında 
büyük payı olan bir sektör olmakla birlikte giderek büyüyen bir endüstridir. Turizm sosyal, kültürel, ekonomik, 
politik vb. açılardan çok yönlü işlevleri olan bir faaliyettir. Turizm istatistikleri, bu sektörün her geçen gün 
büyüdüğünü, çeşitlendiğini ve daha fazla önemsendiğini göstermektedir. Bir ülkede turizmin sağlıklı bir 
şekilde ilerleyebilmesi için politik açıdan istikrarlı bir ortama ihtiyaç duyulmaktadır. Hurwitz’e göre; şiddetin 
olmaması, hükümetlerin iktidarda kalma süresi, meşru bir anayasal düzenin varlığı, yapısal değişikliklerin 
olmaması ve çok yönlü bir toplumsal nitelik politik istikrarın bileşenleridir. Politik istikrarsızlık; rüşvet, 
kayırmacılık, gelir dağılımında adaletsizlik, rant kollama, siyasi yozlaşma gibi pek çok nedene bağlı olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, 2017 yılında Türkiye’ye gelen yerli ve yabancı turistlerin politik istikrarsızlık 
dönemlerinde turizm faaliyetlerine yönelik algılarını analiz etmektedir. Yöntem: Çalışmada, 2017 yılında 
Muğla havalimanlarından giriş yapan 405 yerli turist ve 403 yabancı turist olmak üzere toplam 808 turist ile 
rastgele seçim yöntemiyle anket yapılmış ve sonuçlar SPSS 22 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. 
Çalışma, yalnızca Muğla’nın Milas ve Dalaman havalimanlarından Muğla’ya giriş yapan turistlere yönelik 
olması nedeniyle belirli bir sınırlılığa sahiptir. Çalışma, 8 sorudan oluşan demografik bilgiler ve 15 sorudan 
oluşan destinasyon tercihleri ve politik istikrarsızlık kısımlarından oluşmaktadır. Demografik bilgiler 
kategorisinde, yerli ve yabancı turistlerin uyruk, cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim, meslek grubu ve gelir 
düzeylerine ilişkin sorular yer almaktadır. Destinasyon tercihleri ve politik istikrarsızlık kategorisinde ise, bir 
ülkenin turizm sektörüne en çok zarar veren unsurun ne olduğu, bir ülkede politik istikrar ile turizm sektörünün 
sürdürülebilirliğinin yakından ilişkili olup olmadığı, bir ülkedeki seçimler, hükümet değişikliği ya da rejim 
değişikliğinin turizm sektörünü ve destinasyon tercihlerini etkileyip etkilemediği, turistlerin politik istikrarsızlık 
dönemlerinde turizm faaliyetlerini erteleme durumu, politik istikrarsızlık dönemlerinde tercih edebilecek 
ülkeler ve Türkiye’de politik istikrarsızlık yaratan başlıca olaylara turistlerin verdiği tepkiler konusundaki 
düşüncelere ilişkin sorular yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler; frekans ve yüzde, ortalama ve 
standart sapmalardan oluşan betimleyici ve karşılaştırmalı istatistikler yardımıyla değerlendirilmiştir. Sonuç: 
Elde edilen sonuçlara göre, bir ülkenin turizm sektörüne zarar veren olgu olarak güvelik açığı-terör, hem yerli 
hem de yabancı turistlerce ilk sırada yer almaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin %80’i politik istikrarsızlıkların 
turizm sektörünü etkilediği görüşündedir. Yerli ve yabancı turistler seçimler, hükümet değişiklikleri ve rejim 
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değişiklikleri arasında ayrım gözetmeyerek her iki kategoride de turizmin etkileneceğini ifade etmişlerdir. 
Turizm faaliyetleri yoğun bir ülkede şiddet, ayaklanma, suikast ve devrim gibi olayların o ülkeye yönelik 
destinasyon tercihlerini etkilediğini düşünenlerin oranı yerli turistlerde %88,9; yabancı turistlerde ise %74,5’tir. 
Turistlerin gitmeyi düşündükleri destinasyonlarda yaşanan ve turizmi olumsuz etkileyen politik istikrarsızlık 
nedeniyle o ülkeye yönelik destinasyon tercihlerini ertelemeyenlerin oranı yerli turistlerde %26,4, yabancı 
turistlerde %41,4’tür. Bu sonuca göre, politik istikrarsızlık olgusunun yaşandığı yıldan iki yıl sonra turizm 
sektörü %60-%70 oranında eski seviyesine geri dönmektedir. Politik istikrarsızlık dönemleri yaşansa bile tercih 
edilmeye devam edilecek ülkeler arasında yerli turistler açısından İngiltere, ABD ve İtalya; yabancı turistler 
açısından Türkiye, Japonya ve İngiltere ilk üç ülke konumundadır. Bunun sebebi olarak yerli turistler, yaşanan 
olumsuz olayların kendilerini etkilemeyeceğini, yabancı turistler ise, turistleri korumaya yönelik olarak alınan 
tedbirlere olan güveni göstermişlerdir. Son yıllarda Türkiye’nin içinde bulunduğu olumsuz politik koşulların 
Türkiye’ye gelmekten onları neden alıkoymadığına yönelik soruya yerli turistler, seçenekler dahilinde 
Türkiye’nin turizm alanındaki çekiciliği, yabancı turistler ise, geçmiş dönemlerde Türkiye’yi tercih etmiş 
olmaları cevabını vermişlerdir. Türkiye’nin Rusya ile yaşadığı uçak krizinin, Türkiye’ye yönelik destinasyon 
tercihlerini olumsuz yönde etkilediği kesim yerli turistler olup %43,2 oranına sahiptir. Yabancı turistlerde 
bu oran sadece %16,8’dir. Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığı siyasi darbe olayının Türkiye’ye 
yönelik destinasyon tercihlerini olumsuz yönde etkileyen kesim yerli turistler olup %51,4 oranına sahiptir. 
Yabancı turistlerde bu oran sadece %23,6’dır. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında yaşanan olumsuz 
gelişmelerin destinasyon tercihlerini olumsuz yönde etkilediği kesim yerli turistler olup %46,9’dur. Yabancı 
turistlerde bu oran %19,1’dir. Türkiye’deki olumsuz politik koşullar nedeniyle diğer ülke hükümetlerinin, 
vatandaşlarına Türkiye’ye gitmemeleri yönündeki çağrılarını haklı bulan yerli turistlerin oranı %46,1 iken 
yabancı turistlerin oranı %25,3’dür. Bu sonuçlara göre, yerli turistler Türkiye’deki gelişmelerden daha fazla 
etkilenmektedir. Yabancı turistler, Türkiye’deki politik gelişmeler konusunu turizmden büyük ölçüde bağımsız 
ele almaktadır. Politik istikrarsızlığın genel olarak destinasyon tercihlerini etkileme konusundaki ortalama 
(2-6 sorular arası) 2,25 olup “bu görüşe katılıyorum” cevabına karşılık gelmektedir. Yerli ve yabancı turistler 
açısından bu sonuç benzer olup her ikisinin ortalamasıdır. Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar açısından 
politik istikrarsızlık-turizm ilişkisi değerlendirildiğinde, ortalama (11-15 sorular arası) 2,75 olup yerli turistler 
açısından “katılıyorum ile bu konuda fikrim yok” cevabı arasında konumlanmaktadır. Yabancı turistler 
açısından ise, ortalama 3,26 olup “fikrim yok ile katılmıyorum” cevabı arasında konumlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Politik İstikrarsızlık, Türkiye
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Öz: Giriş: Günümüzde ekonomik büyümenin ve kişi başına düşen gelirin artırılması, işsizlik ve enflasyonun 
azaltılması, gelir dağılımında adaletin sağlanması gibi klasik hedeflerin yanı sıra sosyal sermayenin unsurları 
olarak güven, etik, işbirliği ve adaletin sosyal altyapı olarak inşa edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 
konuda ekonomik birimler olan hanehalkı, firmalar ve devlet kendi alanlarında sosyal sermaye birikimine 
katkı sağlayabilir. Hanehalkı; kendi çevresinde ilgi alanlarına göre sosyal ve sivil toplum örgütlerine üye 
olma, öğrencilere burs sağlama, gönüllü eğitim verme vb. aktivitelere katılırken; firmalar; emek istihdamı 
konusunda adil olma, sosyal sorumluluk projelerini destekleme gibi görevler üstlenebilir. Devlet ise, 
organizasyonel yapısı ve yaptırım gücüyle sosyal sermaye birikimini sağlayacak önlemler almalıdır. Sosyal 
sermaye ağlarının kurulabilmesi ve etkileşimin istenen düzeyde gerçekleşebilmesi için ölçeğin küçültülmesi 
gerekmektedir. Bunun anlamı, kentlerde kentsel düzeyden köy ya da kasaba düzeyine geçebilmeyi sağlayan 
organizasyonların kurulması ve yaygınlaştırılmasıdır. Amaç: Bu çalışmada, sosyal sermaye birikimine katkı 
sağlayacağı düşünülen “her ilde bir takas ev” adlı organizasyon tanıtılmıştır. Bu organizasyon, söz konusu ilde 
yaşayanların evlerinde kullanmadığı ev eşyası, kıyafet, kitap, tarihi geçmemiş ilaçlar vb. takas eve getirilen 
ürünlerin ihtiyaç sahiplerine makul fiyattan satışını veya bağışlanmasını içerir. Takas eve getirilen eşyaların 
satış fiyatının %50’si takas eve gelir olarak kaydedilir. Bu bağlamda, kullanmadığı ev eşyasını satan kişi 
eşyasını değerlendirip gelir elde eder, söz konusu ev eşyasını alan kişi uygun fiyattan alır, takas eve kalan gelirle 
öğrencilere gelir imkanı sağlanır, sokak hayvanlarına yiyecek temin edilir, öğrenciler misafirhanede uygun 
fiyattan yararlanır, kış aylarında ücretsiz çorba, çay-kahve ikramları yapılır, sanatsal faaliyetler için ücretsiz 
veya cüzi bedel karşılığı yer temin edilir. Takas evin sağladığı bu imkanlar sayesinde, sosyal sermayenin 
biriktirilip geliştirilmesi, insanlar arasında güvenin tahsis edilmesi, sosyal ağların kurulması ve iyileştirilmesi 
ile çevre bilincinin oluşturulması amaçlanır. Takas ev: Evde Atıl Bir şey Kalmasın sloganı ile yola çıkan takas 
ev projesi sayesinde insanların kullanmadığı atıl eşyalarına sahip çıkacak bir evi olacaktır. İnsanların bu 
sayede evlerini yenilemeleri, yaşam alanlarını rahatlatmaları, evlerine yeni alanlar açmaları da kolaylaşacaktır. 
“Takas ev: Evde Atıl Bir şey Kalmasın” adlı proje ile insanlar arasında yardımlaşma ruhunun canlandırılması, 
herkesin evinde kullanmadığı eşyaların değerlendirilmesi, özellikle öğrencilerin düşük fiyattan ev eşyası temin 
edebilmesi, elde edilen gelirle sokak hayvanlarına yiyecek alınması ve bu projede çalışacak öğrencilere gelir 
sağlanması hedeflenmektedir. Bu proje hayata geçirildiği takdirde, öğrenciler arasında küçük bir anket ile ön 
değerlendirme yapılması, yoğun bir reklam kampanyası yapılması, projeye ilişkin halka açık konferanslar 
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verilmesi, üniversite başta olmak üzere bazı kurumların da sponsor olarak projeye dahil edilmesi ve uluslararası 
organizasyonlara katılım planlanmaktadır. Bu bağlamda, hem kamu sektörü hem de özel sektör bir araya 
getirilerek düşünülenin ötesinde farklı sosyal ağların geliştirilmesi de olasıdır. Sonuç olarak;  günümüzün 
mal-para-mal şeklindeki parasal aktarım mekanizması, sosyal ilişkilerden uzakta mekanik bir etkileşimi ifade 
etmektedir. Bu nedenle, insanlar arası sosyal ağların geliştirilmesi, gittikçe büyüyen bir güven ortamının 
yaratılması, kar elde etme düşüncesinin bir kenara bırakılarak sosyal sorumluluk projelerine değer verilmesi, 
sosyal sermaye birikimi ve toplumsal huzur açısından büyük önem taşımaktadır. Mikro ölçekten makro ölçeğe 
kadar her alanda sosyal sermayenin izlerini aramak mümkündür. Birkaç kişiden oluşan arkadaş ortamından, 
okula, komşuluk ilişkilerinden bir köyün ihtiyar heyetine, bir ülkeden uluslararası örgütlere kadar her alan 
sosyal sermayenin konusunu oluşturabilir. Sosyal sermaye ile toplumun beşeri kalkınma düzeyinin artırılması, 
uluslararası rekabet düzeyinin artırılması, toplumsal adaletin ve gelir dağılımında adaletin sağlanması, çevre 
bilincinin oluşturulması vb. toplumsal düzeni ve barışı inşa eden hedeflere ulaşılmaktadır. Bu çalışmada ele 
alınan “takas ev” projesi, sosyal sermayenin bir örneği olarak değerlendirilebilir. Bu proje ile insanlar arasında 
güven ve dayanışmanın artırılması, sosyal ağların kurulması, çevre bilincinin oluşturulması, fonksiyonel 
yaşamın hazzı gibi soyut getirilerin elde edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca “takas ev”in başka projeler için de 
ilham kaynağı olması, toplumu yeniden dizayn edebilecek kişileri bir araya getirmesi ve toplumsal algıların 
insana güven ve huzur yönünde değiştirilmesi hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Toplum, Dayanışma
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Öz: Giriş: İletişim ve iletişime dair pek çok etmen günümüz kurumlarının temelini oluşturan en önemli yapı 
taşlarıdır. Her bileşeni ile birlikte bir sistem olarak ele alınabilen kurum, varlığını tıpkı insanlarda olduğu gibi 
iletişim aracılığıyla sürdürmektedir. Karmaşık yapılara sahip olabilen kurumlar birimler arası bilgi alışverişi, 
denetim, koordinasyon vb. fonksiyonları kurumsal kimlik ve kurumsal kültürüne uyumlu bir kurum içi iletişim 
ağı ile yerine getirmektedir. Bu iletişim ağının aktörleri olarak nitelendirilebilen paydaşlar arasında ise kişiler 
arası iletişim eylemi gerçekleşmektedir. Bir yönetici ile çalışanı arasında gerçekleşen birebir iletişim diğer bir 
deyişle kişiler arası iletişim kurum içi iletişimi de etkileyen önemli bir iletişim türüdür. Bir kurumda iletişimin 
olmaması ya da eksik olması durumunda çalışanların ve toplumun ihtiyaç ve beklentileri tam olarak tespit 
edilememekte, kurum vizyon ve misyonunu çalışanlarına ve topluma uygun bir şekilde aktaramamakta, diğer 
kurum ve kuruluşlarla gerekli olan koordinasyon tam olarak sağlanamamakta ve dolayısıyla kurumun ürettiği 
ürün ya da hizmetlerde kalite ve verim düşmektedir. Bu nedenle, kurumlar toplum içerisinde kendilerinden 
beklenen işlevi tam olarak yerine getirememektedir. İnsanlar anlamak ve anlaşılmak için çevresi ile sürekli 
iletişim halinde bulunmaktadır. İnsanların meydana getirdiği kurumlar da amaç ve hedeflerine ulaşmak, 
kurumsal başarıyı yakalamak amacıyla iç ve dış paydaşları ile kesintisiz iletişim halinde bulunmaktadır. 
Kurumsal iletişim, kurum içerisinde ve dışarısında hedef kitleleriyle çeşitli kanal ve araçlar vasıtasıyla 
gerçekleştirilen iletişimdir. Kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmasında kurumsal iletişim hayati bir önem 
taşımakta olup her geçen gün önemi daha da artmaktadır. Hipotez: Kişiler arası iletişimin kurum içi iletişim 
faaliyetlerini etkilediği bu çalışmanın temel hipotezidir. Evren ve Örneklem: Çalışmada kurum içi iletişimde 
kişiler arası iletişim faktörünün rolünün sorgulanması nedeniyle örneklem olarak Beylikdüzü Belediyesi 
organizasyon şemasında yer alan yöneticiler alınmıştır. Çalışma kapsamında 20 yöneticiye yarı yapılandırılmış 
mülakat formu uygulanmıştır. Problem: Örneklem kapsamında ele alınan Beylikdüzü Belediyesi kurum içi 
iletişim faaliyetlerinde kişiler arası iletişimin rol oynayıp oynamadığı, rolü varsa ne yönde olduğu çalışmanın 
problemini oluşturmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, Beylikdüzü Belediyesi’nde kurum içi iletişimin 
önemini ortaya koymak ve kişilerarası iletişim ile ilişkisini tespit etmeye yönelik yönetimin yaklaşımını 
belirlemektir. Yöntem: Öncelikle konuyla ilgili kavramsal çerçeveyi belirlemek adına iletişim, kişiler arası 
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iletişim, kurum içi iletişim ve kurum içi iletişimde kişiler arası iletişim kavramları üzerine literatür tarama 
yöntemi kullanılmıştır. Ardından veri toplama tekniği olarak 14 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat 
formu hazırlanmış ve katılımcılara uygulanmıştır. Elde edilen yanıtlar araştırmanın bulgular bölümünde 
olduğu gibi sunulmuş ve değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Bulgular ve Sonuç: Bir kurumda kurum içi 
iletişimin başarıyla gerçekleştirilmesinde, kurumun yönetici ve çalışanlarının sağlıklı bir iletişim süreci 
içerisinde olması gerekmektedir. Kişiler arası iletişimin rolü ise bu bağlamda son derece önemlidir. Kurum içi 
iletişimde kişiler arası iletişimin rolünün değerlendirildiği bu çalışmada, elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
Yöneticiler arasında iletişimin ne düzeyde olduğu, karar alım sürecinde diğer yöneticiler ile bilgi alış verişinin 
sağlanıp sağlanmadığı, alınan kararların zamanında birimlere iletilip iletilmediği, çalışanların üst yöneticiler 
ile olan iletişim düzey, kurum çalışanları kapsamında mesai saatleri haricinde sosyal faaliyetlerin yürütülüp 
yürütülmediği, yürütülüyorsa bu faaliyetlerden ne derecede memnun kalındığı gibi sorulara cevap aranmış 
alınan yanıtlar sonucunda Beylikdüzü belediyesinde kurum içi iletişimin bir takım eksiklikler olsa da genel 
anlamda sağlıklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde, yönetici kesimin gerek diğer yöneticiler gerekse 
çalışanlar arasındaki iletişimlerinin de sağlıklı olmasının kişiler arası iletişimi etkili gerçekleştirmeleri 
sonucuna bağlı olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Kurum İçi İletişim, Kişilerarası İletişim, Beylikdüzü Belediyesi, Kurumsal 
İletişim
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Öz: Giriş: İnternet, 1960’lı yılların sonundan beri var olmasına rağmen, bilgi yayınlama için yeni bir medya 
olan World Wide Web’in (WWW) 1990 yılında tanıtılmasıyla birlikte hızla büyüme göstermiştir ve insanlık 
tarihinde en hızlı yayılan medya aracı olmuştur (Chaffey, 2003: 19, Hoffman ve diğerleri, 1995). Radyo 38 yılda 
televizyon ise 13 yılda 50 milyon kullanıcıya ulaşmışken, sadece beş yıl içinde aynı rakama ulaşan Internet, 
piyasaya sürüldükten sonra sağladığı pazarlama olanaklarının fark edilmesi uzun sürmemiştir (Zeff, 1999: 1). 
Günümüz modern kurum ve kuruluşları için hayati önem taşıyan işletme fonksiyonlarının başında pazarlama 
gelmektedir. Şüphesiz ki pazarlamanın önemli tutundurma araçlarından birisi de reklamdır. Yeni yüzyılın en 
etkili ve yaygın kullanılan iletişim aracı olan Internet, her geçen gün kullanıcı sayısının artmasına paralel olarak 
reklam mecraları arasındaki payını da giderek arttırmaktadır (Altınbaşak, 2009). Affiliate Marketing bu reklam 
mecraları arasında performans odaklı çevrimiçi reklamcılık olarak sınıflandırılabilir. Amaç: Bu çalışmanın 
amacı, 1989 yılından beri uygulamada olan gelir paylaşımı ödemesi kavramının Affiliate Marketing kavramına 
dönüştükten sonraki çalışma ve uygulama prensiplerini irdeleyerek, Türk literatüründe bu konuyla ilgili açığı 
gidermeye çalışmaktır. Bu çalışma ile Affiliate Marketing kavramının tarihçesi, açıklanması, uygulanması, 
reklam veren örgütler açısından öneminin belirtilmesi ve bu tip pazarlamanın yönetim bilimi açısından önemini 
vurgulamak amaçlamaktadır. Kapsam: Bu doğrultuda Affiliate Marketing kavramı açıklanarak Türkiye’deki 
bu sistemi uygulayan marka değeri yüksek bazı örgütlerden örnekler verilecektir. Sınırlılıklar: Henüz Türkçede 
kavramlaştıramayacak kadar yeni olan bu kavram üzerine yapılan araştırmaların yok denebilecek kadar az 
olması son derece önemli bir sınırlılıktır. Ayrıca Affiliate Marketing alanında hizmet veren yalnızca bir firma ile 
görüşme yapılmış olması da bir diğer sınırlılıktır.  Yöntem: Yeni bir kavramın Türk literatürüne kazandırılması 
amaçlandığından kavram ile ilgili yabancı literatür üzerinden betimleyici analiz yapılmıştır. Affiliate marketing 
alanında faaliyet gösteren bir firma yetkilisinin paylaşımlarından faydalanılmıştır. Problem: Satış ortaklığı 
pazarlama yönetimine ait literatür azlığına bağlı olarak pazarlamadaki önemi yeterince vurgulanamamaktadır.
Bulgular: Yapılan araştırmada Türkiye’de Affiliate Marketing ile reklam veren marka değeri yüksek örgütlere 
örnek olarak; Microsoft, Turkish Airlines, Mango, hepsiburada.com, ciceksepeti.com, Turkcell, morhipo.com, 
kliksa.com, n11.com, Boyner, Teknosa, gittigidiyor.com, trendyol.com, GAP, Markafoni, Carrefour, Mudo, 

3 * Affiliate Pazarlama Türkçede henüz yerleşmiş bir kavram değildir. Affiliate pazarlama yapanlar kendilerini satış ortaklığı olarak 
adlandırmaktır.
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Atlasjet, Zizigo, tatilsepeti.com, Biletix, Park Bravo, Flo, kariyer.net, Deichmann, Media Markt, nesine.com 
bulunmuştur (Gelir Ortakları, 2017). Sonuç: Affiliate Marketing örgütleri reklamı yapılacak marka/ürün için 
ilgi çekici yayıncıları belirleyip doğru yayıncıya reklam yerleşimini sağlamaktadırlar. Marka/ürün reklamı 
farklı yayıncılarda yayınlanabildiğinden reklam verenin web sitesinin ziyaretçi sayısı artmaktadır. Bunun 
yanında iyi bir viral pazarlama, kullanıcı davranışı analizi ve trafik yönetimi yapılır. Reklam verenin mevcut 
işine odaklanması sağlanırken, internet pazarlaması kısmını Affiliate Marketing örgütleri üstlenmektedir. 
Bunun sonucunda dörtlü kazan-kazan-kazan-kazan ortaklığı sağlanır. Reklam veren doğru kitleye ulaştırıldığı 
için satışları artmaktadır. Yayıncı ve Affiliate Marketing örgütü satış ortağı olduğu her ürün için komisyon 
almaktadırlar. Müşteri de bu doğru yerleşim sayesinde zamandan tasarruf etmektedir. Affiliate Marketing, 
reklam veren açısından doğrudan satın alma dönüşümünü hedeflediği için satışlara önemli katkılar sağlamakta 
ve doğru yerleşim sağlandığında ciddi bir satış geliri yaratmaktadır. Reklam yayıncıları için Affiliate Marketing 
diğer reklam modellerine oranla daha yüksek reklam geliri vaat ettiğinden daha cazip bir model olarak 
görülmektedir. Fakat ilgili modelde genel olarak sadece satış gerçekleştiğinde ödeme gerçekleştiği için 
yayıncının müşteri kazandırabilecek niteliklere sahip olup olmadığı iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Affiliate 
Marketing performans odaklı internet pazarlaması olduğu için diğer çevrimiçi reklamcılık modellerinden daha 
etkili olduğu ve bu sebeple yaygınlaştığı düşünülmektedir. Türkiye’de bu alanda hizmet vermekte olan örgütler 
örnek olay çalışmaları ile incelenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Affiliate Pazarlama, Affiliate Pazarlama Yönetimi, Online Pazarlama, Dijital Pazarlama
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Öz: Giriş: Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında genel olarak ulusal ve uluslararası düzenlemeler 
belirleyici olmaktadır. Devletler, uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerine aykırı olmamak kaydıyla 
temel hak ve özgürlükleri nasıl sınırlandıracaklarını belirleme serbestisine sahiptirler. Ancak Avrupa Birliği 
hukuk sisteminde durum biraz farklıdır. Zira Avrupa Birliği’ne üye Devletlerin ulusal mevzuatlarının yanında 
hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden doğan yükümlülükleri hem de Avrupa Birliği’nin uluslarüstü 
hukuk sisteminden doğan yükümlülükleri bulunmaktadır. Dolayısıyla Avrupa Birliği üyesi Devletler, temel 
hak ve özgürlükleri sınırlandırırken ulusal, uluslararası ve uluslarüstü olmak üzere üç farklı hukuk sistemine 
uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Amaç: Çalışmanın amacı, bu üç hukuk sistemi arasındaki etkileşimi ve 
bu etkileşimin temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması üzerindeki etkilerini inceleyerek bir değerlendirme 
yapmaktır. Kapsam: Çalışmanın kapsamı, Avrupa Birliği üyesi Devletlerin ulusal hukuk düzenlemeleri ve 
yargı kararları, Avrupa Birliği hukuk düzenlemeleri ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından oluşmaktadır. Bulgular: Avrupa Birliği 
Adalet Divanı, Avrupa Birliği hukukunun uygulanması ve yorumlanması konusunda kendisini tek yetkili 
mahkeme olarak görmektedir. Bunun bir sonucu olarak Divan, Avrupa Birliği hukukunun, tüm üye Devletlerde 
yeknesak bir şekilde uygulanması için, ulusal hukuk düzenlemelerinin üzerinde konumlandırılması gerektiği 
konusunda içtihat oluşturmuştur. Bu içtihat gereği, Avrupa Birliği hukuku ek bir işleme gerek olmaksızın 
ulusal hukuka üstün hale gelmektedir ve üye Devletler tarafından uygulanması zorunludur. Dolayısıyla 
temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında Avrupa Birliği hukuku birincil, ulusal hukuk ikincil 
nitelikte uygulanmalıdır. Üye Devletlerin bir kısmı bu üstünlüğü kabul ederken bazı üye Devletlerin ulusal 
mahkemeleri çeşitli itirazlarda bulunmuşlardır. Bu mahkemeler, özellikle temel hak ve özgürlükler konusunda 
Avrupa Birliği hukukunun üstünlüğüne itiraz etmişlerdir. Bu itirazlar sonucu Divan, Avrupa Birliği hukukunun 
üstünlüğü konusundaki sert tutumunu yumuşatmak zorunda kalmıştır. Zira üye Devletlerin itirazları, Avrupa 
Birliği’nin nihai hedefi olan siyasal bütünleşmeyi tehlikeye atmıştır. Avrupa Birliği, temel haklar konusundaki 
eksikliklerini, Lizbon Andlaşması ile Temel Haklar Şartı’nı kabul ederek ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine 
taraf olacağı beyanını düzenleme haline getirerek gidermeye çalışmıştır. Avrupa Birliği’nin bu adımları, 
Avrupa Birliği hukukunun üstünlüğüne karşı çıkan üye Devletlerin itirazlarını hafifletmekle birlikte tamamen 
ortadan kaldırmamıştır. Diğer yandan Avrupa Birliği üyesi Devletlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de 
taraf olmaları, temel hak ve özgürlükler konusunda iki Yüksek Mahkemeli bir sistemi zorunlu hale getirmiştir. 
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Zira Avrupa Birliği Adalet Divanı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur. 
Aksine bu iki Mahkeme, kendi hukuki düzenlemeleri gereği, temel haklar ve özgürlükler konusunda aynı 
anda yetkili ve görevli olmaktadırlar. Bu ikiliği ortadan kaldırmak amacıyla her iki Mahkeme zaman zaman 
iletişim kurmakta ve çözüm üretmeye çalışmaktadır. Sonuç: Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında 
Avrupa Birliği sistemi üç hukuk düzenini öngörmektedir. Bunlar ulusal, uluslararası ve uluslarüstü hukuk 
sistemleridir. Dolayısıyla temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında bu üç hukuk sistemi eş zamanlı 
olarak uygulanmaktadır. Her ne kadar uluslarüstü sistem olan Avrupa Birliği hukuk sisteminin üye Devletlerin 
ulusal hukuk sistemleri üzerinde mutlak bir üstünlüğü olduğu kabul edilse de bu üstünlük uygulamaya mutlak 
bir şekilde yansımamaktadır. Zira Avrupa Birliği’nin siyasal bütünleşmesini olumsuz etkilememek adına 
hem Avrupa Birliği düzeyinde, hem de ulusal düzeyde karşılıklı tavizler verilmektedir. Avrupa Birliği üyesi 
Devletlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulanabilirliği konusunda bir itirazı bulunmamaktadır. 
Bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Sözleşme’ye taraf Devletler tarafından ulusal düzeyde mutlak 
uygulanabilir niteliktedir. Avrupa Birliği Adalet Divanı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi arasındaki yetki 
çatışması ise iki Mahkeme tarafından iletişim ve iş birliği yoluyla çözülmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Temel Hak ve Özgürlükler, Sınırlandırma, Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
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Öz: Giriş: “Adanmışlık”, bireyi harekete geçiren güç olarak ifade edilebilir. Örgütsel adanmışlığın ise 
örgütsel başarının arkasındaki itici güç olduğu söylenebilir. Örgütsel adanmışlık, genel anlamda iş görenin, 
örgütüne karşı hissettiği bağın gücünü ifade etmektedir. Örgütsel adanmışlık konusu; iş görenin örgütün 
değer ve hedeflerini benimsemesini, örgütün yararı için çaba göstermesini ve örgütün üyesi olmak için güçlü 
istek duymasını içerir. Konunun temelinde, bireyin örgütüne duyduğu duygusal yakınlık ve kendini örgütle 
özdeşleştirmesi yer almaktadır. Bu doğrultuda örgütle özdeşleşen bir iş görenin, örgütün yararlarını kendi 
yararlarından önde tutarak, daha çok çalışması söz konusu olmaktadır. Örgütsel adanmışlık kavramının tanımı 
üzerinde sosyoloji, psikoloji ve örgütsel davranış gibi farklı disiplinlerden gelen araştırmacılar konuyu kendi 
uzmanlık alanları temelinde ele almışlar ve temelde iki görüş ortaya çıkmıştır. Birinci görüşe göre adanmışlık, 
davranışsal bir durum olarak açıklanır ve bireyin belirli bir örgütle özdeşleşmesinin gücü olarak tanımlanır. 
Davranışsal olarak adanmışlık, örgütte bulunma ile iş görenin emeklilik ve maaş gibi dışsal ödülleri arasında bir 
değişim durumudur. İkinci görüşe göre ise, insanın geçmişteki yatırımlarıyla belirli bir eyleme kilitlenmesi ve 
eylem durduğunda bu yatırımları yitireceğinden, ayrılmanın maliyetleri nedeniyle örgütte kalma eğilimi olarak 
ele alınan tutumsal bir durumdur. Tutumsal olarak adanmışlık, bireylerin kendini örgüt ile tanımlamasıdır. 
Araştırmacılar, her iki adanmışlık arasında dairesel bir ilişkinin olduğunu ileri sürmüşlerdir. Buna göre, 
adanmışlık tutumu, adanmışlık davranışına götürürken; bu davranışlar da dönüşte adanmışlık tutumlarını 
kuvvetlendirmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2005-2017 yılları arasında eğitim bilimleri 
alanında örgütsel adanmışlık konusunda yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin değerlendirilmesidir. Bu 
amaç bağlamında araştırma sürecinin sonuca ulaşmasında aşağıdaki alt amaçlar oluşturulmuştur. Bunlar:

1. Örgütsel adanmışlık ile ilgili yapılan tezlerin türü ve yapılış yılına göre nasıl bir dağılım göstermektedir?

2. Örgütsel adanmışlık ile ilgili yapılan tezlerin yapıldığı üniversite ve enstitüye göre nasıl bir dağılım 
göstermektedir?

3. Örgütsel adanmışlık eğitim ile ilgili yapılan tezlerin yazarının cinsiyeti ve tez danışmanın unvanına göre 
nasıl bir dağılım göstermektedir?
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4. Örgütsel adanmışlık ile ilgili yapılan tezlerin araştırma türü ve modeline göre nasıl bir dağılım 
göstermektedir?

5. Örgütsel adanmışlık ile ilgili yapılan tezlerin araştırma evreni ve örneklem türüne göre nasıl bir dağılım 
göstermektedir?

6. Örgütsel adanmışlık ile ilgili yapılan tezlerin veri kaynakları, veri toplam araçları ve veri analizi 
yöntemlerine göre nasıl bir dağılım göstermektedir?

Kapsam: Bu araştırma kapsamında Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez tarama merkezinde erişime izin 
verilen örgütsel adanmışlık konusunda yapılmış 32 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Ulaşılan bu tezlerden 30’u 
yüksek lisans, 2’si doktora tezidir. Yöntem: Bu araştırma nitel bir araştırma olup genel tarama modelindedir. 
Ayrıca bu araştırma, veri kaynağı olarak ilgili yıllar arasında seçilen lisansüstü tezlerin doküman analizine 
dayanan bir meta-değerlendirme çalışmasıdır. Araştırmadaki tezler; tezin türü, tezlerin yapılış yılı, yapıldığı 
üniversite, enstitü, tez yazarının cinsiyeti, tez danışmanın unvanı, araştırma yöntemleri, örneklem türü, veri 
kaynakları, veri toplama araçları ve veri analizi yöntemlerine ilişkin olarak incelenmiştir. Sınırlılıklar: YÖK 
Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında yer alan ve bu alana ilişkin “Örgütsel Adanmışlık” anahtar sözcükleriyle 
tarama yapılarak ulaşılabilen 32 lisansüstü tezden oluşmaktadır. Bulgular ve Sonuç: Araştırma verileri dikkate 
alındığında bu alanda en çok kadın araştırmacıların çalıştığı, ilgili yıllar arasında yüksek lisans tezlerinin fazla 
olduğu ancak konu alanıyla ilgili olarak doktora tez sayısının az olduğu tespit edilmiştir. Bu alanda yardımcı 
doçent ve profesör unvanlı danışmanların daha fazla tez üretimine katkı sağladığı, ilgili yıllar arasında yüksek 
lisans tezinin en fazla 2012 ve 2014 yıllarında, en az 2006 ve 2016 yıllarında yapıldığı, 2010 ve 2017 yıllarında 
ise hiç yapılmadığı tespit edilmiştir. Konu alanı ile ilgili 2012 ve 2013 yıllarında doktora tezinin üretildiği 
diğer yıllarda ise üretilmediği tespit edilmiştir. Nicel araştırmaların bu tezler içinde yoğunlukta olduğu, tarama 
modelindeki çalışmaların araştırmacılar tarafından daha çok tercih edildiği dikkat çeken sonuçlar arasındadır. 
Ayrıca araştırmacıların tezlerinde öğretmen, yönetici, akademisyen gibi veri kaynakları kullandığı sonucuna 
ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimler: Örgütsel Adanmışlık, Lisansüstü Tezler, Tez İnceleme, Meta-Değerlendirme
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE 
YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR1, Meliha İŞLEYEN2

1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, İstanbul / Türkiye
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ID: 92 K: 97

Öz: Giriş: Eğitim Fakülteleri’nde zorunlu ders olarak okutulan ÖTMT dersi öğretmen adaylarının öğretim 
teknolojilerindeki gelişimleri, öğretim teknolojileri ile iletişim süreci ilişkisini, öğretim teknolojileri ile 
program ilişkilerini ve araç gereçlerin öğretimdeki yerini kavrayabilmelerini, tasarım, öğe ve ilişkisini 
bilebilmelerini, öğretmenin sık kullanacağı materyalleri hazırlayabilmelerini, bilgisayar destekli öğretim 
ortamlarını ve özelliklerini tanıyabilmelerini amaçlamaktadır (Güneş ve İskenderoğlu-Aydoğdu, 2014). 
ÖTMT dersi günümüz öğrencilerinin öğretim araçlarını kullanabilme becerilerini büyük ölçüde geliştirmekte 
(Saka ve Saka, 2005); yaratıcılık becerilerini olumlu yönde etkilemekte, olaylara çok yönlü bakabilme 
becerisi kazandırmakta ve gerektiğinde öğrencilerin kendi alanları ile ilgili etkili materyaller tasarlamalarına 
olanak sağlamaktadır (Kolburan Geçer, 2010). Amaç: Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretim 
teknolojisi ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumlarının ne düzeyde olduğu ve çeşitli değişkenlere göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmanın alt amaçları şu şekilde belirlenmiştir: Öğretmen 
adaylarının öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumları cinsiyet, yaş, bölüm, öğrenim 
gördüğü sınıf, medeni durum, mezun olduğu lise türü, ÖTMT dersinde materyal tasarlarken zevk alıp almama 
durumu değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır? Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini 
İstanbul ilindeki üniversitelerde Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı 
dersini almış olan öğretmen adayları ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini ise İstanbul ilindeki bir devlet ve bir vakıf üniversitesinde Eğitim Fakültesinde 
öğrenim gören Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı dersini almış olan 183 öğretmen adayı ve 237 
pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adayı olmak üzere toplamda 420 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 
Yöntem: Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Çetin, 
Bağçeci, Kiray ve Şimşek (2013) tarafından geliştirilen “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine 
Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Tutum 
Ölçeği” yararlılık, hoşlanma ve yadsıma olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır.  Ölçeğin 3 boyutu toplam 
varyansın % 53.83’nü açıklamaktadır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, yüzde, frekans, Mann Whitney 
U Testi ve Kruskall Wallis H Testi uygulanmıştır. Sınırlılıklar: Araştırma konu açısından öğretim teknojisi 
ve materyal tasarımı dersine yönelik tutum konusu ile, örneklem açısından İstanbul ilindeki bir devlet ve bir 
vakıf üniversitesinde Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 420 öğretmen adayı ile sınırlı tutulmuştur. Bulgular 
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ve Sonuç: Veri analizi sonucunda öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine 
yönelik tutumlarının hoşlanma ve yadsıma alt boyutlarında orta düzeyde, yararlılık alt boyutunda ve toplam 
ortalamalarına göre yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve 
materyal tasarımı dersine yönelik tutumları cinsiyet, öğrenim gördüğü sınıf ve medeni durum değişkenine 
göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı 
dersine yönelik tutumları öğrenim gördüğü bölüm değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde öğrenim 
gören öğretmen adaylarının ÖTMT dersine yönelik tutumlarının en yüksek olduğu, bunu sırasıyla Türkçe 
Öğretmenliği, Pedagojik Formasyon eğitimi alan öğretmen adayları ve İngilizce Öğretmenliği bölümünde 
öğrenim gören öğretmen adaylarının izlediği görülmektedir. Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve 
materyal tasarımı dersine yönelik tutumları yaş değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında öğretmen adaylarının ÖTMT dersine yönelik 
tutumlarının hoşlanma alt boyutunda yaşı 31-33 yaş aralığında olan öğretmen adaylarının en yüksek olduğu, 
bunu sırasıyla 34-37, 18-20, 27-30, 24-26 ve 21-23 yaş aralığında olan öğretmen adaylarının izlediği 
görülmektedir. Öğretmen adaylarının ÖTMT dersine yönelik tutumlarının yadsıma alt boyutunda yaşı 21-
23 yaş aralığında olan öğretmen adaylarının en yüksek olduğu, bunu sırasıyla 24-26, 18-20, 27-30, 34-37 
ve 31-33 yaş aralığında olan öğretmen adaylarının izlediği görülmektedir.  Öğretmen adaylarının öğretim 
teknolojileri ve materyal tasarımı dersine yönelik tutumları mezun olduğu lise türü değişkenine göre istatistiksel 
açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir. Öğretmen adaylarının öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı 
dersine yönelik tutumları ÖTMT dersinde materyal tasarlarken zevk alıp almama durumu değişkenine göre 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir. Öğretmen adaylarının ÖTMT dersine yönelik tutumları 
yadsıma alt boyutunda materyal tasarlarken hayır zevk almadım diyenler lehine,  hoşlanma ve yararlılık alt 
boyutu ile toplam ortalamalarına göre evet materyal tasarlarken zevk aldım diyenler lehine anlamlı bir farklılık 
göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Materyal, Materyal Tasarımı, Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı (ÖTMT), Öğretim 
Teknolojisi ve Materyal Tasarımı Tutum ölçeği 
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TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ (2000-2016)

Havva ARABACI

 Trakya Üniversitesi, Edirne SBMYO, Edirne / Türkiye

 arabacih@hotmail.com

ID: 39 K: 37

Öz: Giriş: 1990-1999 döneminde, sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ile birlikte kısa vadeli sermaye 
akımları hızlanmıştır. Diğer taraftan sermaye çıkışları ekonomiyi kırılgan hale getirmiştir. 1990 yılında 
TL’nin konvertibilitesi ilan edilmiş, Türkiye’de yerleşik kişilere sınırsız döviz bulundurma ve transfer etme 
yönünde olanak sağlanmıştır. 1990’lı yıllarda bilişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve elektronik banka 
hizmetlerinin yaygınlaşması, ülkemizde de elektronik bankacılık alt yapısının kurulmasını ve bankalararası fon 
transferlerinin modern haberleşme teknikleri aracılığıyla kısa sürede gerçekleştirmesini gündeme getirmiştir. 
Serbest piyasa mekanizmasının ekonomide işlerlik kazanması ve finansal piyasaların serbestleşmesine yönelik 
düzenlemelerin yapılması, bankacılık sistemi üzerinde önemli etkilere neden olmuştur. 1999 yılında Bankalar 
Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile bankacılık mevzuatı Basel Komitesi’nin 
tavsiyelerine, Avrupa Birliği direktiflerine ve uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılmaya çalışılmıştır. 
Bankalar Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve düzenlemeler, yılın son günlerinde açıklanan Hükümet ile 
Uluslararası Para Fonu arasında imzalanan Stand-by anlaşmasının temelini oluşturmuştur. 2000 yılı  ikinci 
yarısında kamu banklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenlemenin zamanında çıkarılamaması, bu 
nedenle Dünya Bankası’nca verilecek olan mali sektör uyum kredisinin askıya alınması gibi yapısal uyum 
düzenlemelerinin gecikmesi enflasyonun beklendiği kadar hızlı düşmemesi, kamu mal ve hizmetlerine 
enflasyon artışı kadar zam yapılması, iç talebin alınan ek önlemlere rağmen kontrol altına alınamaması sonucu, 
yıl sonuna doğru ekonomik görünüm bozulmaya başlamış ve Kasım 2000’de bankacılık sektörü krize girmiştir. 
2000 yılının Kasım ayında yaşanan krize neden olan sorunlar (Yapısal düzenlemeler konusunda yavaş hareket 
edilmesi, sınırlandırılamayan iç talebe bağlı cari işlemler açığının artmaya devam etmesi ve döviz kurları 
üzerindeki ciddi baskının artması.) 2001 yılında daha da ağırlaşmıştır. Türkiye ekonomisinde 2001 Şubat 
ayında finansal sistemde başlayıp çok hızlı bir şekilde reel kesime bulaşan ikinci kriz yaşanmıştır. 2001 Şubat 
ayında yaşanan ekonomik kriz, “Kara Çarşamba” olarak da adlandırılan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en 
büyük ekonomik krizidir. Krizden sonra, Nisan 2001’de ekonomideki yapısal sorunları gidermek ve finansal 
sistemin mali yapısını güçlendirmek amacıyla, güçlü ekonomiye geçiş programı uygulamaya konulmuştur. 
2002-2007 dönemi gerek ekonomi, gerekse bankacılık sektörü açısından yeniden yapılandırılma dönemidir. 
Bu dönemde bankacılık sisteminde olumlu gelişmeler gerçekleşmiştir. Bankacılık sistemi bu dönemde önemli 
gelişmelerin olduğu bir yapılanma sürecine girmiştir. Bankacılığa ilişkin yasal düzenlemelerin uluslararası 
standartlara ve uygulamalara uyumlaştırılması çalışmaları gerçekleşmiştir. Bankalar Kanunu’nda çok 
ciddi değişiklikler yapılmıştır. Bankacılık sektörünün denetimi ve düzenlemesine ilişkin tüm yetki Hazine 
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Müsteşarlığı ve Merkez Bankası’ndan alınıp, yeni kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na 
(BDDK) aktarılmıştır. 2001 Krizi’nden sonra önemli ölçüde sermayelerini kaybeden özel bankalar sermaye 
takviyesi gerçekleştirmişlerdir. Bu sürece uyum sağlamayan bankalar ya başka bankalarla birleşmiş veya 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) alınmıştır. Alınan ekonomik önlemlerin olumlu yansımaları 2004 
yılının sonundan itibaren bankacılık sektöründe görülmeye başlanılmış, enflasyonun düşüş trendine girmesiyle 
kredi ve mevduat faizleri de düşmeye başlamıştır. Bankacılık Kanunu 2005 yılında yasallaşmıştır. Bankaların 
şube ve çalışan sayılarında hızla bir artış başlamıştır. 2007 yılında Amerika’da başlayan, 2008 yılında küresel 
hale gelen kriz dünyada bir çok ülkede olduğu gibi ülkemiz ekonomisini de etkilemiştir. Ancak yasal altyapısı 
ile denetim sistemi çok sağlam oluşturulan Türk Bankacılık Sektörü küresel krizin yansımalarından en az 
etkilenen sektörlerden birisi olmuştur. Amaç: Bu araştırma, bankacılık sektörü Türkiye’de, aktif büyüklüğü ve 
yarattığı istihdam açısından önemli bir yer tuttuğundan dolayı sektör için gösterge niteliğindeki bazı bilanço 
büyüklüklerinin 2000-2016 yılları arasındaki seyrinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: 
Yapılan bu araştırma 2000-2016 dönemi Türkiye’de bankacılık sektörünün gösterge niteliğindeki bazı bilanço 
büyüklüklerini oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Türkiye’de Bankacılık Sektörünün, 2000-2016 yılları arasındaki 
17 yıllık dönemi ele alınmaktadır. Yöntem: 2000 ve 2016 yıllarına ait Türkiye Bankacılık Sistemi’ne dahil 
banka sayısı, yurtiçi şube sayısı ve yurtdışı şube sayısı verilerek teorik bir inceleme yapılmıştır. Bulgular: 
Türkiye Bankacılık Sistemi, Mevduat Bankaları (Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları, Özel Sermayeli 
Mevduat Bankaları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devreden Bankalar), Yabancı Sermayeli Bankalar 
(Türkiye’de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Bankalar, Türkiye’de Şube Açan Yabancı Sermayeli Bankalar), 
Kalkınma ve Yatırım Bankaları (Kamusal Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları, Özel Sermayeli Kalkınma 
ve Yatırım Bankaları, Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları) ve Katılım Bankaları olarak ele 
alınarak, çalışma sonunda, kamu ve özel sermayeli bankalar ile kalkınma ve yatırım bankalarının sayılarının 
azaldığı, yabancı sermayeli bankaların sayılarının arttığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devreden 
bankalar 2000 yılında 11 iken 2016 yılında 1’e düştüğü, katılım banklarının ise 2000 yılında 6 adet iken 2016 
yılında 5’e düştüğü saptanmıştır. Sonuç: Bankacılık Sektörü, 2000-2016 arasındaki 17 yıllık dönemde önemli 
gelişmelerin olduğu bir yapılanma sürecine girmiştir. Bankacılığa ilişkin yasal düzenlemelerin uluslararası 
standartlara ve uygulamalara uyumlaştırılması çalışmaları gerçekleşmiş, Bankalar Kanunu’nda çok ciddi 
değişiklikler yapılmış olup Bankacılık Kanunu 2005 yılında yasallaşmıştır. Bankacılık sektörünün denetimi ve 
düzenlemesine ilişkin tüm yetki Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası’ndan alınıp, yeni kurulan BDDK’ya 
aktarılmıştır. Bu dönemde bankacılık sisteminde olumlu gelişmelerin gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bankacılık 
sektörü Türkiye’de, aktif büyüklüğü ve yarattığı istihdam açısından önemli bir yer tutmakta olup ekonomi 
içinde büyük ağırlığa sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Ekonomik Kriz, Yapısal Gelişim
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FARKLI DÜZEYLERDEKİ ÖĞRENCİLERDE KAZANILAN ÇEVRE KAVRAMLARININ GRUP 
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Öz: Amaç: Bu betimsel araştırmanın temel amacı, eğitimin farklı kademelerinde bulunan son sınıf öğrencilerinde 
çevre kavramların gelişimini grup kavram haritaları ile belirlemektir. Çevre kavramlarının gelişiminde eğitim 
programlarının etkisi ve sınıf düzeylerindeki artışa bağlı olarak temel ve ileri düzey kavramların edinim 
düzeyleri incelenmiştir. Öğrenim düzeylerine ek olarak, Anadolu lisesi ve meslek lisesi öğrencilerinde 
çevre kavramlarının gelişimindeki farklılıklar da araştırılmıştır. Kapsam: Çalışmada araştırıcılar tarafından 
oluşturulan çevre kavramları dizini, Mersin’de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrenim gören 
ilköğretim dördüncü, ortaokul sekizinci, Anadolu lisesi on ikinci ve meslek lisesi on ikinci sınıf öğrencilerine 
verilmiş ve çevre ile ilişkili olduğunu düşündükleri kavramları işaretlemeleri istenmiştir. Çalışma toplamda 
173 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma için gerekli izin Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmıştır. 
Sınırlılıklar: Çalışma, araştırma soruları ile sınırlanmış olup, kavram seçimlerinde cinsiyetler arası farklılıklar, 
kavramların anlamlarının bilinme durumu ve öğrencilerin kavramları seçme nedenleri bu soruların dışında 
bırakılmıştır. Yöntem: Kavramların işaretlenme sıklığı ve işaretlenme oranları hesaplanmıştır. %40’ın üzerinde 
işaretlenen kavramlar ile her kademe için grup kavram haritaları Inspiration adlı görselleştirme programında 
üretilmiştir. Grup kavram haritaları, belirli bir sosyal grubun, belirli bir konuda kavram haritasının çıkartılması 
işlemine denir. Yapılandırılmış kavramsallaştırmanın bir türü olup, bir grup içinde bir algısal çerçeve geliştirerek 
sonuçları değerlendirme ve planlamaya götürmektedir. Çalışmada grup kavram haritaları kullanılarak, 
öğrencilerin temel ve üst bilişsel düzey çevre kavramlarını hangi yaşlarda edindikleri, öğretim programlarının 
çevre kavramlarının gelişimine etkilerini belirlemek ve çevre eğitiminin planlanmasında gereksinim duyulan 
verileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Grup kavram haritaları kullanımı ile kavram haritalarından farklı olarak, 
kavram kargaşaları ve kavram yanılgıları gibi kavram öğrenme süreçlerinin tam ve etkin olmasına engel olan 
durumların tespitinin ve düzeltilmesinin daha pratik bir kullanım olduğu düşünülmektedir. Oluşturulan grup 
kavram haritaları baz alınarak seçilen kavramların öğretim programlarında yer alıp almadıkları incelenmiş, 
böylece formal öğrenim süreci dışında hangi çevre kavramlarının öğrenildiği belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca 
öğrencilerden verilen dizine eklemek istedikleri çevre kavramlarını ekleyebilecekleri söylenmiş ve bu kısma 
eklenen kavramların da müfredatla ve informal öğrenme süreçleriyle ilişkisi belirlenmiştir. Farklı öğrenim 
düzeylerindeki öğrencilerden elde edilen bulgular t testleri ile karşılaştırılmış, ilkokul-ortaokul, ortaokul-lise 
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ve lise-meslek lisesi arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak belirlenmiştir. Bulgular: Bulgular, ilkokul ve 
ortaokulda haritaya girecek şekilde seçilen kavramlar arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını, haritaya 
girmeyenlerde ise anlamlı fark bulunduğunu göstermiştir. Ortaokul ve lise ile lise ve meslek lisesi arasındaki 
bulgularda ise, haritaya alınan kavramların seçilmelerinde anlamlı fark bulunduğu, haritaya alınmayan yüzdedeki 
seçimlerde ise anlamlı fark bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulguları temel çevre kavramlarının 
-bazı istisnalar ile- bütün düzeylerde geliştiğini, üst bilişsel düzeye ilişkin çevre kavramlarının ise ortaokuldan 
sonra öğrenildiğini göstermektedir. Temel ve üst bilişsel düzey çevre kavramlarının ortaokulda iyi öğrenildiği 
ve lisede devam ettiği belirlenmiştir. Meslek lisesinde üst bilişsel düzey kavramların zayıf öğrenildiği 
bulunmuş olup, bu durumun öğretim programları ve öğrenci performansı ile ilgili olduğu değerlendirilmiştir. 
Bulgular, birkaç istisna dışında, müfredata eklenen kavramlar ile kavramların seçilme oranları arasında doğru 
orantılı bir artış olduğunu göstermektedir.  Araştırmadan elde edilen bulgular öğretim programlarının çevre 
kavramlarının öğrenilmesinde oldukça etkili olduğunu ancak okul dışı faktörlerin özellikle üst bilişsel düzey 
kavramların kazanılmasında önemli olduğunu göstermektedir. Müfredata eklendiği halde seçilme yüzdesi 
düşük olarak analiz edilen kavramların ise çoğunlukla üst bilişsel düzey kavramlar oldukları, temel düzey 
çevre kavramlarında bu durumun gözlenmediği sonucuna varılmıştır. Sonuç: Çalışmada elde edilen bulgular 
ışığında, bu çalışmanın bu alanda yapılan çalışmalara katkıda bulunabileceği noktalar belirtilmiş ve bakanlıkça 
uygulanan öğretim programlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur. 
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Abstract: The ability of correlation the number and space relations, one of the basic scientific process skills, 
is being used in the transformation of a two-dimensional object into a three-dimensional image or in the 
expression of symmetry axes of the object. Science activities are specifically important to improve the skills 
of space-time relations of science students. Inferring through observation improves the student’s predictive 
skills when it based on the number space relations. The ability of students to make predictions and deductions 
can change through their observations and improves the scientific process skills of logical thinking effects. 
Aims: With this research, it is aimed to determine the ability of science students to establish number and space 
relations. Scope: The research was carried out with a total of 60 students studying in the first semester of the 
Science Education program of a state university located in the Turkey’s Black Sea Region in the fall semester 
of 2017-2018 academic year. An “Integrative Perception Test (IPT)” was designed by the researchers to collect 
the data. Limitations: Within the scope of IPT, the courses and workbooks specific to the field of science were 
scanned and the ones without symmetrical structure from the visual items belonging to the “Physics - Chemistry 
- Biology” sub-fields were selected and listed. The study group consisting of 60 was divided into three as the 
groups of chemistry, physics and biology and was asked them to complete the asymmetrical images they were 
given mostly as half. The groups are created randomly by the list of students. During the application, it was 
expected that students would imagine and draw images of the missing half of the visual items that were given 
incomplete in the first place. Method: The data obtained from the test in which there are 30 images or pictures 
in total (f Physics = 10, f Chemistry = 10, f Biology = 10) were analyzed descriptively based on the drawings created by 
the students as “complete (2 points), incomplete/wrong (1 point), empty (0 point)”. Results: At the end of 
the study, the images were also classified according to the science subjects they represented and depending 
on whether they were completed or not, relations to subjects and inferences were made. The curriculum’s 
subject sequence of the students has in the implied academic year was considered with the comparison of their 
ability to answer. Gender difference on visual completion, visual memory or skills of number-space relations 
were also compared in the research. In this study, examples from the results of the research and suggestions 
were given to improve the skills of science students to make inferences, to make predictions, to use numeric 
and to create observation based number space relations. Although the target group of study is science teacher 
candidates, variant contents were given in the study, which can be used in different stages of education, in 
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different age groups and in other lectures of curriculum with science subjects. For the teaching of new concepts 
in small aged groups, images or pictures showing symmetrical structures and similar applications with this 
study are recommended.

Key Words: Integrative Perception, Number and Space Relations, Science Education, Scientific Process Skills
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Öz: Giriş: İşgörenlerin, işletmenin daha önceden belirlemiş olduğu standartlara göre karşılaştırma ve ölçme 
yoluyla, çalışmalarının, yeterliliklerinin, eksikliklerinin, verimliliklerinin ve diğer yönlerinin bir bütün olarak 
tüm yönleriyle ele alınması performans değerlendirme olarak adlandırılabilir. Bu değerlendirmenin bir sonucu 
olarak işgören, çalışması sonucu meydana gelen sonuç ile bireysel başarısını değerlendirme imkanına kavuşur. 
Bu sistem, işgörenin performansını ölçmekte, yaptığı iş ile ilgili olarak güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koymakta, 
işçiye işteki başarısı ve eksiklikleri hakkında bilgi sağlamakta; böylelikle işe alınma, terfi, ödüllendirilme, eğitim, 
kariyer planlama ve iş sözleşmesinin feshedilmesi gibi çeşitli insan kaynakları yönetimi faaliyetlerinin temelini 
oluşturmaktadır. Amaç: Performans değerlendirme süreci yalnızca insan kaynakları yönetimini ilgilendiren 
bir konu değildir. Yapı ve konusu itibariyle hukuki bir takım sonuçları da doğurmaktadır. Bu nedenle önemi 
her geçen gün daha da artan, iş hayatında hukuki açıdan tartışma yaratan ve bu anlamda üzerinde durulması 
gereken temel konulardan biri olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı performans yetersizliği 
nedeniyle iş akdinin feshedilmesinin temel dayanak noktalarını açıklamak ve böyle bir durum karşısında 
çalışanların temel hak ve yükümlülüklerini örnek yargıtay içtihatları eşliğinde değerlendirmektir. Kapsam: 
Çalışma kapsamında öncelikle geçerli sebebin ne olduğu ve performans, performans değerlendirme kavramları 
açıklanmıştır. Ardından  işçinin performans yetersizliğinden kaynaklanan geçerli sebepler ve bu sebeplerin 
hangi durumlarda geçerli bir fesih sebebi olabileceği insan kaynakları, iş hukuku, öğreti ışığında tartışılmıştır. 
Son olarak performans yetersizliğinden kaynaklanan durumlar ayrı ayrı ele alınarak Yargıtay içtihatları ile 
pekiştirilmiştir. Yöntem: Çalışmada UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) üzerinden ulaşılan mahkeme 
ve yargıtay kararları örnek olay olarak analiz edilmiş ve somut olay çerçevesinde “performans yetersizliğinden 
kaynaklanan geçerli sebep kavramı” ele alınmıştır. Bulgular: İş Kanununun 18. maddesinde “işveren 
tarafından, işçinin iş sözleşmesinin performans yetersizliği nedeniyle feshedilebilmesi için işverenin geçerli bir 
sebebe dayanmak zorunda olduğu”, İK m.19’da işverenin yazılı yapacağı fesih bildiriminde fesih sebebini açık 
ve kesin bir şekilde belirtmek ve hakkındaki iddialara karşı işçinin savunmasını almak zorunda olduğu”, İK 
m.109’da “bu kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerektiği” 
ifade edilmiştir. İşçinin iş sözleşmesi yukarıda bahsedilen madde hükümlerine aykırı feshedilmişse işçi, İK m.20 
çerçevesinde feshi bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir (7036 
Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi ile “işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş 



238

olması dava şartı haline getirilmiş ve davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin 
son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine ekleme zorunluluğu” 
getirilmiş olup bu yasal düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.) ve açılacak bu davada feshin 
geçerli bir sebebe dayandığını işveren ispatlayacaktır. Açıkça görüleceği üzere işveren tarafından, işçinin 
iş sözleşmesi performans yetersizliği nedeniyle feshedilebilmesi için öncelikle İş Kanunu’nunda belirtilen, 
doktrindeki görüşler ve Yargıtay içtihatları ile somutlaştırılan geçerli nedenlere dayanmak, bu geçerli nedeni 
de açık ve kesin olarak yazılı bir şekilde bildirip işçinin savunmasını almak zorundadır. Ancak yasada hangi 
hallerin geçerli neden olduğu soyut bir şekilde belirtilmiş ve belirtilen hallerin somutlaştırılması yargı ve öğretiye 
bırakılmıştır. Sonuç: İşçinin performans yetersizliğine dayalı iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilebilmesi 
için işverenin özellikle dikkat etmesi gereken iki husus bulunmaktadır. Bunlardan ilki geçerli nedenle fesih 
için, mutlaka fesih sebebi yazılı bir şekilde, açık ve kesin olarak işçiye bildirilmesi, diğeri ise işçinin, bildirilen 
fesih gerekçeleri doğrultusunda savunmasının alınmasıdır. Bu iki şart yerine yetirilmediği takdirde, işine son 
verilen işçi tarafından , İK m.20 çerçevesinde  fesih tarihinden itibaren bir aylık sürede dava açıldığı takdirde 
feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine karar verilebilecektir. Bu durumda geçersiz fesihle birlikte yalnızca 
işçi sağlık, sosyal ve ekonomik yönden zarar görmemekte, ayrıca şirketler, toplumsal yapı ve ekonomi de 
zarar görmektedir. İşçinin performans yetersizliğine dayalı iş sözleşmesinin feshine ilişkin işe iade davaları 
konusunda Yargıtay içtihatlarında özellikle performans değerlendirmenin objektiflik kriteri üzerinde davalı 
işyerlerine özgü olan performans değerlendirme sistemlerinin uygulanması ve bunların günümüz koşullarına 
uygun şekilde geliştirilmesi gerektiği yönündeki vurgusu önem arz etmektedir. Yargıtay içtihatlarının bu 
yönde şekillenmesi işçi ve işvereni performans değerlendirme konusunda bilinçlendirmektedir. Böylece hem 
şirketlere performans değerlendirme çalışmalarında yardımcı olmakta hem de gelişen sektörler açısından uygun 
performans değerlendirme sistemlerinin oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu nedenle Yargıtay’ın performans 
değerlendirmeye ilişkin içtihatlarının iş dünyası tarafından sürekli takip edilmesi ve değişen içtihatlar ile 
birlikte performans değerlendirme sistemlerinin güncellenmesi gerekmektedir.
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Öz: Giriş: Kurumların yaşamlarını sürdürmeleri, piyasada, alanlarında çalışmalarını devam ettirebilmeleri, 
kendi oluşturdukları itibara bağlıdır. Yıllık 4 milyar dolarlık geliriyle 1997’de dünyanın sayılı şirketleri 
arasında yerini almış olan Salomon Brothers isimli finans kuruluşunun başkanı olan Warren Buffet kurumların 
itibarının ne denli önemli olduğunu şu sözleriyle dile getirmiştir: “Eğer kötü bir karar sonunda firmanın 
parasını kaybederseniz anlayışlı olabilirim, fakat eğer firma bu karar sonunda itibar kaybederse son derece 
zalim olurum”. Yine aynı şekilde Alman sanayici, mühendis mucit, dünya çapında işlev gören Bosch grubun 
kurucusu Robert Bosch da “insanların güvenini kaybetmektense, para kaybetmeyi tercih ederim” derken itibarın 
önemini vurgulamıştır. Bu denli önem arz eden bir konunun eğitim kurumlarında yeterince önemsenmediği 
görülmektedir. Bir milletin gelecek nesillerinin yetiştirileceği eğitim kurumlarının itibar kazanması göz ardı 
edilecek bir olay değildir. Eğitim kurumlarının itibar kazanması ve mevcut itibarın olumlu yönde geliştirilmesi, 
eğitim kurumlarının paydaşlarının en birinci önceliği olmalıdır. Bunu başarmak için yapılması gerekenlerin 
başında da mevcut durumun tespitinin yapılması ve itibarın gelişmesi için yapılması gerekenlerin bağlı 
olduğu değişkenleri ortaya koyulması gerekmektedir. Amac: Bu araştırma özel ortaöğretim kurumlarında 
görev yapan yönetici ve öğretmenlerin kurumsal itibar yönetimi algılarını tespit etmek için yapılmıştır. Ayrıca 
yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, kurumdaki statü, branş ve deneyim değişkenlerinin kurumsal 
itibar yönetimi algısı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Şanlıurfa ili 
merkez ilçelerinde bulun özel ortaöğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenleri kapsamaktadır. 
Örneklemimi ise bu yönetici ve öğretmenlerden tabakalama yöntemiyle seçilen 140 katılımcı oluşturmaktadır. 
Araştırma 3 ay sürmüştür. Sınırlılıklar: Bu araştırma, sadece özel ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen 
ve yöneticilerin kurumsal itibar yönetimi algılarını içermektedir. Bu araştırma sadece anketteki sorularla 
sınırlıdır. Anketi yanıtlayan öğretmen ve yöneticilerin verdikleri cevaplarla sınırlıdır. Elde edilecek sonuç 
ve genellemeler, araştırmanın evreni için geçerlidir. Yöntem: Çalışmadaki katılımcılar, Şanlıurfa ili merkez 
ilçelerdeki özel ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerden tabakalama yöntemiyle 
seçilen örneklemden oluşmuştur. Ampirik bir çalışma olduğu için, betimsel araştırma yöntemi kullanılmış 
olup, katılımcılara, katılımcıların demografik bilgilerini içeren anket ve 56 maddeden oluşan 5’li Likert İtibar 
Yönetimi Ölçeği (İYÖ) uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for The Social Sciences) 
programı 16. versiyonu kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz yapılırken, özel ortaöğretim kurumlarında 
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görev yapan öğretmen ve yöneticilerin kurumsal itibar yönetimi algılarını tespit etmek için, kurumsal itibar 
yönetiminin 8 boyutu (kurumsal varlıkların kullanımı, yenilikçilik, yönetim kalitesi, çalışanların insan ilişkileri 
yeteneği, çalışanların kurumsal performans yeteneği, finansal sağlamlık, ürün ve hizmet kalitesi, sosyal 
sorumluluk) dikkate alınmıştır. Ayrıca, araştırmanın değişkenleri olan yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim 
düzeyi, kurumdaki statü ve deneyim değişkenlerinin kurumsal itibar yönetimi algısı üzerine etkisini saptamak 
amacıyla analizler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler, t-testi, 
Varyans analizi (ANOVA), Kruskall Wallis ve Man Whitney test teknikleri, Korelasyon analizi, Regresyon 
analizi kullanılmıştır. Bu araştırma için Şanlıurfa Valiliğinden 50790867/821/4960247 sayı ve 03.05.2016 
tarihli izin alınmıştır. Bulgular: Bu çalışmanın sonunda özel ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici 
ve öğretmenlerin kurumsal itibar yönetimi algı düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 
cinsiyet, yaş ve kurumdaki statü gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık meydana getirirken, 
medeni durum, branş, deneyim ve eğitim seviyesi değişkenlerinin gruplar arasında herhangi bir anlamlı fark 
yaratmadığı ortaya konmuştur. Kurumsal itibar yönetimi algılarının verilen değişkenlerle aralarındaki ilişki 
incelendiğinde ise kurumsal itibar yönetimi algısının yaş ve kurumdaki statü ile aralarında pozitif ve düşük 
düzeyde, eğitim düzeyi ve deneyim ile ise anlamlı herhangi bir ilişkinin olmadığı gözlemlenmiştir. Sonuç: 
Araştırma sonunda özel ortaöğretim kurumlarında çalışanların kurumsal itibar algılarının orta düzeyde olduğu 
tespit edilmiştir. Cinsiyet, yaş ve kurumdaki statü değişkenleri katılımcıların kurumsal itibar yönetimi algıları 
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık meydana getirmekte olduğu saptanmıştır. Ayrıca, çalışanların 
yaşları ve kurumdaki statüleri arttıkça kurumsal itibar yönetimi algılarında da bir artış gözlemlenmiştir.

Anahtar Kavramlar: İtibar, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi, Özel Ortaöğretim Kurumları, 
Öğretmen, Yönetici

Yazarın Notu: Bu çalışma Doç.Dr. Ahmet KAYA tarafından danışmanlığı yapılan Harran Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ve Eğitim Yönetimi ve Denetimi Dalında yapılmış 
Osman KURTULUŞ’un “Kamu ve Özel Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin 
Kurumsal İtibar Yönetimi Algıları” konu başlıklı Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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KAMU ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN  YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN 
KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ ALGILARI   

Osman KURTULUŞ1
, Ahmet KAYA2

Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Şanlıurfa/Türkiye

kurtulusosman@gmail.com     

ID: 50 K: 34

Öz: Giriş: Kurumların yaşamlarını sürdürmeleri, piyasada, alanlarında çalışmalarını devam ettirebilmeleri, 
kendi oluşturdukları itibara bağlıdır. Yıllık 4 milyar dolarlık geliriyle 1997’de dünyanın sayılı şirketleri 
arasında yerini almış olan Salomon Brothers isimli finans kuruluşunun başkanı olan Warren Buffet kurumların 
itibarının ne denli önemli olduğunu şu sözleriyle dile getirmiştir: “Eğer kötü bir karar sonunda firmanın 
parasını kaybederseniz anlayışlı olabilirim, fakat eğer firma bu karar sonunda itibar kaybederse son derece 
zalim olurum”. Yine aynı şekilde Alman sanayici, mühendis mucit, dünya çapında işlev gören Bosch grubun 
kurucusu Robert Bosch da “insanların güvenini kaybetmektense, para kaybetmeyi tercih ederim” derken itibarın 
önemini vurgulamıştır. Bu denli önem arz eden bir konunun eğitim kurumlarında yeterince önemsenmediği 
görülmektedir. Bir milletin gelecek nesillerinin yetiştirileceği eğitim kurumlarının itibar kazanması göz ardı 
edilecek bir olay değildir. Eğitim kurumlarının itibar kazanması ve mevcut itibarın olumlu yönde geliştirilmesi, 
eğitim kurumlarının paydaşlarının en birinci önceliği olmalıdır. Bunu başarmak için yapılması gerekenlerin 
başında da mevcut durumun tespitinin yapılması ve itibarın gelişmesi için yapılması gerekenlerin bağlı olduğu 
değişkenleri ortaya koyulması gerekmektedir.  Amaç: Bu araştırma kamu ortaöğretim kurumlarında görev 
yapan yönetici ve öğretmenlerin kurumsal itibar yönetimi algılarını tespit etmek için yapılmıştır. Ayrıca yaş, 
cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, kurumdaki statü, branş ve deneyim değişkenlerinin kurumsal itibar 
yönetimi algısı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Şanlıurfa ili merkez 
ilçelerinde bulun kamu ortaöğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenleri kapsamaktadır. 
Örneklemimi ise bu yönetici ve öğretmenlerden tabakalama yöntemiyle seçilen 280 katılımcı oluşturmaktadır. 
Araştırma 5 ay sürmüştür. Sınırlılıklar: Bu araştırma, sadece kamu ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen 
ve yöneticilerin kurumsal itibar yönetimi algılarını içermektedir. Bu araştırma sadece anketteki sorularla 
sınırlıdır. Anketi yanıtlayan öğretmen ve yöneticilerin verdikleri cevaplarla sınırlıdır. Elde edilecek sonuç 
ve genellemeler, araştırmanın evreni için geçerlidir. Yöntem: Çalışmadaki katılımcılar, Şanlıurfa ili merkez 
ilçelerdeki kamu ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerden tabakalama yöntemiyle 
seçilen örneklemden oluşmuştur. Ampirik bir çalışma olduğu için, betimsel araştırma yöntemi kullanılmış 
olup, katılımcılara, katılımcıların demografik bilgilerini içeren anket ve 56 maddeden oluşan 5’li Likert İtibar 
Yönetimi Ölçeği (İYÖ) uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for The Social Sciences) 
programı 16. versiyonu kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz yapılırken, kamu ortaöğretim kurumlarında 
görev yapan öğretmen ve yöneticilerin kurumsal itibar yönetimi algılarını tespit etmek için, kurumsal itibar 
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yönetiminin 8 boyutu (kurumsal varlıkların kullanımı, yenilikçilik, yönetim kalitesi, çalışanların insan ilişkileri 
yeteneği, çalışanların kurumsal performans yeteneği, finansal sağlamlık, ürün ve hizmet kalitesi, sosyal 
sorumluluk) dikkate alınmıştır. Ayrıca, araştırmanın değişkenleri olan yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim 
düzeyi, kurumdaki statü ve deneyim değişkenlerinin kurumsal itibar yönetimi algısı üzerine etkisini saptamak 
amacıyla analizler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler, t-testi, 
Varyans analizi (ANOVA), Kruskall Wallis ve Man Whitney test teknikleri, Korelasyon analizi, Regresyon 
analizi kullanılmıştır. Bu araştırma için Şanlıurfa Valiliğinden 50790867/821/4960247 sayı ve 03.05.2016 
tarihli izin alınmıştır. Bulgular: Bu çalışmanın sonunda kamu ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici 
ve öğretmenlerin kurumsal itibar yönetimi algı düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 
cinsiyet, yaş ve kurumdaki statü gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık meydana getirirken, 
medeni durum, branş, deneyim ve eğitim seviyesi değişkenlerinin gruplar arasında herhangi bir anlamlı fark 
yaratmadığı ortaya konmuştur. Kurumsal itibar yönetimi algılarının verilen değişkenlerle aralarındaki ilişki 
incelendiğinde ise kurumsal itibar yönetimi algısının yaş ve kurumdaki statü ile aralarında pozitif ve düşük 
düzeyde, eğitim düzeyi ve deneyim ile ise anlamlı herhangi bir ilişkinin olmadığı gözlemlenmiştir. Sonuç: 
Araştırma sonunda kamu ortaöğretim kurumlarında çalışanların kurumsal itibar algılarının orta düzeyde olduğu 
tespit edilmiştir. Cinsiyet, yaş ve kurumdaki statü değişkenleri katılımcıların kurumsal itibar yönetimi algıları 
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık meydana getirmekte olduğu saptanmıştır. Ayrıca, çalışanların 
yaşları ve kurumdaki statüleri arttıkça kurumsal itibar yönetimi algılarında da bir artış gözlemlenmiştir.

Anahtar Kavramlar: İtibar, Kurumsal İtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi, Kamu Ortaöğretim Kurumları, 
Öğretmen, Yönetici

Yazarın Notu: Bu çalışma Doç.Dr. Ahmet KAYA tarafından danışmanlığı yapılan Harran Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ve Eğitim Yönetimi ve Denetimi Dalında yapılmış 
Osman KURTULUŞ’un “Kamu ve Özel Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin 
Kurumsal İtibar Yönetimi Algıları” konu başlıklı Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA STALİN’İN TÜRKİYE POLİTİKASI

Vefa KURBAN

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir / Türkiye

 vefa.kurban@deu.edu.tr

ID: 81 K: 60

Öz: Giriş: 1924-1953 yılları arasında Josef Stalin SSCB Komünist Partisi Merkezi Komitesi Genel Sekreteri 
görevini üstlenmiştir. Bu sürecin İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı kategoride 
incelenmesi gerekmektedir. İlk aşamada SSCB’nin dış politikasında en önemli yeri Batılı ülkelerle siyasi 
münasebetler kurmak, aynı zamanda da kendisine karşı kurulacak olan ittifakları engellemek almaktadır. 
Türkiye’nin önceliği ise bu süreçte Lozan’da çözüme kavuşturulamayan meselelerin biran önce çözüme 
kavuşturulmasıdır. İkinci aşamada ise İkinci Dünya Savaşı’nın da etkisiyle SSCB Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi’nin yeniden değerlendirilmesi talepleriyle Türk Dışişlerini tedirgin etmiştir. Aslında, Türkiye 2. 
Dünya Savaşı felaketine bulaşmayan dünyadaki birkaç ülkeden birisidir. Sovyetler Birliği ile Almanya’nın 
birbirlerini karşılıklı olarak yok etmeye çalıştıkları sırada, Ankara hükümeti Almanya ve İngiltere ile 
başarılı bir şekilde işbirliğini yürüterek, tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Resmi Türk tarihinde Türkiye’nin 
tarafsızlık politikası Türk siyasetinin büyük bir başarısı olarak görülmektedir. Sanki ülke savaşta yer almaktan 
ziyade tarafsız kalma durumundan daha fazla kar sağlamış gibidir. Almanya ile yürütülen stratejik açıdan 
önemli ürünlerin ticareti (bakır, krom, pamuk, buğday ve diğerleri) ülkenin ekonomik durumunun oldukça 
iyileştirilmesini sağlamıştır. Fakat bu pragmatik duruş daha sonra Türkiye’ye bir çok politik problem getirmiştir. 
Resmi olarak 19 Ekim 1939 tarihinden itibaren Türkiye, Fransa ve İngiltere’nin müttefikiydi. Rus tarihçilerine 
göre, müttefiklerin Batı cephesinde başarısızlıkla sonuçlanan askeri hareketleri sonucunda, Ankara bir müttefik 
olarak sorumluluklarını yerine getirmekten vazgeçmiştir. 1941 yılından 1944 yılına kadar Türkiye bir yandan 
İngiltere ve Amerika, diğer yandan Almanya arasında manevra siyaseti yürütmekteydi. Sovyetlere göre, 
Türkiye’nin SSCB ile olan ilişkileri oldukça düşmancaydı ve savaş sırasında, özellikle Alman askeri güçlerinin 
Doğu cephesindeki zaferlerinden sonra, Türk siyasi liderleri ile gazetecilerinin Alman resmi kurumları 
temsilcileri ile birlikte defalarca cepheye giderek ele geçirilen arazileri ziyaret ettiklerine ve Türkiye’de Alman 
istihbarat güçlerinin çalışma yaptıklarına, özellikle SSCB ile olan sınır bölgelerinde faaliyet gösterdiklerine 
vurgu yapılmaktadır. Almanya ve Türkiye arasında teknik ve askeri alanda işbirliği güçlendirildiğine dair 
ifadeler de Sovyet tarihçileri tarafından dile getirilmektedir. SSCB, 19 Mart 1945’te Moskova Büyükelçisi’ne 
nota göndererek 17 Aralık 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması’nı tek taraflı olarak 
feshettiğini açıklamıştır, bunun üzerine de iki ülke arasında ilişkiler farklı boyut kazanmıştır ve bu süreç 
1953 yılına kadar devam etmiştir.  Bildiri hazırlanırken Moskova Merkezi Kütüphanesinden edinilen Rusça 
kaynaklar incelenmiş ve Türkçeye tercüme edilmiştir. Ayrıca Sovyet tarihçilerinin olaylara bakışı üzerinde 
de durulmuştur. Araştırılmaya tabi tutulan dönemle ilgili iki tarafın kaynakları karşılaştırılmıştır. Türkiye’de 
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konu üzerine yapılan kitaplar, tezler ve makalelere de müracaat edilerek çalışma yapılmıştır.  İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında Nazi rejiminin yenilmesiyle kazanılan uluslararası prestij, komünizmin popülerliği,  
enternasyonalizm, komşu ülkelerin topraklarına her an zaferle sonuçlanacak saldırabilme gücüne sahip kara 
ordusu, SSCB’nin artılarıydı. Savaş sonrasında ABD’nin artıları ise, dünyanın en güçlü ekonomisine sahip 
olması, ülkede girişimciliğin desteklenmesi, kendi kusursuz geçmişi yanı başında müttefikleri İngiltere ve 
Fransa’nın tecrübesi ve kaynaklarından faydalanabilme kapasitesi sayılabilir. Görüldüğü gibi, Sovyetler Birliği 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, savaş meydanlarında kazandığı büyük zaferin meyvelerini çeşitli bölgelerde 
toplama çabasına girmiştir. Türkiye de bu bölgeler arasındadır. Arşiv belgelerinden de anlaşıldığı üzere, 
Sovyetlerin bu tavrı, yani, Boğazlarda ortak üs talepleri, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tanımak istemeyişinin 
nedeni, aslında Sovyetler Birliği için bir prestij meselesi olmuştur. Amaç: Bu araştırma Stalin’in Türkiye 
politikasın incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye 
ve Rusya, aynı zamanda Rusya’da yayınlanan Ermeni kaynakları oluşturmaktadır. Araştırma 1 sürmüştür. 
Sınırlıklar: Araştırma 1924-1953 yılları ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada Başbakanlık Cumhuriyet 
Arşivi belgeleri incelenmiş, Rusça kaynaklar Türkçeye aktarılarak yorumlanmıştır. Ayrıca, dönemim basını ve 
konu ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalara da bakılmıştır. Sonuç:  Sonuç olarak, Lenin döneminde, 
Sovyetler Birliği ile Ankara Hükümeti arasında iyi başlayan siyasi, askeri ve diplomatik ilişkilerin Stalin 
döneminde değiştiği anlaşılmaktadır. Bu değişim özellikle, İkinci Dünya Savaşından galip çıkan Sovyetler 
Birliğinin savaştan sonra Türkiye’ye karşı izlediği tehditkâr politikalarıyla Türkiye’yi tedirgin etmiştir ve bu 
tedirginlik Türkiye’nin Batı yanlısı politika izlemesine ve Batılıların kurdukları ittifaklara yakınlaşmasına 
neden olmuştur. Arşiv belgelerinden de anlaşıldığı üzere, Sovyetlerin bu tavrı, yani, Boğazlarda ortak üs 
talepleri, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tanımak istemeyişinin nedeni, aslında Sovyetler Birliği için bir 
prestij meselesi olmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Stalin, Sovyetler, Türkiye, Moskova



245

FİBONACCİ VE LUCAS POLİNOMLARI ÜZERİNE

Sevgi ESEN1, Naim TUĞLU2

1-2Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Ankara / Türkiye

sevgii.esenn@gmail.com

ID: 42 K: 71

(POSTER SUNUM)

Öz: Giriş analiz kavramı eliptik ve hipergeometrik fonksiyonların etkin olduğu çalışma alanında, 
parçalanış teorisinde ve fark denklemleri teorisinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca kalkülüs 
araştırmacılar için analitik sayılar teorisinde ve teorik fizikte önemli rol oynar. Bilgisayar bilimleri ve parçacık 
fiziği alanında geniş çaplı uygulama alanına sahiptir. Özellikle matematik biliminde ise kalkulüs sayesinde 
birçok polinomun benzeri ve bazı fonksiyonlar için klasik anlamda bilinen formüllerden daha faydalı 
yeni formüller elde edilmiştir. İtalyan matematikçi Leonard Pisa tarafından Liber Abaci kitabında bahsedilen 
terimleri olan sayıların dizisi Fibonacci sayıları olarak adlandırılır. Fibonacci sayılarının 
benzerleri bazı yazarlar tarafından çeşitli şekillerde ele alınmıştır. Andrews, I. Schur’ un tanımladığı Fibonacci 
polinomlarının benzerlerinin üreteç fonksiyonlarını operatör yardımıyla hesaplamıştır. Carlitz ise Fibonacci 
polinomlarının benzerlerinin farklı bir genelleştirmesi üzerine çalışmıştır [2-4]. Ayrıca Cigler, farklı bir 
reküransa sahip olan Fibonaaci ve Lucas polinomlarını tanımlamıştır [5-8].

Tanım 1. ,  başlangıç koşulları olmak üzere her  doğal sayısı için

rekürans bağıntısı ile tanımlı polinomlara Fibonacci polinomları denir [3].

Carlitz Fibonacci polinomlarının açık (explicit) formülünü her  doğal sayısı için

olarak elde etmiştir [4].

Tanım 2. ,  başlangıç şartları olmak üzere, her  doğal sayısı için
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rekürans bağıntısı ile tanımlı polinomlara Lucas polinomları denir.

Literatürde Fibonacci ve Lucas polinomlarının birçok genelleştirmeleri ve bunların benzerleri tanımlanmştır. 
[5-8].

Amaç: Bu çalışmada amaç Fibonacci ve Lucas polinomlarının özelliklerini, aralarındaki ilişkileri 
elde etmek,  ve  in özel durumlarında bilinen özellikleri genelleştirmektir.

Bulgular: 

Özellik 1. Her  doğal sayısı için Lucas polinomlarının açık formülü

dir.

 herhangibir fonksiyon olmak üzere Andrews  operatörünü  şeklinde tanımlamıştır 

Özellik 2. Fibonacci ve Lucas polinomlarının üreteç fonksiyonları

ve

dir.

Özellik 3. Fibonacci polinomları ve Lucas polinomlarının aralarındaki ilişki her  doğal sayısı 
için

şeklindedir.

Özellik 4.  reel sayı olmak üzere, her  doğal sayısı için Fibonacci ve Lucas 
polinomlarının türevli ilişkileri
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şeklindedir.

Özellik 5. Her  doğal sayısı için 

şeklinde tanımlı  tipinde kare matrisler olmak üzere 

dir.

Özellik 6. ( Cassini Formülü) Her  doğal sayısı için

dir.

Özellik 7. Her  doğal sayıları için

dir.

Özellik 8. ( Honsberger formülü) Her  ve  tamsayısı için 

dir.

Özellik 9. Her   ve  doğal sayısı için 
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dir.

Özellik 9 da  seçilirse 

elde edilir. 

Özellik 10. Her  ve  doğal sayısı için

elde edilir.

Özellik 10 da  alınırsa 

elde edilir. 

Özellik 11. Her  ve  doğal sayısı için 

 

elde edilir.

Özellik 12. Fibonacci polinomları için toplam formülü

şeklindedir.

Özellik 13. Lucas polinomları için toplam formülü
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dir.

Sonuç: Bulunan özelliklerde  seçilirse Fibonacci ve Lucas polinomları ve  seçilirse Fibonacci 
ve Lucas sayıları için literatürde bilinen özellikler elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Fibonacci Polinomları, Lucas Polinomları

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Naim TUĞLU tarafından danışmanlığı yapılan Gazi Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Enstitüsü ‘nde yapılmış Sevgi ESEN “q-Fibonacci ve q-Lucas Polinomları” Başlıklı, Yüksek 
Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir
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AYVACIK ATI YETIŞTIRICILIĞI YAPAN İŞLETMELERIN SOSYO-EKONOMIK ANALIZI
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ID: 63 K: 93

(POSTER SUNUM)

Öz: Giriş: At, Türk ile özdeşlemiştir ve atın evcilleştirilmesi, insanlık tarihinde en az ateş veya tekerliğin 
icadı kadar önemlidir. Bilim adamlarının yaygın gören inanışa göre, M.Ö. 3.000 yıllarında Orta Asya’da 
Türkler tarafından evcilleştirilmiştir. Atın evcilleştirilme kökeni olarak çeşitli görüşler bulunmakla birlikte, 
at büyük ihtimalle Orta Asya’da Türkler tarafından evcilleştirilmiştir. 64 kromozoma sahip at, Türk tarihinde 
büyük rol oynamıştır. Göktürkler zamanında 11 ayrı at ırkının yetiştirildiğini bilinmektedir. Anadolu’nun 
bazı bölgelerinde öküz ve mandaya nazaran daha fazla yem tüketen bir hayvan olarak görüldüğü için, bazen 
“ayaklı değirmen” olarak da anıldığı olmuştur. Hâlbuki uygun donanım ve koşum takımları ile at, diğer 
çeki hayvanlarına nazaran, çok daha fazla enerji sağlayarak, insana faydalı bir hizmet verebilir. Nüfusu 2.6 
milyonluk Moğolistan’da halkın % 42’si geleneksel olarak göçebe hayatı yaşamaktadır ve her ailede birden 
fazla, bazen onlarca atı bulunur. Yurdumuzda at sayısı geçtiğimiz yüzyıl içinde dramatik bir şekilde azalmıştır. 
1928 yılında 491.000 olan at varlığı, 1960 yılında 1.312.000 ile en yüksek seviyesine çıkmış ise de, bu rakam 
2009 yılında 179.855 ata kadar düşmüştür. At sözcüğü eski ve yeni bütün Türk dillerinde aynı şekilde kullanılır. 
Türkler şanlı tarihleri boyunca attan çok yönlü faydalanmıştır. Ata binmiş, savaşmış; etini yemiş, sütünden 
kımız yapmış ve içmiş; kuyruk kılından yaptığı kopuzu çalmış, kemiğini ok ucu olarak kullanmış ve derisini 
işlemiştir. Eski Türkler “Kuş kanadı, Türk atı ile” ilkesine inanmıştır. Dede Korkut Destanlarında “Yaya erin 
umudu olmaz” inancı sık sık vurgulanmıştır. Türklerin at sevgisi “At, avrat, silah” deyiminde yer bulmuştur. 
Türkler için; at, bir kuşun kanadı kadar önemli bir ulaşım kavramını; avrat, devletin temelini oluşturan aile 
kavramını, silah ise devletin askeri gücünü temsil etmektedir. Çin kaynaklarına göre, Göktürk çağında Türklere 
ait 11 değişik at ırkı bulunmaktaydı. Türkler Çinlilere at verip, karşılığında top ipek almaktaydılar. At için 
yazılan kaside veya mersiyelere rahşiye adı verilir. At için rahşiye yazan tek millet Türklerdir. Orta Asya 
coğrafyasında yaşayan Türkler, Çin’den Batı Avrupa’ya kadar atlı seferler düzenlerken, tek ulaşım, taşıma ve 
savaş aracı at idi. At, Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş ve yükseliş devirleri başta olmak üzere, her zaman 
vazgeçilemez bir yoldaş idi. Niğbolu savaşında 40.000, Mohaç Meydan savaşında 116.000 süvari savaşmıştır. 
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Bu sayı, bazı dönemlerinde 200.000 süvariye kadar ulaşmıştır. 16. Yüzyılda Osmanlı Ordusundaki süvari 
sayısı 200.000 idi. Bu kuvvet, zamanın en büyük kuvveti idi. At, 20. yüzyıl içinde sanayileşme başlayana kadar 
Türk tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Orta Asya Türk toplumlarında halen bir gıda maddesi olarak tüketilen 
at ile ilgili terimlere tüm Türk dünyası dil hazinesinde rastlamak mümkündür. Âşık Paşazâde Tarihi’nde, 
Sultan Orhan’ın atını kendisinin nalbanda götürdüğünü ve nallattığını bildirmektedir. Amaç: Bu çalışma 
Çanakkale İli Ayvacık İlçesi ve yöresinde küçük yapılı ve dayanıklı bir at olan Ayvacık atı yetiştiriciliği yapan 
işletmelerde tarım ekonomisi anketi şeklinde yürütülmüştür. Materyal ve Yöntem: Çalışmanın materyalini 
Çanakkale’nin Ayvacık İlçesin’deki 218 işletmede tespit edilen 318 Ayvacık Atı teşkil etmektedir. Elde edilen 
data SPSS 20.0 programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
verilerine göre, Ayvacık ilçesinde 218 işletmede 328 adet Ayvacık atının yetiştirildiği tespit edilmiştir. Ancak 
bu işletmelerden anket sorularını cevaplamayı kabul eden 107 işletme sahibi ile yüz yüze görüşülerek anket 
çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmada işletme sahiplerinin cinsiyetleri karşılaştırıldığında tamamının erkek 
olduğu tespit edilmiştir. İşletme sahiplerinin % 95,3’ünün evli olduğu, yaşlarının 21 ile 79 arasında değiştiği ve 
yaş ortalamasının 52,9 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, işletme sahiplerinin % 67,4’ü ilkokul düzeyinde öğrenim 
görmüştür. Bununla birlikte işletmelerde Ayvacık atı yetiştirilme süresi ortalama 23,7 yıl olup, bu işletme 
sahiplerinin % 65,4’ünün bir, % 28’inin iki ve  % 6,5’inin de üç ve daha fazla ata sahip oldukları belirlenmiştir. 
Çalışmayla at sahibi işletmelerin sosyo-ekonomik yapısı ve Ayvacık atı yetiştiriciliği incelenmiş, böylece yerli 
gen kaynaklarımızın korunmasına yönelik bilgi sağlanması amaçlanmıştır. Sonuç: Tüm bu verilerin ışığında 
Türklerde çok zengin bir at kültürünün olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Anahtar Kelimeler: Ayvacık Atı, Yerli Irk, Gen Kaynağı, At Yetiştiriciliği, Sosyo-Ekonomik Yapı
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KÖPEK DÖVÜŞLERİNİN SOSYAL, BEŞERİ VE AHLAK(SIZ)Î YÖNÜ

Orhan YILMAZ

Ardahan Üniversitesi, Posof Meslek Yüksek Okulu, Ardahan / Turkiye

zileliorhan@gmail.com

ID: 62 K: 93

Öz: Giriş: Köpek dövüşleri kanlı bir spordur ve hemen hemen her toplum ve ülkede görülebilmektedir. 
Dünyadaki köpek dövüşlerinde Aryan Molossus, Kuchi, Dogo Argentino, Armenian Gampr, Shar Pei, Tibetan 
Mastiff, Georgian Shepherd, Guatemalan Dogo, Glen of Imaal Terrier, Lottatore Brindisino, Neapolitan 
Mastiff, Akita Inu, Tosa, Korean Jindo, New Guinea Singing, Bully Kutta, Gull Terrier, Dogue de Bordeaux, 
Caucasian Ovtcharka, Central Asian Ovtcharka, Alano Español, Perro de Presa Canario, Perro de Presa 
Mallorquin, Kangal Dog, Bull Terrier, English Mastiff, Staffordshire Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, 
American Staffordshire Terrier, American Bulldog ve Boston Terrier ırkları sık kullanılır. Köpek dövüşlerinin 
tarihçesi Roma ve Çin Medeniyetlerine kadar uzanmaktadır. Çin’de köpek dövüştürüldüğüne dair M.Ö. 240 
yılına ait belge bulunmaktadır. Köpek dövüşlerinde seyirciler genellikle bir köpeğin, diğer köpeği yeneceği 
üzerine bahse girmekte, kumar oynamaktadır. Köpek dövüşlerinde uygulanan son derece katı ve kesin kurallar 
bulunmaktadır. Köpek dövüşlerinden genellikle sayıları bir düzine civarında olan köpek ırkları kullanılır. 
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre suç olmasına ve ağır müeyyideler içermesine rağmen, köpek 
dövüşleri Türkiye’de son derece yaygındır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, kopek dövüşlerinin sosyal, beşeri ve 
etik yönünü literatür derlemesi olarak incelemektir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın kapsamını Türkiye’de 
gerçekleştirilen köpek dövüşleri oluşturmaktadır. Sonuç: Türkiye’de genellikle amatör ve profesyonel olmak 
üzere iki tip köpek dövüştürücüsü bulunmaktadır. Amatör köpek dövüşçüleri genellikle gençlerden meydana 
gelmektedir. Bu gençler köpeklerini genellikle, erkeksi yönlerini göstermek için rastgele dövüştürmeye 
başlarlar. Profesyonel köpek dövüşçüleri en tehlikeli gruptur. Profesyonel köpek dövüşçülerinin çoğunluğunun 
ya bir dövüş köpeği yetiştirdikleri bir çiftlikleri vardır, ya da bir veya birkaç tane dövüş köpeğini yetiştirirler. 
Profesyonel köpek dövüşçülerini asıl amacı, dövüşü kazanan ve şampiyon olmasını umdukları köpeklerinin 
yavrularını pahalı bir fiyattan satmaktadır. Profesyonel köpek dövüştürücülerinin birçoğunun geçmişleri 
temiz olmasa da, dövüştürücüler ve seyircileri içinde saygın bir yerleri bulunmaktadır. Köpek dövüşleri 
sezonu soğuk mevsimlerdir. Genellikle köpek dövüşleri Eylül Ayı gibi başlar ve Nisan Ayı gibi biter. Önce il 
şampiyonaları yapılır ve il şampiyonları belirlenir. Afyon, Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, 
Kars, Nevşehir, Sivas ve Yozgat bazı önemli kopek dövüşü merkezlerinden bazısıdır. En sonunda Nisan Ayı’nın 
sonunda Türkiye Şampiyonası yapılır. Türkiye Şampiyonası Aksaray İli’nde gerçekleştirilir. Köpek dövüşleri 
için genellikle gözden uzak yerler seçilir. Seyirciler hiçbir zaman dövüşen köpeklerden birisi üzerine bahis 
ya da kumar oynamazlar ve sadece zevk için seyrederler. Dövüş köpeği sahibi köpeğini ün/nam kazanmak 
için veya para için dövüştürebilir. Çekişme bazen o kadar kızışır ki, köpekler üzerine otomobil veya ev bahsi 
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konulduğu dahi görülmektedir. Küçük sayıda bir grup ise İstanbul’da Pitbul dövüşleri gerçekleştirmektedir. 
Köpek dövüşçüleri genellikle düşük gelir ve eğitime sahip kişilerdir. Köpek dövüşlerinden en sık kullanılan 
ırk Türk Kangal (Karabaş) Çoban Köpeği veya onun melezleridir. Aslında Türk Kangal (Karabaş) Çoban 
Köpeği bir dövüş köpeği ırkı değildir. Ancak cesur ve gözüpek karakteri, onu ister istemez kopek dövüşleri 
içine dâhil etmektedir. En sık kullanılan dövüş köpekleri genellikle Türk Kangal (Karabaş) Çoban Köpeği’nin 
melezleridir. Dövüş köpekleri genellikle diğer köpeklerden uzak tutulur. Kısa bir zincire bağlanır veya kapalı 
bir alan hapsedilerek, insanlar ve diğer hayvanlardan izole kalmaları sağlanır. Bunun, köpeğin dövüşçü ruhuna 
katkı sağladığına inanılır. Dövüş köpeklerine ayrıca düzenli antreman programları uygulanır. Çeşitli alet ve 
araçlar kullanılarak köpeklerin kondisyonu sabit bir seviyede tutulmaya veya artırılmaya çalışılır. Zaman zaman 
dövüşü kaybeden köpeğin, sahibini küçük düşürdüğü gerekçesi ile sahibi tarafından öldürüldüğü görülür. 
Sonuç olarak köpek dövüşleri yasa dışıdır ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile yasaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Canis Familiaris, Pit Bull, Türk Kangal (Karabaş) Çoban Köpeği, Kanlı Spor, Yasak 
Sport, Hayvan Dövüşü
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Öz: Giriş: Bireyler diğer insanlar üzerinde etkili bir izlenim bırakmak ve çekici görünmek istemektedirler. 
Çoğu insan çekici insanlarla daha fazla iletişim kurmak istemektedir (Yousefi, Hassani &Shokri, 2009: 
201). Diğer insanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakamayacağını düşünen birey ise kaygı yaşamaktadır (Leary, 
Kowalski & Campbell, 1988: 308). Ayrıca bireyin kendi görünüşü hakkındaki duygularının, yani fiziksel 
görüntüsüne dair düşünceleri benlik saygısını da etkileyen bir faktördür (Harter, 1990: 352-387 ). Sosyal 
görünüş kaygısı genel görünümden ziyade, kişinin ten rengi, yüz şekli, burun yapısı gibi beden algısına ait 
özellikler de içeren geniş kapsamlı bir olgudur. kişinin bedenini nasıl algıladığı, görünüşüne dair duygu ve 
düşünceleriyle doğrudan ilgilidir ( Hart&ark, 2008: 48-59.) Çeşitli bozukluklarla beraber seyreden ve bireyin 
günlük sosyal aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen sosyal görünüş kaygısı, bireyin fiziksel görünüşü ile ilgili 
kendi kaygılarını ve başkalarının onu değerlendirmesi ile ilgili yaşanan kaygıları ifade etmektedir (Doğan, 
2009). Sosyal görünüş kaygısı, insanların, başkaları tarafından kendi fiziki yapılarının değerlendirilmesine 
karşı hissettikleri tepkidir. Sosyal görünüş kaygısı, kendisini sunma ve gösterme yönetimi teorilerine 
dayanmaktadır. İnsanların, kendi fiziki yapıları üzerine algıları vardır, fakat bazı insanlar, başkaları tarafından 
kendi görüntülerinin nasıl algılandıkları konusunda kaygı duyarlar. Bireyler, başkaları üzerine olumlu izlenim 
yapmak için harekete geçtikleri için onlar, olumlu izlenim yapmada başarısız olduklarında hayal kırıklığına 
uğrayabilirler (Mülazımoğlu&ark, 2014: 30-39). Buna ilaveten Vücut algısının bireyin kişiliğinin gelişmesinde, 
kendine olan güveninin artmasında, sosyal bir insan olmasında, zihinsel, bedensel hem de psikolojik olarak 
sağlıklı olabilmesinde önemli etkisi bulunmaktadır (Öksüz, 2012: 69-77). Beden imgesinin gelişmesi ve sürekli 
değişmesi bedensel gelişme dışında birçok etkenlerle belirlenir. Bu etkenler arasında cinsiyeti, öğrenme ve 
olgunlaşma düzeyi, benlik gücü, dürtüleri, güdülenmesi, güven duygusu, bedenine karşı duyarlılığı, verdiği 
anlam, toplumun beden görüşüne verdiği değer sayılabilir (Ergür, 1996). Kendini fiziksel açıdan olumlu 
değerlendirenler, kişiler arası ilişkilerde daha güvenli ve işlerinde daha başarılı olurken, kendini beğenmeyen, 
kendinde birçok kusurlu yanın bulunduğunu düşünen insanlar ise yaşamlarının çeşitli dönemlerinde sürekli 
huzursuz, güvensiz ve değersiz duygular içindedirler (Demirer, 2005). Amaç: Bu araştırmanın amacı beden 
eğitimi ve spor bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal görünüş kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler 
açısından incelenmesidir. Kapsam:  Yapılan bu araştırmanın evrenini ahi evran üniversitesi beden eğitimi ve 
spor yüksekokulunda öğrenim gören yaklaşık 700 öğrenci oluşturmaktadır.  Örneklemini ise bu öğrenciler 
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arasından rasgele yöntemle seçilmiş 237 katılımcı oluşturmaktadır. Sınırlıklar:  Araştırma yüksek maliyet ve 
zaman gerektirdiğinden, ahi evran üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerle 
sınırlandırılmıştır. Yöntem:  Araştırmada 16 maddeden oluşan 5’li likert tipi sosyal görünüş kaygısı ölçeği ve 
katılımcıların demografik özelliklerinin ve tercih nedenlerini etkileyebilecek farklı değişkenlerin belirlenmesine 
yönelik bir anket kullanılmıştır. Katılımcıların tamamı rastgele yöntemle seçilmiştir. Araştırmada Basit Rassal 
Yöntem uygulanmıştır. Araştırmaya toplam (N=237) birey katılım gerçekleştirmiştir. Araştırmadan elde 
edilen veriler SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Cronbach’s 
Alpha kat sayısı olarak 0,963 değeri elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimleyici 
istatistikler, güvenilirlik analizi, t-testi analizi, Varyans analizi (ANOVA) test teknikleri uygulanarak araştırma 
genişletilmiştir. Bulgular: İstatistiksel analizler sonucuna katılımcıların sosyal görünüş kaygı düzeyleri, cinsiyet 
ve spor türü değişkenleri açısından farklılık göstermezken, sigara kullanımı ve düzenli egzersiz değişkenleri 
açısından anlamlı farklılık göstermiştir. Sonuç:  Çalışma sonunda, katılımcılara ait bazı değişkenlerin (sigara 
kullanımı, düzenli egzersiz) katılımcıların sosyal görünüş kaygıları üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 
Sigara kullanan katılımcıların, kullanmayan katılımcılara göre sosyal kaygı düzeyleri yüksek ve anlamlı 
bulunmuştur. Yine katılımcılar arasında düzenli egzersiz yapmayan katılımcıların ortalama sosyal görünüş 
kaygı puanları, düzenli egzersiz yapan katılımcılardan yüksek bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Görünüş Kaygısı,   Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri, Üniversite 
Öğrencileri
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Öz: Giriş: Benlik saygısı, bireyin psikolojik gelişiminin çok önemli bir sürecidir. Benlik, kişinin çocukluk 
çağlarından itibaren ayrı bir birey olduğunun farkına varmasıyla başlar ve zamanla birey bedeniyle ilgilenmeye, 
kendini geliştirmeye ve kendine saygı duymaya devam eder. Benlik saygısı benliğin duygusal yönünü oluşturur. 
Yüksek benlik saygısının; baş etme mekanizmalarının geliştirilmesi, motivasyonunun arttırılması ve pozitif 
duygu surumu ile ilişkili olduğu belirtilmektedir ( Öz ve ark, 2009). Benlik saygısı, kişilerin kendileriyle ilgili 
hem bilişsel hem de duygusal tüm değerlendirmeleri içermektedir (Laery & ark 1995: 518–530 ). Benlik saygısı, 
genel benlik saygısı ve seçilmiş-alana özel benlik saygısı olmak üzere üç alt boyutta ele alınması gereken 
bir yapıdır. Benlik saygısı, alt boyutu bireyin yeterliliklerinin farkında olması, başarı duygusu yasaması ve 
çevresinden aldığı geri bildirimler sonucu gelişen değerlilik ve kabul duygularını içermektedir. Genel benlik 
saygısı, genel olarak benlik değerinin değerlendirilmesi, bireyin kendini kabul derecesi ya da saygısının derecesi 
ve devamlılık gösteren özellikleri ya da eğilimlerdir. Seçilmiş-alana özel benlik saygısı ise, bireyin benliğinde 
bir alana yönelik bütünlük oluşturan özellikleri ya da nitelikleri bir arada değerlendirmesidir (Guindon, 2002: 
204–213). Benlik saygısı, kişinin kendisini olduğundan aşağı ya da üstün görmeden kendinden memnun 
olması ve kendini değerli, olumlu, beğenilmeye ve sevilmeye değer görmesidir. Benlik saygısının duygusal, 
zihinsel, toplumsal ve dolaylı olarak da bedensel öğeleri vardır. Kendini değerli hissetme, yeteneklerini, bilgi 
ve becerilerini ortaya koyabilme, başarılı olma, toplum içinde beğenilir olma, kabul görme, sevilme, kendi 
bedensel özelliklerini kabul ve benimseme, benlik saygısının oluşması ve gelişmesinde önde gelen etkenlerdir 
(İzgiç, 2001: 592-598). İlgili alanda literatür incelemesi yapıldığında benlik saygısı kavramının ne denli 
önemli olduğu aşikardır. Mevcut literatür genel itibariyle düşük benlik saygısına sahip bireylerin diğer yaşam 
alanlarında da sorunlar yaşadığına, yüksek benlik saygısına sahip olan bireylerin ise diğer yaşam alanlarında 
da pozitif gelişimler sağladıklarına işaret etmektedir. Coleman & Hendry, (1990) yapmış oldukları araştırmada, 
yüksek benlik saygısına sahip bireylerin mutlu, sağlıklı, üretken ve başarılı olmak için çaba gösterdiklerini, 
güçlükleri yenmek için daha azimli olduklarını, diğerlerini kabul ettiklerini ve yaşıtlarının baskılarına daha 
az boyun eğdiklerini bildirirken; düşük benlik saygısına sahip olanların ise endişeli, karamsar, gelecek 
hakkında olumsuz düşünceleri olan ve başarısızlık eğilimleri olan bireyler olduklarını ifade ederler. Amaç: Bu 
araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinin 
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çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Kapsam:  Yapılan bu araştırmanın evrenini Ahi Evran Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören yaklaşık 700 öğrenci oluşturmaktadır.  Örneklemini 
ise bu öğrenciler arasından rasgele yöntemle seçilmiş 226 katılımcı oluşturmaktadır. Sınırlıklar:  Araştırma 
yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, ahi evran üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunda 
öğrenim gören öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Yöntem:  Araştırmada 16 madde ve iki boyuttan oluşan 5’li 
likert tipi iki boyutlu benlik saygısı ölçeği ve katılımcıların demografik özelliklerinin ve tercih nedenlerini 
etkileyebilecek farklı değişkenlerin belirlenmesine yönelik bir anket kullanılmıştır. Katılımcıların tamamı 
rastgele yöntemle seçilmiştir. Araştırmada Basit Rassal Yöntem uygulanmıştır. Araştırmaya toplam (N=226) 
birey katılım gerçekleştirmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiş, 
güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısında ölçeğin toplamı için 0,767 değeri elde 
edilmiştir. Öz-yeterlik boyutu için 0,797 kendini sevme boyutu için ise 0,826 bulunmuştur. Araştırmadan elde 
edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, t-testi analizi, Varyans analizi (ANOVA) 
test teknikleri uygulanarak araştırma genişletilmiştir. Bulgular: İstatistiksel analizler sonucuna katılımcıların 
benlik saygısı düzeyleri, cinsiyet ve bölüm değişkenleri açısından farklılık göstermezken, sigara kullanımı ve 
düzenli egzersiz değişkenleri açısından anlamlı farklılık göstermiştir. Sonuç:  Çalışma sonunda, katılımcılara 
ait bazı değişkenlerin (sigara kullanımı ve düzenli egzersiz) katılımcıların benlik saygısı üzerinde etkili olduğu 
tespit edilmiştir. Sigara kullanan katılımcıların, kullanmayan katılımcılara göre benlik saygısı düzeyleri düşük 
ve anlamlı bulunmuştur. Yine katılımcılar arasında düzenli egzersiz yapmayan katılımcıların ortalama benlik 
saygısı puanları, düzenli egzersiz yapan katılımcılardan düşük bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Benlik Saygısı, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri, Üniversite Öğrencileri
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NECÂTÎ BEY’İN GARÎB REDİFLİ GAZELİNİN ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA 
İNCELENMESİ

Fatih SONA

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çankırı / Türkiye

fatihsona@yahoo.com

ID: 45 K: 76

Öz: Giriş: Divan Edebiyatı döneminde sayısız eser verilmiştir. Bu eserler geçmişimize ait belgelerdir. Bu 
eserlerin incelemelerinden en önemlilerinden birisi şerhtir. Şerh, metnin uygun bir biçimde açıklanmasıdır. 
Günümüzde bir metne değişik açılardan bakma çalışmaları vardır: Hermenötik, dilbilimsel, anlambilimsel, 
yapısal vd. Bunlar bir edebi metni değişik açılardan inceleme imkanı vermektedir. Bu yöntemler, metin 
incelemesine farklı bakış açıları getirmişlerdir.  Bunlardan birisi de ontolojik analiz metodudur.  Amaç: Bu 
bildiride Necâtî’nin bir gazelini ontolojik yönden incelenecektir.  Kapsam: Necâtî Bey, Edirne’de 1452-1455 
yıllarında doğan Necâtî, XV. yüzyıldaki şairlerin en önemlilerindendir. Tezkirelerdeki bilgilere göre, fakir bir 
aileden olan ve küçük yaşta öksüz ve yetim kalan Necâtî’yi ihtiyar bir kadın evlat edinmiştir. Şiir ve inşaya 
yeteneği olan Necâtî, dönemindeki ilim anlayışını dikkate alarak kendini yetiştirmiştir. Osmanlı Devleti’nde 
katiplik, nişancılık yapan şair,  27 Mart 1509 tarihinde vefat etmiştir. Necâtî Divanı’nda bulunan 650 gazel, 
Türk şiirinin on altıncı yüzyıla girerken ortaya çıkan en güzel örneklerindendir. Gârib redifli gazeli de bunlardan 
birisidir. Bu bildiride Necâtî Bey’in garîb redifli gazeli incelenecektir. Sınırlılıklar: Necâtî Bey’in tek eseri 
Divan’ıdır. Divan edebiyatında divanında dibace yazan ilk şair de Necâtî’dir. Bu önsözün başında Allahı ve 
Peygamberi konu alan şiirler vardır. Necâtî Bey, Divan’ının bu kısmında, mesnevi nazım biçimi ile yazılmış 
şiirler bulunmaktadır. Şair, bundan sonra kendisini, şiirini ve şiir görüşünü anlatır. Dibacenin sonunda ise, 
Peygamber ve Hz. Ali için yazılan na’tlar bulunur. Necâtî Divanı’nda bulunan 650 gazel bulunmasına rağmen 
bu çalışma onun garîb redifli gazeli ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Ontolojik görüşte asıl hedef, tabakalar 
düzenidir. Bu tabakalar, ontolojik analiz tabakasının en önemli öğelerinden birisidir. 1. tabaka. Ses tabasıdır. 
Bu ses tabakası, her kelimenin vazgeçilmez bir elemanıdır. 2. tabaka anlam tabakasıdır. 3. tabaka. Karakter ya 
da rûhi özellik tabakasıdır. 4. tabaka. Alınyazısı, kader tabasıdır (Tunalı 1965: 133-4). Bu çalışmada 
şiirdeki tabakalar yapısı belirlenmiştir. Bulgular: Ontolojik analiz metodunda birinci tabaka ses metodudur. 
Şiir, nazım şekli yönünden gazeldir. Gazel, aruzun “fâilâtün fâilâtün  fâilâtün  fâilün” kalıbıyla yazılmıştır. 
Necâti Bey, şiirde aruzu başarı ile uygulamıştır. İkinci tabaka, anlam sferdir. Âşık gurbet ellere düşmüş, deli 
divane olmuştur. Dilsiz, cansız olup âşık ve dîvâne kalmıştır. Canı bile yoktur. Başlangıç delilikle verilmiştir. 
Âşık hem garip hem de delidir. Sevda sayesinde bu hale düşen garip Rum’u, Mısır’ı ve Acem’i gezer.  Bu 
garibin gözü yaşlı bağrı başlı ve yıldızı alçaktır. Aynı zamanda bunu gizlemelidir yoksa herkes ona düşman 
olacaktır. Âşık, rakibin bütün sözlerine sevgili için katlanmaktadır. Sonundaysa Necati garip olarak ölecektir. 
Üçüncü tabaka, ruh tabakasıdır. Birinci beyitte bir garip âşık vardır. Bu âşık gurbete düşmüştür. Âşık, âh deyip 
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inlemektedir. Âh çekmek, âşığın en önemli vasıflarından birisidir. Burada âşığın Allah’ı zikretmesi de vardır. 
İkinci beyitte sevda, şairi Mısır, Anadolu, İran memleketlerini gezdirmektedir.  Deli, divane olup sevgilisini 
aramaktadır.  Üçüncü beyitte garîp olan âşığın bağrının başlı, gözü yaşlı, yıldızı alçak, her kişi de ona düşman 
olduğu haber verilmektedir. Âşığın bağrı yarık yarıktır. Sevgilinin okları onun bağrını delmiştir. Aynı zamanda 
gözleri yaşlıdır, ağlamaktadır; talih ona gülmez. Yıldızı alçaktadır. Yıldızı alçakta olan kişinin şansı yaver 
gitmez ve hep olumsuzluklarla karşılaşır. Garip olan eğer ortalığı velveleye verirse herkes ona düşman olur. 
Çünkü aşkın gizlisi muteberdir. Bu nedenle âşığın gözü yaşlı, bağrı başlı, yıldız alçaktır. Bu durumların hepsi 
gizli olmalıdır. Eğer bu açığa çıkarılırsa herkes garip olan âşığa düşman olacaktır.  Dördüncü beyitte şair 
sevgiliye dostum diye seslenmektedir. Sevgili için rakibin türlü nüktesini çekmektedir. Zira ejderha garip 
olursa karıncadan zayıf olur. Şair, beyte sevgiliye nida ile başlanmaktadır. Sevgili bir dosttur. Araya bir diken 
girmektedir. O diken de rakiptir. Rakibin türlü sözleri vardır. Bu sözlere âşık katlanabilir. Beşinci beyitte ise 
Necâti, sevgilinin hasretiyle ölürse siz â garip vâ garip hâ garip eyvâ garip deyiniz diyerek ölmek üzere olduğunu 
bize haber vermektedir.  Necati sevgiliden ayrı kalmıştır. Bu ayrılık, mutlaka kötü sonla noktalanacaktır. Ve 
Necati ölürse bu hasretle ah garip, vah garip, eyvah garip demelisiniz. Ayrılığın sonu ölümdür ve Necati bir 
gün ölecektir. Bu ölüm de sevgili sayesinde olacaktır. Dördüncü tabaka, alınyazısı sferdir. Bu da âşıkların garip 
olduğunu ve onların sonunun ölüm olacağını bize vermektedir. Sonuç: Gazelde âşıkların garip olduğunu ve 
onların sonunun ölüm olacağını bize vermektedir. Batı kaynaklı yaklaşımlardan olan ontolojik analiz metodu 
divan edebiyatının şiirlerini açıklamada kullanılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Necâtî Bey, Gazel, Garib, Ontolojik Yaklaşım  
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ERGEN RİSKLİ DAVRANIŞLARININ AKRAN ZORBALIĞI, ÖRSELENME YAŞANTILARI VE 
PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK İLE İLİŞKİSİNDE SAPKIN ARKADAŞLARIN ARACI ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ

Serap ÖZDEMİR

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Burdur / Türkiye

sozdemir@mehmetakif.edu.tr

ID: 85 K: 109

Öz: Giriş: Riskli davranışlar, hayati tehlike yaratan ya da sağlığı tehdit eden, hastalık, yaralanma ve ölümle 
sonuçlanma ihtimali yüksek davranışlar olarak ifade edilmektedir. Bu davranışlar, ergenlik dönemindeki 
bireyin olumlu benlik kavramı geliştirmesini ve sağlıklı bir yetişkin olmasını engelleyen en büyük faktörlerden 
biri olarak görülmektedir. Liseye devam eden ergenler arasında görülen sigara, alkol ve uyuşturucu madde 
kullanımı, intihar, antisosyal davranışlar ve okul terki gibi davranışları kapsayan riskli davranışların hem bireye 
hem de içinde bulunduğu çevreye zarar verici boyutları mevcuttur. Gençlerin hayatları ve sosyal uyumları 
için tehdit oluşturan riskli davranışların ilişkili olabileceği değişkenlerin tespiti ve bu ilişkilerin yönünün 
belirlenmesi alana önleyici boyutta katkı getirebilir. Amaç: Bu araştırmada ‘Ergen riskli davranışlarının 
akran zorbalığı, çocukluk çağı örselenme yaşantıları ve psikolojik sağlamlık ile ilişkisinde sapkın arkadaşların 
aracı etkisini açıklayan yapısal eşitlik modelinin model veri uyumu nasıldır?’ sorusunun cevabı aranmıştır. 
Kapsam: Araştırma kapsamında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Akdeniz bölgesindeki bir il 
merkezinde bulunun Anadolu Liselerinde öğrenim görmekte olan 562 (350 kadın, 211 erkek) öğrenciden veri 
toplanmıştır. Sınırlılıklar: Araştırma sadece Anadolu liselerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerle sınırlıdır. 
Ayrıca araştırmada etkisi ölçülen değişkenler, kullanılan ölçme araçlarının ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 
Yöntem: Araştırmada akran zorbalığının, çocukluk örselenme yaşantılarının ve psikolojik sağlamlığın sapkın 
arkadaşlar aracılığı ile riskli davranışları açıklama düzeyi yapısal eşitlik modeli çerçevesinde test edilmiştir. 
Modelde; akran zorbalığı, çocukluk örselenme yaşantıları ve psikolojik sağlamlık bağımsız değişkenler, 
sapkın arkadaşlar aracı değişken, riskli davranışlar ise bağımlı değişken olarak tanımlanmıştır. Araştırma 
ilişkisel tarzda tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Akdeniz 
bölgesindeki bir il merkezinde bulunun Anadolu Liselerinde öğrenim görmekte olan 562 (350 kadın, 211 
erkek) öğrenciden veri toplanmıştır. Öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler ‘Kişisel Bilgi Formu’ 
kullanılarak elde edilmiştir. Öğrencilerin riskli davranışlarını belirlemek için ‘Riskli Davranışlar Ölçeği’, 
psikolojik sağlamlık düzeylerini belirlemek için ‘Ego Sağlamlığı Ölçeği’, çocukluk çağı istismar yaşantılarını 
belirlemek için ‘Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği’, akran zorbalığı kurbanlarını belirlemek 
için ‘Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği’, sapkın akran ilişkilerini belirlemek için de ‘Sapkın Arkadaşlar 
Ölçeği’ kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler, korelasyon ve varyans analizleri SPSS 
17.0 programında, modelin test edilmesi ise LISREL programında gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Araştırma 
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bulguları; ergenlerin çocukluk dönemi örselenme yaşantıları, akran zorbalığı ve psikolojik sağlamlık düzeyleri 
ile ergenlik dönemi riskli davranışları arasındaki ilişkide sapkın arkadaşların aracı etki gösterdiğini ortaya 
koymuştur. Oluşturulan modelde kurulan doğrudan ve dolaylı ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
olduğu görülmüştür. Modele ilişkin Ki-Kare, χ2 = 542.20, df = 142, p < .0001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 
Ki-Kare değerinin serbestlik derecesine oranı incelendiğinde (χ2/sd = 3.81), 5 değerinin altında olması kabul 
edilebilir uyuma işaret etmektedir. Yapısal modele ait uyum iyiliği indekslerinin (RMSEA = .071, SRMR = 
.065, NNFI = .92, GFI = .91 ve CFI = .94) kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu değerler kurulan 
yapısal modelin iyi uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ancak, sapkın arkadaşlar aracı değişken olarak 
modele girdikten sonra bağımsız değişkenler (örselenme yaşantıları, akran zorbalığı, psikolojik sağlamlık) ile 
bağımlı değişken (riskli davranışlar) arasındaki ilişki katsayılarında belirgin bir düşüşün olduğu görülmüştür. 
Bu katsayılardaki azalmaya rağmen modelin t değerleri incelendiğinde akran zorbalığı (t = 2.49) ve psikolojik 
sağlamlık (t = 3.79) değişkenlerinin riskli davranışlarla hala anlamlı düzeyde ilişki gösterdiği belirlenmiştir. 
Ancak ilişki sapkın arkadaşların aracı değişken olarak modele girmesi ile birlikte örselenme yaşantıları ve 
riskli davranışlar arasındaki ilişki (t = 1.74) anlamsız hale gelmiştir. Bu bulgudan yola çıkarak akran zorbalığı 
ve psikolojik sağlamlığın ergenlik dönemi riskli davranışları ile ilişkisinde sapkın arkadaşların ‘kısmi aracılık 
etkisi’nin olduğu, bunun yanı sıra çocukluk örselenme yaşantıları ve riskli davranışlar arasındaki ilişkide 
sapkın arkadaşların ‘tam aracılık etkisi’nin olduğu belirlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Araştırma sonucunda, 
ergenlerin riskli davranışlarının akran zorbalığı, psikolojik sağlamlık ve çocukluk çağı örselenme yaşantıları 
ile ilişkisinde sapkın arkadaşların aracı etkisini açıklayan yapısal eşitlik modelinin model veri uyumunun 
yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, ergenlik döneminde gözlenen riskli davranışlar üzerinde 
sapkın akranların etkisinin büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir. Çocukluk örselenmesi ve riskli 
davranışlar arasındaki ilişkinin sapkın arkadaşlar aracılığıyla ortaya çıkıyor olması dikkat çekicidir. Bu 
bağlamda, okullarda psikolojik danışma hizmetleri kapsamında, ailesi tarafından örselenen veya akranları 
tarafından zorbalığa uğrayan ergenlerin iletişim becerileri, sosyal beceriler ve problem çözme becerileri gibi 
beceri alanlarını geliştirici çalışmalarla daha sağlıklı akran ilişkileri kurmalarını sağlamak riskli davranışlara 
karşı koruyucu boyutta katkı sağlayabilir. Ayrıca okullarda yapılacak önleme ve müdahale çalışmalarında 
akran danışmanlığı gibi akranların da sürece dahil edildiği çalışmalara yer verilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Ergen Riskli Davranışları, Sapkın Arkadaşlar, Akran Zorbalığı, Örselenme Yaşantıları, 
Psikolojik Sağlamlık, Yapısal Eşitlik Modellemesi

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Süleyman DOĞAN tarafından danışmanlığı yapılan Ege Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı “Sosyal Bilimler Enstitüsü”nde 
yayınlanmış Serap ÖZDEMİR’in “Ergen riskli davranışlarının akran zorbalığı, örselenme yaşantıları ve 
psikolojik sağlamlık ile ilişkisinde sapkın arkadaşların aracı etkisinin incelenmesi” Konu Başlıklı, Doktora 
Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM 
KALİTESİ ALGILAMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 
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ID: 48 K: 64

Öz: Giriş: Yaşam kalitesi kavramı refahın önemli bir yönünü temsil etmektedir. Yaşam kalitesi için kesin 
teorik bir çerçevede kavramsal olarak ortak bir tanımlama bulunmasa da, Dünya Sağlık Örgütüne göre; bireyin 
kendi yaşamının konumunu kişisel olarak kavramsallaştırması yani, kültürel ve içinde bulunduğu değerler 
ortamında bireysel hedefler, beklentiler, standartlar ve endişeler bu kavramı oluşturmaktadır (Eckermann, 
2012: 373 –380).(Spilker 1996). Yaşam kalitesi, bireyin yaşam içindeki durumunu nasıl algıladığı anlamına 
gelir; bu kavram, bireyin içinde yaşadığı kültür ve değerler sistemi bütününün bir parçası olarak anlam taşır 
ve bireyin amaçları, beklentileri, standartları ve ilgi alanları ile bir arada değerlendirilmelidir. Bu kavram, 
kişinin beden sağlığı, ruhsal durumu, kişisel inançları ile bunların çevreyle olan ilişkilerinden karmaşık 
biçimde etkilenen geniş bir alanı kapsar (Bonomi, Patrick, Bushnell,& Martin, 2000: 19-23). Yaşam kalitesini 
incelerken nesnel ve öznel alanlarının olduğunu bilmek gerekmektedir (Testa ve Simonson 1996: 835-340, 
Schmeck ve Poustka 1997: 179-191). Nesnel olarak aynı durumda olan iki kişi öznel olarak yaşam kalitelerini 
farklı algılayabilmektedir. Nesnel değerlendirmede çocuk ve ergenin neler yapabildiği, yaşam şartları, çevre 
ve okul işlevselliği, sosyal ilişkileri değerlendirilmektedir (Lehman 1988: 51 -62, Mogotsi, Kaminer& Stein 
2000: 273-282). Öznel değerlendirmede ise çocuk ve ergenin bedensel, mental ve sosyal işlevselliği göz önüne 
alınmaktadır (Wallander, Schmitt&Koot, 2001: 571 -585). Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesini (quality of 
life), “hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak, kişilerin yaşadıkları kültür ve değer 
yargılarının bütünü içinde durumlarını algılama biçimi” olarak tanımlar. Bir diğer ifadeyle; yaşam kalitesi, 
kişinin içinde yaşadığı sosyokültürel ortamda kendi sağlığını öznel olarak algılayışını tanımlamaktadır 
(Zorba, 2008: 82–85). Günümüzde yaşam kalitesini arttırarak yaşamak, uzun yaşamak kadar önemli bir 
konu haline gelmiştir. Sağlıklı yaşlanmak ve yaşa bağlı oluşabilecek sağlık risklerini çeşitli yöntemlerle 
en aza indirebilmek için temel etkenler beslenme ve fiziksel aktivitedir. (Vural, Eler& Güzel 2010: 69-75). 
Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenmektedir. Proje 
no: BES.E2.17.006 Amaç: Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor bölümlerinde öğrenim gören 
öğrencilerin yaşam kalitesi algılama düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Kapsam: 
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Yapılan bu araştırmanın evrenini Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda beden 
eğitimi ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği ve antrenörlük eğitimi bölümlerinde öğrenim gören yaklaşık 
700 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemini ise buöğrenciler arasından rasgele yöntemle seçilmiş 183 katılımcı 
oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, Ahi Evran Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada 
26 maddeden oluşan 5’li likert tipi WHOQOL ölçeği ve katılımcıların demografik özelliklerinin ve tercih 
nedenlerini etkileyebilecek farklı değişkenlerin belirlenmesine yönelik bir anket kullanılmıştır. Katılımcıların 
tamamı rastgele yöntemle seçilmiştir. Araştırmada Basit Rassal Yöntem uygulanmıştır. Araştırmaya toplam 
(N=183) birey katılım gerçekleştirmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20 istatistik programı ile 
analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0,770 değeri elde 
edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, t-testi 
analizi, Varyans analizi (ANOVA) test teknikleri uygulanarak araştırma genişletilmiştir. Bulgular: İstatistiksel 
analizler sonucuna katılımcıların yaşam kalitesi algılama düzeylerinin cinsiyet değişkeni açısından farklılık 
göstermezken, düzenli egzersiz yapma, lisanslı sporculuk ve aylık harcama miktarı değişkenleri açısından 
anlamlı farklılık göstermiştir. Sonuç: Çalışma sonunda, katılımcılara ait bazı değişkenlerin (düzenli egzersiz 
yapma, lisanslı sporculuk ve aylık harcama miktarı) katılımcıların yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Düzenli egzersiz yapan, lisanslı olarak spor yapan ve aylık refah düzeyi daha iyi olan katılımcıların 
ortalama yaşam kalitesi puanları diğer katılımcılara oranla daha yüksek ve anlamlı olarak farklılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, Mutluluk, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri, Üniversite 
Öğrencileri
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Öz: Giriş: Bedensel olarak nasıl göründüğümüz, benliğimizin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır 
(Verplanken & Tangelder, 2011: 685-701). Beden algısı kavramı içinde, kişilerin kendi bedenleriyle ilgili 
deneyimleri, tutumları ve duyguları gibi kavramlar bulunmaktadır. Tüm bunlarla birlikte, kişilerin kendi 
bedenlerinde ve diğer kişilerin bedenlerinde olan değişiklikleri fark etmelerinde ve bu değişimleri analiz 
etmelerinde kültürün de etkisi olduğu aşikardır. Bu sayede bireyler sağlıklı olmayı hasta olmaktan; engelli 
olmayı engelli olmamaktan, herhangi bir hastalık bulgusunu algılamaya ya da ifade etmeyi, bedenin hangi 
bölümlerinin açıkta kalacağının toplumda bir rahatsızlık oluşturmayacağı gibi durumları ayırt edebilmektedirler 
(Helman, 2001: 12-31). Bireyin kendi bedeniyle ilgili zihninde oluşturduğu görüntü, bedeninin özellikleri ve 
işlevselliği, bedenini algılama şekli beden imajının temel bileşenleridir (Taşkın, 2011: 14-567). Vücut imgesi 
kavramı çok yönlü bir yapı olarak kabul edilmektedir. Vücut algısı bir kişinin kendisinin nasıl göründüğü 
ve bu konuda neler hissettiği şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca bu durum çevre, deneyim ve o anki ruh haliyle 
alakalı olarak değişim gösterebilir. (Croll, 2005: 155–166). Vücut imajı kişinin, bedensel ya da fiziksel 
görünüşüyle alakalı hoşnutluk veya hoşnutsuzluk hissinin öznel olarak ifadesidir (Melan, Haugland and 
Breidablik, 2007: 342–350). Beden algısı bireyin kendi bedeninin parçalarına ve onların işlevlerine karşı 
olumlu ve olumsuz yargılarının kendisi tarafından değerlendirilmesi olarak ifade edilmektedir (Aslan, 2004: 
326-329). Beden algısı, bireyin kendisini kendi olmayanlardan ayırt etmeye başladığı birinci yaştan itibaren 
ortaya çıkar ve yaşam boyu sürekli gelişerek değişir. Beden algısının gelişmesi ve sürekli değişmesi bedensel 
gelişme dışında birçok durumdan etkilenmektedir. Bunlar arasında; cinsiyet, yaş, vücut yapısı ve ağırlık 
durumu, benlik gücü, dürtüler, güven duygusu, bedenine karşı duyarlılık ve verilen anlam, medya baskısı 
ve toplumun beden görünüşüne verdiği değer sayılabilir (Uğurlu & Akın, 2008: 38-47). Bedenin zihindeki 
görüntüsüyle, kişinin algıladığı bedeni arasında bir uyuşmazlık olduğunda beden imgesinin bozulduğundan 
bahsedilir. Bu uyumsuzluğa verilen tepkiler; yaşa, cinsiyete, kişilik yapısına, bozulan beden bölümüne verilen 
değere, bu bozukluğun kalıcı olması durumuna, sosyal ve kültürel faktörlere, başetme mekanizmalarına, alınan 
desteğe vb. göre değişiklik gösterebilmektedir (Taşkın, 2011: 14- 567). Amaç: Bu araştırmanın amacı beden 
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eğitimi ve spor bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin vücut algılama düzeylerinin çeşitli değişkenler 
açısından incelenmesidir.Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve SporYüksekokulunda öğrenim gören yaklaşık 700 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemini ise buöğrenciler 
arasından rastgele yöntemle seçilmiş 183 katılımcı oluşturmaktadır. Sınırlıklar:Araştırma yüksek maliyet 
ve zaman gerektirdiğinden, Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 
öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada Secard ve Jurard (1953) tarafından geliştirilmiş ve 
Türkçe’ye uyarlaması Hovardaoğlu (1992) tarafından yapılmış 40 maddeden oluşan 5’li likert tipi vücut algısı 
ölçeği ve katılımcıların demografik özelliklerinin ve tercih nedenlerini etkileyebilecek farklı değişkenlerin 
belirlenmesine yönelik bir anket kullanılmıştır. Katılımcıların tamamı rastgele yöntemle seçilmiştir. 
Araştırmada Basit Rassal Yöntem uygulanmıştır. Araştırmaya toplam (N=183) birey katılım gerçekleştirmiştir. 
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik 
sağlanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0,832 değeri elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin 
analizinde betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, t-testi analizi, Varyans analizi (ANOVA) test teknikleri 
uygulanarak araştırma genişletilmiştir. Bulgular: İstatistiksel analizler sonucuna katılımcıların vücut algılama 
düzeyleri cinsiyet ve aylık harcama değişkenleri açısından farklılık göstermezken, sigara kullanımı ve lisanslı 
sporculuk değişkenleri açısından anlamlı farklılık göstermiştir. Sonuç: Çalışma sonunda, katılımcılara ait bazı 
değişkenlerin (sigara kullanımı, lisanslı sporculuk) katılımcıların vücut algıları üzerinde etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Sigara kullanan katılımcıların aleyhine, kullanmayan katılımcıların vücut algısı puanları yüksek ve 
anlamlı bulunmuştur. Yine katılımcılar arasında herhangi bir spor dalında lisansa sahip katılımcıların ortalama 
vücut algısı puanları, lisansa sahip olmayan katılımcılardan yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Vücut Algısı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri, Üniversite Öğrencileri
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Abstract: Whereas research on anxiety in English as a Foreign Language (EFL) commonly focuses on language 
learning, research on teaching anxiety in EFL has remained an untouched area of research that has not gained 
significant attention. Thus, the aim of this paper is to define the newly coined concept named foreign language 
teaching anxiety (FLTA) and to reveal its borderline in EFL studies. The current study aims to explore pre-
service EFL teachers’ anxiety provoking factors while they are practicing teaching English to young language 
learners at real class settings as a part of teaching practicum. Thus, the sample group in the study consists of 
25 pre-service teachers. A background questionnaire, interviews, reflection and essay papers are used to collect 
qualitative data. The results of the study are evaluated under such titles as cognitive, affective and socio-cultural 
factors. The results indicate that pre-service teachers of English experience a wide variety of teaching anxiety 
when they are in the process of pre, while and post teaching activities. The results reveal the anxiety provoking 
factors. Purpose: The purpose of this paper is firstly to define foreign language teaching anxiety among pre-
service English teachers. Secondly, it aims to explore anxiety-provoking factors among pre-service teachers. 
Scope: Thus, the sample group in the study consists of 25 pre-service teachers. A background questionnaire, 
interviews, reflection and essay papers are used to collect qualitative data. The research lasts 4 months in 
English Language department, at Balikesir University in Turkey.  Introduction: Teacher education has always 
received much attention in the world because of the changing education applications. As is the case in the 
world, Turkey has also paid attention to teacher education as governments attempted to reform and improve 
the education system. In Turkey, being one of the crucial courses in the teacher education programs and the 
last step of the Teacher Education Curriculum, teaching practicum is held with the coordination between state 
universities and schools. Since the educational policies, and their merits are beyond the scope of this paper, it 
simply focuses on pre-service English as a Foreign Language (EFL) teachers’ education at the practice schools 
and it limits itself to outlining teaching anxiety of pre-service teachers while practicing teaching practicum. 
Moreover, when the literature reviewed, it would be easily noticed that the research on anxiety mostly focuses 
on learning English as a foreign language rather than teaching English as a foreign language. Thus, this paper 
will certainly fill the gap in the literature as foreign language teaching anxiety has been an intact research area. 
In conclusion, making sense of what is going on at the schools by the help of pre-service teachers’ opinions 
and initiating a discussion that might better the teaching practicum to shape the future education opportunities 
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are the two other factors in order to carry out this research. Research Questions: The research questions that 
lead this paper are:

1. What are the opinions of the pre-service EFL teachers about teaching practicum?

2. Do the pre-service EFL teachers feel foreign language teaching anxiety in the process of teaching practicum?

3. Do the pre-service EFL teachers feel anxiety about teaching practicum while they were practicing before, 
while and post teaching activities?

4. What are the anxiety-provoking factors about teaching?

5. What can be done to overcome anxiety-provoking factors about teaching?

Discussion: As the research questions suggest, this paper will contribute to the literature as it involves teaching 
anxiety among pre-service English teachers rather than learning anxiety. As has been known, learning anxiety 
has been studied by many scholars since then. But teaching anxiety, particularly among pre-service teachers 
of English has remained research area which has not gained significant attention. As a qualitative research, 
the data gained through this paper will lead to further research either qualitative or quantitative. Methods: A 
background questionnaire, interviews, reflection and essay papers will be used to collect qualitative data. The 
result of the paper will be evaluated under such themes as cognitive, affective and socio-cultural factors, etc. In 
this study, qualitative method will be employed in order to decode the data gathered from the questionnaire. It 
must be noted that this qualitative method can be considered as ‘deductive orientation to qualitative research’ 
(Ellis, Barkhuizen, 2016, 257), which involves the understanding of some circumstances in a specific context 
(Merriam, 2002) since the participants answered eight pre-defined questions such as 1. What are your opinions 
on teaching practicum? (Positive and Negative)

2. Did you feel anxious before teaching practicum? Why? 

3. Did you feel anxious in the process of the teaching practicum? Why?

4. Did you feel anxious while you were practicing at a real class setting? Why? 

5. How did you feel about your performance in teaching practicum? 

6. What were the anxiety-arousing factors about teaching practicum? 

7. What can you do to overcome anxiety-provoking factors? 

Expected Results: Expected results will be revealed later as the research has still been carried out and it would 
be difficult to assert some expected results. However, it can be stated that pre-service EFL teachers experience 
tolerable amount of anxiety in teaching English to the learners particularly related to cognitive, affective and 
socio-cultural factors.

Key Words: English as a Foreign Language, Pre-Service Teachers, Teaching Anxiety, Teaching Practicum
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Autor Note: This paper is one of three segments of a BAP project with the ID of 2017/175 entitled A 
Qualitative Research: On Foreign Language Teaching Anxiety among Pre-service Teachers of English as 
a Foreign Language (EFL). 
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Öz: Giriş: Dilimizde, dilbilim sözcüğünden üretilmiş olan göstergebilim göstergeleri inceleyen bilim dalı 
olarak; bilimin her alanında karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak kendi dışında bir şeyi temsil eden ve 
dolayısı ile bu temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her çeşit biçim, nesne, olgu, vb. şeylerle 
ifade edilebilmektedir. Göstergebilim bir anlamda bir iletişim modelidir. Bilginin aktarılması, göstergelerin 
yorumlanması için bildirişime yani iletişime ihtiyaç vardır. Göstergebilimde seçilen bir dil ya da araç 
yardımıyla iletişim sağlanabilmektedir. Göstergebilimin kendine özgü, sınırları belli, tanımı yapılmış bir alanı 
yoktur. Her şey için göstergebilimden bahsedilebilir. Yaşamın her alanında, çevremizde olup biten her şey 
de göstergelerden yararlanarak iletişim kurabilmekteyiz. Yapılı çevreyi oluşturan kent, içinde barındırdığı 
doğal yapay her türlü biçim, nesne ve olgu ile iletişim halindedir. Bir kenti, anlamak ve anlamlandırmak için 
iletişim aracı olan göstergelerden yararlanılabilmektedir. Bu çalışmada, kenti okumak için göstergebilimden 
yararlanılacaktır. Bir iletişim biçimi olan göstergebilim, kentin bize kattığı anlamlarla ifade edilecektir. Bu 
anlamda tarihi bir kent olan Trabzon kenti, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olması ve Karadeniz’in 
başkenti olarak değerlendirilmesi ile çalışma alanı olarak seçilmiştir.  Amaç: Bu araştırma yapılı çevreye ilişkin 
göstergelerin kentin nasıl ifade edildiği ve iletişim kurduğu çevre ile hangi araçlarla kente dair söylemlerde 
bulunduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Kapsam: Çalışma kapsamında göstergebilimin kent ölçeğinde ele 
alınması istenmiştir. Bu anlamda geçmiş dönemlerden beri bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan, tarihi 
değerleri ile bellekte izler barındıran Trabzon kenti ele alınmaktadır. Trabzon kenti içinde de, kentin merkezini 
oluşturan; kentin kimliğini ortaya koyan; kent meydanı değerlendirme kapsamına alınmıştır.  Sınırlıklar: 
Araştırma değerlendirme ölçeğinde tüm bölgenin ele alınmasının hem zaman, hem de işgücü anlamında zorluğu 
nedeniyle ve genel olarak da bölgedeki yapıların benzer özellik taşıdığı öngörüldüğünden kenti ifade eden 
kenti en iyi şekilde anlatabileceği düşünülen kent merkezi çalışma genelinde sınırlandırılmıştır. Yöntem: Bu 
çalışmada, Trabzon kent merkezi ile ilgili bilgiler toplanmış, yerinde gözlem yapılmış, kent ile ilgili fotoğraf 
ve belgelerden yararlanılmıştır. Kenti oluşturan öğeler, kentin anlatan kentin çevresi ile iletişimini sağlayan 
göstergeler göstergebilim yardımı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Uygarlığın gelişmesiyle, mekan kavramı, 
zamana ve kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişmeler ve değişiklikler göstermiştir. Farklı mekanların bir 
araya gelmesiyle kentler oluşmaya başlamıştır. Kentleri oluşturan kentsel mekanlar, içinde barınan halkın 
ihtiyaçları ile şekillenmiştir. Kentsel mekanlar, kent halkının bir araya gelmesini sağlayan ve kent yasamı 



270

içerisinde önemli görevler üstlenen mekanlardır. Kentin oluşumunda etkili olan açık mekanlar, sokak ve 
meydan olarak iki başlıkta incelenebilir. Meydanlar, kentsel iletişim ve birlikteliğin mekanlarıdır. Sokaklar 
ise, meydanların oluşumu ve çevresinin şekillenmesi ile gelişir. Bu kapsamda, çalışma alanı olarak tarihi bir 
kent olan Trabzon kenti, kent meydanı ve meydanın oluşumunda etkili olan meydanı çevreleyen yapıları ile 
ele alınmaktadır. Tarih boyunca pek çok millete ev sahipliği yapmış olan Trabzon kenti, tarihi ve kültürel 
zenginliği, doğal güzellikleri ve stratejik konumu ile önemli bir yere sahiptir. Köklü tarihi geçmişi yanında, 
tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması ve Bizans, Komnenos ve Osmanlı Devleti hakimiyeti dönemlerinden 
itibaren limanı günümüze kadar işlevini sürdürmüştür. Kentin merkezini oluşturan kent meydanı, eski adıyla 
gavur meydanı, daha çok yabancı halkın yaşadığı ve ticaret-alışveriş işlevinin sürdürüldüğü alan olarak 
kente hizmet vermekteydi. Günümüzde de kentin merkezinde ticaretin yoğun şekilde devam ettiği bir alan 
olan meydan, çevresi ile yeniden düzenlenerek kentli için daha sosyal bir alana çevrilmiştir. Kent mekanının 
göstergebilimsel analizi, bir yandan yöntem olarak diğer ölçeklerdeki analizlerin yapısalcı yöntemini 
kullanırken, diğer taraftan konuya toplumbilimsel ve tarihsel yorumlarla da buluşturmak olanağı vermektedir. 
Kentsel mekan için göstergebilimsel yorumlama, mekanın kendi öğeleri arasındaki bağlantılardan oluşan bir 
dizge ile ele alınmaktadır. Bu yaklaşımla, sahip olduğu mekan düzeni içindeki tüm anlamsal farklılaşmaları 
nesnel olarak ortaya çıkaran kentin, sonuçta kökeni ve gelişimini inceleyen dili ortaya koyulmaktadır. Sonuç: 
Kent, birbirinden çok farklı kavramların bir arada olduğu görsel çatışmaları içeren söylemler içerisinde tüm 
okumalara ikinci bir anlam yükler. Kenti anlamaya neden olan her bir nesne, kendi başına anlam ifade etmez. 
Mekanları okumak, onları duyumsamakla ilgilidir. Algının insanın zihninde izler bırakmasıyla kentin bıraktığı 
imaj, uzun bir süreçte parça parça algılanır. Kent, yapılanmış birçok şey gibi göstergelerle yoğun bir şekilde 
doludur. Ama bu göstergelerin ifadesi kent için daha karmaşık anlamlarla ifade bulur. Trabzon kent merkezini 
oluşturan kent meydanındaki anlatımda, kenti oluşturan toplumun ortak yaşam yolu içindeki kesişme 
alanını gözlemlenebilmektedir. Kendine has bir yerleşim ve peyzaj anlatımı ile kentin bir kimlik kazandığı 
anlaşılmaktadır. Kent meydanında dizgesel olarak çağrıştırdığı anlamları somutlaştırarak mekan formunun 
bellekte oluşturduğu anlam ile üstlendiği işlev arasındaki benzeşim ve farklılıklar ortaya koyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Anlambilim, Kent, Trabzon
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Öz: Giriş: Toplumsal hayatta birbirleriyle sürekli olarak etkileşim halinde olan bireyler, zaman zaman 
yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucunda çatışma yaşayabilmekte ve yaşadıkları çatışmalarda zarar gördükleri 
iddiasıyla haksızlığa uğradıklarını düşünmektedirler. Bununla birlikte bazı bireyler haksızlığa uğramalarına 
rağmen kendilerine haksızlık yapan kişilere karşı affedici davranışlar sergileyip onlarla ilişkilerini yeniden 
düzenleyebilmektedir. Affetme, suçlu kişiye karşı olumsuz duygulanımlarımızı ve yargılarımızı inkâr etmek 
değil, suçlu kişiye merhamet, iyilik ve sevgiyle yaklaşma olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla affedici 
davranışlar sergileyen bireylerin davranışlarının temelinde sahip oldukları ahlaki değerlerin olduğu söylenebilir. 
Ahlaki değerler, bireylerin erdemli ve doğru davranış edinme yeteneğini geliştirirken aynı zamanda bireyin 
ahlaki duygu, düşünce, yargı tutum ve davranış bakımından yetkin ve zirvede olma durumu olarak ifade edilen 
ahlaki olgunluğun önemli unsurlarıdır. Bu nedenle ahlaki olgunluğu yüksek bireylerin başkalarını affetme 
davranışı göstermesi beklenmektedir. Bu bireylerin olduğu bir toplumda barışçıl bir ortam oluşacağı, daha 
az problem yaşanacağı ve yaşanılan problemlere daha affedici yaklaşılacağı kabul görmektedir. Bu bağlamda 
üniversite öğrencilerinin ahlaki olgunlukları ile affetme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi bu konuda 
yapılacak çalışmalara bir yol haritası oluşturacaktır. Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin ahlaki 
olgunlukları ile affetme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Araştırmanın 
çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılı Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Ziraat Fakültesinde öğrenim görmekte olan 
öğrenciler oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Bu araştırma Bingöl Üniversitesinde 2015-2016 öğretim yılında örgün 
öğretime devam eden lisans öğrencileri ve üniversite öğrencilerinin ölçme araçlarına verdikleri cevaplar ile 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Bu araştırma, ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. 
Araştırmada tüm bireylerin örnekleme seçilme şansının eşit olduğu basit tesadüfi örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Örneklem 2015-2016 öğretim yılı Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Ziraat Fakültesinde öğrenim 
görmekte olan 242 kadın, 208 erkek öğrencinin oluşturduğu toplam 450 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak Şengün ve Kaya (2007) tarafından geliştirilip, Kaya ve Aydın (2011) tarafından 
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üniversite örneklemine uyarlanan ‘‘Ahlaki Olgunluk Ölçeği’’, Thompson ve meslektaşları (2005) tarafından 
geliştirilen ve Bugay, Demir ve Develi (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘Heartland Affetme Ölçeği’ ile 
araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ‘IBM SPSS 
Statistics 22’ paket programı ile analiz edilmiş, güvenirlik ve geçerlik sağlanmıştır. Verilerin analizinde Pearson 
Moment Çarpım Korelasyon analizi ve Basit Doğrusal Regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Katılımcıların 
yaş ortalamalarının 22.28 olduğu, büyük çoğunluğunun özel ev ve kamu-özel yurtlarda barındığı, aile aylık 
gelirlerinin 500 TL-1500TL arası olduğu, anne eğitim durumlarının okuryazar değil ve ilkokul olduğu, 
baba eğitim durumlarının ilkokul ve lise düzeyinde olduğu bulunmuştur. Çalışma sonucunda, üniversite 
öğrencilerinin ahlaki olgunlukları ile affetme düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Pearson 
Moment Çarpım Korelasyon analizi sonucunda; ahlaki olgunluk ile affetme arasında pozitif yönde anlamlı 
(r=.59, p<.01) bir ilişki bulunmuştur. Korelasyon testinde elde edilen sonuç çalışmanın amacı doğrultusunda 
regresyon testinin yapılmasının uygunluğunu doğrulamıştır. Ahlaki olgunluğun affetme davranışını yordama 
gücünü bulmak amacıyla Basit Doğrusal Regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre ahlaki 
olgunluk, affetmedeki varyansın %35’ini açıklamaktadır (R2 = .348). Sonuç: Standardize edilmiş (β) katsayısı 
(β = .59) ve t değerleri (t = 15.45, p<.001) incelendiğinde ahlaki olgunluğun affetmenin anlamlı bir yordayıcısı 
olduğu söylenebilir [F(1,448) = 238.65, p<.001]. Ahlaki olgunluğun affetme davranışına pozitif yönde katkı 
sağladığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ahlak, Ahlaki Olgunluk, Affetme
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BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE AFFETME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
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Öz: Giriş: Affetme, suçlu kişinin kırıcı eylemlerine rağmen bireyin karşısındaki suçlu kişiye misilleme 
yapma isteğinin azalması ve suçlu kişiye karşı iyi niyet ve uzlaşı isteğinin artması olarak tanımlanmaktadır. 
Dolayısıyla affetmenin, affeden bireyin duygusal boyutunu belirten içsel durum olmanın yanı sıra, kişilerarası 
bir eylem olduğu görülmektedir. Çünkü affetme, bireyler ve sosyal ilişkiler için olumlu sonuçlar ortaya çıkaran 
kişilik özelliği olarak görülmektedir. Kişilik, birçok araştırmacı tarafından farklı kavramlar ve kuramlar öne 
sürülerek açıklanmaya çalışılmış, ancak 1980’li yıllarda beş faktör modelinin boyutları üzerinde genel bir 
uzlaşmaya varılmış ve beş boyutlu bu yaklaşıma büyük beşli adı verilmiştir. Bu modelin alt boyutu olan 
dışadönüklük faktörü, sosyal, girişken, aktif, konuşkan canlı; nevrotiklik faktörü, duygusal dengesizlik, 
gerginlik, sinirli, tedirgin, alıngan; yumuşak başlılık faktörü, sıcakkanlı, işbirlikçi, güvenilir, kibar, affedici, 
yardımsever, uzlaşmacı; sorumluluk faktörü, disiplinli, dikkatli, düzenli, başarma duygusu yüksek; deneyime 
açıklık faktörü ise, analitik, meraklı, yaratıcı, bağımsız gibi özellikleri ifade etmektedir. Bu bağlamda, kişilerin 
sahip oldukları kişilik özellikleri affedici davranışlar göstermelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan 
literatür taraması sonucunda affetme kavramının empati, psikolojik iyi oluş, benlik saygısı, öz duyarlılık gibi 
birçok pozitif psikoloji kavramı ile ilişkilendirilerek çalışıldığı göze çarpmaktadır. Ancak yurt dışında ve yurt 
içinde yapılan çalışmalar incelendiğinde affetme ile beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen 
çalışmalara rastlanmamıştır. Bu açıdan bakıldığında bu çalışmanın önemli bir çalışma olduğu ve bu alanda 
yapılacak çalışmalara büyük katkılar sağlayacağı söylenebilir. Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin 
beş faktör kişilik özellikleri ve onun alt boyutları (dışadönüklük, nevrotiklik, yumuşak başlılık, sorumluluk ve 
deneyime açıklık) ile affetme düzeyleri arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Kapsam: 
Araştırmanın evrenini Bingöl Üniversitesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde örgün öğrenime 
devam etmekte olan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Sınırlıklar: Bu araştırma Bingöl Üniversitesinde 
2016-2017 öğretim yılında örgün öğretime devam eden lisans öğrencileri ve üniversite öğrencilerinin ölçme 
araçlarına verdikleri cevaplar ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada yöntem olarak, ilişkisel tarama 
modeli seçilmiştir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 
amaçlayan araştırma modelidir. Araştırmada tüm bireylerin örnekleme seçilme şansının eşit olduğu basit 
seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemiyle 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar 
döneminde Bingöl Üniversitesinde örgün öğretime devam eden 317’si (%54.5) kadın ve 265’i (%45.5) erkek 
olmak üzere toplam 582 öğrenciye ulaşılmıştır. Katılımcıların yaşları 18 ile 36 arasında değişmekte olup yaş 
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ortalamaları 22.33’tür. Araştırmada veri toplamak için Benet-Martinez ve John (1998) tarafından geliştirilip, 
Sümer ve Sümer (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘‘Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği’’ ile Thompson 
ve meslektaşları (2005) tarafından geliştirilen ve Bugay, Demir ve Develi (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan 
‘Heartland Affetme Ölçeği’ kullanılmıştır. Veriler ‘IBM SPSS Statistics 22’ paket programı ile çözümlenmiş, 
güvenirlik ve geçerlik sağlanmıştır. Verilerin analizinde Pearson Moment Çarpım Korelasyon analizi ve Çoklu 
Regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda, ‘‘dışadönüklük, nevrotiklik, yumuşak başlılık, 
sorumluluk ve deneyime açıklık’’ beş faktör kişilik alt boyutları ile ‘‘affetme’’ arasındaki ilişkiyi belirlemek 
üzere yapılan Pearson Moment Çarpım Korelasyon analizi sonucunda; sorumluluk alt boyutu ile affetme 
arasında pozitif yönde anlamlı (r=.37, p<.01), yumuşak başlılık alt boyutu ile affetme arasında pozitif yönde 
anlamlı (r=.24, p<.01), nevrotiklik alt boyutu ile affetme arasında negatif yönde anlamlı (r= -.13, p<.01) ve 
dışadönüklük alt boyutu  ile affetme arasında negatif yönde anlamlı (r=-.15, p<.01) bir ilişki bulunmuştur; 
ancak deneyime açıklık alt boyutu ile affetme arasında (r=,00 p>.01) anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Buna 
göre öğrencilerin sorumluluk ve yumuşak başlılık beş faktör kişilik alt boyutları puanlarının artması durumunda 
affetme puanlarının da artığı, nevrotiklik ve dışadönüklük beş faktör kişilik alt boyutları puanlarının artması 
durumunda affetme puanlarının azalacağı söylenebilir. Beş faktör kişilik özelliklerinin affetme davranışına 
ilişkin yordayıcılığını incelemek amacıyla Aşamalı Regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Standardize 
edilmiş regresyon katsayıları (β) dikkate alındığında beş faktör kişilik özelliklerinin sorumluluk (β= .36), 
yumuşak başlılık (β= .18) ve dışadönüklük (β=-.14) alt boyutları, üniversite öğrencilerin affetme düzeylerini 
anlamlı düzeyde yordamakta, ancak nevrotiklik (β= -.05, t= 1.36, p>.01, p>.05) alt boyutu anlamlı düzeyde 
yordamamaktadır [F(4,577) = 33.85, p<.001]. Yordayıcılık gücü bakımından beş faktör kişilik özelliklerinin 
sorumluluk alt boyutu tek başına üniversite öğrencilerinin affetme düzeylerinin %14’ünü yordamaktadır. 
Sorumluluk ve yumuşak başlılık alt boyutları birlikte üniversite öğrencilerinin affetme düzeylerinin %17’sini, 
sorumluluk, yumuşak başlılık ve dışadönüklük birlikte üniversite öğrencilerinin affetme düzeylerinin %19’unu 
açıklamaktadır (R=0.433; R2=0.187). Sonuç: Bu sonuçlara göre üniversite öğrencilerinin beş faktör kişilik 
özelliklerinin sorumluluk ve yumuşak başlılık alt boyutları ile affetme düzeyleri arasında olumlu yönde; 
dışadönüklük alt boyutu ile affetme düzeyleri arasında olumsuz yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Beş Faktör Kişilik, Dışadönüklük, Nevrotiklik, Yumuşak Başlılık, Sorumluluk, Deneyime 
Açıklık, Affetme
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Öz: Giriş: Psikolojik danışma, bireylerin kişisel, sosyal, eğitimsel, mesleki alanlarda amaçlarını belirleme, karar 
verme, var olan problemlerini çözme, karşılaştıkları sıkıntılarla sağlıklı başa çıkma vb. konularda danışanın 
kişilik haklarına saygılı, güvene ve gizliliğe dayalı profesyonel bir yardım sürecidir. Birçok psikolojik danışman 
adayının aynı eğitimi almalarına rağmen, aynı düzeyde etkili olamadıkları bilinmektedir. Bu durum psikolojik 
danışman eğitimi programlarının, yalnızca psikolojik danışma becerileri, psikolojik danışma kuramları vb. 
konulara odaklanmasının yeterli olmadığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır (Cormier ve Nurious, 2003). 
Bu yüzden psikolojik danışmanların eksik olduğu konularda mesleki gelişimlerinin desteklenmesi önemli bir 
durum olarak görülmektedir. İnsanlar grup içinde doğar, büyür, yaşar ve gelişir. Birey grup içinde hem etkilenir 
hem de gruptaki üyeleri etkiler, grup üyelerinden yardım alır, grup üyelerine yardımcı olur.  Grupla psikolojik 
danışma, kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen üyelerin duygu, değer ve tutumlarının üzerinde 
durulduğu, ayrıca her bir üyenin davranışsal amacının gerçekleştirilmesinin sağlanmaya çabalandığı, bu alanda 
yetişen bir psikolojik danışman tarafından yürütülen profesyonel terapötik bir yardım etme sürecidir (Voltan-
Acar, 1993). Ayrıca psikolojik danışma grupları üyelerin yeni yaşam deneyimi ve becerileri kazanmasına da 
yardımcı olmaktadır (Güçray, Çekici ve Çolakkadıoğlu, 2009). Amaç: Bu araştırmanın amacı, grupla psikolojik 
danışma laboratuvarı eğitim programının okullarda rehber öğretmen olarak çalışan psikolojik danışmanların 
danışma becerilerine etkisini incelemektir. Bu araştırma sonucunda eğitime katılan psikolojik danışmanların 
danışma becerilerinde anlamlı bir artış olması beklenirken, kontrol grubunda anlamlı bir artış veya azalış 
olması beklenilmemektedir. Kapsam: Grupla psikolojik danışma eğitimine katılacak kişileri belirlemek için 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir ilin ilçesinde çalışan psikolojik danışmanlara duyuru yapılarak gönüllü 
olan 22 psikolojik danışman (deney grubu=11, kontrol grubu= 11) çalışmaya alınmıştır. Sınırlıklar: Deney 
grubuna uygulanan grupla psikolojik danışma beceri eğitimi programı 5 oturum ile sınırlıdır. Yöntem: 
Araştırmada 2x2’lik (deney ve kontrol grubu x öntest-sontest) karışık desen kullanılmıştır. Öncelikle hem 
deney hem de kontrol grubuna öntest olarak “Danışma Becerileri Ölçeği” (Gençdoğan ve Özpolat, 2007) 
uygulandı. Danışma Becerileri Ölçeği, temel terapötik iletişim becerileri, analitik beceriler, zor danışanlar 
ve sosyokültürel farklılıklar, danışma sürecinde nötr olabilme ve danışma sürecini yönetebilme becerilerini 
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kapsamaktadır. Daha sonra deney grubuna beş haftalık (toplam 30 saat) grupla psikolojik danışma eğitim 
programı uygulanırken kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmamıştır. En sonunda hem deney hem 
de kontrol grubuna sontest olarak “Danışma Becerileri Ölçeği” uygulandı. Bulgular: Verilerin analizinde, 
deney ve kontrol grubunun ön test puanları arasındaki eşitliği, son test puanları arasındaki farklılığı görebilmek 
için Mann- Whitney U Testi uygulandı. Mann- Whitney U Testi sonucunda; deney ve kontrol grubunun ön 
test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı (p=,278), deney ve kontrol grubunun son test sonuçları 
arasından anlamlı bir farklılık olduğu (p=,009) gözlenmiştir. Eğitim programı sonunda deney grubunun puan 
ortalamaları artarken kontrol grubunun puan ortalamalarının düştüğü görülmektedir. Ayrıca deney ve kontrol 
grubunun ön test-son test puanları arasındaki farkı bulabilmek için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulandı. 
Uygulanan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonucunda; deney grubundaki psikolojik danışmanların çalışma 
öncesi ve sonrasında danışma becerisine ilişkin aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunurken (z=-
2,402; p< 0,05), kontrol grubundaki psikolojik danışmanların çalışma öncesi ve sonrasında danışma becerisine 
ilişkin aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (z=-,140; p>0,05). Sonuç: Bu sonuçlara 
göre grupla psikolojik danışma eğitimi laboratuvarı programının psikolojik danışmanların danışma becerileri 
üzerinde etkili olduğu ve deney grubundaki psikolojik danışmanların danışma beceri yetkinliklerinde artış 
olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde rehber öğretmen olarak 
çalışan psikolojik danışmanların danışma becerilerinin geliştirilmesi için grupla psikolojik danışma temelli 
hizmetiçi eğitim çalışmalarının yapılması yararlı olacaktır. Bu tür eğitimler sayesinde dolaylı olarak öğrenciler 
okullarda daha nitelikli bir psikolojik destek alma imkânı bulacaklardır.

Anahtar Kelimeler: Danışma Becerileri, Psikolojik Danışma, Grupla Psikolojik Danışma
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Abstract: Introduction: In the last four decades, the concept of discourse has received much attention as 
a practical, social and cultural phenomenon. Accordingly, the unparalleled interest in the relationships 
between gender and language among the researchers has led the study of gender discourse by considering 
many other disciplines such as anthropology, linguistics, literature, philosophy, psychology, sociology and 
women’s studies. As a general term, discourse is language in context, in other words, discourse is language 
as it is put to use in social situations. Specifically, language users engaging in discourse are responsible for 
the accomplishment of social acts and participate in social interaction both in forms of conversation and 
dialogue.  As has been known, the womanly or manly behavior is not dictated by biology, but rather is socially 
constructed. Thus, such a socially constructed phenomenon exerts its influence on the formation of gender 
discourse. As social constructions of gender have never been neutral, the relations between women and men 
in social life noticeably construct either symmetric or asymmetric encryptions within specific sociocultural 
contexts. Such an interaction is embedded in various social and cultural context either in written or in oral 
forms, as is the case in literary texts, particularly in the works of drama. Accordingly, the play entitled A Doll’s 
House (1879) by Henrik Ibsen, a remarkable play not only in its own period but also in our own ages, sheds 
light on the issues of socio-cultural interaction between men and women. Purpose: This paper attempts to 
reveal the gender discourse in the aforementioned literary text through unveiling the complex structures and 
hierarchies of interaction in its socio-cultural context. Scope: Since the theories about men and women are 
based on empirical studies with a limited scope, in this paper, the representation of gender discourse in the play 
will be revealed under the headings of power, ideology and gender inequality by reflecting the principles of 
critical discourse analysis of Norman Fairclough and Teun A. Van Dijk. Restrictions: This paper limits itself 
only to the gender discourse analysis of A Doll’s House by Henrik Ibsen exposing the principles of critical 
discourse analysis of Norman Fairclough and Teun A. Van Dijk. Method: This study in particular focuses on 
qualitative approaches to discourse analysis. The approaches to discourse analysis in this study stem from 
a critical tradition that concentrates on texts, particularly Henrik Ibsen’s A Doll’s House. The presentation 
of discourse-analytic outline to the question of gender discourse also unveils a set of theoretical statements 
about the interrelated aspects among power, ideology and gender inequality. Accordingly, a number of proper 
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excerpts in the literary text will be extracted to analyse gender discourse qualitatively. The excepts on gender 
issues extracted from the text will be theoretically analysed and systematically synthesized in accordance with 
the principles of critical discourse analysis of Norman Fairclough and Teun A. Van Dijk. Findings: Ibsen, a 
social critic, a realist, a revolutionary thinker, an advocator of the oppressed women and an agitator for women 
rights, displayed the social reality of the late 19th century European society through his play. It was found 
out that the sharp distinction between men and women in the Victorian society displayed how the discourse 
of womanhood was represented within a patriarchal society. The play, a decent example of a feminist drama 
and capitalist society, brought to the light the issues of power, ideology and gender inequality through the 
use of either implicit or explicit discourse of both genders. Conclusion: This paper concluded that how the 
social roles imposed upon women and men had a remarkable impact on their use of language and choice of 
vocabulary. In this study, it was revealed that women were regarded as wordy, caring, polite, refined, oppressed 
and inferior to men whereas men were silent, the oppressor, chief renovators of language, and the symbol of 
power at the heart of the society. In conclusion, this study revealed that men used the language as a way to 
exert power on women ideologically, which exposed gender inequality whereas women used the language in 
order to be subordinate to the men.  

Key Words: Gender Discourse, Power, Ideology, Gender Inequality
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Öz: Giriş: Geleneksel medya olarak nitelenen gazete, film, radyo ve televizyonun dijital devrimin kurumsal 
yapılanması olan küresel şebekeyle uyumlu bir şekilde yeni iletişim araçlarına devşirilmesi medya yöndeşmesi 
süreçlerini de hızlandırmıştır. Dijital göç olarak tanımlayabileceğimiz bu sürecin son halkası olarak kullanışlı 
dokunmatik ekranlarıyla akıllı telefonlar günlük yaşamın doğal bir unsuru haline gelmiştir. Günümüzde 
akıllı telefon kullanıcılarının geleneksel medya ürünlerinin tamamına tek bir araç üzerinden erişebilir olması 
homojen bir tüketici yığını addedilen kitlenin de beklentilerini değiştirmektedir. Geleneksel medyanın akıllı 
telefonlar üzerinden alımlanabilmesi için medya kurumlarının bu telefonların işletim platformlarına yönelik 
yatırımları bu beklentilerin bir sonucudur. Akıllı telefon kullanım oranlarının her yıl istikrarlı bir şekilde 
artmasıyla geleneksel medya araçlarının da dijital ortamlara uyumlu hale geldiği görülmektedir. Geleneksel 
medya araçları gerek üretim maliyetlerini düşürmek gerekse gelişen teknolojiler üzerinden daha geniş kitlelere 
erişmek amacıyla 1980’li yıllardan günümüze anılan yöndeşme süreçlerinin içinde olmuştur. Bilginin dijital 
üretimi ve dijital dağıtımı bu süreçlerin bir sonucudur. Gelişen teknolojinin son kullanıcıya akıllı cihazlar 
yoluyla sağladığı olanaklar ise ortaya dijital erişim sürecini çıkarmıştır. Tüm geleneksel medya araçlarına 
tek bir cihaz üzerinden erişebilen kullanıcıların beklentileri de bu yetenekleri bağlamında artmaktadır. Dijital 
erişim sürecine ayak uyduramayan geleneksel araçların hem kitleler hem de medyanın en büyük finansörü 
reklamverenler nezdinde görünürlükleri azalmaktadır. Amaç: Bu araştırmada dijital göç olarak tanımlanan 
bu dönüşümün Türkiye’deki büyük medya grupları özelinde durumu betimsel istatistik yöntemi kullanılarak 
analiz edilmiştir. Kapsam: Türkiye’de yayın yapan 2.731 gazete, 734 radyo istasyonu ve 108 televizyon 
kanalı araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Doğan Medya, Doğuş Medya, Turkuvaz Medya, Ciner Medya, 
Demirören Medya ve Esmedya toplam takipçi payının %40’ını oluşturduklarından örneklem olarak bu 
gruplara ait medya kurumları seçilmiştir. İncelenecek medya kurumları seçilirken televizyon, radyo ve gazete 
araçlarının her birinden özgün olması koşuluyla bir örnek seçilmiştir. Örneğin Doğan grubunda ulusal yayın 
yapan televizyon kanalı olarak Kanal D seçilirken haber kanalı konsepti bulunan CNN TURK kanalı da 
örnekleme dâhil edilmiştir. Sınırlılıklar: Türk medya grupları ve bünyelerinde bulunan kuruluşların tamamını 
incelemek maliyet ve zaman gerektirdiğinden araştırma yalnızca büyük medya gruplarına ait kuruluşlarla 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Türk medya gruplarının dijital erişilebilirlik durumunu analiz etmek için dijital 
erişimin gerektirdiği niteliklere uygun kategoriler oluşturulmuştur. Dijital erişim aşamasının en önemli özelliği 
kullanıcıların zaman ve mekândan bağımsız olarak medya araçlarına erişebilmesidir. Dolayısıyla birinci 
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kategori olarak medya kurumunun dijital erişim aşamasında iOS, Android ve Windows Phone platformları 
için uygulama geliştirmiş olması belirlenmiştir. İkinci kategori web sitelerinin mobil tarayıcılarla uyumlu 
olmasıdır. Üçüncü kategori olarak kullanıcılarla etkileşimin sağlandığı sosyal medya ağlarında kurumun 
hesaplarının bulunması kabul edilmiştir. Belirlenen kategorilere yönelik toplanan verilerle oluşturulan 
nominal ölçekli tablolarda betimleyici istatistik yöntemi kullanılarak kurumların dijital erişim durumu analiz 
edilmiştir. Kurumların uygulamalarının akıllı telefon ekosistemleri için geliştirdikleri uygulamalara ilişkin 
verilerin toplanmasında iOS için AppStore, Android için Google Play Market, Windows Phone için Microsoft 
Mağazası platformlarından yararlanılmış ve sadece resmi uygulama geliştiriciler tarafından hizmete sunulan 
uygulamalar dikkate alınmıştır. Kurumların mobil tarayıcı web sitelerine erişim için iOS 10.3.3 versiyonu 
işletim sistemine sahip iPhone 6S cihazı kullanılmıştır. Kurumların sosyal medya hesaplarının bulunduğu 
ağların tespiti için küresel ölçekte en çok kullanıcıya sahip olan ve Türkçe dil desteği bulunan Facebook, 
Tumblr, Instagram, Twitter ve Linkedin platformları dikkate alınmış ve her biri farklı konseptlerde kullanıcılara 
hizmet sunan bu sosyal paylaşım ağlarının en az ikisinde resmi hesapları varsa değerlendirmede mevcut 
kabul edilmiştir. Bulgular: İnceleme sonucunda kıstasların tamamını yalnızca Doğan Grubu kuruluşlarının 
karşıladığı görülmektedir. Doğan grubuna ait medya kuruluşları mobil web sitesi, sosyal medya hesapları 
ve uygulama ekosistemlerine uyumlu olmalarıyla dijital göçlerini tamamlamıştır. Doğuş Grubu da mobil 
tarayıcı uyumluluğu, sosyal medya hesapları ve uygulama geliştirme konusunda büyük oranda dijital erişime 
açık olsa da Windows Phone platformu için bir uygulaması eksiktir. Zirve Holding’in radyo kanalının mobil 
tarayıcı versiyonu ve Windows Phone uygulaması mevcut değildir. Haber konseptli kanalı A Haber’in de 
Windows Phone uygulaması bulunmamaktadır. Ciner Grubunun iki televizyon kanalının da uygulama 
ekosistem pazarının küçük ortağı Windows Phone platformunda uygulamaları bulunmamaktadır. Esmedya da 
keza Windows Phone platformunda kurumsal olarak yer almamaktadır. Haber kanalı olan Kanal 24’ün sosyal 
medya ağları dışında hiçbir kıstası yerine getirmemiş olması da grup adına önemli bir eksikliktir. Sonuç: 
Medya kurumlarının geleneksel yayın anlayışından, yeni teknolojik gelişmelerin doğurduğu dijital yayıncılık 
anlayışına geçiş sürecinde yaşadığı dönüşümlerin ortaya hibrit yapıları çıkardığı anlaşılmaktadır. Dijital göç 
olarak tanımladığımız bu dönüşüm sürecinde kurumlar bir yandan geleneksel yapılarını muhafaza ederken 
öte yandan bir süreklilik hali içinde devam eden yeni teknolojik gündeme ayak uydurmaya çalışmaktadırlar. 
Dijital üretim ve dijital dağıtım aşamalarının nispeten uzun sayılacak yayılma süreçlerine nazaran dijital 
erişim aşamasında gerçekleşen teknolojik yeniliklere ayak uydurmak medya kurumlarının son kullanıcılara 
ulaşması bakımından önem arz etmektedir. Bu sebeple kurumların kendi bünyelerinde bir uygulama geliştirme 
departmanı kurmaları bu yeniliklere hızlı uyum sağlamaları anlamına gelecektir. Hızlı uyum sağlamak 
kullanıcının nazarında dijital görünürlük, yeni mecralara yönelik reklam stratejilerine uygunluk gibi avantajları 
da beraberinde getirecektir.
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Öz: Giriş: Engelli çocuğa sahip ailelerin çocuklarına tanı konmasıyla başlayan süreçte her ailenin yaşadıklarının 
birbirinden farklı olduğu ve çeşitli sorunlarla baş etmeye çalıştıkları bilinmektedir. Bu zorlu süreçte ailelerin 
çocuklarının daha iyi olacağı düşüncesine dayalı olarak gelecekle ilgili ümitvar ve iyimser olmalarının ailedeki 
rollerin yerine getirilmesi ve aile içi iletişime olumlu etkisi olduğu, kendileri ve çevreleri ile ilgili pozitif 
tutumlara sahip olduğu, ruhsal iyi olma düzeylerinin bundan olumlu etkilendiği (Esfahan ve Rostami, 2016: 
191), yaşam doyumlarının arttığı (Hutz vd., 2014: 514) belirtilmektedir. Uljarevic, Carrington ve Leekam 
(2016:315-317) aile içinde bulunduğu durumla ilgili belirsizlik yaşıyorsa, başka bir ifadeyle bireylerde 
belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyi yüksek ise kaygının yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Diğer taraftan 
birey/lerin yaşadığı olumsuz durum ve stresle etkin bir şekilde mücadele ederek yeniden denge sürecine girerek 
uyum sağlamasına ‘psikolojik sağlamlık’ denmektedir (McConnell ve Savage, 2015:104). Psikolojik sağlamlık 
aileye stresli olaylar karşısında baş edebilme gücü vermektedir. Ailenin psikolojik sağlamlık kazanmasında 
aile üyelerinin bireysel özellikleri (inanç, tutum, umut, duygusal güç vs.), aile içi olumlu etkileşim ve sosyal 
olarak desteklenmeleri önemli faktörlerdir (Muir ve Strnadova, 2014: 925-928). Bu araştırma ile ebeveynlerin 
umut, belirsizliğe tahammülsüzlük ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin saptanması ailenin içinde bulunduğu 
sürece açıklık getirebileceği gibi aile eğitimi, psikolojik ve sosyal destek programlarının oluşturulmasında 
yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Amaç: Bu çalışmanın temel amacı engelli çocuğa sahip ebeveynlerde 
umut, belirsizliğe tahammülsüzlük ve psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkiyi incelemek, ayrıca engelli çocuğa 
sahip ebeveynler ile normal çocuğa sahip ebeveynlerin umut, belirsizliğe tahammülsüzlük ve psikolojik 
sağlamlık düzeylerini karşılaştırmaktır. Araştırmanın Modeli: Araştırmada nicel araştırma modellerinden 
nedensel karşılaştırma tekniği kullanılmıştır. Bu modeller, iki ya da daha fazla değişken arasındaki değişimin 
varlığı ya da nedenini belirlemek için kullanılır. Çalışma grubu: Araştırmanın çalışma grubunu Kütahya 
ilinde amaçlı kolay ulaşılabilirlik örnekleme ile seçilmiş özel gereksinimli çocuğa sahip 174 ve normal gelişim 
gösteren çocuğa sahip 99 toplamda 273 ebeveyn oluşturmaktadır. Veri toplama araçları: Ebeveynlerin umut, 
belirsizliğe tahammülsüzlük ve psikolojik sağlamlık düzeylerini gözlemlemek için Bütünleyici Umut Ölçeği, 
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Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği-Kısa Formu ve Psikolojik Sağlamlığı Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. 
Umut Ölçeği 23 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Puanlama altılı derecelendirme (1=Hiç katılmıyorum-
6=Tamamen katılıyorum) şeklinde sıralanmakta olup; alt boyutlara göre puanlandığı gibi toplam bir puan da 
elde edilebilmektedir. Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği 12 madde ve 2 alt boyuttan oluşmakta olup; 5’li 
Likert (1=Bana hiç uygun değil-5=Bana tamamen uygun) türü puanlamaya sahiptir. Psikolojik Sağlamlığı 
Değerlendirme Ölçeği 5’li Likert (1= Hiç katılmıyorum-5=Tamamen katılıyorum) tipte olup, 12 madde ve 3 
alt boyuttan oluşmaktadır. İşlem: Nedensel karşılaştırma tekniği ile yapılan bu çalışmada öncelikle değişkenler 
ve çalışma grubunun oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Psikolojik sağlamlık, belirsizliğe tahammülsüzlük 
ve umut düzeyini değerlendirebilecek ölçme araçları ve kişisel bilgi formu bir araya getirilerek uygulama 
formu elde edilmiştir. Daha sonra bu formlar Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, Özel Eğitim İlkokulu, Özel 
Eğitim Ortaokulu, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. ve II. Kademe, İşitme 
Engelliler İlkokulu, İşitme Engelliler Ortaokulu, Anaokulu, Ortaokul, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 
görev yapan öğretmenler aracılığıyla velilere ulaştırılmıştır. Formlar 1 hafta sonra yine aynı öğretmenler 
aracılığıyla toplanarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin istatistiksel olarak çözümlenmesinde 
normal dağılım görüldüğü için parametrik testlerden yararlanılmıştır. Özel gereksinimli ve normal gelişim 
gösteren çocuklara sahip ebeveynlerin psikolojik sağlamlık, belirsizliğe tahammülsüzlük ve umut düzeyini 
karşılaştırmak için bağımsız örneklemler t testi, değişkenler arası ilişkileri saptamak için Pearson momentler 
çarpımı korelasyon analizi ve kısmı korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Bulgularda, engelli 
çocuğa sahip ebeveynlerin normal çocuğa sahip ebeveynlere göre belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri daha 
yüksek, umut ve psikolojik sağlamlık düzeyleri daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca engelli çocuğa sahip 
ebeveynlerde umut, belirsizliğe tahammülsüzlük ve psikolojik sağlamlık arasında istatistiksel olarak anlamlı 
ilişkiler vardır. Sonuç olarak, engelli çocuğa sahip olmak ve engel türü yüksek belirsizliğe tahammülsüzlük ve 
düşük umut ve psikolojik sağlamlık için önemli faktörlerdir.
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Öz: Giriş: İletişim duyguların, düşüncelerin, hislerin, görüşlerin, bilgilerin aktarımı ya da alışverişi olarak 
tanımlanır. İletişimin oluşabilmesi için öncelikle bir gönderim-alım işlemine ihtiyaç duyulur. Ancak her 
“gönderim-alım” işlemi, eşittir iletişim demek değildir. Öyle olsaydı insanlar ve hayvanlar arasında bir fark 
olmazdı. İletişimin temel amacı; Başkalarını etkilemek ve aynı zamanda onlardan etkilenmektir. İnsanların sosyal 
bir varlık olduğu görüşü, insanlar arasındaki ilişkinin temelinde iletişimin yattığına işaret etmektedir. İletişim 
olmadan insanların birbirleriyle ilişki kurmaları, birbirleriyle anlaşabilmeleri ve bir arada yaşayabilmeleri 
mümkün değildir. Bu açıdan toplumun can damarı iletişimdir. Özellikle giderek karmaşıklaşan dünyamızda 
iletişim ve iletişimin sağladığı imkânlar olmadan ayakta kalmak mümkün değildir. Hatta günümüzde toplumların 
gelişmişlik düzeyi bile, büyük ölçüde toplumların iletişim becerisi üzerinden tanımlanmaktadır. Hem toplumsal 
bazda, hem de kişisel bazda iletişim önemli bir konuma sahiptir. Genel olarak hem toplumsal hem de bireysel 
açıdan iletişimin şu işlevlerinden söz edilir. Bunlar; bilgi sağlama, sosyalizasyon, motivasyon, tartışma eğitim 
ve öğretim, kültürel gelişme, eğlence, uyum/birleşme, ikna etme ve etkileme, kontrol gibi işlevlerdir. İletişimin 
temel görevi, sadece duyguların ifade edilmesi ile sınırlı kalmaz. Aynı zamanda düşünce ve bilginin aktarılması 
anlamına geldiği için de eğitim ve öğretimin en temel unsurudur. Bir toplumun eğitim ve öğretim olmadan 
ilerlemesi kesinlikle mümkün değildir. İletişim olmadan bunlar gerçekleşemeyeceğine göre sadece insanın 
değil toplumların da var olması ve varlığını devam ettirebilmesi yine iletişime bağlıdır. Öğrencilerin, iletişim 
hakkındaki görüşlerini metaforlar ile yorum yapabilmeyi olanaklı kıldığını birçok araştırmacı ifade etmektedir. 
Bu yüzden eğitim-öğretim sürecine dâhil olan bireylerin, araştırılan konu hakkındaki düşüncelerini belirlemek 
için metaforlardan yararlanmak etkili bir yöntem olabilir. Metafor, eğretileme anlamına gelmektedir. Genellikle 
benzetme olarak bilinir fakat benzetmeyle arasında fark vardır. Bir sorunu başka bir şekilde ifade etmek için 
kullanılır. Bir şeyi başka şeyle benzetmeye, kıyaslamaya, anlatmaya yarayan mecazlardır. Birbirinden farklı 
görünen duygusal, bilişsel, algısal ve yaşantısal parçaları bir araya getirme gücü olan metaforlar zenginleştirici 
bir öğrenme kaynağı olarak görülebilir. Dilin ve sözcüklerin yetersiz kaldığı durumlarda bireylerin iç 
dünyalarına ait duygu ve düşüncelerinin anlamı metaforla dış dünyaya taşınmaktadır. Metaforik iletişimde anlam 
bulunduğu noktadan bir üst anlama taşınır. Metafor kullanımı ile bilişsel yapılarda yeni anlamlar üretilir. Dil 
ve düşünce arasında bir ayrım yapmak zordur. Bilişsel bakış açısına göre, metafor dil kullanımının ötesindedir. 
Sözcüklerin arkasında saklanan ve keşfedilmeyi bekleyen bir imge yer almaktadır. Diyalog içinde ortaya çıkan 
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metafor, yaratıcı bilişin bir aracıdır ve akıl gözüyle imgeleri görmek, anlamlı bir bütüne ulaştırmak, kavrama 
yeteneğini arttırmak ve daha derin iç görü geliştirmek gibi cazip özellikler taşır. Eğitimde metaforun yararları: a) 
Öğrenenlerin düşünme yetilerini ve yaratıcılıklarını geliştirir, b) Anlaşılması zor olan soyut kavramların somut 
hale getirilmesinde oldukça kullanışlıdır. c) Öğrencilerin eğitim ortamına aktif katılımını sağlar, d) Bilimsel 
kavramların öğrenilmesini ve akılda uzun süre tutulmalarını kolaylaştırır, e) Bilimsel düşünme ve problem 
çözme yeteneklerini geliştirir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin iletişim kavramına 
ilişkin metaforik algılarını belirlemektir. Kapsam: Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 öğretim yılında 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören toplam 231 öğrenci oluşturmaktadır. Bu 
araştırmada amaçlı örnekleme yolu takip edilmiştir. Araştırmanın örneklemi belirlenirken amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden “maksimum çeşitlilik örneklemesine” başvurulmuştur. Sınırlılıklar: Bu araştırma 2016-2017 
öğretim yılı güz döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin 
iletişim kavramına ilişkin metaforik algıları ile sınırlıdır. Yöntem: Yöntem: Araştırmada, Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin iletişim ile ilgili metaforik algılarını belirlemek için nitel araştırma 
yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine 
ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Bize tümüyle yabancı olmayan, aynı 
zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgubilim 
uygun bir araştırma zemini oluşturur. Araştırmada veriler öğrencilerden yarı yapılandırılmış metafor formu 
kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. 
Öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar dört aşamada analiz edilmiştir: Kodlama ve ayıklama, Örnek metafor 
belirleme, Kategori geliştirme, Geçerlik ve güvenirliği sağlamadır. Bulgular ve Sonuç: Araştırmada öğrenciler 
tarafından 140 adet metafor üretilmiştir.  Öğrenciler tarafından en çok tercih edilen metafor su metaforudur. 
Bu metaforu köprü, araba, ağaç, çiçek, alışveriş yapmak v.b. metaforlar takip etmiştir. Öğrenciler tarafından 
oluşturulan 140 metafor için kategoriler oluşturulmuştur. Öğrenci görüşlerine göre oluşturulan 140 metafor, 
15 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler; 1. Zorunluluk, 2. Birliktelik, Değişkenlik, 4. Temel/İhtiyaç, 
5.Alışveriş/Paylaşım, 6. Gereklilik, Özveri/Empati, 8. Tepki, 9. Amaç, 10. Özgürlük, 11. Seçim, 12. Süreklilik, 
13. Düzenin Sağlanması, 14. Araç ve 15. Diğer   şeklindedir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencisi, İletişim, Metafor
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Öz: Giriş: İnsanlar tüm yaşamları boyunca iş sınavları, ehliyet sınavı gibi çeşitli türden sınavlara hazırlanırlar. 
Öğrencilerin, bilgi düzeylerini anlamak amacıyla yapılan sınav, bireylerin yeterli olup olmadığını belirlemek 
için yapılıp ve eğitim sistemimizde ölçme ve değerlendirme içerisinde yer almaktadır. Ölçme, spesifik kurallara 
ve ölçütlere göre test veya diğer değerlendirme türlerinden elde edilen sonuçlara sayıların yani puanların 
verilmesi işlemidir. Ölçme, öğrencilerin öğrenimlerindeki başarıları, kuvvetli ve zayıf yönleri, öğretimin ve 
ders müfredatının eğitimsel etkinliği ve uygunluğu hakkında bilgi elde etme süreci olarak da kullanılmaktadır. 
Değerlendirme ise öğrenci öğrenimi ve gelişimin doğası ve boyutu hakkında karar verme sürecini ifade eder. 
Değerlendirme daha çok öğrencilerin performanslarını kapsar. Etkili bir öğretim için değerlendirme şarttır. 
Ölçmelerin yapıldığı bir eğitim faaliyetini, değerlendirme takip etmektedir. Sınav öğrencinin okul çalışmalarına 
yön veren ve durumunu belirleyen önemli bir unsurdur çünkü sınavlar öğrenci başarılarının belirlenmesinde 
ve tespit edilmesinde vazgeçilmez ölçütlerdir. Başka bir değişle sınav, öğrencinin ders programında öngörülen 
konuları öğrenip öğrenmediği ya da bunların ne kadarını öğrenip öğrenmediğini anlamak amacıyla yapılan 
bir işlemdir. Öğrencilerin, sınav hakkındaki görüşlerini metaforlar ile yorum yapabilmeyi olanaklı kıldığını 
birçok araştırmacı ifade etmektedir. Bu yüzden eğitim-öğretim sürecine dâhil olan bireylerin, araştırılan 
konu hakkındaki düşüncelerini belirlemek için metaforlardan yararlanmak etkili bir yöntem olabilir. Metafor 
çok eskiden beri kullanılagelmiştir. En basit anlamıyla dolaylı anlatım olarak düşünülen metafor dilimize 
Fransızcadan geçmiştir. Mecaz ve eğretileme de denen metafor, aynı anlama gelmeyen, birbirinden farklı olan 
ancak benzer özellikler barındıran iki kavramı birbirine benzetmektir.  Bir şeyi başka şey ile benzetmeye, 
kıyaslamaya, anlatmaya ve açıklamaya yarayan mecazlardır. Bir kavramın anlatılmasında benzer özelliklerinden 
dolayı başka kavramların kullanılması genellikle görsel ya da somut ifadelerle anlatımı kuvvetlendirme 
amacıyla kullanılır. Dilin ve sözcüklerin yetersiz kaldığı durumlarda bireylerin iç dünyalarına ait duygu 
ve düşüncelerinin anlamı metaforlarla dış dünyaya taşınmaktadır. Metafor sayesinde birey sözcüklerin 
arkasındaki düşünceyi keşfeder ve böylece yeni bir bakış açısı edinir.  Öğrenmeyi çeşitlendiren metaforlar, bir 
bireyin yüksek düzeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir olguyu anlamada ve açıklamada işe koşabileceği 
güçlü bir zihinsel araçtır. Metafor, “bireylerin kendi dünyalarını anlamalarına ve yapılandırmalarına yönelik 
güçlü bir zihinsel haritalama ve modelleme mekanizması olarak” günümüz eğitimcilerinin dikkatini oldukça 
yoğun bir şekilde çekmektedir. Eğitimde sık kullanılan metaforların yararlarından bazıları; İki kavram, olgu 
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arasında bir ilişki kurulmasına yardımcı olur, bireylerin düşünme yetilerini ve yaratıcılıklarını geliştirir, 
bireylerin yaratıcığını geliştirir ve düşüncesini zenginleştirir, anlaşılması zor olan soyut kavramların somut 
hale getirilmesine yardımcı olur, öğrencilerin eğitim ortamına aktif katılımını sağlar, bilimsel kavramların 
öğrenilmesini ve akılda uzun süre tutulmalarını kolaylaştırır, bilimsel düşünme ve problem çözme yeteneklerini 
geliştirir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sınav kavramına ilişkin metaforik algılarını 
belirlemektir. Kapsam: Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 öğretim yılında Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören toplam 227 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada amaçlı 
örnekleme yolu takip edilmiştir. Sınırlılıklar: Bu araştırma 2016-2017 öğretim yılı güz döneminde Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sınav kavramına ilişkin metaforik algıları 
ile sınırlıdır. Yöntem: Araştırmada, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sınav 
ile ilgili metaforik algılarını belirlemek için nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. 
Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara 
odaklanmaktadır. Bize tümüyle yabancı olmayan, aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları 
araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgubilim uygun bir araştırma zemini oluşturur. Araştırmada veriler 
öğretmen adaylarından yarı yapılandırılmış metafor formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında 
elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforlar 
dört aşamada analiz edilmiştir: Kodlama ve ayıklama, Örnek metafor belirleme, Kategori geliştirme, Geçerlik 
ve güvenirliği sağlamadır. Bulgular ve Sonuç: Araştırmada öğretmen adayları tarafından 161 adet metafor 
üretilmiştir.  Öğrenciler tarafından en çok tercih edilen metafor hayat metaforudur. Bu metaforu yarış/yarışma, 
köprü, tartı, korku filmi v.b. metaforlar takip etmiştir. Öğrenciler tarafından oluşturulan 161 metafor için 
kategoriler oluşturulmuştur. Öğretmen adaylarının görüşlerine göre oluşturulan 161 metafor, 13 kategori 
altında toplanmıştır. Bu kategoriler; 1. Zorunluluk, 2. Gereklilik, 3. Değişkenlik, 4.Ceza/Korku/Stres ve Kaygı 
Aracı, 5. Ölçme Aracı, 6. Emek, 7. Birikim, 8. Ayrıştırıcı, 8. Yönlendirici, 9. Anlık, 11. Yetersiz, 12.ç Olumsuz, 
13. Diğer şeklindedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Sınav, Metafor
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Öz: Giriş: Başa çıkma yöntemleri, kişinin stres altında hissettiği zaman, olaylara karşı geliştirdiği bilişsel 
ve davranışsal yaklaşımlar şeklinde tanımlanabilir. Tüm bireyler, stres verici yaşantıların veya faktörlerin 
kendi üzerlerindeki negatif etkilerini en aza indirmek ya da tümüyle ortadan kaldırmak için bazı başa çıkma 
tutumlarını kullanırlar. Başa çıkma kavramının oldukça çok tanımı yapılmasına karşın, başa çıkmanın psikolojik 
sıkıntı ya da strese yol açan nedenlerin azaltılmasıyla ilgili bilişsel ve davranışsal tepkilerden oluşan dinamik 
bir süreç olduğunu belirtmektedir. Başa çıkma kavramı bireyin kendisi için stres oluşturan yaşantılara karşı 
direnebilmesi ve bu yaşantılara dayanma amacıyla gösterdiği bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkilerin tümü 
olarak açıklamıştır. Başa çıkma tutumlarında bireysel farklılıklar olduğunu belirtmişlerdir. Yaşantılara karşı 
bireylerin kullandığı başa çıkma tutumları yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, anne-baba eğitim durumu ve 
anne-baba meslekleri gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak farklılaşabilir. Amaç: Bu araştırmanın amacı Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda eğitim gören öğrencilerin bulundukları cinsiyete, sınıflara, 
sınıf düzeylerine, anne-baba eğitim durumlarına ve anne-babanın iş durumuna göre başa çıkma becerilerini 
kıyaslamaktır. Metot: Bu araştırmada, rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans eğitimindeki öğrencilerin 
başa çıkma becerilerinin düzeyleri cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, anne iş 
durumu ve baba iş durumu değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği betimsel bir yaklaşımla tarama 
modelini kullanarak incelenmiştir. Bu araştırmaya toplam 153 (%73,9 kadın, %26,1erkek) öğrenci katılmıştır. 
Başa Çıkma Stilleri Ölçeğinin Kısa Formu ve demografik özellikler ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: rehberlik 
ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin başa çıkma becerileri puan ortalamalarının cinsiyete, yaşa, anne eğitim 
düzeyine, baba eğitim düzeyine ve anne iş durumuna göre istatiksel düzeyde anlamlı bir farklılık göstermediği 
görülmektedir (p > .05). Araştırmada elde edilen bulgular incelendiğinde öğrencilerin anne-baba eğitim 
düzeylerinin çoğunlukla ilköğretim olduğu görülmektedir. Anne eğitim durumu lisansüstü olan öğrenciler 
başa çıkma becerileri ölçeğinden en yüksek puanı alırken, baba eğitim durumu lisans olan öğrenciler başa 
çıkma becerileri ölçeğinden en yüksek puanı almışlardır. Anne-baba eğitim durumu ortaokul olan öğrenciler 
ise başa çıkma becerileri ölçeğinden en düşük puanları almışlardır. PDR öğrencilerinin başa çıkma becerileri 
puan ortalamalarının sınıf düzeyine göre istatiksel düzeyde anlamlı bir farklılık gösterdiği söylenebilir. (p 
< .05). Yapılan Tukey Testi incelendiğinde sınıf artışıyla öğrencilerin başa çıkma becerileri arasında doğru 
orantı olduğu saptanmıştır. Son olarak, PDR öğrencilerinin başa çıkma becerileri puan ortalamalarının baba iş 
durumuna göre istatiksel düzeyde anlamlı bir farklılık gösterdiği söylenebilir. (p < .05). Yapılan Tukey Testi 
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incelendiğinde babası devlet memuru olan katılımcılar ile babası çalışmayan katılımcılar arasında istatiksel 
düzeyde anlamlı fark bulunduğu söylenebilir. Bu fark babası devlet memuru olan katılımcıların lehinedir. 
Başka bir ifadeyle, babası devlet memuru olan öğrencilerin başa çıkma becerileri daha yüksektir. Tartışma: 
Öğrencilerin yaş özellikleri arasında bir fark çıkmamasında rağmen üniversite yaşantıları ve deneyimlerinin 
onların başa çıkma becerilerini geliştirdiğini söylemek mümkündür. Ancak bu farkın etki değeri düşük olduğu 
saptandığı için, üniversitelerde sorunlar başa çıkma eğitimlerinin sıklaştırılması ve üniversite rehberlik 
servislerinin bu konuya eğilmesi tavsiye edilebilir. İkinci olarak anne mesleğinin öğrencilerin başa çıkma 
becerilerini etkilemezken, baba mesleğinin etkilemesi bu kültürel bir normun yansıması olarak karşımıza 
çıkabilir. Kendisinin güvenli bir devlet işine sahip olan bir baba figürünün toplumsal karşılığı olarak başa 
çıkma becerilerine etkisi saptanmıştır. Sınırlılıklar ve Öneriler: Bu çalışmadaki örneklem Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi, PDR bölümü öğrencileri olduğu için bulguların genellemelerinde sınırlılıklar vardır. Bu 
çalışmada üniversitelere, daha nitelikli bireyler yetiştirebilmeleri için sağlıklı bir kişiliğin gelişimine katkıda 
bulunacak olan öğrenci kişilik hizmetleri uygulamalarını geliştirmeleri ve yaygınlaştırmaları önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Başa Çıkma, Başa Çıkma Becerileri
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Öz: Giriş: Etik değerler psikolojik danışmanın temel unsurlarından bir tanesidir. Evrensel etik değerlerin 
yanı sıra, kültürel etmenlerde etik değerleri etkilemektedir. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Derneği 1995 yılında ilk etik değerleri oluşturmuştur. Ayrıca, psikolojik danışmanlardaki etik davranış 
beklentileriyle onların aldıkları etik eğitimi doğru orantılı olmalıdır. Türk psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik lisans programlarında etik dersi son sınıflarda iki kredilik bir ders olarak verilmektedir. Kültürel 
değerlerden dolayı kadın ve erkeklerin psikolojik danışma uygulamalarındaki etik davranışlarında ve 
inanışlarında farklılıklar oluşabilmektedir. Amaç: Bu araştırma Türkiye’deki psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik programlarında öğrenim gören son öğrencilerinin etik anlayışlarının cinsiyet farklarına göre değişme 
durumunu incelemektedir ve bu farklılıkların kültürel değerler başta olmak üzere nedenlerini incelemektedir. 
Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye’de bulunan iki devlet üniversitesinde öğrenim görmekte 
olan üniversite öğrencilerinden oluşturmaktadır. Toplam 251 katılımcı (%22 erkek & % 78 kadın) anketleri 
doldurarak çalışmaya katkıda bulunmuştur. Sınırlıklar: Araştırmanın evreni amaçlı örneklem olarak seçildiği 
için etki değerlerindeki sınırlılıklar, genellemeleri sınırlamıştır ve kapsamı daraltmıştır. Ayrıca, Cramer’s V 
ile ölçülen etki değerlerinde birçok farklılıkta küçük olarak bulunmuştur. Yöntem: Araştırmada Gibson ve 
Pope’un (1993), Pope ve arkadaşlarının 1989 yılındaki etik değerler ve inanışlar formunun revize edilmiş 
hali kullanılmıştır. Ayrıca demografik sorularda sorularak katılımcıların cinsiyet, yaş, ve diğer özelikleri 
saptanmıştır. Gibson ve Pope’un anket çalışmasında katılımcılara etik değerleri taşıyan 88 maddelik sorular 
sorulmuş ve bu soruları etik bulup bulmadıkları incelenmiştir. Bu çalışmanın Türkiye uyarlamasında, uzman 
görüşleri alınarak, Montana Üniversitesi’den etik kurul denetiminden geçirilmiştir ve madde analizi yapılarak 
38 maddesinin Türk-PDR derneğinin etik kodlarıyla uyumlu olduğu saptanmıştır. Madde analizleri Qualtrics 
programıyla Ki-Kare yöntemi uygulanarak ve SPSS programıyla analiz edilmiştir. Cronbach’s Alpha kat 
sayısı olarak 0.89 değeri bulunmuştur. Sonuçlar p< .05 ve etki değerleri Cramer’s V üzerinden hesaplanmıştır. 
Bulgular: Kadın katılımcıların ‘ödenmemiş büyük danışma faturaları’, ‘danışanların hepsine aynı ücretle 
danışma verilmesi’ ve ‘testlerin evde çözülmesi’ maddelerini etik ihlal olarak görme oranları erkeklere göre 
daha fazladır. Erkek katılımcılar ise ‘danışanlar ile partiye katılmak’, ‘danışanları ödemedikleri ücretler için 
mahkemeye vermek’, ‘danışanlara kart atmak’, ‘danışanların parti davetlerini kabul etmek’ ve ‘eski danışanlar 
ile iş ilişkisi kurmak’ maddelerini kadın katılımcılara göre daha fazla etik ihlal olarak görmektedirler. Ayrıca, 
kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre daha fazla ‘bilmiyorum’ seçeneğini seçtikleri görülmüştür. 
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Sonuç: Bu çalışmada erkek ve kadın katılımcıların etik değerlere bakış açıları incelenirken toplumsal kültürün 
etkilerinin çalışmanın sonucunu etkilediğini görmekteyiz. Şentürk’ün (2012) çalışmasındaki birçok sonucun, 
bu çalışmadaki sonuçlarla benzerlik gösterdiği görülmektedir. Kadın katılımcılara göre erkek katılımcıların 
danışanlarıyla ikinci bir ilişkiyi etik ihlal olarak algılaması en dikkat çekici sonuçlardan birisidir. İkinci olarak, 
danışma ücretleri konusunda her iki cinsiyetinde kafasının karışık olduğu bulunmuştur. Erkek katılımcılar 
mahkemeye gitmeyi, kadın katılımcılar ise faturaların ödenmemesini etik ihlal olarak görmektedir. Bu bulguya 
göre, erkeklerin parasal konularda, kadınlara oranla daha çok affedici oldukları söylenebilir. Son olarak ise alan 
yazında bulunan birçok çalışmaya benzer şekilde kadın katılımcıların ‘bilmiyorum’ seçeneğini oldukça fazla 
işaretlediklerini göz önünde bulundurduğumuzda, kadın katılımcıların kendi fikirlerini söylerken toplumsal 
norm bazında çekinme durumlarının daha fazla olduğu söylenebilir. Cinsiyet eşitliğinin psikolojik danışmanlık 
lisans programlarında daha etkin öğretilmesi profesyonel yaşamda etik değerler konusunda her iki cinsiyete de 
yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Gelecek çalışmalarda, bu araştırmanın daha kapsamlı bir şekilde nitel 
çalışmalarla desteklenmesi araştırmacılara önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Danışma, Etik, Eğitim, Öğrenci, Cinsiyet
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ID: 51 K: 79

Öz: Giriş: Günümüzün iş dünyasının karmaşık ve rekabetçi ortamında işletmeleri yönetmek, performanslarını 
ölçmek ve geliştirmek için değişik açılardan ölçümleyen araç ve göstergelere ihtiyaç vardır. Stratejik yönetimin 
önemli bir performans aracı olarak geliştirilen Balanced Scorecard (Kurum Karnesi) bu alanda önemli bir 
eksikliği gidermektedir. Özellikle eğitim örgütlerinde strateji kavramının ön plana çıkmasıyla, günümüzün 
yönetim anlayışının değişen paradigmasının odağına bu kavramın yerleştiği uygulamaların sistematik bir 
şekilde işlerlik kazanacağı öngörülmektedir. Bilgi çağının önemli bir hizmet sektörü olan eğitim örgütlerinde, 
okulların geleceğe taşınmasında performans ölçümü büyük önem arz etmektedir. Rekabet üstü yaklaşımın 
olduğu günümüzün okullarının, varlıklarını sürdürebilmeleri ve fark yaratabilmeleri için her türlü örgütsel 
faaliyetlerinde en mükemmel performansa ulaşmayı hedeflemeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, okullar için 
tüm organizasyonel süreçlerin ele alınarak sürekli iyileştirme ve toplam kalite yaklaşımları gibi sürdürülebilir 
mükemmel performans yaratmaya yönelik bakış açıları daha da önemli bir hale gelmektedir. Buradan 
örgütlerin temel gündeminin, rekabet üstü olabilmek ve üstün performans olduğu anlaşılmaktadır. Balanced 
Scorecard yaklaşımı, 1990lı yıllarda Kaplan ve Norton tarafından yeni bir sentez olarak geliştirilen performans 
ölçüm sistemi olup işletmelerin geçmiş performanslarına ait mali ölçülerle, gelecekteki performansları 
için önem taşıyan kriterlere ait ölçülerin bütünleştirilmesini dikkate alırken, hedef ve ölçüleri işletmenin 
vizyon ve stratejisini de göz ardı etmeden belirlemektedir. Böylelikle, işletmelerde finansal ölçümü, işletme 
yönetiminin ve ticari performansın önemli bir özeti olarak ele alırken, aynı zamanda mevcut müşteriler, 
işletme içi yöntemler, çalışanlar ve işletme performansını uzun dönemli finansal başarı ile ilişkilendiren daha 
genel ve entegre ölçü birimlerine de önem vermektedir. Finansal olmayan ölçütler için müşteri, iç süreçler 
ile öğrenme ve gelişme boyutları belirlenmiştir. Bu yaklaşımda, finansal ve finansal olmayan, ardıl ve öncül 
göstergeler ile içsel ve dışsal performans ölçme perspektifleri arasındaki denge ifade edilmektedir. Stratejik 
kararlar ile uygulamaları birleştirerek yöneticilere, uzun dönemli stratejik hedeflerin kısa dönemli eylemlere 
dönüştürülmesinde yol haritası sunan Balanced Scorecard uygulamasının, eğitim kurumlarında etkin olarak 
kullanılabilirliğinin yaygın hale gelmesiyle eğitim örgütlerinin performansı artacaktır. Amaç: Bu çalışmada, 
Balanced Scorecard yaklaşımının özel eğitim örgütlerinde uygulanabilirliği üzerine kavramsal bir araştırma 
yapılmış ve bu yaklaşımın okul performansına katkısı irdelenmiştir. Kapsam: Dünyada birçok işletmede 
özel olarak da eğitim kurumunda kullanılan Balanced Scorecard’ın Türkiye’deki özel okullar için stratejik 
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performans yönetim aracı olarak kullanılması için uyulması gereken ilkeler belirlenerek kavramsal boyutta 
ortaya konulmuştur. Bulgular: Alan yazın incelendiğinde, Balanced Scorecard uygulamasının, kullanıldığı 
işletmelerde, finansal ölçütlerin yanı sıra, gelecekteki finansal başarılarının temelini oluşturacak maddi 
olmayan varlıklara yatırım yapması ve bu varlıkları yönetmesi konusunda da önemli bir yönetim aracı olduğu 
vurgusu yapılmıştır. Sonuç: Küreselleşmenin ve bilgi toplumu olmanın etkisiyle, bilgiye ulaşmak kolaylaşmış 
ve bireyin çevresi genişlemiştir. Yaşanan ekonomik, sosyal ve politik değişimler eğitim sisteminin yeniden 
gözden geçirilmesini neredeyse zorunlu kılmıştır. Bu gelişmeler bilgi ve entelektüel sermayenin önemini 
arttırırken örgüt tasarımlarının verimlilik ve performans odağı, esnek ve öğrenen organizasyon anlayışına 
kaymıştır. Bu farklılıklar, stratejik yönetimi etkin yönetim bağlamında daha da önemli kılmıştır. Eğitimin temel 
taşı olan okulların globalleşen dünya ile bütünleşerek amaçlarına ulaşabilme derecesi ve bunun nasıl ölçüleceği 
ile ilgili okul performans değerlendirmeleri pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de odaklanılması gereken 
ortak konulardan biri olmuştur. Okul değerlendirme çalışmalarının, okulların hesap verebilirliğini sağlama 
ve okulun her alanda gelişmesini sağlamak için ortaya çıktığı ve günümüzde okulların nerede olduklarını 
görmek ve nereye gitmek istediklerini ortaya çıkarmak açısından oldukça önemli olduğunu söylemek 
mümkündür. Alan yazın incelendiğinde ortaya çıkan değerlendirme türlerinin her ne kadar farklı yaklaşımları 
olsa da asıl amacın eğitimde kaliteyi geliştirmek olduğu açıkça görülmektedir. Okulların kendilerini hangi 
kalite standartlarına göre geliştireceğini ve nasıl daha etkili olacağını irdeleyen okul geliştirme çalışmaları 
önemli bir konu haline gelmiştir. Herhangi bir eğitim kurumunda, verimlilik, etkililik ve yeterlikten söz 
edilebiliyorsa, o örgütün performans yönetimin oldukça başarılı olduğu ileri sürülebilir. Eski yönetim 
anlayışlarında, örgütün kalitesinin bireysel verimlerin birleştirilmesinin bir sonucu olduğu ifade edilmekteydi. 
Son gelişmeler, verimliliği, bireysel güçlerin bir toplamı değil, bir sentezi, etkileşimi olarak ele almaktadır. 
Eğitimde verimlilik, ekip çalışmasını, okulun amaçlarını gerçekleştirmesini ve sinerjisi yüksek olan bir örgütü 
ifade etmektedir. Performansı ölçülemeyen ve sonuçları değerlendirilemeyen modellerin yönetim süreçlerinde 
yer bulmasının mümkün olamayacağı, günümüz özel eğitim kurumlarının sahip olduğu maddi kaynaklardan 
ziyade görünmeyen gizil varlıklarının performansa katkısını ölçmek ve bu varlıkların nasıl yönetileceğine dair 
yöntemlerin uygulanması, okulların kalitesini ve etkililiğini arttırmada farklı bir perspektif sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Balanced Scorecard (Kurum Karnesi), Stratejik Planlama, Performans Yönetimi
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Öz: Giriş: Döneminin en önemli romancı ve düşünce adamlarından biri olan Peyami Safa (1899-1961), hemen 
her devride romanları üzerine düşünülen ve söz söylenen bir yazar olmuştur. Özellikle ilk dönem romanlarının 
şematik yapısından sıkça söz edilmiş ve bu romanlar çoğunlukla Fredric Jameson’ın kavramsallaştırmasıyla 
“ulusal alegori” düşüncesi etrafında değerlendirilmişlerdir. Doğulu değerler ile Batılı değerleri temsil eden 
iki erkek arasında bocalayan kadın karakter ve bu kişilerin aralarındaki gerilimli ilişkiler, Safa’nın ilk 
dönem romanlarının özeti olarak dolaşımda olmuştur. Bu bildirinin odağında yer alan Fatih-Harbiye ve Bir 
Tereddüdün Romanı kitaplarındaki kadın-erkek ilişkileri çoğunlukla bir medeniyet krizinin görünümleri 
olarak ele alınmış, romanlardaki bazı önemli detaylar görmezden gelinebilmiştir. Her iki romanın sonunda 
da Batıyı temsil eden değerler savuşturulmuş gibiyse de, aslında romanların bir tür bezginlik, boşvermişlik 
ve huzursuzlukla son bulduğu genelde dikkatlerden kaçmıştır. Peyami Safa söylendiği gibi dişil, irrasyonel, 
kozmopolit unsurları bünyesinden kovmayı arzular görünse de, tam da dişil, irrasyonel veya “vahşi ölçüde 
samimi” olanın alanındayken kısmen daha özgür bir bilinçle nitelikli edebiyat yapıyordur. Birbirine sıkı 
sıkıya bağlı olan bu unsurlar, yazarın “milli ideal” etrafında ördüğü kürsü konuşmaları tarafından gizlenmeye, 
baskılanmaya çalışılmış, ama kısmen de olsa yüzeye çıktıkları yerde, Peyami Safa’daki “büyük romancı” 
kendini gösterebilmiştir.  Amaç: Bu bildiride amaç, Safa’nın söz konusu iki romanını Jamesoncı anlamda 
alegorik birer metin olarak işaretlemenin gizlediği ya da yok saydığı meseleler üzerinde durmak, her iki romanda 
da nihayetinde kahraman tarafından tercih edilenin Doğu olduğu fikrini tartışmaya açmaktır. “Peyami Safa’nın 
izine Şinasi’den çok kendisinde rastladığımız Neriman, romanın sonunda samimi bir tercih yapabilmiş midir? 
İfade tarzındaki tereddütsüzlüğe ve kürsü adamı karizmasına rağmen, Bir Tereddüdün Romanı’nın kahramanı 
irrasyonel, kozmopolit, dişil ikizi “bünyeden” kararlılıkla atabilmiş midir?” sorularına yanıt aranacaktır. 
Kapsam: Yazının kapsamı Safa’nın Fatih-Harbiye (1931) ve Bir Tereddüdün Romanı (1933) kitaplarıdır. 
Bulgular: Fatih-Harbiye romanında alışkın olduğumuz alegorik okumayı bir an için bıraktığımızda, Türk 
modernleşme sürecinde kadının kolay etkilenirliği ve “fantezi hududu”ndan çıkamayışı üzerinden yürütülen 
“kadın sorunu” söyleminin romana hâkim olmaya çalıştığını görsek de, Neriman’ın acemilikle de olsa 
modernleşme meselesi üzerine kafa yorduğunu, fikir ürettiğini, üstelik bu fikirlerin Peyami Safa tarafından da 
kabul görebileceklerini fark ederiz. Ayrıca Batıyı yalnızca bir görüntü olarak algılayan kafası rahat kadınlardan 
değildir Neriman; endişelidir. Neriman’ın duygu ve düşüncelerini ifade etme arzusu, analiz etme, sorgulama ve 
şüphelenme iradesi, onu Şinasi’den daha güçlü ve cesur kılar. Romanın yan karakterlerinden Ferit Neriman’ın 
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“Ben medeni bir kız olmak istiyorum” sözüne, tartışmalı ve derin medeniyet fikrinin “Neriman’ın ağzında aldığı 
bu gülünç formüle” gülse de, asıl gülünmesi gereken Şinasi’nin “Küçük hanım asrileşmeye karar verdi” (93) 
formülüdür. Nitekim bu sözle de, Neriman’ın samimi ve açık değişim sancısı, onun her anlatma teşebbüsünü 
alaylarıyla ya da suskun mukavemetiyle sabote eden Şinasi’nin ağzında daha gülünç bir hal almıştır. Anlarız 
ki, Şinasi’yi öfkelendiren Neriman’ın daha medeni bir hayata özenmesi değil, bu hayatı onun yerine Macit’le 
istemesidir. Bir Tereddüdün Romanı’nın alegorik okumasında kozmopolitliği ve etkiye açıklığı temsilen orada 
olduğu düşünülen Vildan, romanı ayakta tutan, okuru heyecanlandıran tek unsurdur. Peyami Safa, Vildan’ı 
tipleştirmeye çalışsa da, ona olan ilgisi bunu hakkıyla yapmasını engeller. Vildan’ın mektuplarında ya da 
konuşmalarında çoğunlukla kadını sansürleme, onu bir kalıba sokma yoluna gitmez. Tersine, bu mecralarda 
Safa’nın bastırdığı, çıkmasını engellediği irrasyonel, dağınık ve yaratıcı tarafı, Vildan’ın iç çelişkilerini ve 
ruhsal debelenmelerini özgürce sergileyişiyle kendini ifade edecek bir alan bulur. Dolayısıyla Safa bilinç 
düzeyinde kendisini romanın erkek kahramanı haline getirmiş ama bu kendiliğin bir parçası da bilinçdışı 
düzeyde Vildan’ın şahsında romana girmiştir. Safa’yı ketleyen güç, kozmopolit, dekadan, irrasyonel, dişi 
ikiz değil, milli, rasyonel, erkek ikizdir. Tutunduğu milli ideal, yoldan saparsa kendisini bekleyen vicdan 
azabı ve atalarının kemiğini sızlatma kaygısı, içindeki Vildan’la okurların gözü önünde yüzleşmesine engel 
olur. Yazarın adeta kendini bulduğu anlar Vildan’lı anlarsa, bireyselliğini milli idealleri uğruna bastırmak 
zorunda oluşuna, rasyonel olma zorunluluğuna yönelik bilinçdışı bir tepki bağlamında yorumlanabilir Vildan. 
Yüzeyde, bu tepkinin bastırılması ve tekinsiz ikizden “derhal” kurtulunması gerekebilir; ama Safa Vildan’ı 
tümden yok etmemiş, onun kendi kararıyla çekip gitmesine müsaade etmiş, hatta romandaki yazar-kahramana 
onu aratmıştır. Romanın sonunda herhangi bir seçim ya da “tereddütten karara geçiş” söz konusu değildir. 
Sonuç: Her iki romanın analizinin sonucunda, Safa’nın kaçtığı şeyin sadece aşk ya da bireyselleşme değil, 
bir de bunlarla epey bağlantılı olan “samimiyet” olduğu görünür. Edebi söylemde bu “vahşi samimiyet”in 
alanı, modernist romandır. Peyami Safa, romanlarında yazar-kahramanın yapılması gerektiğini söylediği 
“vicdana sinen canavarları tanıma”, “içteki müthiş ihtimallere bakma” ve en önemlisi “bunları şuurun 
aynasında pervasızca seyretme ve başkalarına da gösterme” işini, kaçak güreştiği için tam anlamıyla yapamaz. 
Vahşet imkânlarını beşeri seciyesinin çelikten kafesleri içinde “fazlasıyla” ve “hedef şaşırtarak” hapsettiği 
için roman da tutuklaşarak biter. Bir Tereddüdün Romanı seçmenin beyhudeliğiyle, “anlama veya anlatma” 
imkânsızlığını ima ederek, yazarın beyninin gıcırdayan dişleri arasına bir “fikir sakızı” atmasıyla son bulur. 
Fatih Harbiye’nin sonunda ise Şinasi ve Neriman uykuda huzur bulurlar. Romanın kadın kahramanı bir seçim 
yapmıştır yapmasına, ama bu seçim, benliğinde doğru yolu bulduğuna dair bir etki yaratmaz. Fatih dâhil, “her 
şeyden nefret ederek” dönmüştür yuvaya. Safa, kurguda “samimiyetle” göster[e]mediği tereddüdü, söylemsel 
düzeyde her zikrettiğinde aşktan da, bireyselleşmeden de, “roman”dan da uzaklaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Peyami Safa, Fatih-Harbiye, Bir Tereddüdün Romanı, Ulusal Alegori, Bireyselleşme
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Öz: Giriş: Sosyal yaşamdaki her türlü değişimin yazında, anlatı türlerinde kendine bir yer bulduğu gerçektir. 
Bundan dolayı her devirdeki yazınsal ürünlerin, ne kadar bireysel olurlarsa olsunlar, bir yönelişi yansıtmaları 
ve kendi dönemlerine ışık tuttukları gerçeğini ortaya koymaktadır. Türk yazınsal türlerinde erkekler ve 
kadınlar çoğu zaman hep aynı toplumsal rollerle karşımıza çıkar. Bu çalışmada kadınların anlatı türlerinde 
ve sinemaya yansımalarındaki rollerinden sadece terzilik mesleğine değinilmektedir. Bilindiği gibi, Türk 
yazınında ve sinemaya yansımalarında kadın, çoğunlukla geçimini terzilik yaparak sağlamaktadır. Kadının ya 
kocası ölmüştür, ya kocası tarafından terk edilmiştir ya da boşanmıştır. Ancak kadının ev dışında çalışmasına 
pek taraftar olmayan kesim, evin geçimini sağlamak görevini erkeğe vermiş, kadının böyle bir sorumluluğu 
olmadığı için dışarıda çalışmasını gereksiz bulmuştur. Ve “yeri soframızda öküzden sonra gelen” kadınlarımıza 
dört duvar arasında alçakça bir sandalye üzerinde, boynundan sarkan mezurasıyla dikiş-nakış yapan bir terzi 
rolü biçilmiştir. Bu rol özel biçim olarak “ev içi”, ara mekan olarak da “dikiş makinesi” olarak ele alınmıştır. 
Kadının yaşam alanını oluşturan ev içindeki terzi rolü, aile bütünlüğünün korunarak devam etmesiyle dikkat 
çeker. Amaç: Kırsal kesimden kente göçün olduğu dönemlerde sinema filmi ve kimi kitaplarda kadına biçilen 
terzilik rolünün Türk kadının girişimci yönünün baskılanmasının incelenmesi. Kapsam: Yapılan çalışmanın 
evrenini Türkiyedeki yazınsal türler ve sinema filmlerinde kadın için oluşturulmuş meslek olan terzilik 
mesleği oluşturur. Örneklem olarak: Nazım Hikmet, Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim: Romanlar 3, Adam 
Yayınları, İstanbul, 1990; Halim Serarslan Hamdullah Suphi Tanrıöver, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
Yayınları, Ankara, 1995; Ferdi Merter, Silahlar ve Çiçekler [ve] Kınalı Yapıncak [ve] Oyunlar Oynandı, 
Damlacık Yayınları, 1968; Mehmet H. Doğan’ın Yüzyılın Türk Şiiri 1900-2000, YKY Yayınları, İstanbul, 
2002; Haldun Taner, Ayışığında “Çalışkur”, Yenilik Yayınları, İstanbul, 1954 Ümit Deniz, İstanbul Tehlikede: 
Murat Davman’ın En Son Macerası, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1970 ve bazı filmler (özellikle Fatma 
Girik’in filmleri) seçildi. Sınırlılıklar: Sinema ve anlatı türlerinin pek çoğunda Türk kadını için bir meslek 
seçilmiştir hepsini incelemek uzun zaman alacağından belli başlı yapıtları inceledik. Sadece terzilik mesleği 
olanlara baktık. Yöntem: Sinema ve anlatı türlerinde terzilik mesleğinin kadınla birlikte öne çıktığı kimi eserleri 
rastlantısal olarak inceledik. Bulgular: Gerek yazınsal kahramanlar gerekse bunların sinemaya yansıyan 
kişilikleri, yazarların ve senaristlerin elinde farklı kimliklere bürünmüştür. Bu olgu daha önce kültürümüzde 
belirlediğimiz değerleri hiçbir çaba harcamaksızın belirleyebilmemize yardımcı olmaktadır. Böylece inşa 
ettiğimiz dünya güçlenmektedir. 19. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar gelen zaman içerisinde kadın 
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işçilerin sayısında gözlenen artışın nedenleri arasında, sürekli yaşanan savaşlar dolayısıyla erkek işgücünde 
ortaya çıkan eksilmeler başta gelmektedir. İlerleyen savaş ortamı erkek nüfusun cepheye sevkini mecburi 
kılmıştır. Kentlerde ve kırsal alanlarda erkek işgücü bulunmaması sonucu Osmanlı kadını çalışma yaşamına 
başlamıştır. Fabrikalardan atölyelere, yol yapımından sokak temizliğine kadar birçok iş sahasında çalışan 
kadınlarımız her nedense kendilerini beyaz perdede hep “terzi” olarak görmüşledir. Terzilik rolüne sıkışıp 
kalan, ev dışında güç sahibi olmayan kadın iletişimini sağlayamaz durumdadır. Sonuç: Kadın tüm olumsuz 
koşullar sonunda kendi ifadesiyle de “terzilik yapar, yine geçinirim” diyerek tek mesleğe yönelmiştir. Ama 
hem yazınsal türlerde hem de sinemaya yansıyan tarafında kadın, el emeği göz nuru dökerek hatta çoğu 
zaman gözlerini bile kaybederek yaşamaya çalışmaktadır. Bu ev içi çalışma, toplumsal cinsiyetin, biyolojik 
cinsiyetten çok, kültürün öğrettiği ve kadına yüklediği terzilik rolünde ifade bulmuştur. Çalışmamız genel 
çizgileriyle değerlendirildiğinde Türkiye’nin dönem içerisindeki ekonomik ve toplumsal koşullarına denk 
gelen bu gelişmelerin yanı sıra, kadın emeğinin kendine özgü bir dinamizm taşıdığı da gözlemlenebilmektedir. 
Bu bağlamda, toplumun gereksinimleri değiştiği halde, eski biçimlerin tutuculuğu nedeniyle anlatı türlerinde 
ve sinemada kadına verilen “terzi” rolünün değişmediği dikkati çekmektedir. Kuşkusuz değişik boyutlara sahip 
olan bu husus ilk olarak iktisadi bir boyutta yer alırken diğer tarafta toplumsallığın baskısı altındadır. Sadece 
kadına ve kadın emeğine yönelik toplumsal değer yargıları nedeniyle eve bağımlı kalan kadınlar, bu destansı 
kahramanlıklarını yazınsal türlerde ve beyaz perdede ancak terzi olarak sürdürebilmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Yazınsal Türleri, Sinema, Yansıma, Türk Kadını, Girişimcilik
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DÜNYADA EKOLOJİK ANAYASALAR VE 1982 ANAYASASININ ÇEVRE  
KORUMACILIĞI YAKLAŞIMI

Nihan YANCI ÖZALP

Altınbaş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul / Türkiye

nihanyanci@gmail.com

ID: 07 K: 19

Öz: Giriş: Artık çevre korumacılığı ve çevresel haklar dünyada başlıca gündemi oluşturmaktadır. Çevresel 
haklar konusundaki gelişmeler yeni bir anayasacılık akımının da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yeni 
anayasacılık akımı ekolojik anayasacılık olarak adlandırılmaktadır. Ekolojik anayasacılığın temelinde doğanın 
haklarını tanımak yatar. En iyi ekolojik anayasa örneklerinden biri olan Bolivya Anayasasında Toprak Ana 
inancı yatmaktadır. Toprak Ana inancı ise Bolivya’nın yerli halkının kültüründe öteden beri sürmektedir. 
Aslında bu olgu anayasanın, olması gerektiği gibi halka ait ve halk tarafından yapılan anayasa görüşünü de 
desteklemektedir. 1980’li yılların ortalarından beri Latin Amerika ülkelerinde çok yoğun bir değişim süreci 
yaşanmaktadır. Latin Amerika Anayasalarındaki dönüşüm birbirinden farklı olmakla birlikte benzer ortak 
özellikler taşımaktadır. Çoğulculuğun kabulü ve yerli topluluklar için haklar tanınması bu anayasaların 
belirgin özelliklerinden bir tanesidir. Hatta bazı ekolojik anayasalarda yerli geleneklerine ait bazı kavramlar 
anayasallaştırılmaktadır. Toprak Ananın hakları da bunların en önemlilerindendir. Anayasal reformların bir 
diğer ortak özelliği, özgürlükleri bir hayli geniş tutması ve dayanışma haklarına da yer vermiş olmasıdır. 
Uluslararası insan hakları hukukuna açıklık da Latin Amerika Anayasalarının bir diğer ortak özelliğidir. 
Temel hak ve özgürlükler alanındaki cömertlik anayasada sadece lafzi olarak yeralmamakta temel hak ve 
özgürlükleri koruyucu ve geliştirici mekanizmalara da ayrıntılı bir biçimde yer verilmektedir. Demokrasi ve 
katılımı güçlendirme eğilimi de bu anayasalarda ortak özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle Bolivya ve 
Ekvador Anayasaları yeni katılım biçimlerini teşvik etmeleri ve yerli halklar tarafından geliştirilen topluluk 
demokrasisinin tanınmasını içermeleri bakımından önem taşıyorlar. Venezuella, Ekvador ve Bolivya’da 
göze çarpan bir diğer özellik ise ekolojik anayasacılığın örneklerini oluşturmalarıdır. Aslında buraya kadar 
Latin Amerika Anayasalarının ortak özellikleri konusunda söylenenler, aynı zamanda elverişli doğa koruma 
zeminin de yaratacak özelliklerdir. Ekolojik anayasacılık yaklaşımı, insanlar için çevresel haklar tanıyarak 
bunu güvence altına alan Avrupa anayasacılığından çok daha ileridir. Avrupa anayasacılığına baktığımızda, 
Avrupa anayasalarının hemen hemen hepsinde çevre korumacılığına ilişkin hükümler yeralmaktadır. Yeni bir 
anayasa yapan ya da anayasasında değişiklik yapan devletler, anayasalarına çevresel haklara ilişkin hüküm 
koymayı ihmal etmiyorlar. Ancak bu anayasaların en büyük eksiklikleri, insan için çevre korumacılığı 
anlayışından yola çıkıyor olmalarıdır. Bütün modern anayasalar insan merkezcidir, ekolojik anayasalar 
ise doğa merkezcidir. Artık günümüzde özellikle Latin Amerika ülkelerinde başlayan yaklaşımla, insan 
merkezci anlayış terk edilerek, doğa merkezci anlayış önem kazanmaya başlamıştır. Doğayı merkeze koyan 
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anayasacılık anlayışında da özellikle, batılı büyük şirketlerce doğanın tahrip edilerek insanların yaşam 
alanlarının yok edilmeye başlandığı Bolivya ve Ekvador başı çekmektedir. Bolivya ve Ekvador Anayasaları 
ekolojik çeşitliliği de çok kültürlülüğün korunmasıyla aynı nitelikte görmektedir.  Ekolojik anayasalar ülke 
kavramına tamamen farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaktadırlar. Ekolojik anayasalar ülkeyi bütün halkın 
ortak malvarlığı olarak ilan ederler ve bu anayasalarda niceliksel olduğu kadar, hatta ondan daha da önemli, 
ülke topraklarının niteliksel bütünlüğünün korunması büyük önem taşımaktadır. Ülke sınırları içerisindeki 
doğal kaynakların korunması da egemenliğin korunmasının bir parçası olarak algılanmaktadır.  Ekolojik 
anayasaların karşı karşıya kaldıkları en büyük problem doğayı hak sahibi kılma konusundaki yaklaşımlarının 
insan hakları teorisyenlerince reddedilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ekolojik anayasalar bütün 
çevresel hakları ayrıntılı bir biçimde düzenlemenin ve doğanın haklarını da tanıyıp düzenlemenin yanısıra bu 
hakları uygulamada hayata geçirmeye elverişli katılım ve başvuru mekanizmalarını da ayrıntılı bir biçimde 
düzenlemektedirler. Halk davası bunlardan bir tanesidir. Halk davası yoluyla bireylere, çevresel hakları 
savunmak için doğanın hakları adına dava açabilme yetkisi sunulmaktadır. Anayasal koruma davası ve 
anayasaya aykırılık davası da doğa haklarının harekete geçirilebilmesinin yargısal yollarıdır. Bolivya Anayasası 
ayrıca çevre konusunda uzmanlaşmış bir Tarım ve Çevre Mahkemesi de oluşturmuştur.  1982 Anayasası da 
çevre korumacılığına ilişkin birtakım hükümler içermektedir. 1982 Anayasasında hem sağlıklı bir çevrede 
yaşama hakkı düzenlenmekte, aynı zamanda devlete ve bireylere çevre koruma ödevi yüklenmektedir. Ancak 
1982 Anayasasındaki çevre ile ilgili hükümler uygulamada çevreyi koruma konusunda yetersiz kalmaktadır. 
Çünkü ülkemizde özellikle çevre hakkının öncü hakları olarak bilinen bilgilenme, katılım ve başvuru hakları 
konusundaki yetersizlikler çevre hakkının uygulamada etkin bir şekilde kullanılabilmesini engellemektedir. 
Çevre hakkının 1982 Anayasasında bulunduğu yer ve 1982 Anayasasının genel felsefesi ve özellikleri de bu 
hakkı etkisiz konuma getirmektedir. Amaç: Bildirinin amacı dünyada çevre korumacılığı konusuna verilen 
önemi anayasal düzenlemeler çerçevesinde ortaya koymaktır. Kapsam: Dünyadaki ekolojik anayasa örnekleri, 
özellikle Bolivya Anayasası incelenecek, ayrıca ülkemizdeki anayasal koruma ilkeleri ortaya konulacaktır. 
Yöntem: Çalışmada yabancı ülke anayasaları ile 1982 Anayasasının karşılaştırılması yöntemi uygulanmıştır. 
Araştırmanın Problemi: Çalışmada yabancı ülke anayasaları ile 1982 Anayasasının karşılaştırılması yöntemi 
uygulanmıştır. Araştırmanın Kısıtları: Araştırmada sadece anayasal normlar incelenmiş olup, Latin Amerika 
ülkelerinin uygulamaları araştırma dışında bırakılmıştır. Bulgular: Çevre hakkını hayata geçirebilmek için 
anayasalarda ve yasal metinlerde sadece çevre hakkının ve çevre koruma ödevinin tanınması yeterli değildir. 
Çevre hakkını uygulamaya geçirecek araçların da güvencelenmesi zorunludur. Sonuç: Ekolojik anayasalar 
bugüne kadar geçerli olan temel hak ve özgürlük anlayışını büyük ölçüde dönüşüme uğratmaktadır. Ekolojik 
anayasalarda insanlar gibi doğa da hak sahibidir ve doğanın haklarını insanlar birtakım hukuksal araçlarla 
savunacaktır. Türkiye’de ise çevresel haklar diğer haklar gibi birey eksenli olarak tanımlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Anayasacılık, Çevre Hakkı, Katılımcı Demokrasi
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BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU’NUN ULUSAL TEMELLİ SANAT ANLAYIŞININ TEKSTİL 
BASKICILIĞINA ETKİSİ: KALAMIŞ YAZMALARI

Tülay GÜMÜŞER
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tulaygumuser@gmail.com

ID: 05 K: 20

(POSTER SUNUM)

Öz: Giriş: Toplumları birbirinden ayıran kültürel özelliklerin özünü halk kültürü oluşturur. Bir ulusun kültürel 
karakterinin oluşmasında önemli paya sahip olan halk kültürü içerisinde tekstil sanatları önemli bir yer tutar. Bu 
araştırmada ele aldığımız geleneksel tekstil sanatlarımızdan yazmalar, Anadolu’da birçok medeniyetin kültürel 
senteziyle şekillenen ve bir çok anlam ifade eden özgün süsleme özellikleriyle maddi kültürümüzün önemli 
yapıtaşlarından sayılır. Yıllarca Anadolu halkının zevklerini, inanışlarını, duygularını, gelenek ve göreneklerini 
yansıttıkları yazmalarımız, sanayileşmenin etkisiyle diğer geleneksel üretim biçimlerinde olduğu gibi zamanla 
önemini yitirmiş; yerini seri üretimle ucuz, kalitesiz ve birbirine benzer ürünlere bırakmıştır. Bu değişim ve 
dönüşüm, ne yazık ki eski kadim bilgilerin yok olmasına neden olmakta; gelecek kuşaklara aktarılmasında 
büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde halk sanatlarına olan ilgisizliğin devam etmesi, 
bu problemi daha karmaşık hale getirmekte; geleneksel sanatların değerini anlamada geç kalınmaktadır. 
Oysaki, erken Cumhuriyet döneminde Anadolu kültürümüzün zenginliğini fark eden sanatçılarımız 
eserlerinde folklorik unsurları sıklıkla işlemişler; özgün ve evrensel olabilmenin ilk koşulu olarak kendi öz 
değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini savunmuşlardır. Bu sanatçılarımız arasında folklorik öğeleri kendi 
plastik diliyle birleştirerek denemeler yapan Bedri Rahmi Eyüboğlu (d.1911-ö.1975), modern Batı sanatının 
estetik ve biçim anlayışını geleneksel Anadolu motifleriyle harmanlayarak yazmalara yansıtmıştır. 21. yüzyıl 
Türkiye’sinde, geleneksel olarak tanımlanan çalışmaların, sanat mı zanaat mı olduğu tartışmaları sürerken, 
en çok tartışılan sorunlardan biri de özgünlüğün yerini taklide bırakması konusudur. Giderek kalitesizleşen 
ve sanatsal değerini kaybetmeye başlayan yazmaların tüm olumsuz sonuçlarına karşı önlem almak için bir 
takım yöntemler geliştirilmektedir. Geliştirilen alternatif yöntemlerden geleneksel olanı güncele taşımak 
ilk sırada gelmektedir. Ancak bu yöntemde yeterli olmamakta, taklit sorununa çözüm getirmemektedir. Bu 
sorunlar, gerek pratik gerekse teorik anlamda bireysel, kolektif ve akademik çözümlere ihtiyaç duymaktadır. 
Özellikle yazma baskıcılığı konusunda çok az sayıda tez ve akademik yayın yapılmış olması, ülkemizin 
değişik bölgelerinde bu mesleği icra edenlerin üretimlerinin belgelenmemesi alana katkıda önemli bir eksiklik 
olarak görülmektedir. Amaç: Bu bildiride, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun yazma baskıları örnek model alınarak, 
günümüzde yazma baskıcılığını sürdüren zanaatkar/sanatçıların desteklenmesi, yazmacılığın yeniden değer 
bulması ve bu sanatın yok olmasına karşı farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Sınırlıklar: Sanatçının çok 
sayıda yazma baskı örneklerinin tümüne yer vermek mümkün olmadığından, çalışma on adet görsel örnekle 
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sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada literatür taraması yapılarak yazmacılığa genel olarak değinilmiş, 
Eyüboğlu’nun yazma baskıcılığında izlediği sanatsal üslup görsel örneklerle desteklenerek elde edilen veriler 
üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Bulgular: Çağdaş Türk sanatına ulusal kimlik kazandıran, sadece 
yaşadığı dönemde değil, günümüzde de ismi gündemde olan Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun resimlerinde ve 
şiirlerinde sergilediği tutum, seçtiği imgeler, özgün yorumlama biçimi ve konuyu ele alışındaki sürekliliğin 
izleri Kalamış Yazmalarında gözlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Eski biçim verileriyle sanat ve tasarımın 
daimi bir ilişkide olabilmesi için, taklitten ve eskiyi yeniden yorumlamaktan kaçınmak ve Eyüboğlu’nun 
sanatsal anlayışı gibi anonim unsurların özüne inerek yenilikçi imgeler yaratma gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Özellikle yazmacılık gibi geri planda kalmış, hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış bu kültürel 
mirasımızın yaşatılması için -başka sanatçılar ya da zanaatkarların tespit edilerek- örnek modeller üzerine 
akademik çalışmalar yapılması, konunun güncellenmesi ve eğitim programları içinde yer almasının faydalı 
olacağı düşünülmektedir. Çözüm odaklı çizilecek her yol haritasının halk kültürümüzün gelecek nesillere 
aktarılmasına katkı sağlayabileceği, yerel ve özgün tema arayışlarına yönelteceği öngörülmekte; konuyla 
ilgili araştırmaların genelden özele odaklanarak detaylı incelenmesi, sayılarının artması ve görsel örneklerle 
desteklenerek arşivlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bedri Rahmi Eyüboğlu, Kalamış Yazmaları, Kültürel Miras, Tekstil Baskıcılığı, Yazmacılık 
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Öz: Türkiye’nin 2000 sonrası Balkanlar havzasında işbirliği ve riskli alanları olan bir dış politika izlemesi 
söz konusudur. Bunun temel nedeni ise dış politikada karar verme yöntemleri konusunda sosyo ekonomik 
verileri temel almaması ve kullandığı dil önemli hale gelmektedir. Bu nedenle çalışmada Türkiye’nin 2000 
sonrası Balkanlar politikası karşılaştırmalı olarak dört ülke üzerinden ( Bosna Hersek, Hırvatistan, Yunanistan 
ve Sırbistan ) üzerinden ele alınmalıdır. Giriş:. Balkanlar, etnik- dinsel- kültürel- tarihi- ekonomik ve coğrafi 
olarak Türkiye Cumhuriyeti ile her anlamda ilişkisi olmuş bir bölgedir. 1990 sonrası bölgenin istikrar ve 
dönüşümünde aktif rol oynayan Türkiye siyasi tarihinin her döneminde yoğunluğu farklı olsa da bölgeye 
yönelik politikalar takip etmiştir. Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra Balkanlar’da yaşanan gelişmeler 
karşısında aktif politikaları dinamik ve stratejik olarak daha ön plana çıkmıştır. 2000 yılından sonra Türkiye’nin 
Balkanlar politikası Bosna Hersek, Hırvatistan gibi ülkelerde dengelerin nispeten oturması ile tam anlamı 
ile istikrara kavuşmuştur. Bu aynı zamanda bölgede iş birliği alanlarının artmasına neden olmuştur. Bölgede 
eskiye nazaran az da olsa devam eden sorunlarda ise yapıcı ve barışçıl tutumunu korumaya yönelik bir politika 
izlemiştir. Ancak bölgenin günümüzde de çatışma potansiyeli içeren yapısı ve özelde Türkiye’nin hem dış 
politika önceliklerinin değişmesi hem de Sırbistan- Yunanistan gibi ülkelerle tarihsel ve siyasal- sosyal temelde 
şekillenen ilişkisi riskler de barındırmaktadır. Dolayısı ile Türkiye’nin 2000’ler sonrası Balkanlarda hem 
istikrar hem de riskler barındıran bir durumu vardır.  Amaç:  Bildirinin amacı Türkiye’nin dış politikasında her 
dönem önemini korusa bile özellikle 2000 sonrası da Balkanların istikrar ve iş birliği havzası olduğunu ortaya 
koymaktır.  Kapsam:  Çalışmada Türkiye’nin 2000 sonrası Balkanlar politikası genel olarak olumlu ve istisna 
olarak edilgen ve riskli yönleri ile ele alınarak incelenecektir. Bu amaçla Bosna Hersek- Hırvatistan- Sırbistan 
ve Yunanistan özelinde bu ülkelerin Türkiye ile ilişkileri değerlendirilecektir. Kapsam olarak iş birliği havzası 
olarak Bosna Hersek ve Hırvatistan, çatışma ve istikrarsızlık havzası olarak Yunanistan ve Sırbistan örneklemleri 
üzerinden analiz yapılacaktır.  Problem: Çalışmada temel olarak 2000 sonrası Balkanlar havzasının Türkiye 
için işbirliği ve çatışma alanlarını dış politikada karar verme yöntemi üzerinden ele almak ve geleceğe dair 
önerilerde bulunmak.  Sınırlıklar: Çalışmada zaman olarak Türkiye’nin 2000 sonrası Balkan politikaları ele 
alınacaktır. Türkiye’nin 2000 sonrası Balkanlar politikası bütün bölgeyi değil seçilmiş dört örneği ( Bosna 
Hersek- Hırvatistan- Yunanistan- Sırbistan ) karşılaştırarak ele alınacaktır.  Yöntem:  Dış politikayı etkileyen 
öğeleri James N. Rosenau söz konusu değişkenleri kişi, rol, devlet, toplumsal ve sistemik olmak üzere 5 grupta 
toplamıştır.  Kişi değişkeni karar alıcıların belirleyiciliğine, rol değişkeni karar alıcıların bulundukları konuma 
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uygun davranma eğilimlerine, devlet değişkeni devlet yapısının karar alıcıları ne derece sınırlandırdığına, 
sosyal değişken bir toplumun sahip olduğu değerlerin, ulusal bütünlük düzeyinin ve sanayileşme derecesinin 
o devletin dış ilişkilerinin etkisine işaret etmektedir. Bu değişkeni sosyo-ekonomik değişken olarak tanımlayıp 
zenginleştirmek daha yerinde olacaktır. Son olarak da sistemik değişken bir devletin dış dünyadan gelen 
coğrafi ve ideolojik etkilere ne kadar açık olduğuna işaret eder. Çalışmada Rosenau’nun dış politikada karar 
verme sürecinde rol oynadığını belirttiği değişkenler üzerinden analiz yapılacaktır. Çalışmada karşılaştırmalı 
yöntemle işbirliği ve riskli alanlar ele alınacak, betimsel ve analitik yorumlama yapılacak ve birincil- ikincil 
kaynaklara dayanılarak yazılacaktır. Bulgular: Türkiye’nin 2000 sonrası dış politikasında Balkanlar havzası 
önemini korumaya devam etmiştir. Bu havza 2000 sonrası Türkiye’deki karar verme mekanizmalarından 
özellikler kişi değişkeni ve sosyo ekonomik değişken üzerinden ilişki kurulan bir alan olmuştur. Bu değişken 
nedenlere bağlı olarak Türkiye’nin 2000 sonrası Bosna Hersek ve Hırvatistan ile ilişkiler işbirliği ekseninde 
devam ederken, Sırbistan ve Yunanistan ile ilişkiler riskli alanlar olarak kalmaya devam etmiştir. Bölgenin 
bütünsel olarak Türkiye’nin dış politikasında istikrar ve işbirliği havzası olması için Rosenau’nun dış 
politikada karar verme mekanizmalarından sosyo ekonomik değişkene öncelik vermesi yönünde planlama 
yapması gerekmektedir. Sonuç:  Çalışmada Türkiye’nin Balkanlar’da başarılı politikalar takip etmesi için 
iş birliği alanlarını devam ettirmesi ve bölgeye yönelik politikalarını sosyo ekonomik merkezli olarak daha 
da aktifleştirmesi, riskli alanlarda ise çatışmacı dil ve üsluptan kaçınarak, olaylara karşı yapıcı davranması 
gerektiği sonucuna varılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Balkanlar, İş birliği, Riskler
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Öz: Giriş: Çeşitli nedenlerle bireyin bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve toplumsal işlevlerindeki 
yetersizlikler sonucu bireyden beklenen rollerin kısıtlanması, günlük gereksinimlerini karşılamada, toplumsal 
yapıya uyum sağlamada zorluk çekme hâli olarak tanımlanan engellik olgusu, tüm toplumlar için gündemde 
olan toplumsal bir konudur. Toplumlar için her bireyin özel ve önemli olması gerçeğinden hareket edilirse 
engelli bireylere yönelik yapılan her çalışmanın da kendi önemini içinde barındırdığı dile getirilmelidir. Bu 
sebeple zihinsel engellilere yönelik daha yaşanabilir bir toplumsal yapı için oluşturulacak sosyal politikalar 
bağlamında, yapılan bu çalışmanın yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bir olguya karşı bakış açısının 
belirlenmesi “Ne yapılmalıdır?/Ne yapılabilir?” sorularına cevap oluşturması nedeniyle önemlidir. Bu sebeple 
engellilere eğitim veren özel eğitim öğretmenlerinin genelde engelliliğe özelde ise zihinsel engelliliğe yönelik 
bakış açısını belirlemek konuya farklı perspektifler sağlayacağı düşüncesinden hareketle önemli görülmektedir. 
Amaç: Bu araştırma özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel engelliliğe yönelik bakış açısını belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Araştırmanın evrenini zihinsel engellilere eğitim veren özel eğitim öğretmenleri 
oluşturmaktadır. Örneklemini ise Sakarya Şehit Ali Borinli İlköğretim Okulu ve İş Okulu’ nda çalışan, rastgele 
yöntemle seçilen 10 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Sınırlılıklar: Araştırma Sakarya Şehit Ali Borinli 
İlköğretim Okulu ve İş Okulu’ nda görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin görüşleriyle sınırlıdır. Yöntem: 
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Katılımcılara 11 açık 
uçlu soru yöneltilmiş, veriler katılımcıların bilgisi dahilinde kayda alınmış ve katılımcıların söylemlerinden 
doğrudan alıntılar yapılarak zihinsel engelliliğe bakış açıları betimsel olarak değerlendirilmiştir. Bu 
araştırma için Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nden (Sayı:B.08.4.MEM.054.29.00-160.02.11.02/8278 
Tarih:19.04.2011) kurum izni alınmıştır. Bulgular: Araştırmada derinlemesine mülakat ile zihinsel engelliliğe 
yönelik bakış açısı değerlendirilen eğitimcilerin % 50’si (5) 25-29, % 20’si (2) 30-34, % 10’u (1) 35-39 yaş 
aralığında iken, % 20’si (2) ise 40 yaş ve üzeridir. Eğitimcilerin mesleklerini icra etme yılları sorulduğunda % 
20’si (2) 1-4, % 50’si (5) 5-9, % 30’u (3) ise 10-14 yıl arasında olduğunu dile getirmiştir. Araştırma verilerine 
göre eğitimcilerin zihinsel engelliliği tanımlarken “farklılık” kavramına yoğunlaştığı görülmüştür. Engellileri 
“farklı özellikte olan bireyler” ve “farklı gelişen bireyler” olarak tanımlayan eğitimciler farklılığa yönelik 
farkındalığın artması gerekliliğine dikkat çekmiştir. Özel eğitim öğretmenlerinin dikkat çektiği bir diğer 
konu ise engelli çocuğa sahip ailelerin psikolojik olarak yıprandığı gerçeğidir. Eğitimciler ailenin engelli 
çocuğu kabul aşamasına gelene kadar şok, inkâr, üzüntü, suçluluk, kızgınlık gibi birçok duyguyu yaşadığını 
belirtmiştir. Ayrıca kardeşlerin kabullenme konusunda sıkıntı yaşadığı ve engelli bireyin bakımına fazla 
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zaman ayrıldığından kardeşler arasında kıskançlığın da yaşanabildiği dile getirilmiştir. Ailelerin çocukların 
engelinden dolayı sosyal ortamlara girmeyi fazla tercih etmedikleri belirtilmiştir. Bu konuda toplumun 
duyarsız ve biliçsiz olduğu meselesi ön plana çıkarılmıştır. Özel eğitim öğretmenlerine zihinsel engelli bir 
çocuğu eğitmenin yaşattığı duygular da sorulmuştur. Alınan yanıt genel çerçevede “manevi tatmin” şeklinde 
dile getirilmiştir. Engelli bireylerde gelişim ve değişim sürecinin yavaş olması gerçeği ve sabır gerektirdiği 
konusu ise “iğne ile kuyu kazmak” deyimiyle ifade edilmiştir. Bu durumun bazen eğitimcilerde tükenmişlik 
duygusu da yaşattığı ifade edilenler arasındadır. Ancak gelişim süreci akranlarına göre daha yavaş olsa bile 
özel eğitim sayesinde gelişmenin ve ilerlemenin mutlaka yaşandığı belirtilmiştir. Bu nedenle özel eğitim 
öğretmenleri engellilerin “erken yaşta” eğitime başlamasıyla akademik, sosyal ve özbakım becerileri yönünden 
hızlı yol katedeceğini belirtmiştir. Engelli bireyin yapamadığı bir eylem karşısında eğitimciler duygusallıktan 
kaçındıklarını ifade etmiştir. Bireyin bir faaliyeti gerçekleştirememesi durumunda hemen yardım edilmemesi 
gerektiğini dile getiren eğitimciler, cesaretlendirerek kendisinin yapmasını sağlamanın gelişimleri açısından 
daha etkili olacağını vurgulamıştır. Başardığında takdir etmek “Aferin”, “Bak ne güzel yaptın” gibi olumlu 
pekiştireçlerle destek vermenin başarı üzerindeki etkisine değinilmiştir. Özel eğitimciler birincil amaçlarının, 
engelli bireylerin büyük ölçüde kimseye bağlı ya da muhtaç olmadan yaşam sürmesini sağlamak olduğunu 
dile getirerek, bağımsız yaşam becerileri kazandırmanın önemine dikkat çekmiştir. Ayrıca engellilerin aile 
kurumuna oranla, eğitim kurumlarında daha fazla sosyalleştiği dile getirilenler arasındadır. Toplumun engelli 
bireye acıma hissiyle yaklaştığını belirten özel eğitimciler, zihinsel engelliye yönelik bakış ve davranışlardan 
hem engellinin, hem de ailesinin çok yönlü etkilendiğini belirtmiştir. Sonuç:  Araştırma kapsamında elde 
edilen sonuçlara değinmek gerekirse; özel eğitim yöntemleriyle engellerin aşılacağına inanan eğitimcilerin 
engellilerin geleceği konusunda umutlu ve iyimser olduğu görülmüştür. Aşırı koruyucu ve kontrolcü tutumun 
engelli bireyin gelişimine değil gerilemesine neden olduğu dile getirilmiştir. Eğitimcilerin engelli bireylere 
bağımsız yaşam becerisi kazandırılması gerçeğinden hareket ederek duygusallıktan uzak durduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Birincil sosyalleşme yeri aile kurumu olmasına rağmen zihinsel engelli bireylerin özel eğitim 
kurumlarında daha fazla sosyalleştikleri belirlenmiştir. O halde özel eğitim sürecinin engelli bireyler için 
önemi yadsınmamalıdır. Toplumsal yapı içinde birçok engelle karşılaşan zihinsel engelli bireyler için en büyük 
engelin ise önce aile sonra toplum endeksli olduğu görülmüştür. O halde engellilik olgusunda “aile eğitimi” 
ihmal edilmemesi gereken özel bir konu olarak görülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Zihinsel Engellilik, Farklı Gelişen Bireyler, Özel Eğitim
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Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, “Sosyal Bilimler Enstitüsü” nde yapılmış Zehra SEVİM’ in 
“Aileler ve Özel Eğitimcilerin Zihinsel Özürlülüğe Bakışı (Sakarya Şehit Ali Borinli İlköğretim Okulu ve İş 
Okulu Örneği)” Konu Başlıklı Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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Abstract: Introduction:  Many countries face with the problems of high youth unemployment rate as Turkey 
having been increasing young unemployment due to not having enough new positions and lack of language and 
technical skills.  Iran is known with its more closed country view and many young people prefer to emigrate 
if they get a chance. Lithuania, Poland and Estonia have older populations and many young people emigrate 
other developed countries in EU or USA. Spain is known with its high young unemployment rate and Portugal 
have decreased unemployment rate while young unemployment rate is high. Purpose:  In nowadays global 
world, it is very easy to travel, work and study despite any boarders. Therefore, it raises various challenges 
for institutions of higher education and organizations, such as how to motivate ad develop students to become 
good employees. Scope:  This study provides insides how students evaluate their skills, and them developing 
factors, motivation and environment factors influencing their future work in Lithuania, Poland, Spain, Turkey, 
Iran, Portugal and Estonia. 1355 students from 7 countries (Lithuania-322, Estonia-34, Poland-208, Spain-127, 
Portuga-35, Turkey-436, Iran-193 respondents) studying business, management or administration participated 
in the study. Limitations:  This study has its limitations as well. As the most important factors unequal samples 
of country groups and convenient sample selection. Moreover, geographical distribution of samples inside 
countries was not used. In majority cases students from one university participated in this study. In addition, 
not equal samples of males and females took part in the poll. Moreover, students of different study year 
participated in this survey.    Methodology: Regression, correlation, ANOVA and comparing means statistical 
methods are used to analyze data. Results: It is found from regression analysis that skills and especially 
training methods influence students’ motivation to do work better, despite received salary. when evaluating 
environmental factors, especially family’s/parent’s importance, in hierarchical countries, such as Turkey, Iran, 
Portugal, Spain in comparison of Lithuania, it is bigger. Students from Spain ranked economic situation of the 
country as the most influencing factor.  Iranians are more concerned about environmental factors in comparison 
with Lithuania and Portugal.  Speaking about level of students’ skills, it should be mentioned that evaluations 
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are quite low. Lithuanians ranked their tolerance to criticism better in comparison with other countries and this 
score was the highest for skills evaluation among Lithuanians. It could be connected with its high presentation 
of feminine dimension in this country. However, majority of respondents agreed that their responsibility sense 
is developed the best. It could be connected with responsibility sense developed in collectivist countries, such 
as Turkey, Iran and Portugal. However, Poland is individualist country, but its score for responsibility sense 
was the highest also.  Conclusion: If all countries are grouped into 3 groups, Lithuania, Turkey, Iran and 
Poland fit to one group, Portugal and Estonia to other and Spain in to third group. Finalizing, we could state 
that received results gave some insights in students’ motivation, skills development and intercultural contexts 
and could be useful for professors and employers to understand their labor force better and to find better means 
for its development.  

Key Words: Development, Environment, Intercultural Differences, Motivation, Skills, Students
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Öz: Giriş: Okul öncesi eğitim kurumları, 36-72 aylık çocukların eğitimini amaçlayan kurumlardır. Gelişimin 
en hızlı ve çok yönlü olduğu bu yaş döneminde çocuklara verilecek karakter eğitimi onların ileriki yaşlarında 
sergileyecekleri tutum ve davranışlarını da etkileyecektir. Karakter eğitimi, eğitimin doğal bir parçasıdır ve 
çocukların yaşlarına uygun sorumlulukları taşıyabilecekleri makul seçimler yapabilmelerine imkân sağlayan 
bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesini hedefler. Bu noktada okul öncesi eğitim kurumlarının karakter 
eğitimi ile ilgili yetkinlik düzeyleri önem arz etmektedir. Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi 
eğitim kurumlarının karakter eğitimi yetkinliklerinin yönetici ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesidir. 
Bu temel amaç çerçevesinde okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin 
okul öncesi eğitim kurumlarının karakter eğitimi yetkinliğine yönelik görüşlerinin görev türüne, okul türüne, 
cinsiyete, yaşa, mesleki kıdeme ve karakter eğitimine yönelik herhangi bir eğitim alıp almama durumuna göre 
anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Kapsam:  Bu araştırmanın evrenini, 2016-2017 
eğitim-öğretim yılında İstanbul, Gaziantep ve Denizli illerinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında görev 
yapmakta olan okul öncesi öğretmenleri ve yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 2016-
2017 eğitim öğretim yılında İstanbul, Gaziantep ve Denizli illerinden tesadüfi örnekleme metodu ile seçilmiş 
88 okul öncesi eğitim kurumunda görev yapmakta olan gönüllü 500 okul öncesi öğretmeni ve 75 yöneticiden 
oluşmaktadır. Sınırlıklar: Araştırma, yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden sadece 3 ilde (İstanbul, 
Denizli, Gaziantep) yer alan 88 okul öncesi eğitim kurumunda görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticilerle 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Tarama modelindeki bu araştırmada Yönetici Bilgi Formu, Öğretmen Bilgi Formu 
ve Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliği Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen Yönetici 
ve Öğretmen Bilgi Formu’nda yönetici ve öğretmenlerin; çalıştığı okul türü, cinsiyeti, yaşı, mesleki kıdemi, 
karakter eğitimine yönelik bir eğitim alıp almama durumuna ilişkin bilgilerin elde edilebileceği kapalı uçlu 
sorular yer almaktadır. Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliği Ölçeği, Acat ve Aslan tarafından 2011 yılında 
geliştirilmiştir ve geçerlik güvenilirlik çalışması yine Acat ve Aslan tarafından yapılmıştır. Ölçek 7’li likert tipi 
toplam 33 maddelik bir ölçektir. Ölçekte yönetici ve öğretmenlerin karakter eğitimi yetkinliğini belirlemeye 
yönelik; Planlama ve Uygulama, Etkileşim, Psikososyal Ortam, Paydaşların Katılımı, Değerlendirme olmak 
üzere beş alt boyut yer almaktadır. Ölçeğin iç tutarlık kat sayıları planlama ve uygulama için .917, etkileşim 
için .874, psikososyal ortam için .860, paydaşların katılımı için .885, değerlendirme için .897’dir. Ölçeğin 
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iç tutarlık katsayısı Cronbach Alpha değerleri alt boyutlarda .860 ile .917 arasında iken ölçeğin geneli için 
.959’dir. Verilerin analizinde SPSS 20. programı kullanılmıştır. Verileri analiz ederken Bağımsız Grup t 
Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Tamhane’s T2 Testi uygulanmıştır. Bulgular: Okul öncesi 
eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin okulların karakter eğitimi yetkinliğine 
ilişkin görüşleri cinsiyete, yaşa ve karakter eğitimine yönelik herhangi bit eğitim alıp almama durumuna göre 
farklılaşmamaktadır. Okul öncesi öğretmenleri ve yöneticilerinin okul öncesi eğitim kurumlarının karakter 
eğitimi yetkinliğine ilişkin görüşleri görev türüne göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Buna göre okul 
öncesi eğitim kurumları yöneticilerinin planlama ve uygulama, etkileşim, psikososyal ortam, paydaşların 
katılımı ve değerlendirme açısından okulların karakter eğitimi yetkinliğine ilişkin görüşleri okul öncesi 
öğretmenlerinin görüşlerine göre daha olumludur. Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 
yönetici ve öğretmenlerin planlama ve uygulama, etkileşim, psikososyal ortam açısından okulların karakter 
eğitimi yetkinliğine ilişkin görüşleri okul türüne göre farklılaşmazken paydaşların katılımı ve değerlendirme 
açısından okulların karakter eğitimi yetkinliğine ilişkin görüşleri okul türüne göre farklılaşmaktadır. Buna göre; 
özel anaokulunda çalışan yönetici ve öğretmenlerin paydaşların katılımı ve değerlendirme açısından okulların 
karakter eğitimine yönelik görüşleri devlet anaokulunda çalışan yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre 
daha olumludur. Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin etkileşim, 
psikososyal ortam, paydaşların katılımı ve değerlendirme açısından okulların karakter eğitimi yetkinliğine 
ilişkin görüşleri mesleki kıdeme göre farklılaşmazken planlama ve uygulama açısından okulların karakter 
eğitimi yetkinliğine ilişkin görüşleri mesleki kıdeme göre farklılaşmaktadır. Buna göre; mesleki kıdemi 7-10 
yıl ve 16 yıl ve üstü arasında olan yönetici ve öğretmenlerin planlama ve uygulama açısından okulların karakter 
eğitimi yetkinliğine ilişkin görüşleri mesleki kıdemi 1-3 yıl arasında olan yönetici ve öğretmenlerin okulların 
karakter eğitimi yetkinliğine ilişkin görüşlerinden daha olumludur. Sonuç: Araştırma sonunda; okul öncesi 
eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumlarının karakter 
eğitimi yetkinliğine ilişkin görüşlerinin cinsiyete, yaşa ve karakter eğitimine yönelik herhangi bit eğitim alıp 
almama durumuna göre farklılaşmadığı saptanmıştır. Bundan farklı olarak okul öncesi eğitim kurumlarında 
görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumlarının karakter eğitimi yetkinliğine 
ilişkin görüşlerinin görev türüne, okul türüne ve mesleki kıdeme göre anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim Kurumu, Karakter Eğitimi Yetkinliği
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ANTRENÖRLER VE FUTBOLCULAR AÇISINDAN KAYITDIŞI İSTİHDAM VE SONUÇLARI 

Muazzez ŞAŞMAZ ATAÇOCUĞU

Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

m.sasmazatacocugu@gmail.com

ID: 14 K: 41

Öz: Giriş: Türkiye’nin yapısal ve sürgit bir sorunu olan kayıtdışı ekonominin çalışma hayatına yansıyan 
yüzü olan kayıt dışı istihdam, istihdam faaliyetlerinin resmi belgelere dayandırılmaması, böylece resmi 
kayıtlara girmemesi ya da gerçekleştirilen istihdam süresi ve ödenen ücret miktarının resmi makamlara 
eksik bildirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bunun sonucunda çalışanlar tüm mali ve sosyal haklardan 
mahrum kalırken, mali ve sosyal güvenlik kurumlarının denetim alanı dışına çıkılmış olunur. Diğer işgücü 
piyasalarında olduğu gibi ana aktörleri futbolcular ve çeşitli kademelerdeki antrenörler olan futbol işgücü 
piyasasında da kayıtdışı istihdamın futbol sektörünün çalışma ilişkilerine özgü yansımaları görülmektedir. 
Futbolcuların ve antrenörlerin istihdamı Türkiye Futbol Federasyonu’nca hazırlanan talimatlar ve liglere ait 
statüler çerçevesinde, yasalara uygun olarak düzenlenmelidir. Ancak uygulamada bu düzenlemelerin dışına 
çıkan istihdam unsurlarının varlığı görülmektedir. Bu araştırmanın itkisini, kayıtdışı istihdamının kanıksanması 
bağlamında futbolcu ve antrenörlerin mağduriyetlerine dair şikayetleri oluşturmuştur. Amaç: Çalışmada 
futbolcu ve antrenörlerin çalışma süreçlerinde kayıtdışı istihdamın boyutlarını ve sosyo ekonomik sonuçlarını 
ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırmanın temel problemi antrenör ve futbolcuların kayıtdışı çalışma 
pratiklerinin olumsuz sonuçları etrafında yoğunlaşmaktadır. Kapsam: Araştırmanın evrenini Türkiye Futbol 
Federasyonu’ndan lisanslı amatör ve profesyonel futbolcular ve antrenörler oluşturmaktadır. Örneklemini ise 
bu futbolcular ve antrenörler arasından, çeşitli liglerde istihdam geçmişi olan 6 amatör, 6 profesyonel futbolcu 
ve 6 antrenör oluşturmaktadır. Araştırma 4 ay sürmüştür. Sınırlıklar: Futbol işgücü piyasalarında kayıtdışı 
istihdamın futbolcu ve antrenör istihdamında belirginleştiği ve sonuçlarının futbolcu ve antrenörler aleyhine 
olduğu görülmektedir. Bu nedenle çalışmada kayıtdışı istihdam ve sonuçları futbolcular ve antrenörler açısından 
sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışmada “Nitel Yöntem”e özgü bir araştırma tekniği olan “Yarı yapılandırılmış 
derinlemesine görüşme” uygulanmıştır. Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiş, “Word” metnine 
aktarılmıştır. Araştırmanın örneklemi, “teorik örneklem”e göre belirlenmiştir. Bir başka deyişle, görüşmelerde 
denek sayısının yeterlilik ölçüsü verilerin artık kendini tekrar etmeye başlaması kriteridir. İlgili bulgular 
(metinler) içerik çözümlemesine tabi tutularak konuyla ilgili temel sorunsalları yansıtan 3 tema altında 
sınıflandırılmıştır: 1. Futbolcu ve antrenörlerin kariyer süreçlerine dair sorunlar, 2.İşsizlik/düşük ücret sorunsalı, 
3. Sosyal ve ekonomik güvencesizlik. Bulgular: Amatör liglerde futbolcuların istihdam faaliyetinde bulunup 
gelir sağladığı, ancak bu istihdama dair herhangi bir kaydın tutulmadığı, kulüp yönetimleri ve futbolcular 
arasında ikili ilişkilere ve söz vermeye dayalı anlaşmalarla mutabakata varıldığı bulgulanmıştır. Profesyonel 
liglerde ise transfer görüşmesinde anlaşılan transfer bedelinin resmi sözleşmeye aynı şekilde yansıtılmadığı 
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bulgulanmıştır. Antrenörlerin çalışma alanları sahip olunan belgelere göre düzenlenmektedir. Uygulamada 
futbol antrenörlerinin sahip oldukları lisans belgeleri, ilgili kulübün yer aldığı lig kategorisinde istihdam 
edilmelerine izin vermese de lisans bakımından yeterli başka bir antrenörün belgesiyle çalıştıkları (kiraladıkları) 
bulgulanmıştır. Yani resmi olarak istihdam edildiği görünen antrenörün farklı, gerçekte antrenörlük faaliyetini 
yürüten antrenörün farklı olduğu görülmüştür. Futbolcu ve antrenörlerin işsiz kalmaktansa düşük ücretlere razı 
oldukları bulgulanmıştır. Bununla birlikte, işsiz kalmalarının transferde tercih edilme, takım bulma sorunlarını 
kronikleştirdiği tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışma sonunda amatör kulüplerin profesyonellik unsurları barındıran 
faaliyetlerinin başlı başına kayıtdışı (gizli) ekonomi özelliği gösterdiği, yöneticilerin futbolculara el altından 
ödeme yaptıkları, ödemeler karşılığında senet imzalatarak kendilerini güvence altına alırken, futbolcuların 
geri kalan paralarını almakta herhangi bir güvence belgesine sahip olmadığı tespit edilmiştir. Yasal dayanağı 
olmayan bu istihdam biçiminde hem ekonomik hem de sosyal güvenceden yoksun kalmaktadırlar. Profesyonel 
futbolcuların ise sözlü olarak anlaştıkları ücret miktarıyla, hukuki zemine dayanan sözleşme belgeleri 
arasında önemli bir fark olarak çalışmalarının asgari ücretle gösterilmesi göze çarpmaktadır. Kulüplerin vergi, 
sigorta primi vb.den kaçma eğilimi futbolcuların sözleşmeden doğacak güvencesini elinden almakta, ücrete 
sözlü olarak anlaşan futbolcu, söz konusu ücretin bir kısmının verilmemesi durumunda herhangi bir yasal 
hak iddiasında bulunamamaktadır. Resmi olarak istihdam edildiği görülen antrenör ise bir takım sosyal ve 
ekonomik güvenceye sahip görünürken, gerçekte antrenörlük işini icra eden antrenör hem sosyal ve ekonomik 
açıdan dezavantajlı konuma düşmekte, hem de çalışması lisans belgesine işlenemeyeceği için belge yükseltme 
bakımından kariyer sürecini de olumsuz etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kayıtdışı İstihdam, Futbolcu, Futbol Antrenörü, Asgari Ücret, Antrenör lisansları, Sosyo 
Ekonomik Güvence
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Öz: Giriş: Çoklu zekâ kuramı her insanın farklı zekâ türlerine sahip olduğu, aktif olarak kullandığı zekâları ile 
özel bir karışım oluşturduğu ve parmak izi gibi eşsiz bir zekâ profili bulunduğu, kalıtımla getirdikleri bu 
zekâların tanımlanabileceği ve geliştirilebileceği, zekâların her bireyde farklı bir gelişim süreci gösterdiği, bir 
zekânın kullanımı sırasında diğer zekâlardan da faydalanılabileceği, zekâların gelişimi üzerinde kişisel altyapı, 
kültür, kalıtım ve inançların etkili olduğu, zekânın gerçek hayat durumlarından veya koşullarından 
soyutlanamayacağı ve şu anda bilinen zekâ türlerinden daha farklı zekâların da olabileceği sayıltılarına 
dayanmaktadır. Çoklu zekâ kuramının eğitim açısından birçok doğurgusu bulunmaktadır. Bununla birlikte en 
önemli doğurgusunun öğrencilerin sekiz zekâ alanıyla, öğrenme fırsatları birleştirilirse onların akademik 
olarak daha başarılı olacakları, kendi öğrenme stil ve stratejilerinin farkına varacakları ve kendilerine olan 
güvenlerinin artacağı yönündedir. Bununla birlikte Türkiye’de yer alan mevcut literatür ve konuyla ilgili 
yapılan çalışma sayısı, çoklu zekânın Türk eğitim sistemindeki yansımalarını hem nitelik hem de nicelik 
açısından tam olarak ortaya koyabilecek yeterlilikte değildir. Amaç: Bu yüzden bu araştırmada; geniş bir 
katılımcı kitlesi üzerinde, uzun soluklu çalışmalara dayalı olarak geçerlilik-güvenirlik çalışmaları yapılan, 
soruların 288 kez bir birini kontrol ettiği, sekiz zekâyı aynı anda karşılaştırma olanağı sunan, sıralamalı ölçek 
türünde hazırlanmış ve geçerlilik-güvenirlik katsayıları oldukça yüksek bir ölçme aracı vasıtasıyla Türkiye’nin 
yedi bölgesinden farklı illerdeki hem devlet hem de özel ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla (4212) Türk 
eğitim sisteminin (ortaokul ve lise) çoklu zekâ profilinin tespit edilmesi genel amaç olarak belirlenmiştir. 
Çoklu zekânın Türk eğitim sisteminde (ortaokul ve lise) uygulanabilir kılınması için öncelikle ilgililere 
(araştırmacı, uzman, öğretmen, öğrenci, aile, rehber öğretmen, idareci, MEB yöneticilerine) veri oluşturulması 
ve gerçekçi bir şekilde büyük resmin ortaya konulması önem taşımaktadır. Bu doğrultuda araştırmada; (1) 
Öğrencilerin çoklu zekâ dağılımları nasıldır? (2) Öğrencilerin çoklu zekâ dağılımları, cinsiyetlerine göre 
farklılaşmakta mıdır? (3) Öğrencilerin çoklu zekâ dağılımları, özel veya devlet okulunda olmalarına göre 
farklılaşmakta mıdır? ve (4) Öğrencilerin çoklu zekâ dağılımları, eğitim kademelerine (ortaokul-lise) göre 
farklılaşmakta mıdır? Soruları alt amaçlar olarak ele alınmıştır. Araştırma tarama modeline dayalı olarak 
yürütülmüştür. Özel ve devlet okulları ile kız ve erkek öğrencilerin çoklu zekâ dağılımları “betimsel tarama” 
modeline dayalı olarak mevcut durumları açısından karşılaştırmalı olarak incelenmekte, grafiklerle de 
resmedilmektedir. Araştırma bu yönüyle bir “profil çalışması” niteliği taşımaktadır. Araştırmanın Kapsamını: 
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2014-2015 yılları arasında, Türkiye’deki devlet ve özel okullar bünyesinde yer alan ortaokul ve lise öğrencileri 
oluşturmaktadır. Araştırmanın internet web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak uygulanabilmesi nedeniyle 
çalışma evreni; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Samsun, Malatya, Çorum, Tekirdağ, Kilis ve 
Burdur illerindeki ortaokul ve lise öğrencileri olarak belirlenmiştir. Çalışma evreni Türkiye’nin 7 bölgesini 
temsil ettiği gibi, köyler hariç büyükşehir, şehir ve ilçelerde yer alan özel ve devlet okullarını da temsil 
etmektedir. Öğrenciler çalışma evreni içerisinden küme örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Katılımcılar 
her ne kadar küme örnekleme yöntemi kullanılarak seçilse de, o gün okula gelmeyen ya da gönüllü olarak 
katılmak istemeyen bazı öğrenciler araştırmanın örneklemi içerisinde yer almamışlardır. Araştırmaya katılan 
toplam 4212 öğrencinin 2765 (% 65,6)’i ortaokul, 1447 (% 34,4)’si ise liselerde öğrenim görmektedir. 
Öğrencilerin 2228 (% 52,9)’i devlet, 1984 (% 47,1)’ü özel okul öğrencisidir. Cinsiyetleri açısından; 2021 (% 
48,0)’i kız, 2191 (% 52,0)’i de erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 
Çeliköz ve Arkadaşları (2008) tarafından ilköğretim ikinci kademe ve üzeri öğrenciler ile yetişkinlere yönelik 
olarak hazırlanan çoklu zekâ ölçeği kullanılmıştır. Üç yıllık bir çalışmanın ürünü olarak hazırlanan ölçme 
aracı, her insanın günlük yaşamda karşılaştığı 11 temel “durum” üzerinde odaklanmaktadır. Bu durumlar, 
hangi baskın zekâ alanına sahip olursa olsun tüm insanların hayatlarının büyük bir bölümünü kapsayan ve 
ortak yaşantı alanlarını içeren, çoklu zekânın kesin göstergesi olarak kabul edilebilecek genel ve yaygın 
davranışlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bunlar; (1) Boş zaman etkinlikleri, (2) bireyin eğitim hayatı 
boyunca aldığı dersler, (3) öğrenme yöntemleri, (4) becerileri, (5) günlük hayatta en sık kullandıkları araç ve 
materyaller, (6) oyun tercihleri, (7) meslekleri ya da yapmak istedikleri meslekler, (8) yaşamda kendilerini en 
fazla rahatsız eden problem alanları, (9) gezdikleri ya da ziyaret ettikleri yerler, (10) en kolay yapabildikleri 
etkinlikler ve (11) nefret ettikleri ya da en fazla hoşlanmadıkları ortam ya da durumlar olarak belirlenmiştir. 
Sıralamalı ölçek türünde hazırlanan ölçme aracı, 11 durum ve 88 sorudan oluşmaktadır. Ölçek bireyin zekâsını, 
başka bir bireyle karşılaştırmamakta, bireyi kendi zekâ alanları açısından incelemekte ve kendi yetenek 
alanlarını kıyaslamaktadır. Yani, bir bütün içerisindeki ağırlığını tespit etmektedir. Bunu da 8 yetenek alanının 
birbiriyle toplam 288 kez karşılaştırılması ve kontrol edilmesi yoluyla yapmaktadır. 965 kişi üzerinde yürütülen 
geçerlilik-güvenirlik çalışmasında; kapsam, görünüş, yapı ve yordama geçerlilikleri incelenmiştir. Ölçme 
aracının güvenirlik çalışmaları ise 737 ortaokul ve lise öğrencisinden elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. 
Güvenirlik çalışması olarak test-tekrar test, cronbach alpha ve testi yarılama yöntemlerine dayalı olarak 
tutarlılık katsayıları belirlenmiştir. Yapılan geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları, ölçeğin oldukça yüksek 
düzeyde geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymuştur. Web sitesi aracılığıyla internet üzerinden toplanarak 
veri tabanına kaydedilen veriler bu araştırma için SPSS programına aktarılmış ve araştırmanın temel ve alt 
problemleri doğrultusunda frekans, yüzde, minimum-maksimum puanlar, aritmetik ortalama ve standart sapma 
puanları hesaplanarak öğrencilerin profilleri betimlenmiştir. Cinsiyet, okul kademe ve türlerinin 
karşılaştırılmasında ise bağımsız t-testi kullanılmış, verilerin yorumlanmasında manidarlık düzeyi α=0.05 
alınmıştır. Bununla birlikte manidarlık düzeyi  α=0.01 için de yorumlamalara gidilmiştir. Sınırlılıklar: 
Araştırma çoklu zeka alanlarının belirlenmesi ile sınırlıdır. Ayrıca Türk Eğitim sisteminde yer alan eğitim 
kademelerinden yalnızca ortaokul ve lise öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Bulgular: Araştırmada elde edilen 
ilk bulgu; ortaokul ve lise öğrencilerinin çoklu zekâ dağılımlarının orta ile yüksek düzey arasında yer aldığı ve 
sekiz zekâ alanı açısından benzer (orta düzey) bir dağılım sergilediğidir. Düşük ya da çok düşük zekâ alanı 
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bulunmadığı gibi yüksek ya da çok yüksek zekâ alanı da bulunmamaktadır. Bununla birlikte en yüksek zekâ 
alanı sözel-dil, ikinci matematik-mantık ve üçüncü de bedensel zekâ alanıdır. Öğrencilerin sekiz zekâ alanı 
içerisinde nispeten daha düşük olan zekâ alanları ise sırasıyla; içsel, görsel ve doğacı zekâ alanlarıdır. 
Araştırmada elde edilen ikinci bulgu; kız ve erkek öğrencilerin çoklu zekâ dağılımları arasında farklılıklar 
olduğu bulgusudur. Kız öğrencilerin sözel, müziksel, görsel, sosyal ve içsel zekâları erkek öğrencilerden daha 
yüksek iken, erkek öğrencilerin matematik-mantık, bedensel ve doğacı zekâları kızlara göre daha yüksektir. 
Kızların baskın zekâ alanı yani birincil zekâsı sözel iken erkeklerin baskın zekâsı matematik-mantık zekâsıdır. 
İkincil zekâlar dikkate alındığında ise kızların sosyal, erkeklerin bedensel zekâları ikincil baskın zekâ alanlarını 
oluşturmaktadır. Bu durumda kızlar erkeklere göre daha sözel ve sosyal iken, erkeklerin kızlara göre da 
matematik-mantık ve daha bedensel zekâya sahip oldukları söylenebilir. Araştırmada elde edilen bir diğer 
bulgu; öğrencilerin özel ya da devlet okullarında öğrenim görmelerinin çoklu zekâ dağılımlarını farklılaştırdığı 
bulgusudur. Devlet okullarında öğrenim gören öğrencilerin; sözel, müziksel, görsel ve doğacı zekâları özel 
okul öğrencilerinden daha yüksektir. Öte yandan özel okul öğrencilerinin ise; matematik-mantık, sosyal ve 
bedensel zekâları devlet okullarına göre daha yüksektir. Devlet okullarının baskın zekâ alanı yani birincil 
zekâsı sözel iken özel okulların baskın zekâsı matematik-mantık zekâsıdır. İkincil ve üçüncül zekâlar dikkate 
alındığında ise devlet okullarında bedensel ve matematik-mantık zekâları ikinci ve üçüncü olarak sıralanırken, 
özel okullarda sosyal ve bedensel zekâlar diğerlerine göre daha ön plana çıkmaktadır. Araştırmada elde edilen 
son bulgu; ortaokul ve lise öğrencilerinin çoklu zekâ dağılımları arasında farklılıklar olduğu bulgusudur. 
Öğrencilerin öğrenim gördükleri eğitim kademesinin ortaokul ya da lise olma durumu, sekiz zekâ alanının 
hepsinde çoklu zekâ dağılımlarını farklılaştırmaktadır. Ortaokul öğrencilerinin matematik-mantık, bedensel ve 
doğacı zekâları lise öğrencilerinden daha yüksekken, lise öğrencilerinin sözel, müziksel, görsel, sosyal ve içsel 
zekâları ortaokul öğrencilerine göre daha yüksektir. Hem ortaokul hem lise öğrencilerinin birincil zekâsı sözel 
iken ikincil zekâ ortaokullarda matematik-mantık, liselerde ise sosyal zekâdır. Sonuç: Tüm bu bulgular birlikte 
değerlendirildiğinde, araştırmanın bir profil çalışması olması nedeniyle Türk eğitim sistemine yönelik ciddi 
doğurguları ve önerileri içerisinde barındırmaktadır. Hem özel ve devlet okullarında hem de eğitim kademeleri 
arasında geçişlerde dikkate alınması gereken sistemsel avantaj ve dezavantajlar bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Eğitim Sistemi, Ortaokul, Lise, Cinsiyet, Profil
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Abstract: Introduction: Both international and national studies indicate that students in our country have 
significant cognitive and emotional problems with mathematics learning. Taking into account national studies, 
the YGS and LYS exams, which are university entrance exams in our country, are widely administered 
examinations and the results of these exams can be regarded as an important indicator for evaluating students’ 
mathematical achievements. Considering the last five years’ data, it can be seen that students can solve basic 
mathematics questions in the YGS exams only by 15.9% and mathematics questions in LYS exams by 11.31%. 
When look at the results of the PISA and TIMSS exams, which are extensive studies on the international 
scene, it is seen that the students in Turkey have a much worse profile in mathematics than the other countries. 
According to PISA results made in 2015, Turkey ranks 45th among 64 countries and ranked 35th among 50 
countries according to TIMSS results (MoNE, 2016). The studies mentioned so far indicate that the cognitive 
learning for the students in our country is not at the desired level for the mathematics lessons. When the affective 
dimension of the learners is taken into account, the attitudes, beliefs, anxieties and interests that students have 
for the mathematics come to the forefront. According to PISA (2012) results, 38.3% of the students in our 
country believe that they will fail whether or not they study mathematics. 67.7% of the students stated that they 
were worried that the mathematics lessons would be difficult and 69.4% expressed the concern that they would 
take lower grades in the mathematics lessons. According to the same research results, most of the students 
have moderate worries and concerns about mathematics lessons. Research in our country reveals that teachers 
do not agree mathematics is a tool that facilitates life, the pre-service teachers think that mathematics is used 
as only four operations in daily life and it is not used too much in life, and the students see mathematics as 
necessary to settle in a good college university exam. When we examine the studies in the field in relation to the 
present situation in our country, it is concluded that the attitudes and beliefs towards the mathematics lessons 
are effective in the students’ mathematical achievements (Carter ve Norwood, 1997; Duman, 2006; Frank, 
1990; Johnson, 2000; Ma, 1997; Peker ve Mirasyedioğlu, 2003; Şentürk, 2010; UnderhilI, 1988; Yenilmez 
ve Özbey, 2006). Therefore, it is important to improve the attitudes and beliefs of the students towards the 
mathematics lesson at this point. Purpose: The general purpose of this study is to investigate the effect of 
“using mathematics” course on the attitudes and beliefs of pre-service teachers towards mathematics, which is 
designed for better understanding of mathematics, it’s importance, and it’s implications for daily life, Content: 
The universe of this research is pre-service teachers who have been attending to the education faculties of 
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state universities of Turkey. In the study group of the research, 58 pre-service teachers who are attending to 
the undergraduate program of elementary mathematics teacher education of a state university are included. 
In the case of the study group, convenience sampling method was used from purposeful sampling methods. 
The study lasted 18 weeks. Limitations: The research is restricted to students who are taking elective course 
of Using Mathematics, in undergraduate program of Elementary Mathematics Teaching of a state university. 
Method: In the study, one group pretest-posttest model were used from experimental research methods. The 
Mathematical Attitude Scale (MAS) developed by Duatepe and Çilesiz (1999) and the Scale of Beliefs about 
Mathematics Teaching and Learning (SBaM) developed by Kayan, Haser and Bostan (2013) were used in the 
study. Data obtained from the study were analyzed using SPSS 15.00 statistical program and dependent sample 
t test. Findings: As a result of the study, it was seen that pre-test average scores of the teacher candidates were 
157,96 and final test average scores were 159,17 for MAS and pre-test mean scores were 100,84 and final 
test scores were 105,64 for SBaM. In addition, the mean pre-test scores for the sub-factors of the MAS were 
calculated as 59.25; 37.06; 34,62 and 31,00, while the final test score average was 59,50; 37.43; 35,56 and 
30,56 respectively. Preliminary test scores for the subscales of the SBaM were 18.79 and 82.05, respectively, 
whereas the scores of the final test were 20.39 and 85.25, respectively. Result: It has been observed that the 
course of using mathematics has a positive effect on attitudes toward mathematics but it is not a significant 
effect. In the beliefs of pre-service teachers about mathematics, there was a significant positive effect after the 
course of using mathematics. Considering the sub-factors of the SBaM, it was observed that the traditional 
beliefs about mathematics decreased significantly after the course of using mathematics and the constructivist 
beliefs increased significantly.

Key Words: Using Mathematics, Pre-Service Teachers, Attitude, Beliefs
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Öz: Giriş: Bu araştırma, Kaan Ertem’in 1992 yılında kendi tecrübelerine dayanarak hayata geçirdiği,  oğluna 
hayat tecrübelerini ısrarla öğretmeye çalışan bir baba ve onu pek umursamayan erkek evladını betimlediği 
“Öğreten Adam ve Oğlu” dizisinin pedagojik ve psikolojik bağlamda incelendiği bir çalışmadır. Ertem’in 
üretmiş olduğu çizimler incelendiğinde eleştirel yaklaşım temeline dayanmakta olduğu görülmektedir. Ertem, 
eleştirel yaklaşımını eğitim alanına teksif ettirmiş, daha özelde ise doğal eğitim konusuna eğilmiştir. Spring 
(2014) e göre düşünsel alt yapısı Godwin, Ferrer ve İllich’e dayandırılan “doğal eğitim” kavramı  “örgün 
eğitimin tam tersidir ve planlı, programlı, biçimsel değildir. Hayatın akışı içerisinde, kendiliğinden ve 
tesadüfi olarak gerçekleşen eğitimdir. Kişinin ailesinden, arkadaş grubundan, çevresinden öğrenmesi gibi” 
(Tezcan, 1991: 5) şeklinde tanımlanmaktadır. Ertem’in karikatürleri bu tanım ile bütünüyle örtüşmektedir. 
Ertem, düşünsel arka plan olarak 18. yüzyıla kadar götürülebilecek olan “doğal eğitim” yaklaşımını “Öğreten 
Adam” çizgi karakteri aracılığıyla aktarmıştır. Bu çizimlerde yer vermiş olduğu “öğreten adamın oğlu” çizgi 
karakteriyse, doğal öğrenme yöntemiyle kendisine aktarılmaya çalışılan her türlü anlatım ve öğretiye karşı 
büyük ölçüde kendini kapatmış ve bireysel düzeyde birtakım psikolojik savunma mekanizmaları geliştirmiştir. 
Öğreten adamın oğlu karakteri açısından bakıldığında, bu karakterin arkasına sığındığı başlıca davranışların 
“kaçma”, “kaydırma” (yön değiştirme) ve “hayal kurma ve düşle doyum” mekanizmaları şeklinde ortaya 
çıkmakta olduğu görülmektedir. Bu çalışmada öncelikle doğal eğitim konusu ele alınmış, diğer yönüyle 
ise de psikolojik savunma mekanizmaları açıklanarak öğreten adam ve oğlu karikatürleri incelenmiştir. 
Amaç: Bu çalışmanın amacı Kaan Ertem’in karikatür kitapları içinde “doğal eğitim” konusunu ele alan 
anlatımların incelenerek söz konusu doğal eğitim sürecinde, eğitilen konumundaki bireyin geliştirmiş olduğu 
psikolojik savunma mekanizmalarının yorumlanarak açıklanmasıdır. Kapsam: İnceleme, yazarın kitap hâline 
getirilmiş olan birincil kaynak eserleri ekseninde yürütülmüştür. Ertem’in Öğreten Adam ve Oğlu adlı kitabı 
ile Dengeli Beslenme adlı kitaplarında, bu iki karaktere ilişkin toplam 140 karikatür çizimi yer almaktadır. 
Sınırlılıklar: Bu çalışmada çizerin üretmiş olduğu diğer çizimlerine ilişkin ilave bir yazılı/görsel materyal 
incelemesi yapılmaması bu araştırmanın ilk sınırlılığıdır. Bir diğer sınırlılık ise, çizerin kitaplarındaki karikatür 
görsellerinin, yazılı anlatıma dayalı olarak aktarılması dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Zira görsel bir materyalin, 
yazma eylemine dayalı olarak açıklanarak değerlendirmeye tabi tutulması, kendine has birtakım sınırlılıkları 
beraberinde getirmektedir. Yöntem: Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi bağlamında doküman veya arşiv 
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gibi materyallerin incelenmesinde başvurulan içeriğin incelenmesi tekniği kullanılmıştır. Literatürde Ertem’in 
kitaplarını doğrudan inceleme konusu yapan çalışma bulunmamasına karşın, sınırlı sayıdaki bazı karikatürleri 
üzerine değerlendirmeler yapan çalışma bulunmaktadır (Çevik, 2010: 231). Bulgular: Ertem, karikatürlerinde 
genellikle toplumun her kesiminden oluşturduğu tiplemeler ve karakterlerle İstanbul’da şehir hayatı içinde 
sıkışıp kalmış insanların yaşantılarını ve yaşama bakışlarını konu edinmiştir. Çizmiş olduğu karakterlerinde 
daha çok bireysel ve toplumsal hataları cezalandırma eğilimi öne çıkmıştır (Memiş ve Yarış, 2010: 171). 
Sonuç olarak;  Ertem, doğal eğitim konusunda, çizime dayalı olarak yapılandırmış olduğu “Öğreten Adam” 
çizgi karakterinde açıklamış olduğu uzun konuşma baloncuklarından oluşan anlatımlarla okuyucunun 
karşısına çıkmaktadır. Ertem’in kitaplarını eğitim bilimleri açısından incelemeye değer kılan başlıca unsur, 
karikatürlerinde canlandırdığı karakterlerde, “doğal eğitim” konusunun belirlenmiş bir tema olarak bilinçli 
bir yaklaşımla ve yıllara sari bir şekilde ele almış olmasından ileri gelmektedir. Doğal eğitim konusuna 
adeta adanmışlık düzeyinde eğilmiş bulunan Öğreten Adam karakteri (dolayısıyla da bu karakterin çizeri 
olan Ertem), uslanmaz bir iyimser olarak söz konusu anlatım ve çizimlerini yıllarca sürdürmüştür. Öğreten 
Adam ve Ertem’in bu tavrını, ayakları yere basmayan, rasyonel olmayan, platonik, idealist bir davranış olarak 
eleştirmek olası görünmesine karşın, öğreten adamın oğlunun davranışlarına bakıldığında, eleştirinin kendi 
içinde sürekli olarak zaten yapılmakta olduğu, popüler kültürün etkisi altında bulunan genç yaştaki bireylerin 
geliştirmiş olduğu savunma mekanizmaları davranışlarından kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Zira kayıtsızlık, 
duyarsız olma, sorunları yok sayma, önemsememe davranışı sergileyen oğul karakteri, babasının çabalarını 
önemli ölçüde boşa çıkaracak derecede vurdumduymaz davranmakta, anlatılanları içselleştirmemekte, 
ilgisiz ve sorumsuz bir görüntü ortaya koymakta, söylenenlere kulak asmamaktadır. Oğul karakteri ayrıca 
kaçma, bastırma ile hayal kurma ve düşle doyum savunma mekanizmalarına özgü davranışları bakımından 
da benzer yorum ve değerlendirmeleri haklı çıkaracak tavırları sergilemektedir. Söz konusu mekanizmaların 
arkasına sığınma davranışını sürekli olarak sergileyen bireyler, zaman içinde nevrotik davranışların da adayı 
olabilmektedirler. Bu yönüyle de Ertem’in anlatımları, doğal öğretim sürecinde gerek öğreten gerekse öğretilen 
konumunda bulunanları, psikolojik kökenli olan nevroz ve psikoz sorunlarına karşı da uyanık olmaya davet 
etmektedir.
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Öz: Giriş: Bireyle toplum arasında köprü işlevi gören eğitim alanındaki politikalar, toplumu oluşturan 
bireylerin nitelik ve donanımlarının inşasında birincil düzeyde etkili olmakta ve dolayısıyla toplumsal 
dönüşüm ve gelişimde yaşamsal bir rol oynamaktadır. Özellikle bilgi-iletişim teknolojilerinin toplumsal 
yaşamın tüm alanları üzerinde dönüştürücü etkisinin yoğunluk kazandığı günümüzde, eğitim politikaları 
toplumlar arasında iktisadi gelişme farklılıklarını açıklayıcı değişkenlerden biri olmaktadır. Daha da önemlisi, 
eğitimin toplumsal sürdürülebilirliğin, bir diğer deyişle toplumu oluşturan bireylerin ahenk ve huzur içinde 
birlikte yaşayabilmelerinin teminindeki rolü ve bununla ilişkili olarak sosyal refah için belirlenen hedeflere 
ulaşma, kaliteli bir yaşam düzeyi sağlama gücü de yadsınamazdır. Bu sebeple belli bir sistem içinde kurgulanan 
eğitimin, toplumun tüm kesimlerinin erişimine açık olması gereklidir. Ancak, eğitim sistemi ve politikalarının 
kurgulanış şekli her zaman eşitlikçi ve hak-merkezli olmayabilmekte ve eğitime erişim, bir diğer deyişle 
eğitimin toplumun farklı kesimlerine dağılım sorunsalı ortaya çıkmaktadır. Bu tür durumlarda sosyal, 
ekonomik vb. açılardan toplumun farklı kesimleri arasında ayrışmalar biçiminde kendini gösteren toplumsal 
katmanlaşma ile eğitim ilişkisi önemli bir tartışma konusu haline gelmektedir. Eğitim- toplumsal katmanlaşma 
ilişkisinin incelenmesi, eğitim sistemi ve politikalarına sosyal eşitlik hedefine ulaşma yolunda nasıl bir şekil 
verileceğinin belirlenmesi açısından yaşamsaldır. Amaç: Bu çalışma, Türkiye’de günümüzde gelinen aşamada 
eğitim alanındaki eşitliğe ilişkin durumun incelenmesini amaçlamaktadır. Kapsam: Analizde, 2008-2013 
dönemi için ülke, bölge ve cinsiyet bazında ortalama öğrenim süresi ve okullaşma oranları açısından eğitim 
kazanımları hesaplanmakta ve eğitime toplumun farklı kesimlerinin erişiminin ne ölçüde eşitlikçi olduğu 
sorgulanmaktadır. Değerlendirmeler, Türkiye’de kaynak açısından eğitime yapılan harcamaların bileşiminin 
seyri ve uluslararası eğitim göstergeleri ile yapılan karşılaştırmalarla desteklenmektedir. Eğitim yatırımlarının 
eğitime erişebilirliği ne derece etkilediği ve eğitimde nicel çıktıların yanı sıra niteliksel kazanımların olup 
olmadığı da incelenmektedir. Sınırlılıklar: Ülke hanehalkı istatistiklerinde, kurgulanan analizin bileşenleri için 
yeterli ayrıntıda veri bulunmaması ve eğitim kazanımının gelir değişkeni aksine sürekli bir değişken olmaması, 
kullanılan yöntemin kısıtlarını oluşturmaktadır. Ayrıca verilere 2008 yılı sonrası için erişilebilmesi nedeniyle, 
analizde önceki yıllar kapsanamamıştır. Yöntem: Gelir dağılımının göstergesi olan Gelir Gini İndeksi için 
kullanılan metodoloji, eğitim alanındaki eşitsizliğin ölçümü için Thomas, Wang ve Fan (2001)1 tarafından 
Eğitim kazanımı Gini İndeksi (EGİ) olarak uyarlanmıştır. Bu kapsamda, söz konusu yöntem kullanılarak önce 
eğitim seviyelerine göre tespit edilen indeks değerleri hesaplanmakta, ardından eğitim Lorenz eğrileri çizilerek 
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eşitsizliğin seyri gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra, EGİ cinsiyet ve bölgelere göre ayrıntılandırılmış 
düzeylerde hesaplanmaktadır. Ayrıca çalışmada okullaşmanın standart sapma değerleri ve ortalama öğrenim 
süreleri üzerinden eğitimde Kuznets eğrisinin oluşup oluşmadığı incelenmektedir. Daha sonra, hesaplanan EGİ 
verileriyle eğitim harcamaları arasındaki ilişkiye ve son olarak EGİ değerlerinin gelir dağılımı ile olan ilişkisine 
bakılmaktadır. Çalışmada TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden alınan eğitim verileri kullanılmış 
ve ayrıca TÜİK elektronik veri tabanından yararlanılmıştır. Bulgular: Ülke genelinde okullaşmanın artması 
ve azalan EGİ değerleri, eğitimde eşitsizliğin azaldığına işaret etmektedir. Ancak, veriler yaş, cinsiyet ve bölge 
değişkenlerine göre inceltildiğinde, belirtilen kategoriler içerisinde eşitsizliklerin devam ettiği görülmektedir. 
Türkiye’nin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 1’e göre incelenen bölgesel düzeyde 
eğitim kazanımları, bölgelerin gelişmişlik seviyeleri ile paralellik göstermektedir. 25-29 yaş aralığındaki kadın 
ve erkek nüfus arasında eğitim kazanımındaki farklılaşma, kadınlar aleyhine süregelen eşitsizlik şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Eğitime yapılan kamu ve hanehalkı harcamalarının seyrine bakıldığında, eğitim harcama 
paylarının kamudan hanehalklarına doğru artış gösterdiği görülmektedir. Özellikle en yüksek %20’lik gelir 
grubunun ilk dört %20’lik gelir gruplarının toplamına ve en düşük %20’lik gelir grubuna göre eğitime yaptıkları 
harcama payları yıldan yıla artmaktadır. Bölgeler arasında gelir dağılımı farklılıkları da, eğitime erişim dağılımı 
farklılıklarıyla paralellik içerisindedir. Sonuç: Çalışma, Türkiye’de eğitime erişimde eşitlik açısından yeterli 
düzeye ulaşılamadığını göstermektedir. Toplumun daha geniş kesimlerinin eğitim sistemine içerilmesine ve 
ortalama eğitim süresinin artmasına karşın, bu durum eğitim kalitesinde bir artışa karşılık gelmemektedir. 
Türkiye, eğitim kalitesinin ölçülmesine yönelik göstergelerde uluslararası ortalamaların altında kalmaktadır. 
Mevcut gelir dağılımı eşitsizliği de dikkate alındığında, toplumun üst gelir dilimleri eğitime daha fazla kaynak 
ayırabilirken, düşük gelirli kesimlerin çocukları kaliteli bir eğitime erişim olanağından mahrum kalmaktadır. 
Dolayısıyla, uygulanan eğitim politikaları, toplumsal katmanlar arasındaki geçişkenliği artırmak yerine, 
toplumsal katmanlaşmanın süregelmesinde etkili olmaktadır. Eğitimde daha eşitlikçi bir yapıya geçilebilmesi 
için, toplumsal refahın önemli bir dengeleyicisi olan eğitime sosyal statü, cinsiyet, yaşanılan bölge ve aile gelir 
düzeyinden bağımsız olarak erişimi sağlayacak politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Toplumsal Katmanlaşma, Eğitim Eşitsizliği, Bölgesel Eşitsizlik, Eğitim Gini 
İndeksi 

Yazar Notu: Bu çalışma Doç. Dr. Derya Gültekin-KARAKAŞ tarafından danışmanlığı yapılan İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü’nde yapılmış Seda YILDIZ’ın  ‘Türkiye’de 
Eğitim ve Toplumsal Katmanlaşma’ konu başlıklı Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.
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HABERLERİNİN SUNUMU
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Öz: Giriş: Haber medyasının var oluş amacı, tüm kullanıcıları içine alan izler kitlenin doğru bilgilenmesini 
sağlamaktır. Tek tek bireylerin doğru, tam, dengeli bilgilenmesi ve uzun vadede kamuoyunun sağlıklı 
oluşması, haber medyasının sunum biçimi ile doğru orantılıdır. Uzman habercilik dallarından biri de bilim 
haberleridir. Bilim haberleri içinde de sağlık, arkeoloji, jeoloji, fizik, astronomi gibi alt dallar bulunmaktadır. 
Bilim haberlerinin de diğer tüm ihtisas alanlarında olması gerektiği gibi “kamu yararını önceler şekilde” 
hazırlanabilmesi için muhabirin alanında uzman olması önemlidir. Diğer taraftan medya kurumunun da ticari 
gerekçeler ile değil, “bilgi”ye dayalı motivasyonlar ile genel yayın politikasını oluşturması gerekmektedir. 
Bununla birlikte reklam-ilan-tıklanma denkleminde şekillenen ticari motivasyonlar haberde “Infotainment-/
habeğlence” üslubunun benimsenmesini ve haber dilinin spekülatif-magazinel bir şekilde yazılmasına neden 
olmaktadır.  Amaç: Araştırmanın amacı, internet haber medyasında astronomi haberlerinin temsil biçimini 
ortaya koymaktır. Habere konu teşkil eden gelişmenin nasıl haber kaynağının söyleminden, bağlamından 
uzaklaştırılarak magazinel bir dil ile yazıldığını, spekülatif bir üslup ile aktarıldığını ortaya koymaktır. 
Kapsam: Araştırmanın kapsamı ulusal gazetelerin internet siteleridir. Bunun için “kitle gazetesi” tabir edilen 
ve herhangi bir ideolojik görüş doğrultusunda değil, toplumun geneline seslendiğini ifade eden ve yüksek 
tirajlı ulusal gazetelerin internet siteleri seçilmiştir. Bunlar Posta, Habertürk, Milliyet ve Haber Türk internet 
baskılarıdır. Sınırlılıklar: Yukarıda belirtilen 4 gazetenin 2010-2017 yılları arasını kapsayan 8 yıllık süre 
içerinde yer alan astronomi haberlerinden tesadüfi örneklem yöntemi ile her bir gazete için 5’er haber olmak 
üzere 20 haber analize tabi tutulmuştur. Yöntem: Örnekleme dahil olan haberler çerçeve analizi yöntemi ile 
incelenmiştir. Çerçeve analizi, başlık, alt başlık, spot, görsel (fotoğraf, temsili çizim vb) kullanımı, görsel 
altı yazı gibi unsurlardan yararlanarak haberde nasıl bir anlam inşa edildiğini sorgulayan, haber kaynağının 
verdiği gerçek bilgi ile okura ulaşan haber arasında nasıl bir anlam farklılaşması olduğunu/olmadığını ortaya 
koymaya çalışan analiz yöntemidir. Astronomi haberlerindeki spekülatif dil, magazinel söylem üzerinden 
oluşan anlam değişimleri bu yöntem ile değerlendirilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Günümüzde medya kurumları 
çapraz tekelleşme şeklinde yapılanan kar/maliyet denklemleri ekseninde politika belirleyen birer ticari işletme 
halini almıştır. Yazılı basın, elektronik basın ve internet medyası, kendi mecralarına uygun ilan-reklamı alma 
amacı doğrultusunda habercilik etiği ve ilkelerinden taviz verebilmektedir. Reklam verenler, ürün ve/veya 
hizmetlerinin olabildiğince geniş bir kitleye ulaşmasını istediği için, büyük meblağlar ödeyerek vereceği 
reklam/ilanın doğru mecrada konumlanmasına dikkat etmekte, bunun için de yazılı basın için tiraj, elektronik 
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medya için raiting, internet medyası için çok ziyaret edilme ölçütlerini baz almaktadır. Bu durumda medya, 
doğru bilgilenmeyi sağlayacak ve kamu yararını önceleyecek nitelikli içerik oluşturmak yerine, olabildiğince 
çok kişiye ulaşmak amacıyla hareket etmektedir. Olabildiğince çok kişiye ulaşmanın, başka bir ifade ile nitelik 
değil nicelik temelinde politika belirlemenin yolu eğlendirici, kolay okunan, bilim, siyaset, polis adliye gibi 
ciddi haber konularını bile magazinel bir dil ile yazmaktır. Haber kaynağından temin edilen gerçek bilgi fotoğraf 
kullanımı, başlık seçimi, spotta kullanılan ifadeler, dilin doğal yapısının el verdiği bazı anlam değişimleri gibi 
unsurlardan yararlanılarak bağlamından kopartılmakta ve tamamen yeni -ve gerçek dışı- anlam kazanmaktadır. 
Astronomi haberleri, bilim insanlarının söylemlerine bağlı kalınarak aktarılmak yerine, konuyla hiç bir ilgisi 
olmayan temsili/kurgu bir “uzaylı” fotoğrafı eşliğinde; başlık tamamen bağlamından kopartılarak ve okuru 
yanıltacak şekilde -örneğin ‘Mars’ta hayat bulundu’ gibi- yazılarak, “gizem”, “sır”, “esrar”, “tuhaf olaylar” 
gibi okurun ilgisini çekip haberi “tıklamasını” sağlayacak, ancak bilimsel gerçeklikle örtüşmeyen ifadeler 
kullanılarak okur yanıltılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Haber, Bilim, Magazin, Infotainment, Habeğlence
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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN BAŞARISINI ETKİLEYEN TÜKETİCİ TEMELLİ 
FAKTÖRLER

Betül ÇAL
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Öz: Giriş: Bireysel tasarruf oranları, ülkelerin önemli gelir kaynaklarından birini teşkil etmektedir. Ancak bu 
tasarruf oranlarının az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde oldukça düşük oranlarda seyrettiği görülmektedir. 
Türkiye’de uygulamaya konulan zorunlu katılım sisteminin, çoğunluğun ilk birkaç günde sistemden çıkmasıyla 
birlikte başarısız olması bu bulgunun en yakın örneklerindendir. Durumun nedenleri arasında yurtiçi milli 
hasıla, kişi başına düşen milli gelir, harcanabilir gelir, enflasyon oranları gibi çeşitli ekonomi temelli faktörler 
sıklıkla dile getirilmektedir. Bu faktörlerin yadsınamaz etkisiyle birlikte, diğer tüketici temelli ve daha çok 
algısal faktörlerin de tasarruf oranlarının başarısında ya da başarısızlığında etkili olduğu ve dolayısıyla dikkatle 
araştırılması gerekmektedir. Ayrıca tüketicilerin demografik kırılımlarının bu sonucun ortaya çıkmasında etkili 
olan bir diğer faktör olduğu düşünülmektedir. Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’de 2016 itibariyle 
uygulamaya konan zorunlu bireysel emeklilik uygulamasının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardındaki tüketici 
temelli faktörlerin belirlenmesidir. Ayrıca yaş, cinsiyet ve medeni hal demografik değişkenlerinin, bu tüketici 
temelli faktörlerin üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Kapsam: Tüketicilerin, tüketim 
davranışlarına bilinçli ya da bilinç dışı bir takım anlamlar yüklediği ya da değerler atfettiği bilinmektedir. 
Bu noktadan hareketle Sheth ve diğerleri (1991) tarafından ortaya konan Tüketim Değerleri Teorisi (TDT), 
tüketicilerin bir ürünü, hizmeti ya da markayı neden tercih ettiği ya da etmediği, birini diğerlerine kıyasla 
neden tercih ettiği ya da etmediği gibi sorulara cevap bulmayı hedeflemektedir. Teoriye göre tüketim davranışı 
ve 5 temel değer çerçevesinde şekillenmektedir; fonksiyonel, duygusal, durumsal, yenilik/epistemik ve sosyal 
tüketim değerleri. Teorinin diğer önemli yönü, tüketim davranışında bu değerlerin etkisini vurgularken diğer 
çevresel faktörlerin katkısını yadsımamasıdır. Tüketicilerin finansal yatırım yararlarında diğer önemli bir 
faktörün algılanan risk olduğu, birçok çalışmada ortaya konmuştur. Buna göre, kişilik yapısı, yatırım amaçları 
gibi değişkenlere göre değişmekle birlikte, rasyonel bir yatırımcı için, yatırım davranışının mevcut risk 
yapısı ile ters orantılı olduğunu söylemek mümkündür. Yatırım davranışlarında etkili olan diğer bir faktör 
ise güvendir. Risk faktörünün tersine, yatırımcının yatırımıyla ilgili algıladığı güvenin yüksek olmasının 
yatırım davranışına yol açacağı düşünülmektedir. Bahsedilen ilişkiler kapsamında bu çalışmada ön görülen, 
Türkiye’deki zorunlu bireysel emeklilik uygulamasında tüketicilerin yatırım davranışına yükledikleri tüketim 
değeri ya da değerlerinin, onların algıladıkları riski etkilediği, algılanan risk seviyesinin ise sisteme duyulan 
güven üzerinde olumsuz etkisinin olduğudur. Sınırlıklar: Çalışmanın en önemli kısıtı kullanılan örnekleme 
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yöntemidir. Olasılıksız örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yönteminin kullanıldığı çalışmanın 
sonuçlarının, tüm ülke geneline genellenmesi mümkün değildir (Kurtuluş, 2004). Ayrıca araştırma verileri, 
tek seferde kesitsel olarak toplanmış olup kısıtlı bir zaman süresindeki etkileri yansıtmaktadır. Boyutsal ve 
karşılaştırmalı olarak toplanacak verilerin mevcut durumu daha doğru olarak yansıtacağı düşünülmektedir. 
Yöntem: Çalışmanın ana kütlesi, Türkiye’deki üniversitelerde akademik personel olarak çalışan ve zorunlu 
bireysel emeklilik sistemine dahil edilmiş bireylerdir. Örnekleme yöntemi olarak kolayda örneklemi yöntemi 
kullanılmış oluşturulan anket, araştırmacının sosyal medya hesaplarından duyurulmuş ve çeşitli üniversitelerde 
akademik personelin ankete katılımı talep edilmiştir. Yaklaşık 3 aylık süre boyunca 327 adet kullanılabilir anket 
toplanmıştır. Toplanan veriler, yapısal eşitlik analizi ile analiz edilmiş ve sonuçlar raporlaştırılmıştır. Bulgular: 
Araştırma verilerine öncelikle geçerlilik ve güvenilirlik analizleri uygulanmıştır. Tüm değişkenlere ait bileşik 
güvenilirlik değerleri, genel olarak kabul edilen 0,70 değerinin üstünde bulunmuştur. Yakınsama geçerliliği 
için açıklanan ortalama varyans (AVE) değerinin 0,50’nin üstünde olması koşulu aranmış; ayırım geçerliliği 
için ise, maksimum paylaşılan varyansın (MSV) ve ortalama paylaşılan varyansın (ASV), açıklanan ortalama 
varyanstan düşük olması koşulu aranmıştır. Ardından uygulanan yapısal eşitlik analizi sonucu, tüketicilerin 
bireysel emekliliğe yükledikleri fonksiyonel tüketim değerinin, algılanan riski artırdığı (tahmin değeri=0,12; 
p=0,02) tespit edilmiş, diğer tüketim değerlerinin etkisine rastlanmamıştır. Algılanan riskin tüketicilerin 
sisteme olan güvenini olumsuz etkilediği (tahmin değeri=-0,58; p=0,02) ulaşılan diğer bir bulgudur. Ayrıca 
demografik değişkenler açısından bulgulardaki değişimler incelenmiş, (1) erkeklerin fonksiyonel tüketim 
değerinin, kadınların ise sosyal tüketim değerinin risk faktörünü artırdığı; (2) evli tüketicilerin, verilerin 
geneliyle paralel olarak, fonksiyonel tüketim değerinin algıladıkları riski olumlu etkilediği, (3) 50 yaş ve 
üzeri tüketicilerin fonksiyonel tüketim değerinin riski artırdığı, dolayısıyla yaşın risk faktörü üzerinde önemli 
etkisi olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışma bulguları, yatırım kararları üzerinde ekonomik faktörlerin 
önemini yadsımamakla birlikte, tüketiciler özelinde algısal faktörlerin de etkisinin önemine işaret etmektedir. 
Tüketicilerin bireysel emekliliğe öncelikli olarak fonksiyonel tüketim değeri yükledikleri, dolayısıyla 
kendilerine, ailelerine, geleceklerine sağlayacağı katkıları rasyonel şekilde değerlendirdikleri görülmektedir. 
Yatırım kararlarına yükledikleri bu değer, tüketicilerin yatırımla eşleştirdikleri risk faktörünü artırmaktadır. 
Diğer bir ifadeyle, tüketicilerin bireysel emekliliğin fonksiyonelliğine yönelik duydukları endişe, onların 
bu yatırımı daha riskli algılamalarına yol açmaktadır. Algılan riskin doğal bir sonucu ise güvensizliktir. Bu 
bulgular erkeklerde, evli ve 50 yaş üstü tüketiciler oldukça belirgin iken, kadınların yatırım kararlarında sosyal 
etkileri de (başkalarının ne yaptığı, diğerlerinin onların yatırım kararlarında ne düşündükleri vb.) göz önünde 
bulundurdukları görülmüştür. Sonuç olarak, sistemin etkin şekilde devamının sağlanması için, risk ve güven 
faktörlerinin iyi analiz edilmesi ve bunu yaparken demografik değişkenlerin etkisinin göz ardı edilmemesi 
önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüketim Değerleri Teorisi, Yatırım Riski, Güven, Bireysel Emeklilik Sistemi
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Öz: Giriş: Matematik öğretiminin en genel amacı bireylere yaşamlarında ihtiyaç duyacakları matematiksel 
bilgileri ve bu bilgileri yaşamda gerektiği zaman kullanabilmelerini sağlayacak temel becerileri kazandırmak 
olarak ifade edilebilir. Bu hedefe ulaşılması için öğrencilerin matematiği derinlemesine öğrenmeleri 
gerekmektedir. Burada derinlemesine öğrenme ifadesinden kasıt tam öğrenmedir. Yani öğrenciler matematiksel 
kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anlamlandırabilmeli, yorumlayabilmeli ve yaşamlarında 
kullanabilmeli, bunun dışında matematiği diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmelidirler. İlişkilendirme üzerine 
farklı tanımlamalar yapılmakla birlikte birçoğunun ortak yönü, matematiksel ilişkilendirmenin matematiksel 
fikirlerde bir köprü ya da bağlantı olarak tanımlanmasıdır (Eli, 2009). İlişkilendirme, günümüz matematik 
eğitimi program ya da standart dokümanlarında açık olarak matematik öğrenme ve yapma süreçlerinin en 
önemli becerilerinden birisi olarak vurgulanmaktadır (Chapman, 2012). Ülkemizde matematik öğretim 
programının geliştirmeyi hedeflediği matematiksel beceri ve yeterliliklerden birisi matematiği kendi içindeki 
konular/kavramlar arasında ve başka alanlarla ilişkilendirme olarak ifade edilmekte ve söz konusu beceri 
ile öğrencilerin matematiği daha anlamlı öğrenecekleri vurgulanmaktadır (MEB, 2013, s. 8, NCTM, 2000). 
Bunun yanı sıra ilişkilendirme yapabilen bir öğrenci kalıcı öğrenmeye sahip olacak, matematiğe değer verecek 
ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecektir (Ball, Hill & Boss, 2005; Businskas, 2008; Noss & 
Hoyles, 1996). Bosse (2003) ve Skemp (1976) matematiksel ilişkilendirmenin öğrencilere birçok fikri hatırda 
tutma ve kullanmada yardımcı olduğunu ve ilişkilendirme ile matematik öğreniminin güçlenebileceğini 
belirtmiştir. İlişkilendirme becerisi matematiksel nesneler arasındaki ilişkilerden hareketle genellemelere 
fırsat verecek ve bu genellemeler yardımı ile matematiğin temel karakteristik özelliği olan matematiksel 
ispat süreçleri tamamlanabilecektir (Yıldırım, 1996). MEB’e (2005:3) göre ilişkilendirme becerisinin 
kazanılabilmesi için öğrencilerde (i) kavramsal ve işlemsel bilgiyi ilişkilendirebilme, (ii) matematiksel 
kavram ve kuralları çoklu temsil biçimleri ile gösterebilme ve bu temsil biçimleri arasında ilişki kurabilme, 
(iii) öğrenme alanları arasında ilişki kurabilme ve (iv) matematiği derslerde ve günlük hayatında kullanabilme 
becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. NCTM (2000)  ise ilişkilendirme becerisinin temel bileşenlerini 
(i) matematiksel fikirler arasındaki ilişkilerin farkına varmak ve bu ilişkileri kullanmak  (ii) matematiksel 
fikirlerin bir diğeriyle nasıl ilişkili olabileceğini ve bu ilişkilerle yeni fikirlerin nasıl inşa edilerek tutarlı bir 
bütün haline getirilebileceğini anlamak, (iii)matematik dışındaki disiplinlerde matematiği belirlemek ve 
uygulamak olarak ifade etmektedir.  Alan yazında ilişkilendirme becerisi her ne kadar ağırlıklı olarak sadece 
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öğrenciye kazandırılması gereken bir beceri olarak ele alınsa da öğretmenin sınıf içinde ilişkilendirme yapıp 
yapmadığı, aynı zamanda ilişkilendirmenin nasıl yapıldığı da büyük önem taşımaktadır. Tchoshanov (2011) 
matematik öğretmenlerinin matematiksel kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler ile ilgili bilgisinin 
öğrencilerin başarısında ve dersin kalitesinde etkili olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Tchoshanov (2011) bu 
bilginin başarılı bir öğretmen olmak için belirleyici bir unsur olduğuna da işaret etmektedir. Bu bağlamda 
öğretmen adaylarının ilişkilendirme becerilerine yönelik olarak yapılacak çalışmalar önem kazanmaktadır.  
Bu çalışmada belirlenen bir matematik kavramı ve Şekil 1’deki kavramsal çerçeve kullanılarak, geleceğin 
öğretmenleri olan öğretmen adaylarının, ilişkilendirme becerilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın 
önemini ortaya koymak adına ulusal alan yazında daha önce yapılan benzer bir çalışmanın olmaması durumu 
gösterilebilir. Bu çalışma ile öğretmen adaylarının belirli bir matematiksel kavramı, ilgili diğer matematiksel 
kavramlarla, farklı disiplinlerle ve günlük yaşamla ilişkilendirebilme becerileri analiz edilerek, bu beceriler 
farklı değişkenlere göre yorumlanmaya çalışılacaktır. Çalışma sonuçları ile öğretmen adaylarının söz 
konusu matematiksel kavramla ve ilişkili diğer kavramlarla ilgili olarak hem kavramsal anlamaları hem de 
ilişkilendirme becerileri gözlenmiş olacaktır. Böylece bir anlamda hem geleceğin öğretim ortamlarına ışık 
tutulmuş olacak hem de gözlenen eksikliklere bağlı olarak gerekli öneriler ortaya konulabilecektir. Amaç:  
Çalışmanın amacı öğretmen adaylarının matematiksel ilişkilendirme becerilerinin incelenmesidir. Kapsam: 
Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye’de bulunan devlet üniversitelerinin eğitim fakültelerinde öğrenim 
görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma grubunu ise bir devlet üniversitesinin matematik 
öğretmenliği programına kayıtlı olan 51 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın katılımcıları zengin 
bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak veren amaçlı örneklem belirleme 
yaklaşımlarından tipik durum örneklemesi ile belirlenmiştir. Sınırlıklar: Araştırmanın çalışma grubu bir devlet 
üniversitesinin Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programında yer alan 51 öğretmen 
adayı, veri toplama aracı ise türev kavramı ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Çalışma bir durum çalışmasıdır. 
Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen İlişkilendirme Beceri Formu (İBF) 
kullanılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan formdan elde edilen verilerin analizinde araştırmacı 
tarafından geliştirilmiş olan Puanlama Cetveli kullanılmış ve çalışma kapsamında kullanılan kuramsal 
yapıya bağlı olarak yapılan analizler, çalışmanın alt problemlerine paralel olarak yorumlanmıştır.  Bulgular: 
Çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarının, kavramın farklı gösterimleri arasında ilişkilendirme (FGAİ), 
kavramlar arası ilişkilendirme (KAİ), gerçek yaşamla ilişkilendirme (GYİ) ve farklı disiplinlerle ilişkilendirme 
(FDİ) kategorilerinde yer alan soruları sırasıyla %5,88; %14,29; %29,41 ve %19,21 oranında doğru olarak 
yanıtlayabildikleri görülmüştür. İBF için elde edilebilecek en yüksek puan 17 iken, çalışma grubunda yer alan 
öğretmen adaylarının genel puan ortalamaları 2,68 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla öğretmen adaylarının 
İBF’de yer alan soruları ortalama olarak %15,76 oranında doğru yanıtlayabildikleri söylenebilir. Sonuçlar: 
Matematiksel ilişkilendirme becerisinin türev kavramı bağlamında ele alınarak incelendiği bu çalışmada 
öğretmen adaylarının türev kavramının matematiksel anlamını tam olarak bilmedikleri, kavramı ilişkili 
olduğu diğer kavramlarla birlikte ele alarak yorumlayamadıkları ve kavramla ilgili bilgilerinin tamamen 
işlemsel boyutta kaldığı gözlenmiştir. Öğretmen adayları genel olarak türev kavramını limit kullanarak ifade 
edememekte ve geometrik olarak yorumlayamamaktadırlar. Türevin geometrik anlamı ile ilişkili sorularda 
öğretmen adaylarının tamamına yakın bir bölümünün yanıt veremedikleri veya yanlış yanıtlar verdikleri 
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görülmüştür. Türev kavramını gerçek yaşamla ilişkilendirme boyutunda öğretmen adaylarının tamamının aynı 
örneği verdikleri ve bunun dışında kavramı gerçek yaşamla ilişkilendiremedikleri gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İlişkilendirme Becerisi, Öğretmen Adayları, Türev Kavramı
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HAYAL ŞEHİR ŞİİRİNDE İMGE OLUŞTURMA ŞEKİLLERİ

Onur TOKİZ

Bingöl Üniversitesi, Rektörlük, Türk Dili Bölümü, Bingöl / Türkiye

otokiz@bingol.edu.tr

ID: 29 K: 58

Öz: Giriş:Türk şiiri çağlar boyunca Türk insanının duyuş ve hissedişinde temel edebi tür olmuştur. Divan 
edebiyatında kurulan soyut dünya anlamı hep öteye taşıyarak belli teknik sınırlılıklar içerisinde kendi 
ustalarını yaratmıştır. Savaşlar, değişen yönetim şekilleri, teknolojik gelişmeler, sosyo kültürel farklılıklar, bir 
medeniyetten başka bir medeniyete yüz çevirme Türk insanının bilincinde yer alan imgelemin farklılaşmasına 
neden olmuştur. Tanzimat döneminde yer alan hayal-hakikat çatışmasının temelinde bu yer değiştirmenin bariz 
etkisi görülür. Eski usulle hayal etmenin önünde materyalist, pozitivist ve determinist bakış açılarının güdümlü 
etkisi hissedilir. Yeni şiir birçok badireler atlatıp zamanda ve zeminde yaşadığı eksen kaymasıyla kendisini var 
etme savaşını verir. Bu savaşın kavşağında geleneği yenileştirmenin en büyük ustası şüphesiz Yahya Kemal’dir. 
Onun ustalığının kodları üzerine faklı farklı çalışmalar yapmak mümkündür. Bu çalışmayla birlikte yaratıcı 
yazma edimi üzerinden Yahya Kemal’in imge dünyasına sızma gayreti gösterilmiştir. Amaç: Bu araştırma 
Yahya Kemal’in imge oluşturma kodlarını çözmeye yöneliktir. Kapsam: Yapılan bu çalışmanın evreni imge 
oluşturma özelliği açısından Yahya Kemal odaklıdır.  Sınırlıklar: Çalışmada Yahya Kemal’in “Hayal Şehir” 
şiiri dikkate alınmıştır. Bu şiir ekseninde imge kurma şekilleri araştırılmıştır. Yöntem: Çalışmada Elaine 
Scarry’nin “Kitapla Hayal Etmek” isimli eserinde yer alan imge oluşturma şekilleri dikkate alınarak metin 
merkezli bir inceleme yöntemi belirlenmiştir. Bulgular: Yahya Kemal’in Hayal Şehir isimli şiiri isminden 
başlayarak şairin imge dünyasının imgeleri nasıl oluşturduğunun bir tezahürü haline dönüşür. İmge kelimesi 
“gölge”, “hayal” ve “görüntü” kelimeleriyle eş anlamlı olarak da kullanılmaktadır (Işıldak 2008:64). Bu 
bakımdan şiirin ismini imge şehir gibi bile düşünmek mümkündür. İmge gerçekliğin birebir kopyası değil onun 
çeşitli zihni süreçler doğrultusunda yeniden kurulmasıdır. Yani şair Üsküdar’a bakarken Üsküdar’ın var olan 
gerçekliğinden yola çıkarak kendi zihninde yeni bir gerçeklik algısı oluşturur. Newton ağacın altında otururken 
başına düşen elmadan yola çıkarak elma düşüyorsa ay neden düşmüyor diye sorup yaratıcı bir imgelemle yer 
çekimini keşfetmiştir. Yaratıcı muhayyile de aslında dış gerçekliğe ait görünüşlerden yola çıkarak mevcut 
görünüşleri çarpıştırarak yeni bir algı dünyası kurar. Bu nedenledir ki Üsküdar’ın siluetine bakınca herkesin 
algılayacağı şey aynı değildir. Şair herkesin görebileceği bir konumdan Üsküdar’ı farklı bir gözle görmek için 
okuyucuya adeta bir davet gönderir. Bu davet de yine imge kelimesinin anlamları içinde bulunabilir. “Yunanca, 
meta: öte, aşırı ve pherin: taşımak, yüklenmek sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuş bir kavram olan imge 
(metaphor, metafor, metafora), ‘öteye taşımak’ anlamına gelir.” (Durmuş 2011:746). Böylece şairin amacı 
daha şiirin isminden başlayarak okuyucuyu ötelere taşımak şeklinde beliriverir. Hayal Şehir şiiri Scarry’nin 
bahsettiği imge oluşturma şekillerinden birçoğunu teknik olarak içinde barındırır. Şiirin ilk mısralarında yer 
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alan “git”, “bak” ve “bırak” (Beyatlı 2008:17) gibi talimatlarla okuyucu şiirin dünyasının içine çekilir. Daha 
sonra “Işık Yakma” (Scarry 2006:87) yöntemiyle Üsküdar’ın canlı bir imgeye dönüşmesini sağlar.  Şiirde 
geçen “cam”lar, “peri kaşanesi”, “sahih ayna” (Beyatlı 2008:17) gibi ifadelerde özellikle seyrek olan 
nesnelerin imge yaratmadaki avantajlı özellikleri kullanılır. “Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla batı.” 
(Beyatlı 2008:17). Bu mısrada Scarry’nin belirttiği “Ekleme ve Çıkarma” (Scarry 2006:110) yönteminin bir 
örneği görülür. “Serviler şehri” (Beyatlı 2008:17) olarak ifade edilen Üsküdar, iyi metinlerde daima bir bitkiye 
gönderme yapılmasının karşılığı olarak “Çiçekli Varsayım” yöntemine tekabül eder. Sonuç:  Şiir boyunca 
imgeler durağan değil hareketli bir konumda göz önüne serilir. Şairin oluşturmak istediği muhayyile özellikle 
ışık öğesiyle biçim alır. Sözlü sanatlarda yazarlar ve şairler okuyucudan bir şeyi tahayyül etmeden önce onu 
tahayyül ettiğini varsaymasını ister. Bu şiirde de okuyucudan beklenen şey şairin talimatları doğrultusunda 
Üsküdar’ı tahayyül ettiğini varsaymasıdır. Bu varsayım neticesinde şairin talimatlarını izleyerek canlı bir 
Üsküdar hayali kurmak gittikçe kolaylaşır. İmge çözümlemesi yapılarak şiirde var olan imgelerin okuyucuyu 
şairin iç derinliğindeki İstanbul algısına, doğunun derinliğine ve dünyanın geçiciliğine kadar birçok farklı 
anlam alanlarına götürdüğünü bu şekliyle yoğun imgelerin şiirde hâkim kılındığını söylemek mümkündür. 
Güneşin bir kırmızı kâseyle ufuktan çekilmesi gibi özgün imgeler şairin imge oluşturmadaki ustalığını göz 
önüne serer. Fakat asıl dikkati çekmesi gereken konu ise şairin okuyucunun zihninde dinamik bir imge 
oluşturmadaki başarısıdır. Okuyucu bu ustalık sayesinde mısraların talimatlarına kendisini bırakarak canlı ve 
hareketli bir Üsküdar’ı izlemekten kendisini alamaz.

Anahtar Kelimeler: Hayal Şehir, Kitapla Hayal Etmek, Işık Yakma, Ekleme ve Çıkarma, Çiçekli Varsayım
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ATLETİZM SPORU YAPAN SPORCULARIN 
ATLETİZM SPORU YAPMALARINDA ROL OYNAYAN MOTİVASYONEL ETKENLERİN 

BELİRLENMESİ

Ahmet YILGIN1, Hüseyin ÖZRÜRK 2

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Kilis / Türkiye

2Gaziantep Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Gaziantep / Türkiye

ahmet_yilgin@hotmail.com

ID: 31 K: 62

Öz: Giriş: Atletizm diğer spor dalları gibi, insanın mükemmel yaratılış özellikleri ile var olmuştur. Bu 
fiziksel güzellik, anatomik yapı sayesinde Atletizm dünyanın en popüler branşlarından biri olma özelliğini 
kazanmıştır. Atletizm sporunu zaman, mesafe ve yükseklik gibi unsurlar diğer spor dallarından ayırmıştır. 
Sınırlayıcı faktörler günden güne aşıldıkça, daha kısa zamanda daha uzağa ve daha fazla yüksekliğe ulaştıkça, 
yeni rekorlar kırılmakta ve atletizm dünyada daha cazip ve daha popüler hal almasını sağlamıştır. Birçok 
olumlu sonuçların doğuran atletiz sporunu yapan kişilerin bu sporu yapmalarında etkili olan etkenleri 
belirlemek ve daha sonraki yapılacak geniş çalışmalar yapılmasında bir yol haritası oluşturacaktır. Amaç: 
Bu araştırmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde atletizm sporu yapan sporcuların atletizmi yapmalarında 
rol oynayan motivosyonel etkenleri belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın 
evrenini Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerinde atletizm sporu yapan kişiler oluşturmaktadır. 
Örneklemini ise bu öğrenciler arasından rastgele yöntemle seçilmiş 234 katılımcı oluşturmaktadır. Sınırlıklar: 
Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, küçükler ve yıldızlar 
kulüpler bölgesel kros liginin müsabakalarına katılan sporcular ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada 
27 maddeden oluşan 3’li likert ölçek ve katılımcıların demografik özelliklerinin ve tercih nedenlerini 
etkileyebilecek farklı değişkenlerin belirlenmesine yönelik bir anket kullanılmıştır. Katılımcıların tamamı 
rastgele yöntemle seçilmiştir. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluk kontrolünde Kolmogorov 
Smirnov testi kullanılmıştır. Normal dağılıma sahip değişkenlerin 2 bağımsız grup karşılaştırılmasında t-testi, 
İkiden fazla bağımsız grubun karşılaştırılmasında normal dağılıma sahip değişkenler için ANOVA ve Tukey 
çoklu karşılaştırma testleri,Ölçeklerin iç tutarlılığına Cronbach Alpha değerlerine bakılmış ve 0.84 olarak 
bulunmuştur. Tanıtıcı istatistik olarak frekans, yüzde ve ortalama, stdandart sapma değerleri verilmiştir. 
İstatistiksel analizler için SPSS 22 paket programı kullanılmış ve P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edilmiştir. Bulgular: Araştırma neticesinde ortaya çıkan bulgularda: atletizme yönlendirmede teşvik eden 
faktörler bakımından öne çıkanlar sırasıyla; antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri, arkadaşlar ve televizyon 
spor programları olmuştur. Atletizmden beklentiler bağlamında; sağlıklı olmak ve milli sporcu olmak ön planda 
olmak üzere fiziksel görünüm ile spordan para kazanma birer faktör olarak anlamlı bulunmuştur. Son olarak 
atletizmi seçme nedenleri sırasıyla başarı kazanmak, başarılı ve sağlıklı olmak, boş zamanları değerlendirme, 
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atletizmin olumlu katkısına inanma olarak ifade edilmiştir. Sonuç: Atletizmin uluslararası organizasyonlarında 
başarılı olmamız, ülkemizin temsili bizim için önemlidir. Ülkelerin bu tür organizasyonlarda başarılı olması 
alt yapıda yetişen sporcuların kalitesi ve gelişmişliği ile ilgilidir. Bu çalışma ile sporcuların atletizme 
yönlendirilmesinde rol oynayan motivasyonel etmenler değerlendirilerek hem spor bilimine hem de atletizme 
katkıda bulunma temel amaç olarak ifade edilebilir. Araştırma sonuçlarından elde edilen veriler doğrultusunda; 
sporcuları atletizme yönlendirmeye teşvik eden faktörlerin önem sırasına göre antrenörler, beden eğitimi 
öğretmenleri, arkadaşlar ve televizyon spor programları olduğu görülmüştür. Sporcuların atletizmden 
beklentilerinin ise sağlıklı olmak ve milli sporcu olmak olduğu bunun yanında kişisel ön planda olma ve 
fiziksel görünüm ile spordan para kazanmanın atletizm sporunu tercih etmelerinde önemli olduğu istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Atletiz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Motivasyonel Etkenler, Beklenti



331

LİSELERE ERİŞİM BAĞLAMINDA EĞİTİMSEL EŞİTSİZLİK ALANLARININ ARAŞTIRILMASI 
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Öz: Giriş: Türkiye’de eğitimde eşitsizlik sorunu; genel olarak eğitimde “fırsat eşitliği” ve “imkân eşitliği” 
sorunu bağlamında ele alınmaktadır. Genelde bu kapsamdaki sorunlar, kız çocuklarının okula gönderilmemesi 
ve bölgeler arasındaki eğitim imkânları farklılığına indirgenmesidir. Araştırma; toplumun üyeleri arasında 
ekonomik ve sosyal fırsatlara erişim bağlamındaki eşitsizliğin eğitimdeki eşitsizliği beslediğini göstermektedir. 
Eğitimdeki fırsat ve imkân eşitsizliği ise toplum üyeleri arasında ekonomik ve sosyal fırsatlara erişim 
bağlamında eşitsizliğe neden olmaktadır. Araştırma özellikle Bourdieu’nun kültürel sermaye görüşünü destekler 
niteliktedir. Diğer bir ifade ile okullar çoğunlukla sermaye sahiplerinin başarılı olmasına yönelik bir düzene 
sahiptir. Araştırmaya konu olan örgün eğitim kurumlarından liselerde toplumsal eşitsizliğin ortadan kalkması, 
toplumdaki ekonomik ve sosyal eşitsizliğin ortadan kalmasına bağlıdır. Amaç: Bu araştırma genel olarak 
Türkiye’de eğitim eşitsizliğine neden olan etmenlerin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalardan farklı 
olarak örgün eğitim kapsamında ve lise örnekleminde öğrenciler anlamında söz konusu edilen liselere erişimde 
karşı karşıya oldukları toplumsal eşitsizliklerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan 
bu araştırmanın evrenini Isparta il merkezinde bulunup karma eğitim yapılan ve TEOG sınav sonucuna göre 
öğrenci alan devlet liseleri oluşturmaktadır.  Araştırmada, örneklem olarak her okul türünden TEOG yüzdelik 
dilimine göre en yüksek ve en düşük puanla öğrenci alan okullar belirlenmiştir. Okullar TEOG başarı sırasına 
göre 4 farklı başarı grubuna ayrılmıştır. Her başarı grubundan en başarılı ve en başarısız okullar örneklem 
grubuna dâhil edilmiştir.  Evreni temsil edecek örneklem tabakalı örnekleme tekniğiyle hesaplanmıştır. 
Araştırmaya 832 gönüllü katılmış ve araştırma 5 ay sürmüştür. Sınırlıklar: Araştırma, Isparta il milli eğitim 
müdürlüğüne bağlı TEOG sınav sonucuna göre öğrenci alan, karma eğitim yapan, Isparta il merkezinde 
bulunan, 01.06.2015-15.10.2015 tarihleri arasında görüşülen ve örneklem grubunda yer alan devlet liseleriyle 
sınırlıdır. Yöntem: Araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanan 38 maddeden oluşan liselere erişim 
sürecinde yaşanan eşitsizlikleri belirlemeyi amaçlayan bir anket kullanılmıştır. Araştırmamız bu yönüyle lise 
örnekleminde öğrenciler bağlamında liselere erişimde söz konusu edilebilecek eğitimsel eşitsizlik alanlarının 
belirlenebilmesi amacıyla örneklem grubundakilerin sosyolojik özelliklerine odaklandığından, niceliksel bir 
araştırma yöntemi çerçevesinde hazırlanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22 istatistik programı 
ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.844 değeri elde 
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edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde her bir değişken sınıflama ölçme düzeyine sahip 
olduğundan ki-kare test istatistiğinden, ikili analizlerin ilişki düzeylerini belirlemek için Cramer V ilişki 
katsayısı testinden yararlanılmıştır. Normallik analizlerinde, shapiro wilk test istatistiği, varyans homojenliği 
analizlerinde levene test istatistiği, ortalama karşılaştırma testlerinde, iki alt gruplu değişkenler için: mann 
whitney testi, ikiden fazla alt gruplu değişkenler için kruskal wallis testi kullanılmıştır. Kategorik değişkenler 
arasındaki ilişkileri daha detaylı görebilmek için (3 ya da 4 değişken arasındaki ilişki) çok değişkenli kategorik 
veri analiz yöntemlerinden olan log-linear analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma, Isparta İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünden 08.10.2015 tarih ve 27749142-44-E.100437785 sayı ile izin alınarak yapılmıştır. Bulgular: 
Liselere erişimde ailenin gelir düzeyi, ailenin yaşadığı yer, anne-baba medeni durumu, anne-baba eğitim 
düzeyi ve anne-baba mesleği eğitimsel eşitsizliğine neden olan en önemli faktörlerdir. Ayrıca akademik başarısı 
yüksek Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu Lisesinin kantin veya kafeterya ile ilgili imkânları, okul 
laboratuvarları (Fizik, Kimya, Bilgisayar vb.), sanat ile ilgili imkânları (Gösteri salonu, kostüm vb.), sportif 
mekânları (Spor salonu, basketbol sahası vb.) ihtiyacı karşılayacak düzeyde iken akademik başarısı düşük 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Anadolu İmam-Hatip Liselerinki yetersiz düzeydedir. Sonuç: Liselere 
erişimde ailenin gelir düzeyi eğitimsel eşitsizliğine neden olan en önemli faktör olup liselere geçişteki çoktan 
seçmeli teste dayalı sınav sistemi bu durumu pekiştirmektedir. Müzik eğitimi akademik başarıyı etkilediğinden 
ekonomik geliri düşük ailelerin çocuklarına ücretsiz ders kitabı gibi ücretsiz müzik aleti yardımı ve takviye 
müzik eğitimi verilmelidir. Ailenin gelir düzeyi arttıkça çocuğun Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi veya 
Anadolu Lisesi gibi akademik başarısı daha yüksek liselere gitme oranı artmaktadır. Bundan dolayı lise türleri 
yeniden düzenlenmeli, liseler öğrencinin ilgi, istek ve yeteneğine uygun programlarla yeniden düzenlenmelidir. 
Okul öncesi eğitim kuruma devam süresi lisenin bulunduğu başarı grubunu etkilediğinden okul öncesi eğitim 
kurumu 3 yıl süreyle zorunlu olmalı ve ekonomik geliri düşük aileler için okul öncesi eğitim için şartlı nakit 
transferi ve okul öncesi materyali vb. yardımı yapılmalıdır. Eğitimde sadece akademik içerik ve öğrenme 
değil, fiziksel aktivite gibi farklı alanlar da başarıda rol oynamaktadır. Ekonomik düzeyi düşük aileler için 
spor yardımı yapılmalı ve devlet okullarının sportif imkânları geliştirilmeli ve ekonomik geliri düşük aile 
çocuklarına sporcu destek yardımı yapılmalıdır. Anne-babanın eğitim düzeyi lisenin bulunduğu başarı grubunu 
etkilediğinden temel eğitim, ortaöğretim ve üniversite eğitimi zorunlu ve parasız olmalıdır. Lisansüstü mezun 
anne-babaların çocukları lisans mezunu anne-babaların çocuklarına nazaran daha düşük başarı kaydetmektedir. 
Lisansüstü eğitim yapan anne-babalara iş hayatında ücretli lisansüstü eğitim izni veya kısmi zamanlı çalışma 
imkânı verilmelidir.

Anahtar Kelimeler : Eğitim, Fırsat Eşitliği, Kültürel Sermaye, Örgün Eğitim, Liseler

Yazar Notu: Bu çalışma Prof. Dr. Nazmi AVCI tarafından danışmanlığı yapılan Süleyman Demirel 
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü “Sosyal Bilimler Enstitüsü”nde yapılmış Ömer 
Çelikkol’un “Liselere Erişim Bağlamında Eğitimsel Eşitsizlik Alanlarının Araştırılması (Isparta İl Merkezi 
Örneği)” Konu Başlıklı, Doktora Tez çalışmasından türetilmiştir. 
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VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE KONUTLARDA DOĞALGAZ TÜKETİM 
DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Sezgin IRMAK1, Uğur ERCAN2

1Akdeniz Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü,  
Antalya / Türkiye

2Akdeniz Üniversitesi, Enformatik Bölüm Başkanlığı, Antalya / Türkiye
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ID: 34 K: 65

Öz: Giriş: Doğalgaz, konutlarda kullanılmaya başlanmasından bu yana çok daha konforlu bir ısınma, su ısıtma ve 
mutfak kullanımı yakıtı olmuştur. Ancak ithal bir girdi olması nedeniyle hanehalkı için yüksek tutarlı faturalara 
neden olabilmekte, ayrıca ülke ekonomisi açısından da değerlendirildiğinde tasarruf eğilimleri oluşabilmektedir. 
Hanehalkı karakteristik özelliklerine göre tasarruf veya konfor eğilimleri farklılık gösterebilmektedir. Hangi 
özellikleri gösteren hanelerin tasarruf veya konfor eğilimlerinin ne düzeyde olduğunun belirlenmesi, bu 
hanelere yönelik bazı kamu eğitimlerinin verilmesiyle ilgili ihtiyaçların belirlenmesinde, belirli tiplerde 
hanelerin yoğunluk gösterdiği bölgelere göre altyapı yatırımlarının planlanmasında, ayrıca konutların imalatı 
aşamasında konutların planlarının, projelerinin ve donatılarının tasarlanmasında ilgili taraflara önemli girdi 
verileri sağlayabilecektir. Amaç: Bu çalışma veri madenciliği yöntemleri ile konutlardaki doğalgaz tüketim 
düzeylerini etkileyen hanehalkı karakteristik özelliklerinin belirlenmesini ve hangi özelliklere göre yüksek 
veya düşük tüketim gösteren hanelerin değişiklik gösterdiğinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Kapsam: 
Çalışmada kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2009-2012 yılları arasında yapılmış olan 
hanehalkı bütçe araştırmasına aittir. Veriler 2 farklı veri seti olarak 4 ayrı yıl için temin edilmiş olup hanehalkı 
karakteristik özellikleri veri seti ile tüketim harcamaları veri seti birleştirilmiş, harcama kalemleri enflasyona 
göre düzeltilmiştir. Toplamda 40033 hane verisi var iken, doğalgaz olmayan 29252 konut ile doğalgaz harcaması 
sıfır olan 2139 konut kapsam dışı bırakılmıştır. Bunun sonucunda doğalgaz sahibi ve tüketim yapmakta olan 
8642 hane çalışmaya dâhil edilmiştir. Sınırlılıklar: Çalışmada kullanılan hanehalkı karakteristikleri oldukça 
detaylı ve kapsamlı olmakla birlikte TÜİK tarafından hanehalkı bütçe anketi kapsamında toplanan değişkenler 
ile sınırlıdır. Şehir ve bölge verisi yer almamaktadır. Yöntem: Çalışmada veri madenciliği metodolojisi 
izlenmiş olup, veri önişleme aşamasında iki aşamalı kümeleme yöntemi, modelleme aşamasında CHAID karar 
ağacı yöntemi kullanılmıştır. Veri seçimi, birleştirme, enflasyon düzeltmesi ve modelleme aşamalarında SPSS 
Clementine yazılımından yararlanılmıştır. Bulgular: Doğalgaz tüketen konutlarda ortalama tüketim değeri 
117,00TL olup, standart sapması 126,79’dur. Hanenin harcanabilir toplam geliri ile doğalgaz tüketim değeri 
değişkenleri iki aşamalı kümeleme analizi ile kümelenmiştir. Gelir grupları yıllık kullanılabilir gelire göre 4 
kümede Yüksek (n=216, %2,5; =214634,12TL, s.s.=126438,13), Orta-Üst (n=1729, %20,01; =69647,31TL, 
s.s.=16891,27), Orta-Alt (n=4612, %53,37; =33044,24TL, s.s.=7501,63) ve Düşük (n=2085, %24,13; 
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=14316,49TL, s.s.=5040,90) olmak üzere belirlenmiştir. Doğalgaz tüketim düzeyleri ise Düşük Tüketim (
=65,16TL, s.s.=52,64) ve Yüksek Tüketim ( =301,20TL, s.s.=141,02) olarak iki kümede toplanmıştır. CHAID 
analizi sonucunda doğalgaz tüketiminde farklılık konusunda belirleyici olan faktörler sırasıyla gelir grubu, 
konut alanı, oda sayısı, hanehalkı reisinin eğitim durumu, hanede elli yaş üzeri bireyin olup olmaması, sabit 
telefon sahipliği, binada asansör olup olmaması, toplu taşıma hizmetlerine kolay ulaşma durumu ve hanede 
0-14 yaş arası birey olup olmaması olarak ortaya çıkmıştır. Yüksek doğalgaz tüketim oranı gelir düzeyi arttıkça 
artmaktadır. Düşük gelir grubunda yüksek tüketim oranı %12,85, orta-alt gelir grubunda %21,40, orta-üst 
grupta %30,88 ve yüksek gelir grubunda %50,46 olarak görülmektedir. Yüksek ve orta-alt gelir grubunda 
ayırıcı faktör konut alanı iken orta-üst ve düşük gelir gruplarında oda sayısı olmuştur. Oda sayısı arttıkça 
yüksek tüketim oranı artmaktadır. Yüksek gelir grubunda 145m2 üzeri konutlarda yüksek tüketim oranı %60 
olarak görülmüştür, ancak orta-alt gelir grubunda 79-90 m2 arası ile 110-128 m2 arasında yüksek tüketim oranı 
sırasıyla %18,62 ile %19,89 iken 90-110 m2 arası konutlarda %24,15 olarak ortaya çıkmıştır. 79 m2 altında 
%12,66, 128 m2 üstünde ise %25,43 yüksek tüketim oranı görülmektedir. Düşük gelir grubunda salon dâhil 
üçten fazla odası olan konutlarda yüksek tüketimi etkileyen faktör elli yaş üzeri bireyin olup olmaması olarak 
karşımıza çıkarken, daha az odalı konutlarda otomobil sahipliği etkili olup otomobil olmayan hanelerde elli 
yaş üzeri birey varlığı etken unsur olarak ortaya çıkmıştır. Elli yaş üzeri birey yoksa 0-14 yaş arası bireyin 
olup olmaması etken unsurdur. Düşük tüketimin en az olduğu kategori 0-14 yaş arası ve elli yaş üzeri bireyin 
olmadığı, otomobili olmayan, düşük gelir grubunda, salon dâhil oda sayısı 3 ve altında olan konutlardır 
(%2,38). Orta-alt gelir grubunda konut alanı sonrası etkileyen faktörler 0-5 yaş arası birey olup olmaması, sabit 
telefon sahipliği ve toplu taşıma olanaklarına ulaşım kolaylığı olarak görülmektedir. Orta-üst gelir grubunda 
ise oda sayısı sonrası etkileyen faktör hane halkı reisinin eğitim durumu olarak ortaya çıkmıştır. Sonuç: 
Çalışma sonucunda konutlarda doğalgazın yüksek ve düşük düzeylerde tüketimi konusunda bir hanehalkı 
profili ortaya çıkmıştır. Hanehalkı karakteristik özellikleri bakımından yüksek ve düşük düzeyli tüketimlerde 
farklılıkların meydana geldiği görülmüştür. Bu farklılıkların göz önüne alınması ve doğalgaz altyapı yatırımları 
ile dağıtımının planlama faaliyetlerinde girdi verisi olarak kullanılması mümkün görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Karar Ağaçları, CHAID, Doğalgaz Tüketimi
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Öz: Giriş: İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında, hızla gelişen teknoloji ve araç gereçler hayatımızın 
hemen her alanında etkisini göstermektedir. Eğitim sisteminde öğretim sürecinde gelişen teknolojiyi, araç 
gereçleri oyunlaştırarak oyun tabanlı öğrenim ortamları oluşturulmaktadır. Teknolojiyi, araç gereçleri öğretim 
sürecinde kullanarak, belirlenen hedefleri, öğrencilere kazandırılması gereken becerileri bu oyunlar yardımıyla 
kazandırmak hedeflenmektedir. Öğretim sürecinde kullanılan bu oyunlar literatürde eğitsel oyunlar olarak 
adlandırılmaktadır. Eğitsel oyunlar bilgisayar oyunları, kart ve karton oyunları, 3 boyutlu materyallerle ile 
oyunlar, mobil oyunlar, fiziksel hareketler ile oyunlar vb. şeklinde türlere ayrılmaktadır. Bu oyunlar eğitim 
ortamlarına entegre edilerek öğretim sürecinde kullanılmaktadır. Türkiye’de kullanılan eğitsel oyunların 
etkililik düzeyini, işleyişini, olumlu ve olumsuz özelliklerini inceleyen araştırmalar mevcuttur. Eğitsel oyunlarla 
ilgili ilgili birbirinden bağımsız olarak yürütülmüş çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu araştırmaların yanı 
sıra gün geçtikçe araştırmaların sayısı artmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmalara tek tek ulaşıp incelemek 
yerine ulaşılabilen tüm çalışmaları bir arada inceleyen, oluşan bilgi birikimini etkin olarak kullanmak ve yeni 
çalışmalara yol açmak için daha geniş ve detaylı bir araştırma yaklaşımına gerek duyulmaktadır. Bu çalışmayla 
alan yazında eğitsel oyunlarla ilgili Türkiye’de yapılan betimsel ve deneysel çalışmaların bir arada incelenmesi 
amaçlanmıştır. Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de eğitsel oyunlarla ilgili yapılan betimsel ve deneysel 
çalışmalar incelenip sonuçları analiz edilerek birtakım sonuçlara ulaşmaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda 
şu alt amaçlar belirlenmiştir. 1. Araştırma kapsamında incelenen konuyla ilgili çalışmaların, yayın türüne göre 
dağılımı nasıldır? 2. Araştırma kapsamında incelenen konuyla ilgili çalışmaların, araştırma yöntemine göre 
dağılımı nasıldır? 3. Araştırma kapsamında incelenen konuyla ilgili çalışmaların, konusuna göre dağılımı 
nasıldır? 4. Araştırma kapsamında incelenen konuyla ilgili çalışmaların, oyun türüne göre dağılımı nasıldır? 5. 
Araştırma kapsamında incelenen konuyla ilgili çalışmaların, örneklemine göre dağılımı nasıldır? 6. Araştırma 
kapsamında incelenen konuyla ilgili çalışmaların, veri toplama aracına göre dağılımı nasıldır? 7. Araştırma 
kapsamında incelenen konuyla ilgili çalışmaların, bağımsız değişkenine göre dağılımı nasıldır? 8. Araştırma 
kapsamında incelenen konuyla ilgili çalışmaların, bağımlı değişkenine göre dağılımı nasıldır? 9. Araştırma 
kapsamında incelenen konuyla ilgili çalışmaların, bulgularına göre dağılımı nasıldır? Kapsam: Araştırma 
kapsamındaki çalışmalar, eğitsel oyunlarla ilgili betimsel ve deneysel çalışmalardan oluşmaktadır. Çalışma 
kapsamında incelenen konuya yönelik betimsel ve deneysel ulaşılabilen yayımlanmış makaleler, bilimsel 



336

kongrelerde sunulan ve yayımlanan bildiriler ve YÖK Ulusal Tez Merkezinden PDF uzantılı olarak erişilebilen 
yüksek lisans ve doktora tezleri analiz edilmiştir. Yöntem: Bu çalışmada betimsel analiz yöntemlerinden 
doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaların makale, bildiri, yüksek lisans tezi ve 
doktora tezinde yayın türlerinden oluştuğu, deneysel çalışmaların betimsel çalışmalardan daha fazla olduğu, 
çalışmalarda bilgisayar, matematik, fen bilimleri, Türkçe, sosyal bilgiler, yabancı diller, beden eğitimi, okul 
öncesi, din kültürü ve ahlak bilgisi, müzik ve görsel sanatlar konularının kullanıldığı, çalışmalarda oyun türü 
olarak bilgisayar oyunları, kart ve karton oyunları, ders içi etkinlikleri ve öğrenci materyalleri, sportif, fiziksel 
hareketler, 3 boyutlu eğitim materyalleri ve diğer (kelime oyunları, mobil oyun vb.) oyun türleri kullanıldığı, 
çalışmaların örnekleminin öğrenciler, hizmet öğretmenleri, öğretmen adayları, dokümanlar, oyun motorları, 
veliler ve okul yöneticilerinden oluştuğu, çalışmalarda veri toplama aracı olarak test, görüşme, ölçek, anket, 
gözlem, doküman analizi, oyun analizi ve form kullanıldığı, çalışmalarda bağımsız değişken olarak başlıca 
oyun tabanlı öğretim ortamı, eğitsel bilgisayar oyunları ve bilgisayar oyunları değişkenlerinin kullanıldığı ve 
bağımlı değişken olarak başlıca eğitsel oyunla öğretim, eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik algı, motivasyon, 
akademik başarı, derse yönelik tutum, kalıcılık, öz-yeterlilik algısı ve erişi düzeyi değişkenlerinin kullanıldığı 
bulunmuştur. Sonuç: İncelen 96 çalışmaya dayalı olarak Türkiye’de eğitsel oyunlar ile ilgili yapılan 
araştırmaların büyük bir kısmı makale ve yüksek lisans tez çalışması kapsamında yapıldığı gözlemlenmiştir. 
Ayrıca, çalışmaların daha çok deneysel yöntem ile yapıldığı, çalışmaların önemli bir kısmının bilgisayar oyunları 
türünü daha çok kullanıldığı, özellikle bilgisayar, matematik ve fen bilimleri dersleri kapsamında araştırmaların 
fazla bulunduğu, araştırma örnekleminin önemli bir kısmını öğrencilerin oluşturduğu, araştırmaların önemli 
kısmının test (başarı testleri, gelişim testleri vb.), ölçek (tutum, motivasyon, öz yeterlilik vb.), anket ve görüşme 
veri toplama araçlarıyla yürütüldüğü ve araştırmaların büyük bir kısmının eğitsel oyunların akademik başarı 
üstündeki etkisini belirlemeye yönelik olduğu söylenebilir. Ayrıca eğitsel oyunların akademik başarıya etkisini 
belirlemeye yönelik çalışmalarda anlamlı farklılıklar bulunduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Eğitsel Oyunlar, Eğitsel Bilgisayar Oyunları, Eğitsel Oyunla Öğretim
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Öz: Giriş: Bu çalışma “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası” tarafından her yıl yayınlanan Dış Ticaret dengesi 
verileri ile hazırlanmıştır. Çalışmada 97 farklı sektör ve 1984 ile 2016 yılları arasında yıllık çalışma verileri 
kullanılmıştır. Bu dönemi kapsayan yıllık verilere ait istatistikler çalışmada yer alan tablolar’da gösterilmiştir. 
Konu ile ilgili analizler Dış Ticaret Dengesini etkileyen faktörlerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Dış Ticaret 
dengesi, Toplam Mal İhracatı, Toplam Mal İthalatı, Genel Mal Ticareti, Net Transit Ticaret Geliri, Parasal 
Olmayan Altın ve bunların alt faktörlerinden oluşmaktadır. Zaman serileri ile ilgilenen birçok çalışma, kullanılan 
değişkenlerin durağanlık sınamalarına tabi tutulmasını zorunlu kılar. 20. yy’ın üçüncü çeyreğinin sonlarına 
doğru, zaman serileri analizleri ile ilgilenen çoğu çalışmanın yanlış sonuçlar verdiğini öne süren Granger 
ve Newbold (1974), bu tür regresyonların sapmalı katsayılar içerdiğini ve sonlu olmayan varyanslara sahip 
olduklarını modellemişlerdir. Bu devrim niteliğindeki çalışmada bu tür regresyonlar düzmece regresyonlar olarak 
adlandırılmış, regresyonların son derece yüksek R2 değerlerinin aldatıcı olduğunu ve sonuçlarda çoğunlukla 
düşük DW (Durbin-Watson) değeri elde edileceğini, R2>d kıstasının, regresyon analizleri için düzmece olarak 
tanı koyulabilmesi için geçerli bir önsezi kuralı olabileceğini öne sürmüşlerdir. Bu noktada serinin kaçıncı 
dereceden bütünleşik (integrated) olduğunu gösteren I(d) gösterimi, serinin karakteristiğini anlamada oldukça 
bize yardımcı olacaktır. Örneğin hiç farkları alınmadan durağan olasıklık süreç karakteristiği gösteren herhangi 
bir Y serisi I(0), birincil farkları durağan olasılıklı süreç karakteristiği gösteren  serisi I(1)  olarak gösterilir ve 
parantez içindeki  değeri bize serinin kaçıncı dereceden bütünleşik olduğunu gösterir. Dickey-Fuller birim kök 
testi, literatürde en çok kabul gören durağanlık tespitidir ve zaman serisi konusunda da durağanlığın tespitinde 
en geçerli test olarak kabul edilmiştir (Enders, 1995). Kimi zaman, daha önce bahsedilen DF testinde yer alan 
hata terimi, eş-varyans varsayımını bozabilir ve değişen varyans (heteroskedasticity) özelliği gösterebilir veya 
ardışık bağımlı olabilir. Bu durumda daha önce bahsedilen (2), (3) ve (5) No’lu modellere, yani sabit terimsiz, 
sabit terimli ve sabit terim ile bir eğilim katsayısı da içeren modellere, hata terimlerinin ardışık bağımlı olmasını 
engelleyecek kadar bağımlı değişkenin birincil farklarının bir veya birden fazla gecikmeli değerinin dâhil 
edilmesiyle genişletilir. Burada sabit terim,  eğilim katsayısını,  ise bize hata teriminin ardışık bağımlı olmasını 
engelleyecek bağımlı değişkenin farkının kaç gecikme değerinin eklendiğini gösterir. Hipotez testi DF testlerinde 
olduğu gibidir. GDF test istatistiği, daha önce bahsedilen DF test istatistiği ile benzer sonuçlar verdiğinden aynı 
kritik değerler üzerinden istatistiği yapılmasında da hiçbir sakınca yoktur. Ekonometrik olarak, ortalamasıyla 
varyansı zaman içinde değişmeyen ve iki dönem arasındaki ortak varyansı bu ortak varyansın hesaplandığı 
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döneme değil de yalnızca iki dönem arasındaki uzaklığa bağlı olan olasılıklı bir süreç için durağandır denir. 
Bu tür durağanlığa zayıf durağan olasılıklı süreç de denmektedir ve birçok analiz için bu tür bir durağanlık 
yeterlidir (Gujarati,1999). Dickey-Fuller birim kök testi, literatürde en çok kabul gören durağanlık tespitidir 
ve zaman serisi konusunda da durağanlığın tespitinde en geçerli test olarak kabul edilmiştir (Enders, 1995). 
Amaç: Analizin amacı bu faktörlerin hangisinin Dış Ticaret dengesine en yüksek etki yaptığını anlamaktır. 
Yöntem: Türkiye Merkez Bankası ve TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışmada 1984 ile 2016 yılları 
arasındaki veriler kullanılmıştır. SPSS 20 ve Ewievs 9 programları kullanılarak Durağanlık, Regresyon, Birim 
Kök Hücre Testi ve farklı analiz yöntemleri kullanılarak çalışma tamamlanmıştır. Kapsam: Araştırmanın 
kapsamını dış ticaret dengesini oluşturan çalışmalar ve verilerin değerlendirmesi oluşturmaktadır. Bu alanda 
gerçekleştirilen çok sayıda literatür çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmalardan da yararlanılmış çalışma daha 
kapsamlı bir hale getirilmiştir. Sonuç: Yapılan analiz ve değerlendirme sonucunda, denge, ihracat, ithalat, 
malticareti, transit ve altın değişkenlerinin birinci farklar düzeyinde durağan oldukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Hacim, Para, Durağan, Analiz, Denge, Banka
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Öz: Giriş: Çalışma Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin her ay yayınladığı “Bankalarca kullandırılan 
kredilerin sektörler itibariyle dağılımı” adlı verilerin 2013-2017 yıllarını kapsayan dönemi kullanılarak 
yapılmıştır. Kategoriler çalışma içerisindeki tablolarda gösterilmiştir. En Küçük Kareler Yöntemi (OLS), 
basit doğrusal, çoklu regresyon modellerinin çözümlenmesinde kullanıldığı gibi, çok denklemli ekonometrik 
modellerin çözümünde de kullanılan tekniklerin temelidir. Kurulan regresyon modellerinde gözlemler, ana 
kütle gözlem değerlerinden herhangi şekilde alınmış gözlemler olduğunu düşünürsek, aldığımız gözlem 
değerlerinden başka aynı sayıda olan fakat farklı olasılıklarla çok daha fazla gözlem alınabilmektedir. Kurulan 
regresyon modeli ilgilenilen problemle ilgili örnek olarak alınmış gözlem değerleri kullanılarak hesaplanmaya 
çalışılır. Bu nedenle kurduğumuz modeldeki değerler tahmini değerler olacaktır. Tahmin edilmeye çalışılan 
sonuç değişkeni (Y) ve sebep değişkeni katsayıları (a ve b vs.) şapka olarak göstererek, tahmini regresyon 
denklemi yazılmaktadır. Şapka olarak gösterilen ve tahmin olarak adlandırılan katsayıların gerçek katsayılara 
en yakın şekilde hesaplanması için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan en iyisi “En Küçük Kareler 
Yöntemi” olarak isimlendirilen yöntemdir. Sektörel payın toplam kredi miktarı üzerindeki payını belirlemek 
için En Küçük Kareler yöntemi ile basit doğrusal regresyon yöntemi kullanılmıştır. Basit doğrusal regresyon 
analizi her bir sektörün toplam kredi miktarında ne kadar katkı yaptığını, dolayısıyla ilgili sektörün bankacılık 
toplam kredi miktarının büyümesinde ne kadar katkı yaptığını belirleyecektir. Böylece bankacılık sektörünün 
büyümesinde öncelikli sektörlerin belirlenmesi sağlanacaktır. Yöntem: Konu iki başlık altında, Bankacılık 
sektörünce kullandırılan kredilerin son 4 yılda sektörler bazında değişimi ve Bankacılık sektörünce kullandırılan 
kredilerin son 4 yılda trendsel bazda değişimi olmak üzere değerlendirilmiştir. Bankacılık sektöründe verilen 
krediler 31 farklı sektörde kategorize edilerek Türkiye Bankalar Birliği Risk merkezi tarafından her ay 
yayınlanmaktadır. Sektör verileri baz alınarak En Küçük Kareler Metodu (OLS) ile Basit Doğrusal regresyon 
analizi yapılmıştır. Regresyon analizi sektöre ait kullandırılan kredi miktarı ile bankaların 31 farklı sektörde 
kullandıkları toplam kredi miktarı arasında yapılmaktadır. Bu analiz sonucunda, toplam kredi miktarına en 
yüksek katkıyı yapan sektör belirlenecek ve dolayısıyla bankacılık sektörü açısından dikkat edilmesi gereken 
en önemli sektör belirlenmiş olacaktır. Bankalarca kullandırılan toplam kredi miktarını bağımlı, her bir sektöre 
ait kredi miktarını da bağımsız değişken olarak alır ve basit doğrusal regresyon modeli kurarsak, toplam 
kullandırılan kredi miktarını en çok etkileyen sektörü bulmak mümkündür. Ayrıca bankalarca kullandırılan kredi 
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miktarında yıllar bazında bir değişiklik olduğu düşünülmektedir. Yıl değişkenini bağımlı, toplam kullandırılan 
kredi miktarı değişkenini de bağımlı değişken alarak yıllara göre kredi miktarının toplamında bir değişiklik var 
mı hesaplanabilmektedir.  Tüm kredi miktarını etkileyen kategoriler ve yıllar haricinde başka unsurlar da vardır. 
Bu unsurlar genel olarak ei hata terimi olarak alınır, minimum olması beklenir. Sonuç: Analiz sonuçlarına göre 
en düşük Korelâsyon Finansal Aracılık sektörü ile toplam kredi miktarı arasında bulunmaktadır. Ancak bu 
Korelâsyon bile 0,6 ortalama düzeyin üzerindedir. Dolayısıyla bütün sektörlere ait kredi miktarlarının toplam 
kredi miktarı ile arasındaki ilişki ortalamanın üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca en yüksek Korelasyon, Turizm-
Otel ve Restaurantlar ile toplam kredi miktarı arasında hesaplanmıştır. 31 adet sektöre ait En küçük kareler 
yöntemi ile (OLS) basit doğrusal regresyon analizinin katsayılarını göstermektedir. Analiz sonuçları bankacılık 
ve krediler açısından en değerli sektörleri göstermektedir. Örneğin, Ağaç ve Ağaç ürünleri sanayinin toplam 
bankacılık kredi miktarına katkısı 2,786 birim olmaktadır. Ağaç ve Ağaç ürünleri sektöründe kullandırılan 
kredi miktarı bir birim arttığında, bankaların kullandırdığı toplam kredi miktarı 2,786 birim artmaktadır. 31 
sektörün En küçük kareler (OLS) doğrusal regresyon yöntemi değerlendirildiği bu analizde, bu sektörler 
içerisinde bankaların kullandırdığı toplam kredi miktarına en yüksek katkıyı yapan sektörün, 9.998 birim 
ile Nükleer yakıt rafineri, petrol üretimi ve kömür üretimi sektörünün olduğu belirlenmiştir. Nükleer yakıt 
rafineri, petrol ve kömür üretimi sektöründeki kredi miktarının bir birim artması toplam kredi miktarını 9.998 
birim artırmaktadır. Dolayısıyla marjinal katkısı en yüksek sektördür.

Anahtar Kelimeler: Banka, Kredi, Sektör, Para, Piyasa



341
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Öz: Giriş: Son yüzyılda iletişim, ulaşım vb. imkânlarının artmasıyla birlikte insanlar, dünya genelinde giderek 
birbirleriyle daha çok karşılaşma imkânı bulmaktadır. Karşılaşmaların yoğunlaşması, kültürel alışverişleri de 
beraberinde getirmektedir. Buna paralel olarak kültürlerin bir arada yaşaması, karşılıklı konumlanması ve 
yakınlaşmasıyla ilgili sorular da gün geçtikçe çoğalmaktadır. Almanya, Türkiye’nin son yüzyılda ulus ötesi 
anlamda en yoğun ilişki kurduğu ülkeler arasında ilk sıralardadır. Ulusları aşan ilişkiler açısından Almanya’nın 
bu konumu, akademik ilginin, iki ülke arasında karşılıklı gerçekleşen göçlerle ilişkili konulara yoğunlaşmasına 
neden olmuştur. Türkiye ve Almanya arasında gerçekleşen göçlerle birlikte her iki ülke arasında yaşanan sosyal 
ve kültürel temasların ve buna bağlı olarak da yapılan evliliklerin arttığı görülmektedir. Literatüre bakıldığında, 
Türkiye ve Almanya uyruklu kişilerin yaptığı evlilikler, sosyal bilimlerde yoğun ilgi görmektedir. Bununla 
birlikte bu evliliklerden doğan çocuklara da akademik ilginin giderek arttığı dikkat çekmektedir. Ayrı sosyal 
çevrelerden gelen anne ve/veya babalarının kültürel deneyimlerini nasıl anlamlandırdığını antropolojik açıdan 
ortaya koymak, bu alanda yapılacak çalışmalar açısından farklı bir bakış açısı sunacaktır. Bu çalışma, farklı 
kültürel deneyimlerin, kuşaklar ötesine nasıl bir etki bıraktığını göstermeyi sağlayacaktır. Amaç: Çalışmada, 
annesi Almanya, babası Türkiye uyruklu olan çocukların Türkiye’de vatandaşlığa yönelik kavrayışları 
konu edilmiştir. Söz konusu çocukların çoğunun babası, misafir işçi göçünden farklı olarak genç Türkiye 
Cumhuriyetinin desteğiyle Almanya’ya eğitim için göç etmiş, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye geri 
dönmüş ve bu süreçte Alman kadınlarla evlilik yapmış kişilerden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı, çocukların, 
babalarını ve hatta Cumhuriyetin erken yıllarına tanıklık etmiş diğer aile üyelerini nasıl gördüğüne yer vererek 
çocukların, vatan ve vatandaşlık kavramlarına yönelik anlayışlarını ortaya koymaktır. Kapsam: Araştırmanın 
örneklemi, yaşları 17-75 yaş aralığında olan 45 kişiden oluşmaktadır. Alan araştırması sırasında, Türkiye’de 
Alman babalardan çok Alman annelerin yaşadığı ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı örneklemi oluşturan kişiler, 
anneleri Almanya, babaları ise Türkiye uyruklu kişilerdir. Sınırlılıklar: Görüşmeler, İstanbul’da yaşayan 39, 
İzmir’de yaşayan 2, Sakarya’da yaşayan 1 ve Almanya’da yaşayan 3 kişi ile Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. 
Bu araştırma, İstanbul’un Alman nüfusun yoğun olarak yaşadığı ve karma evliliklerin yoğun olarak görüldüğü 
bir şehir özelliği göstermesi nedeniyle ağırlıklı olarak bu şehirde yaşayanları kapsamaktadır. Yöntem: 
Çalışmanın alan araştırması kısmı, gözlem ve mülakat formları eşliğinde 2015 yılında yapılan görüşmelerden 
oluşmaktadır. Örnekleme erişim bir yer, mekan ve kurum/kuruluşa bağlı olmaksızın ağırlıklı olarak kartopu 
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma için İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 
Etik Kurul Başkanlığından Sayı: 2015/46 Tarih: 11.05.2015 onay alınmıştır. Bulgular: Görüşülenlerin 14’ü 
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erkeklerden, 31’i ise kadınlardan oluşmaktadır. Yaşları, 17-75 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 38’dir. 
Yarısından fazlası, çoğu İstanbul’da olmak üzere yurtiçinde doğmuştur. Büyük bir kısmı, bir yükseköğrenim 
programında eğitim görmüştür. Kendi işini yapanlar ve evli olanlar çoğunluktadır. Anlatılarda “vatansever 
erkek” ve “vatansever kadın” figürleri dikkat çekmektedir. Görüşülenlerin çoğunun babaanneleri, dedeleri ve 
hatta babaları, Cumhuriyetin erken yıllarına tanıklık etmiştir. Görüşülen kişiler, babaannelerini, dedelerini ve 
babalarını, kurulan modern rejimi yükseltmek için yoğun çaba gösteren kişiler olarak tarif etmişlerdir. Buna 
göre babaanneler ve dedeler, büyük oranda modern yaşam tarzları ve görünüşlerinden dolayı “Cumhuriyetin 
Temsilcileri” olarak ifade edilmiştir. Babalar ise görüşülen kişiler tarafından “Cumhuriyetin Temsilcileri” 
olarak görülmekle birlikte vatanlarını Batıya yaklaştıran “kurtarıcılar” olarak değerlendirilmektedir. Sonuç: 
Sonuç olarak babaanne, dede ve babalardan oluşan “güçlü kadın” ve “güçlü erkek” figürlerine referans eden bir 
mirasın “Türk-Alman” çocukların belleklerinde geniş yer tuttuğu dikkat çekmektedir. Anlatılarda Almanya’dan 
Türkiye’ye bilgi aktaran babaların, vatanları olan  “aileyi büyüttüğü”ne (Türkiye’yi) yönelik değerlendirmeler 
geniş yer tutmaktadır. Babalar, “vatana hizmet” eden halleriyle ülkelerini koruyan ve olgunlaştıran aktörler 
olarak kabul edilmektedir. Görüşülenlerin, vatanı “büyük aile”, vatandaşlığı ise öncelikle “aileye üyelik” 
olarak görmesi dikkat çekicidir. Görüşülenlerin yaptıkları değerlendirmelerden, hayatı ve vatandaş olmayı, 
özellikle babalarının vatan anlayışını tartışarak yeniden yorumladıkları ortaya çıkmaktadır. Görüşülenlerin 
kendi vatandaşlık anlayışlarını geliştirirken, kendilerinden önceki kuşaklarda yer alan aile üyelerinden 
devraldıkları miras, belirleyici olmaktadır. Vatan, vatandaşlık ve vatana aidiyet gibi kavramların, ulusları aşan 
bir perspektiften, ailesel belleğe genişçe yer verilerek anlamlandırılması çarpıcıdır.

Anahtar Kelimeler: “Türk-Alman çocuklar”, Aile, Vatan, Vatandaşlık, “Cumhuriyetin Temsilcileri”

Yazar Notu: Bu çalışma, Prof.Dr. Yüksel KIRIMLI tarafından danışmanlığı yapılan İstanbul Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi, Antropoloji “Sosyal Bilimler Enstitüsü”nde yapılmış Oya TOPDEMİR KOÇYİĞİT’İN 
“Ulus Ötesi Deneyimler ve “Türk-Alman” Olmanın Anlamı” konu başlıklı Doktora Tez çalışmasından 
türetilmiştir.
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Öz: Giriş: Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme son derece önemlidir. Yetersiz ve dengesiz beslenme 
birçok hastalığa, dolayısıyla kalitesiz bir yaşama neden olmaktadır. Etler protein zenginliği açısından besinler 
içerisinde önemli bir yer tutar. Kırmızı etin pahalı olması, balığın mevsimsel fiyat farklılığı göstermesi ve 
denizden uzak bölgelerde balığa ulaşımın kolay olmamasından dolayı hayvansal protein içeren tavuk eti 
hanehalkı için önemli bir besin kaynağı olarak görülmektedir. Amaç: Çalışmanın amacı, Türkiye hanehalkı 
tavuk eti tüketimi görünümünün ve düzeylerinin CHAID analizi ile belirlenmesidir. Kapsam: Gerçekleştirilen 
çalışmanın verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2009-2012 yılları arasında derlenen Hanehalkı 
Bütçe Anketi araştırmasına aittir. 4 yıla ait bütün veri setleri gerekli ön işleme, temizleme adımlarından sonra 
birleştirilmiştir. Elde edilen nihai veri setinde toplam 40.033 haneye ait veri bulunmaktadır. Sınırlılıklar: 
Çalışmadaki veriler Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bütçe Anketi Araştırmasından alınmıştır ancak veri 
setinde hanelerin hangi coğrafi bölge veya kente ait olduğuna ilişkin değişkenler bulunmamaktadır. Yöntem: 
Çalışmada, hanenin tavuk eti tüketip tüketmemesi modelde bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. Hanehalkı 
reisinin yaşı, eğitim düzeyi, medeni durumu, sigorta durumu, hanede sıfır-beş yaş arası birey olup olmaması, 
hanede elli yaş üzeri birey olup olmaması, otomobil sahipliği, müstakil konut sahipliği, kır-kent durumu, 
hanehalkı büyüklüğü ve hanede en çok kullanılan yakıt türü karakteristikleri modele bağımsız değişkenler 
olarak girmiştir. Hanehalkı geliri Two-Step kümeleme analizi ile dört kümeye ayrılmıştır. Kümeleme sonucu 
meydana gelir gruplarının detaylarına bakıldığında yüksek gelire sahip 417 hane bulunmaktadır, tüm hanelerin 
%1’ini oluşturmakta ve ortalama harcanabilir gelir 17.886,17 TL/Ay olarak bulunmuştur. Orta üst gelire sahip 
3973 hane bulunmaktadır, tüm hanelerin %9,9’unu oluşturmakta ve ortalama harcanabilir gelir 5.803,94 TL/Ay 
olarak bulunmuştur. Orta alt gelire sahip 15.836 hane bulunmaktadır, tüm hanelerin %39,6’sını oluşturmakta 
ve ortalama harcanabilir gelir 2.753,68 TL/Ay olarak bulunmuştur. Düşük sahip 19.807 hane bulunmaktadır, 
tüm hanelerin %49,5’ini oluşturmakta ve ortalama harcanabilir gelir 1.193,04 TL/Ay olarak bulunmuştur. 
Verilerin analizinde veri madenciliği yöntemlerinden karar ağaçları kullanılmıştır. Karar ağacı oluşturulurken 
kullanılan yöntem ise CHAID algoritmasıdır. Verilerin modellenmesinde SPSS Clementine 12.0 programı 
kullanılmıştır. Bulgular: Kurulan CHAID modelin sonucuna göre, tavuk eti tüketen hanelerin sayısı 29.152, 
oranı ise %72,82’dir, tavuk eti tüketim harcamasının ortalaması 28,81 TL, standart sapması ise 38,30 TL’dir. 
Hanehalkı tavuk eti tüketimini etkileyen en önemli karakteristik hanehanelkı büyüklüğüdür. Tek kişinin 
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yaşadığı hanelerde tüketim oranı %50,78, iki kişinin yaşadığı hanelerde %69,43, üç kişinin yaşadığı hanelerde 
%73,01, dört, beş veya altı kişinin yaşadığı hanelerde %75,91 yedi veya daha fazla kişinin yaşadığı hanelerde 
ise oran %83,08 olarak görülürken, hanehalkı büyüklüğü arttıkça tavuk eti tüketen hanelerin oranının arttığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Tek kişinin yaşadığı hanelerde hanehalkı reisinin sigorta durumu, hanede elli yaş üzeri 
birey olup olmaması ve konut tipi; iki kişinin yaşadığı hanelerde gelir, mülkiyet durumu, hanehalkı reisinin 
cinsiyeti ve sigorta durumu ile otomobil sahipliği; üç kişinin yaşadığı hanelerde gelir, kır-kent durumu, 
hanehalkı reisinin yaşı, yakıt tipi; dört, beş veya altı kişinin yaşadığı hanelerde gelir, hanede sıfır-on dört 
yaş arası birey olup olması, konut tipi, mülkiyet durumu; yedi veya daha fazla bireyin yaşadığı hanelerde 
ise yakıt tipi ve kır-kent durumu karakteristiklerinin hanehalkı tavuk eti tüketimini etkilediği görülmüştür. 
Sonuç: Yapılan modelleme sonucu tavuk eti tüketimini etkileyen karakteristiklerin tüketimi farklı şekillerde 
etkilediği görülmüştür. İnsanların sıklıkla tercih ettikleri bu et türünün tüketimini etkileyen karakteristiklerin 
belirlenmesi ve tüketimini ne şekilde etkilediğinin belirlenmesi tavuk eti arzını sağlayan firmalar, satış yapan 
firmalar ve bu endüstride yer alan diğer kuruluşlar açısından için önemli bir veri ve pazarlama stratejileri 
açısından yararlı bir bilgi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Karar Ağaçları, CHAID, Hanehalkı Bütçe Anketi, Tavuk Eti Tüketimi
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ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENENLERİN GRUP OLUŞTURMA TERCİHLERİ

İlker USTA1, Uğur KESKİN2

1-2Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi,  
Eskişehir / Türkiye

ilkerusta26@gmail.com

ID: 54 K: 46

Öz: Giriş: Grup, ortak norm ve davranış ilkelerini paylaşan, aralarında çeşitli rol farklılaşması gerçekleşen, 
ortak bir amacı paylaşan ve birbirleriyle etkileşim halinde olan iki veya daha fazla kişinin bir araya gelmesiyle 
ortaya çıkan sosyal bir olgudur. Grup kavramının iki temel özelliği grup üyeleri birbirleriyle iletişim halinde 
olması ve belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş olmalarıdır  (Koçel,1995: 366; Usal ve Aslan, 1995: 
192). Bireylerin bir araya gelerek, küçük gruplar oluşturup, bir sorunu çözmek ya da bir görevi yerine getirmek 
üzere ortak bir amaç için, birlikte çalışma yoluyla bir konuda birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları, 
genelde ekip başarısının değişik yollarla ödüllendirildiği öğrenme yaklaşımı işbirliği ekiplerinde öğrenme 
olarak adlandırılmaktadır. Grup çalışması ile öğrencilerin sorumluluklarını yerine getirmesi, farklı fikirlere 
hoşgörülü olması ve kendine güvenme gibi amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunmak amaçlamaktadır 
(Johnson & Johnson, 2002; Shachar & Sharan, 1994; Slavin, 1995; Webb & Farivar, 1994). Amaç: Bu 
çalışmanın amacı, çevrimiçi bir dersteki en başarılı ve başarısız olan grupları oluşturan öğrenenlerin grup 
oluşturma tercihlerini belirleyen unsurları tanımlamaktır. Kapsam:  Bu araştırma, 2016-2017 öğretim yılında 
Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde araştırmacı 
tarafından 14 hafta boyunca çevrimiçi yürütülen bir alan seçmeli derse katılan 38 öğrencinin oluşturduğu 8 
farklı grupla yürütülmüştür. Sonuçlara en başarılı grup (5 öğrenci) ve başarısız grup  (5 öğrenci) üyeleriyle 
yapılan görüşmelerle ulaşılmıştır. Sınırlılıklar: Değerlendirmeye alınan gruplar dersin yürütücüsü tarafından 
gruplarca sergilenen performansa ve grup içi iletişimlerine bakarak karar vermiştir. Araştırma Yöntemi: Bu 
araştırma, nitel bir durum çalışmasıdır. Durum çalışması karmaşık ya da basit bir olayın uygun bir yöntemle 
ayrıntılarına inilerek, kültürel ve sosyal açıdan tüm yönleriyle incelenmesidir. Burada olay; bir birey, bir rol, 
küçük bir grup, bir karar, süreç ya da sıra dışı farklı şey olabilir (Punch, 1998). Bu araştırma da yarı yapılandırılmış 
görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmada çevrimiçi öğrenenlerin grup içi iletişim sorunlarını, onların 
kendi ifadeleriyle ortaya koymak amacıyla bu yöntem kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmacılar, verileri nitel 
araştırmanın tarafsızlık ilkesine (Patton, 2002; Punch, 2005) uygun olarak toplamıştır. Ayrıca araştırmacılar, 
toplanan verileri, nitel araştırmanın gizlilik ilkesine (Punch, 2005) bağlı kalarak elde edildiği biçimiyle 
sayısal ortamda saklı tutmaktadırlar. Bulgular: Başarılı grup üyeleri grup oluştururken yakın arkadaşlık, iyi 
iletişimi olanların bir araya gelmesi, ders yürütücüsünün inisiyatifine bırakmamak ve yoğunluğu en rasyonel 
biçimde paylaşabilme durumları ile açıklarken başarısız grubun üyeleri grup oluştururken önceki derslerdeki 
beraberlikleri, yakın arkadaşlığı ve çalışan insanlarla bir araya gelme isteğini ön plana çıkartmışlardır. Sonuç 
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olarak;  başarılı ve başarısız grup üyelerinin grup oluşturma tercihlerinin farklılaştığı görülmektedir. Her 
iki grupta da bazı iletişim sorunlarının çıktığı, bireyler arasında inatlaşmanın yaşandığı, görev paylaşımının 
düzgün yapılması halinde çalışmaların düzgün olarak neticeleneceği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Öğrenme, Grup Oluşturma Tercihleri
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BİR ÖĞRETMENİN GÖZÜNDEN BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ’NİN TÜRK EĞİTİM 
SİSTEMİNDEKİ ROLÜ 

Belgin KUYUMCUOĞLU

Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi, Karşıyaka / Türkiye

belginkuyumcuoglu@gmail.com

ID: 57 K: 84

Öz: Giriş: Bilim ve Sanat Merkezleri (Bilsem), Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından üstün yetenekli çocukların eğitilmesi amacı ile 1993 yılında kurulmuştur. Bilim 
ve Sanat Merkezleri; okul öncesi,  ilköğretim ve orta öğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin bireysel 
yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacı 
ile açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumudur. Hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, 
liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve 
konunun uzmanları tarafından “Üstün Yetenekli” olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermektir. 
Eğitim sistemimizin yakın gelecekte ülkemizin ihtiyaç duyacağı insan kaynağı ve nitelikli beyin gücü sorununu 
çözemeyeceğini görmek pek zor degildir. Bir yandan üstün yetenekli çocuklara ve gençlere, yeteneklerini 
geliştirme fırsatını sunamamak, öte yandan endüstrinin işe yarar insan ihtiyacına cevap verememek, eğitim 
sistemimizin içerisindeki kaygı yaratan bir boşluk haline gelmiştir. Bu noktalardan hareketle Bilsem; “Proje 
tabanlı öğrenme”, “Probleme dayalı öğrenme”, “Soru cevap”, “Öz değerlendirme”, “Görüşme”, “Portfolyo”, 
“Grup değerlendirme”, “Poster”, “Tartışma”, “Deney”, “Beyin fırtınası”, “Drama”, “Görsel sunumlar” gibi 
yöntem ve teknikleri kullanarak eğitimde fark yaratmaktadır. Amaç: Bilsem okullarına devam eden öğrencilerin 
örgün eğitim ve sosyal yaşantılarındaki olumlu veya olumsuz faktörlerin sosyal ve eğitim alanlarına etkilerini 
belirleyip çözüm yolları  üzerinde yoğunlaşarak eğitimin güncel hayattaki karşılığını yakalamaktır. Bir 
diğer konu ise Bilsem’lerin örgün eğitime geçişi konusundaki öğretmen, öğrenci ve veli’lerin düşüncelerini 
öğrenmektir. Kapsam: 14 yıllık örgün eğitim kurumları ardından son 3 yıllık Bilsem öğretmenliği süresince 
birebir yapılan 20 öğretmen, 50 öğrenci, 50 veli görüşmelerinin analizini kapsar. Bulgular: Öğretmenler 
genel olarak uygulama yapabilecekleri teknik ve teknolojik alt yapıya ihtiyaçları olduğunu söylemişlerdir. 
Öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezlerinin kendileri gibi üstün yetenekli öğrencilerle bir araya geldikleri, 
beraber çalıştıkları ve böylece yalnız olmadıklarını hissettikleri bir ortam olduğunu belirtmişlerdir. Bilsem’de 
öğrenciler bir bütün olarak ele alınarak duygusal ve sosyal yönden yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlayacak 
etkinlikler müfredatla bütünleştirilmektedir. Bu eğitim; gerçek yaşam ve sorun durumlarını ilgililerle birlikte 
teşhis etmek, çözüm önerileri üretmek, bunları uygulamak, değerlendirme raporlarını yazmak gibi aşamalardan 
oluşan proje çalışmaları ile hem yaparak hem de yaşayarak öğrenmeye olanak vermektedir. Böylece öğrencinin 
örgün eğitimde ve sosyal hayatta yaşayabileceği sorunların minimize edilmesine katkıda bulunmaktadır. 
Bilsem velileri  özel yetenekli öğrencilerin eğitimi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Sosyal, kültürel 
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ve ekonomik düzeyleri fark etmeksizin velilerin öğrenciler ile ilgili Bilsem’lerden beklentileri yüksektir. 
“Üstün Yetenekli” tanısı konulmuş ve çocukları Bilsem’e giden veliler, çocuklarının Bilsem’de kendilerini 
geliştirebildiklerini, potansiyellerini kullanabildiklerini, özgüvenlerinin yükseldiğini, kendi kararlarını verme 
becerisi kazanabildiklerini, empati kurabilme konusunda başarılı olduklarını belirtmektedirler. Bilsem’lerin 
örgün eğitime geçmesi öğrenci seçimi gibi sınavla bu okula alınan öğretmenler için de önemli olduğu 
söylenmiştir. Öğrenci ve velileri açısından ise olumlu olacağı yönünde  ifade edilmiştir. Sonuç: Bilsem’lerde 
öğrencilerin eğitim ve öğretimde aktif rol alması, kendini ifade edebilmesi, öğrencilerin öğrenme isteğini 
arttırmaktadır. Bilsem’ler; üstün yetenekli öğrencilerde değerlendirme, yaratma, keşfetme, çözümlemeye 
yönelik soru sorma ve düşünme becerilerinin daha fazla gelişmesini sağlayarak sosyal yaşamlarında da daha 
mutlu olabilmelerine katkıda bulunmaktadırlar. Bilsem eğitim merkezleri örgün eğitimin ardından akşam 
saatlerinde yapılması hem öğrenciler hem de veliler için zorluk yaratmaktadır. Ülkemiz için çok önemli olan 
beyin gücünün daha da artmasına olanak sağlamak için Bilsem’lerin bir örgün eğitim kurumu olmasının 
zamanının geldiğini düşünmekteyim. Bir öğrencimin dediği gibi “Bilsem’e geldikten sonra hayat konusundaki 
kaygılarım azaldı”.

Anahtar Kelimeler: Bilsem, Zekâ, Yetenek, Öğrenci 
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AHMET MİTHAT’IN NİZÂ-I İLM Ü DÎN ADLI ESERİNDE DİN VE BİLİM ÇATIŞMASI SORUNU

Vefa TAŞDELEN

Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi,  Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Kırgızistan

vefatasdelen1@gmail.com

ID: 66 K: 94

Öz: Giriş: 19. ve 20. yüzyıl din ve bilim ilişkilerinin en çok sorgulandığı dönem olmuştur. Konuya ilişkin 
yazılan eserler arasında Hıristiyanlığın bilimle ilişkisini irdeleyenler olduğu gibi, İslamiyet’in bilimle ilişkisini 
ele alan eserler de olmuştur. Tahmin edilebileceği gibi bu konuda iki görüş öne çıkmıştır. İlkinde din ve bilim 
arasında bir çatışmanın olduğu, dinin bilimin gelişmesine engel teşkil ettiği, ikincisinde ise özellikle Müslüman 
entelektüeller tarafından dile getirilen dinin (İslamiyetin) bilimi desteklediği ve teşvik ettiği görüşüdür. Bu 
tartışmalar Batı’da Aydınlanma dönemi ile birlikte başlamış, materyalizm ve pozitivizmle birlikte alevlenmiş, 
zaman içinde konuya ilişkin önemli eserler kaleme alınmış,  konferanslar verilmiş, yayınlar yapılmıştır. Bu 
çalışmalardan öne çıkan ikisi Ernest Renan’ın İslam ve Bilim (L’Islamismé et la Science)  diğeri ise J. William 
Draper’in Din ve Bilim Arasındaki Çatışmanın Tarihi (History of the Conflict Between Religion and Science) 
isimli eseridir. Renan söz konusu çalışması ile pozitivist yaklaşımı İslam’a uyarlarken Draper, Din ve Bilim 
Çatışmasının Tarihi isimli eseriyle Hıristiyanlığı, özellikle de Katolikliği merkeze alır. Her iki esere de Osmanlı 
aydınları tarafından cevaplar yazılmış, reddiye ve eleştiri niteliğinde eserler kaleme alınmıştır.  Bunlardan 
biri Namık Kemal’in Renan Müdâfaanamesi, diğeri ise bu çalışmada ele alacağımız Ahmet Mithat’ın Nizâ-ı 
İlm ü Dîn adlı eseridir. Nizâ-ı İlm ü Dîn’de Ahmet Mithat, Draper’in tezi üzerinden genelde din ve bilim, 
özelde İslam ve bilim ilişkilerini sorgulamaya çalışmıştır.   Ahmet Mithat, Draper’in din ve bilim arasında 
çatışma olduğu yönündeki temel tezine katılmamakla birlikte söz konusu eserde ortaya çıkan görüşleri son 
derece önemser, çözümlemelerinin ufuk açıcı olduğunu düşünür. Kendi eleştirilerini, düşüncelerini sadece 
din temelinde ortaya koymaz; tarih, bilim tarihi, felsefe tarihi, dinler tarihi gibi alanlar açısından da ortaya 
koyar; Nizâ-ı İlm ü Dîn bu geniş birikimin tezahürü olarak ortaya çıkar. Ona göre İslamiyet’in bilime, 
felsefeye, kültüre bakışı açıktır; araştırmaya, incelemeye, soruşturmaya bakışı nettir: İslam öğretisi, bilimle 
meşgul olmayı değil olmamayı, bilime emek vermeyi değil ona ilgisiz kalmayı din karşıtı bir tutum saymıştır; 
asıl sorun, asıl çatışma, İslam’ın bilimle ilgilenmesinde değil, ilgilenmemesindedir. Bilmek ve araştırmak, 
insandaki, tabiattaki ve evrendeki gizli ayetleri bulup ortaya çıkarmaktır. İslam bilimle, eğitim ve öğretimle 
meşgul olmayı, en yüce ibadet tarzlarından biri olarak görmüş, her kötülüğün anası olarak değerlendirdiği 
cehaleti hiçbir şekilde hoş karşılamamış ve yok edilmesini öncelikli hedefleri arasına almıştır. Buna göre asıl 
mücadele ve çatışma din ile bilim arasında değil, din ile cehalet arasındadır. Din kaynağını bilme, anlama 
ve kavrama gücünde bulur. Din bilerek ve anlayarak inanmayı teşvik eder. Ahmet Mithat, bilimi iman için 
bir destek noktası olarak görmez, ancak bilme durumunda inanmanın güç kazanacağını da söylemek ister. 
Bilmek ve anlamak, iman için bir alternatif değil, beslenme noktasıdır. Dinin cehaleti teşvik etmesi, beslemesi 
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düşünülemeyecek şeydir. Bu yaklaşım içinde, tıpkı Kant’ta olduğu gibi, anlama yetisinin sınırlı olduğu, 
metafiziğe ilişkin konuların anlama yetisinin sınırları içinde bilinemeyeceğini bilme de vardır; Ahmet Mithat 
çalışması içinde böyle bir anlayış da vardır. Bu çerçevede Ahmet Mithat, Draper’in eserini yer yer çevirerek 
özetlemiş, cevaplar ve eleştiriler yazmıştır. O, bu çaba içinde bir çevirmen, yorumcu, eleştirmen, aynı zamanda 
da Ulum ve İslam isimli yeni bir eserin yazarı olarak karşımıza çıkar. O, görüşlerini iki konuda yoğunlaştırır: 
İlki din ile bilimin kendi doğalarında olmayan şekilde birbirine karıştırılması, ikincisi ise Draper’in din ve 
din kültürü arasında bir ayrıma gitmemesi, din kültürünü doğrudan din olarak algılamasıdır.  Ahmet Mithat, 
din ve bilimin birbirinden farklı ve birbirine benzemeyen doğalara sahip olduklarını, bilimi dine (Ortaçağ’da 
olduğu gibi), dini bilime (Modern Çağda olduğu gibi) sunmanın; bilimi dinle, dini bilimle sınamanın felsefi ve 
bilimsel bir dayanağı olmadığını düşünür. Bilim, evreni anlama yolunda kendi gelişim süreci içinde evrilerek 
ilerlemekte, sorularına yeni sorular ve çözümler ekleyerek gelişimini sürdürmektedir. Onu dinle kıyaslamanın,  
dinin sorularına cevap olarak görmenin veya dinin onayına sunmanın, dine ve bilime bir katkısı yoktur. Dinin 
soruları ve cevapları bilimin soru ve cevaplarından farklıdır, zira çalışma alanları farklıdır. Kutsal kitapları 
bir fizik, kimya kitabı gibi görmek, dini astronomi bilgisiyle karşılaştırmak yanlıştır. Din insanın varoluşu ile 
başlayan ilahi bir gelenektir. Modern bilim ise 1600’lü yıllardan sonra ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Din hayatın 
anlamı, bilim ise nesnelerin doğası ile ilgilenir. Din “niçin” sorusuna cevap verir, bilim ise “nasıl” sorusuna 
cevap arar. Din metafizik, bilim fizik alanda temelini bulur. Onların öz olarak birbirlerini yadsımaları, yok 
etmeleri, bir birlerinin yerini almaları mümkün değildir. Din kendi öğretisini her zaman bilimsel olmayan 
belirli bir aşkınlık üzerine inşa eder; bu aşkınlık ortadan kalktığında din de ortadan kalkar. Bilim de eğer din 
üzerinde dinin metafizik boyutunu zedeleyecek şekilde bir takım yargılarda bulunuyorsa, o zaman kendini de 
yok edecek bir tutum içine girer. Din ve din kültürü ayrımına gelince: Dini öğreti bizzat kendisi olarak dinin 
ne olduğu sorusuna cevap verebilir. Her din kendi içinden bir “din kültürü” çıkarır. Bu kültür bir bakıma o 
dinin onlarca olası yorum ve uygulamasından oluşur. Burada dinin ne olduğu kadar, onun nasıl anlaşıldığı 
ve yaşandığı da önem kazanır. Hatta din kültürü, dinin kendisinden daha çok öne çıkar. Bir nokta gelir ki 
artık dinin ne olduğu değil, nasıl anlaşıldığı önem kazanır. Ahmet Mithat, asıl sorunun din ile bilim arasında 
olduğunu düşünmez; onun için asıl sorun, din ile bilim arasındaki ilişkiyi doğru bir zemine oturtamamak, 
dini ve din kültürünü birbirinden ayıramamaktır; Nizâ-ı İlm ü Dîn’nin temel reddiyesinin bu noktada olduğu 
söylenebilir. Bazen din kültürü, dinin kendisinde olmayan pek çok yorum ve yaşantı ile doluşabilir. Draper’in 
ve diğerlerinin sözünü ettiği din ve bilim çatışması, aslında din ile bilim arasındaki değil, din kültürü ile bilim 
arasındaki çatışmadır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Nizâ-ı İlm ü Dîn birçok açıdan önemli bir eserdir. O, 
kimi dini düşünürlerin bile pozitivist bir bakış açısı benimseyerek, dinlerin bilimin gelişmesini engellediğini 
söylediği bir dönemde, din bilim ilişkisi sorunsalını, tarihsel, felsefi ve teolojik kökleriyle birlikte, dönemin 
yaygın tutumunun aksine pozitivist olmayan bir yaklaşımla sorgulamayı başarabilmiştir. Ahmet Mithat, asıl 
sorunun din ile bilim arasında olduğunu düşünmez; zira onları aynı kaynaktan beslenen iki farklı çaba, iki 
farklı oluşum olarak görür. Onun için asıl sorun, din ile bilim arasındaki ilişkiyi doğru kurmak ve bu ilişkiyi 
doğru bir zemine oturtabilmektir. Ona göre din ve bilim arasında “çatışma” değil “istismar” söz konusudur. 
Şu alıntı, Nizâ-ı İlm ü Dîn’nin temel fikrinin anlaşılabilmesi açısından önemlidir: “İmdi biz deriz ki mücâdele 
hakîkat-ı dîniyye hakîkat-ı ‘ilmiyye arasında değildir. O iki hakîkat şey-i vâhid [tek bir nesne]’dir. Her ikisi 
mişkât-ı vâhidden pertev-endâz olmuş nûr-ı yegânedir [her ikisi bir kandilden saçılmış yegâne nurdur]. Asıl 
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cidâl dîni sû-i tefsîre uğratanlar ile ‘ulûmu sû-i isti‘mâle uğratanlar [asıl savaş dini kötü/yanlış yorumlayanlar 
ile bilimi kötüye kullananlar] arasındadır. Bunlar varsınlar mücâdeleyi nereye kadar isterler ise oraya kadar 
götürsünler” (NİD1, 228).

Anahtar Kelimeler: Draper, Ahmet Mithat Efendi, Bilim, Pozitivizm, İslam Kültürü
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Öz: Giriş: Psikometristler, test maddelerinin nasıl geliştirileceği, nasıl seçileceği, verilen cevapların sayılara nasıl 
dönüştürüleceği, bunların nasıl yorumlanacağı ve sonuçların nasıl değerlendirileceği gibi sorulara matematiksel 
ve istatistiksel teorilere dayalı olarak yanıt ararlar. Söz konusu teorilere “test kuramı” ya da “psikometrik 
kuram” adı verilmektedir (Suen, 1990). Klasik Test Kuramı (KTK) ve Madde Tepki Kuramı (MTK) geçmişten 
günümüze üzerinde en fazla çalışılan başlıca iki test kuramı olarak öne çıkmaktadır. Alanyazında, Klasik Test 
Kuramı ve Madde Tepki Kuramının bazı üstün ve zayıf yönlerinin tartışıldığı görülmektedir. Varsayımları ve 
model-veri uyumu sağlandığı takdirde MTK’yı KTK’dan üstün kılan bazı avantajların olduğu belirtilmektedir 
(Hambleton ve Swaminathan, 1985; Fan, 1998). Fakat MTK parametrelerini doğru bir şekilde kestirebilmek 
için büyük örneklemler gerekmektedir (Hulin, Lissak ve Drasgow, 1982; Ree ve Jensen, 1983; van der Linden 
ve Hambleton, 1997). Bununla birlikte, MTK’ya dayalı bir test geliştirmenin, uygulamalardan elde edilen 
verileri analiz etmenin ve analiz sonuçlarını yorumlamanın alan uzmanlığı gerektirmesi gibi durumlardan 
kaynaklı olarak kuramın, sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarında kullanılmasının önünde aşılması 
zor engellerin olduğu görüşü ileri sürülebilir. Takahiro Sato tarafından 1969’da ileri sürülen Sato Test Kuramı 
(STK) ise öğrencilerin cevap örüntüleri üzerinden öğrenme durumlarını belirlemeye yönelik olarak normal 
dağılım varsayımını sağlayamayan küçük örneklemlerde bile etkili sonuçlar üretmesi beklenilen analiz 
yöntemleri üzerine inşa edilmiştir. STK, ilk başlarda yalnızca Öğrenci Madde Çizelgesi Analizi (Student-
Problem Chart Analysis) ile öğrenme durumları bakımından öğrencileri ve kaliteleri bakımından maddeleri 
sınıflandırma amaçlarına yönelik olarak kullanılmış olsa da 2010 yılında Nagai’nın önerisiyle Ju-Long 
Deng tarafından ileri sürülen Gri İlişki Analizi ile geliştirilmiş ve öğrencilerin başarı/yetenek düzeylerinin 
belirlenmesi amacıyla da kullanılabilir hale getirilmiştir. Amaç: STK, Japon ilk ve ortaokullarında önemli bir 
ölçme ve değerlendirme yaklaşımı olarak kabul görmektedir (Sato, 1984). Buna karşın Türkiye’de kurama 
henüz yeterince ilgi duyulmadığı ve hatta çok az sayıda çalışmada kendisinden söz edildiği belirtilebilir. Bir 
kuramın kullanımının yaygınlaşmasında bilim çevrelerince ve o kuramdan pratikte fayda sağlayacak kişilerce 
genel bir kabul görmesinin etkili olduğu görüşü ileri sürülebilir. STK’nın ortaya çıkış iddiasının ölçme ve 
değerlendirmenin en sık tekrarlandığı eğitim ortamlarında geçerli ve güvenilir sonuçlar elde etmek olduğu 
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dikkate alındığında, yalnızca alan uzmanlarının ya da test/ölçek geliştiren araştırmacıların değil öğretmenlerin 
kurama yönelik yaklaşımlarının belirlenmesi de önemli görülmektedir. Yapılan tartışmalardan hareketle bu 
araştırmada, Sato Test Kuramı ile yapılan sınıflandırmalara yönelik öğretmen görüşlerinin toplanması ve 
incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu tür araştırmaların kurama olan ilgiyi artıracağı ve ardından yapılacak olan 
çalışmalar için kapı aralayacağı düşünülmektedir. Kapsam: Çalışma grubu, gönüllülük esasına dayalı olarak 
araştırmaya katılan 70 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan anket, katılımcıların 
51’ine çevrimiçi olarak, kalan 19 kişiye ise yüz yüze uygulanmıştır. Özellikle çevrimiçi yanıtlayıcıların sayısının 
çok olması, araştırma grubunun heterojen bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Sınırlıklar: Araştırma, zaman 
maliyeti ve uygulamadaki güçlükler nedeniyle 70 kişilik öğretmen grubu ile sınırlıdır. Yöntem: Araştırmada 
betimsel bir yöntem izlenerek öğretmenlerin STK ile yapılan sınıflamalara yönelik görüşleri alınmıştır ve 
bu amaca yönelik olarak araştırmacılar tarafından 12 maddeden oluşan bir anket oluşturulmuştur. Anketten 
önce, 10 maddelik bir teste ait 20 kişilik öğrenci grubunun Sato Kuramına göre analiz edilmiş verileri 
sunulmuştur. Bu bilgi ile Sato Kuramının madde ve öğrenciler için yaptığı sınıflamalar ve bu sınıflamalara 
karşılık gelen belirlemeler (dönütler) öğretmenlere açıklanmış ve bu kuram ile alışık oldukları Klasik Test 
Kuramı arasındaki benzerlik ve farklılıklara dikkat çekilmiştir. Bu bilgilendirmeden sonra, öğretmenlerden 
konuya ilişkin görüşlerini yapılandırılmış anket maddeleri üzerinden yansıtmaları istenilmiştir. Elde 
edilen veriler frekans ve yüzde oranlar aracılığıyla incelenmiştir. Bulgular: Elde edilen bulgular, katılımcı 
öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (%81,4) STK’yı kullanmaya istekli olduklarını göstermektedir. Bununla 
birlikte katılımcıların, STK ile test maddelerinin işlerliği ve öğrencilerin öğrenme durumları hakkında 
verilen dönütleri beğendikleri ve işe yarar buldukları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin büyük çoğunluğu 
dönütleri madde havuzu oluşturma konusunda teşvik edici bulmakta ve öğretimi iyileştirme noktasında işlerini 
kolaylaştıracağını düşünmektedirler. Buna karşın, bu araştırmaya katılan öğretmenlerin önemli bir kısmının 
maddeler ve öğrencilerle ilgili dönütlerin yeterli olup olmadığına ilişkin kararsızlık yaşadıkları görülmüştür. 
Ayrıca katılımcıların %41.4’ünün madde analizleri için klasik yöntemleri tercih etme noktasında kararsızlık 
yaşadıklarını ifade etmeleri de dikkat çekici bir bulgu olarak nitelendirilebilir. Sonuç: Öğretmenlerin STK 
dönütlerine pek çok açıdan olumlu yaklaşmaları bakımından araştırma sonuçlarının Wang ve Chen’in (2013) 
Tayvanlı öğretmen ve öğrencilerin STK dönütlerine yönelik görüşlerini inceledikleri araştırmanın sonuçlarıyla 
benzerlik gösterdiği ifade edilebilir. Bununla birlikte, katılımcıların büyük bir kısmının, maddelerle ilgili 
verilen dönütleri önemli ve işe yarar bulmakla birlikte STK’yi klasik yöntemlere tercih etmek yönünde kararsız 
olmaları durumunun öğretmenlerin daha önce eğitimini almadıkları ve ölçme süreçlerinde kullanmadıkları 
bir kuramla ilk defa karşılaşmalarından kaynaklanabileceği iddiası öne sürülebilir. Bu anlamda, konuya ilgi 
duyan araştırmacılara öğretmenlerin belirlenen bir süre boyunca STK’yi sınıf içi ölçme ve değerlendirme 
süreçlerinde deneyimleyebilecekleri bir ortam sunmaları ve buna uygun bir araştırma düzeneği tasarlamaları 
yönünde bir öneri getirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Sato Test Kuramı, STK, Psikometrik Kuram, Madde ve Test Analizi
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Abstract: Introduction: In Article 4 of the “Employer’s General Liability” section of the Law No. 6331 
on Occupational Health and Safety and in the 10th article under the heading “Risk assessment, control, 
measurement and research”, the employer’s risk assessment has been expressed. In the Regulation on Risk 
Assessment of Occupational Health and Safety, which is issued in accordance with Article 30 of Law No. 
6331, the principles and procedures of the said obligation are explained. Higher administrative penalties are 
imposed on businesses that do not have risk appraisal, and sanctions are imposed for stopping work for some 
businesses. All employers are obliged to prepare a risk assessment, except for the exceptions in Article 2 of 
the Health and Safety Law. By definition, risk assessment is defined as “the determination of the hazards 
that may exist in the workplace or that may arise from outside, the factors that cause these risks to turn into 
risk, and the analysis and grading of the risks arising from the hazards and the work to be done in order to 
determine the control measures” in the article 3 of Occupational Health and Safety Law. Aim: According to 
Article 10 of the Law No. 6331 on Occupational Health and Safety, the employer is obliged to perform or 
perform risk assessment in terms of occupational health and safety. The main objective of risk assessment is 
to identify hazards that can harm employees’ mental and physical integrity and to analyze risks that may arise 
from these hazards. The employer is not responsible only for risk assessment. The employer shall determine 
“occupational health and safety measures to be taken after the risk assessment and protective equipment or 
equipment to be used” (Law no. 6331, Art. 10/2). As you can see, risk assessment is not primarily aimed at; is 
a tool for determining the precautions to be taken in the workplace. Risk assessment at this point should not 
be regarded as an obligation arising only from the legislation and should be carried out with great care and 
diligence. So we aimed to determine obligations of employers according to Law No. 6331 on Occupational 
Safety and Health. Scope:  It is obvious that it will not serve the purpose of the risk assessment prepared 
without paying enough attention and care in order to get rid of an obligation arising only from the legislation. 
The employer can do the risk assessment either on its own or by receiving external service. Essentially, risk 
assessment studies should be conducted by a team to be established in the workplace. So the scope of this 
study is about defining the boarders of employer obligations in terms of Law No .6331on Occupational Health 
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and Safety. Constraints: In the Risk assessment team following people must be found: employer or employer 
representative, Occupational safety specialist and workplace physician, Worker representative if the number 
of employees in the workplace is 2 or more, Support staff assigned at the workplace, Employees who have 
information about the risks of a workplace selected homogeneously from the sections of the workplace. The 
employer may employ an occupational safety specialist and workplace physician to carry out occupational 
health and safety services, as well as receive such services from OSGB (joint health and safety unit). This study 
is constrained with the articles of Law No. 6331 and related sub legislations about employer responsibility 
on risk assessment. Method: The risk assessment should essentially include the following stages of the 
workplace beginning at the time of establishment or design and according to Article 7 of the Regulation on 
Risk Assessment of Occupational Health and Safety; Identification of Hazards, Determination and analysis 
of risks, Decision of risk control measures, Documentation of risk assessment, Updating the work done and 
renewing it if necessary. Findings: As you can see, risk assessment is a continuous process rather than an 
obligation that can be fulfilled only once in the workplace. High administrative penalties are imposed on 
employers who do not perform risk assessments or do not take risk assessments, and sanctions are applied 
to stop work in some businesses. The employer who does not evaluate risk does not apply the administrative 
penalty of 3700 TL. If the employer insists not to perform the risk assessment, the monthly administrative 
penalty of 5,550 TL continues to be applied. As it is known, the administrative penalties in Law No. 6645 are 
applied at a certain rate according to the number of employees and the number of employees employed by 
the workplace. Results: As can be seen, the employer who does not perform risk assessment is obliged to pay 
higher administrative fines and to seal the workplace and to stop the work altogether. In this context, the table 
is given that shows the amount of the administrative penalty to be applied by the employer according to the 
workplace hazard class and the number of employees. At this point, it is necessary for the employer to make or 
take risk assessment with great care and care.

 Key Words: Risk Assessment, Employer’s Obligation, Administrative Penalty
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Öz: Giriş: Çağımızın hastalığı olarak tanımlanan kanser, özellikle tedavi sürecinde yan etkilerinin fazla 
olması, oldukça yüksek maliyet gerektirmesi ve tedavi süresinin uzun olması gibi nedenlerle en önemli 
sağlık problemlerinden biri olmaktadır. Hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ile karakterize edilen 
kanserin bazı türleri için bir tedavi yöntemi geliştirilemediğinden ölümle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle 
günümüzde kanser üzerine çok fazla araştırma yapılmakta, yeni ilaç ve tedavi yöntemleri denenerek daha 
etkili sonuçlar elde edilmeye çalışılmaktadır. Kanser tedavisinde cerrahi tedavi, ilaçla tedavi ve ışınla tedavi 
yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden özellikle mevcut kanser ilaçlarından daha etkin özelliğe sahip 
ilaç hammaddelerinin üretilmesi önemlidir. Ayrıca, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları 
farklı şekildedir. Bunlara DNA ve RNA sentezini engelleyerek etki gösteren ilaçlar, DNA fonksiyonlarını 
bozarak etki gösteren ilaçlar ve reseptörlere bağlanarak büyüme hızını azaltarak etki gösteren ilaçlar örnek 
olarak verilebilir Bu çalışma kapsamındaki çalışmamız özellikle DNA yapısına bağlanarak kanser tedavisinde 
kullanılabilecek ilaç geliştirilmesi üzerinedir. Pek çok uygulama alanında aktif role sahip ftalosiyanin bileşikleri 
floresan özelliğe sahip olmaları, yüksek dalga boylarında absorpsiyon yapabilmeleri gibi özelliklerinden dolayı 
fotodinamik terapide kullanılabilme potansiyeline sahip bir bileşik sınıfıdır. Diğer yandan tümörlü hücrelere 
yüksek seçicilik gösterdiklerinden dolayı pek çok kanser tedavisinde hedef ilaç olarak kullanılma potansiyeline 
sahiptir. Biyolojik alanlarda kullanılacak ftalosiyanin bileşiklerinin suda çözünür olması vücut içerisinde 
taşınımının sağlanması açısından önemlidir. Ftalosiyanin bileşiklerinin amaca uygun sentezlenebilir olmaları 
medikal açıdan çok önemlidir. Literatürde ftalosiyanin bileşiklerinin sağlık alanındaki uygulamaları ile ilgili çok 
sayıda çalışma bulunmaktadır. Tıp alanında etkin kullanım alanına sahip olan ftalosiyanin bileşiklerinin amaca 
uygun dizayn edilebilmeleri, ayrıca çeşitli bileşiklerle konjugasyonları ile  ilaç hammaddeleri ile bu alanda 
önemli sonuçlar elde edilecektir. Kararlı π-konjuge sisteme sahip makrosiklik bileşikler olan ftalosiyaninler; 
ekoloji, tıp, farmakoloji, elektronik, mühendislik gibi çok geniş uygulama alanlarında kullanılabilme 
potansiyellerine sahiptirler. Fotoduyarlaştırıcı ftalosiyanin türleri, özellikle birçok kanser türü ve bakteriyel 
enfeksiyonların fotodinamik tedavisinde kullanılması ile bilimsel ve ekonomik öneme sahiptir. Bu çalışma 
ile periferal posizyonda heterohalkalı bileşikler sınıfından antikanser ve antimikrobiyal aktiviteye sahip 
piridin grupları içeren ftalosiyaninler hazırlanmıştır. Kapsam: Sentezlenen pridin türevi sübstitüye metalsiz 
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ve çinko ftalosiyanin bileşiklerinin ct DNA ile olan etkileşimleri incelenmiştir. Yöntem: 4-hidroksoftalonitril 
ve 2-bromo-5-metilpridinin etkileştirilmesi sonucu yeni 5-metilpridin sübstitüye ftalonitril türevi sentezlendi. 
Sentezlenen ftalonitril türevinin tetramerizasyonu reaksiyonları sonucunda metalsiz ve metalli ftalosiyanin 
bileşikleri elde edildi. Sentezlenen bileşikler çözünürlük farklarından faydalanarak ve kromatografik 
teknikler kullanılarak saflaştırıldı. Hazırlanan bileşikler 1H-NMR, 13C-NMR, IR ve UV spektroskopileri ile 
karakterize edildi. Elde edilen sonuçlar bileşiklerin yapısını doğrulamaktadır. Spektroskopik titrasyon yöntemi 
kullanılarak, ftalosiyanin bileşikleri ile ct DNA molekülü arasındaki etkileşim, UV-Vis spektroskopisi ile 
belirlenmiştir. Titrasyon yöntemi, ftalosiyanin çözeltisi üzerine aynı derişim ve hacimde ct DNA çözeltisi kısım 
kısım eklenerek gerçekleştirilmiştir.Ftalosiyanin-DNA etkileşimi, her ekleme sonunda ölçülen ftalosiyaninin 
molekülünün UV-Vis spektrumunda Q-bandında gözlenen değişim ile izlenmiştir. Spektrumlarda gözlenen 
değişimlere bağlı olarak ftalosiyanin-DNA bağlanma durumları yorumlanmıştır. Bulgular: Sentezlenen 
pridin türevi sübstitüye metalsiz ve Zn ftalosiyanin bileşiklerinin bileşiklerinin ct DNA molekülü ile istenilen 
seviyenin altında, zayıf bir şekilde etkileştiği gözlenmiştir. Sonuç: Etkin quaternizasyon elde edilemediği için, 
sentezlenen pridin türevi sübstitüye metalsiz ve Zn ftalosiyanin bileşiklerinin ikili sarmal DNA moleküllerine 
olan ilgisinin az olduğu anlaşılmıştır. Başka çalışmalar ile, söz konusu bileşiklerin farklı biyomoleküllerle 
olan etkileşimleri ile antimikrobiyal, antikanser fotokemoterapötik ajan olarak kullanılma potansiyellerinin 
araştırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ftalosiyanin, ct DNA, DNA Bağlanma

Yazar Notu: Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
(CÜBAP) tarafından F 433 no’lu araştırma projesi olarak desteklenmiştir.
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Öz: Giriş: İskoç doğabilimci John Muir John Muir (1838-1914) ilk kez dillendirilen  Dairesel ekonomi, doğal 
kaynaklar ve ekosistemleri daha etkili biçimde kullanarak ekonomik büyümeyi bu kaynaklardan ayırmayı 
hedefler. Malzeme, bileşen ve ürünlerin yeniden kullanımı alanlarının yanında yeni iş modelleri için yeniliğin 
itici gücüdür. Dairesel ekonomide daha etkili malzeme kullanımı, maliyet tasarrufları ve yeni pazarları geliş-
tirme ya da mevcut pazarları büyütme yoluyla daha fazla değer oluşturur. Dolayısıyla bu model, işletmeler ve 
tüketicilerin geleneksel, doğrusal “al, yap ve at” ekonomisinden dairesel bir modele geçmesi için önemli bir 
fırsattır. Mikro seviyeden makro seviyeye ve hatta küresel seviyeye kadar tüm ölçeklerde ekonomik ilerleme 
için göstergeler büyük bir öneme sahiptir. Gerek özel sektör gerekse kamu sektörü olsun karar alma meka-
nizması içerisinde büyük bir öneme sahip olan göstergelerin büyük çoğunluğu, uluslararası standartlara göre 
toplanmaktadır ve analize dahil edilmektedir. Doğrusal bir ekonomi çerçevesinde özellikle Dairesel İktisat 
alanında yeni göstergelerin temin edilmesi bu yeni ekonomik anlayışın analizinde ve ülkeler arasında mukaye-
sesinde büyük avantajlar sağlayacaktır. İstatistik kurumlarının çalışmalarına, finansal sistem ve özel şirketlerin 
ve kamunun karar alma mekanizmalarına entegre edilebilir yeni göstergeler, ekonominin tüm paydaşlarının 
rasyonel davranışları üzerinde pozitif etkiler meydana getirebilecektir. GSYH kavramı ve rolü üzerinde son 
yıllarda meydana getirilen argümanlar ve tartışmalar yapısal anlamda yeni arayışların da bir ölçütü haline gel-
mektedir. GSYH belirli iktisadi faaliyetlerin kaydedildiği bir istatistiki araç olarak orijinal bir şekilde tanım-
lanmasına rağmen bu göstergenin yeterliliği konusu tartışılabilir bir argüman olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Bu kavram üzerindeki en önemli çelişki veya eleştiri ise bu hesaplamanın kişilerin yaşam kalitesini kapsam 
dışında bırakmasıdır.  Örneğin ekonomik büyüme ile birlikte çevresel kirliliğin insan sağlığı üzerindeki negatif 
etkileri, sağlık harcamalarında bir artışa sebep olabilmekte, sağlık harcamalarındaki artış ise GSYH artışına 
sebep olabilecektir, ancak bu artış kişilerin yaşam kalitesindeki düşüşün de bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır. 
Bunun yanında hızlı ekonomik büyüme ile doğal kaynakların yoğun bir biçimde kullanılması kıt olan doğal 
kaynak miktarında azalma ile gelecek nesillerinde yaşam kalitesini tehdit edebilecek bir gelişmedir. Tüm bun-
lara rağmen GSYH hesaplaması açısından bakıldığında, doğal kaynak miktarındaki azalma ve bunun gelecek 
nesiller üzerindeki negatif etkisi hesaplamaya dahil olmadığı gibi sadece GSYH artış artı bir başarı olarak gös-
terilmektedir. Bu nedenle GSYH hesaplamalarında bu eksiklikleri bertaraf edebilecek, sosyal refahı ve yaşam 
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kalitesini de kapsayacak yeni yaklaşımlar son yıllarda giderek artan bir tartışma ortaya koymaktadır. Amaç: 
Çalışma; nihai ürünlerin, hammaddelerin ve doğal kaynakların etkinliğinin mümkün olduğunca uzun süreli 
korunabilmesi ve atıkların en aza indirgendiği bir dairesel bir ekonomi modelinin önemini vurgulamak ve re-
fah bazlı ekonomik büyüme göstergesi önermektir.   Bu vizyon, uzun vadede  sürdürülebilir, düşük karbonlu, 
kaynak verimliği yüksek  ve rekabetçi bir ekonomi geliştirme çabalarına da  önemli katkılar sağlayabilecektir. 
Burada anahtar görüş, tüketilen tüm kaynakların azaltılması, tekrar kullanım ve geri dönüşüm materyallerinin 
ise kullanımını arttırmaktır. Toplumların dairesel ekonomideki ana amacı, gelecek nesillerin refahını ve yaşam 
kalitesini korumak için sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak ve bu çerçevede ekonomi, çevre ve doğal kay-
nakları arasındaki olumsuz etkileşimleri ve baskıları azaltmaktır. Günümüz doğrusal ekonomisinden dairesel 
ekonomiye yönlenilmesinde önemli faktör: var olan mevcut üretim ve tüketim modellerinin uzun dönemli 
sürdürülebilirliği üzerinedir. Kapsam: Türkiye’nin en büyük dış ticaret ortağı konumunda olan AB’nin üre-
tim teknolojisindeki gelecek perspektifini ortaya koyarak, Türkiye’nin de bu üretim tarzına adaptasyonunun 
önemini vurgulamaktır. Sınırlılıklar: Avrupa Birliği komisyon kararlarından yola çıkarak refah bazlı üretim 
teknolojilerinin önemi ortaya koyarak, refah ve yaşam kalitesi bazlı büyüme kavramını ortaya koyabilmektir.  
Yöntem: Çalışma literatür taraması şeklinde yapılmış olup bu noktada temel ilgi alanı Avrupa Birliği Komis-
yon kararları yoluyla AB ‘nin konuya ilişkin çalışmaları takip edilmiştir.  Bulgular: Ekonomik çıktının birimi 
başına kaynak ayrıştırması yapmak sureti ile daha az kaynak kullanarak ve kullanılan her bir kaynağın kaynak 
ayrıştırması yolu ile çevresel etkisinin azaltılması sürdürülebilir kalkınmanın önemli bileşenleridir. Bu kavram 
ve mantık Avrupa gibi yenilenemeyen kaynakların kıt olduğu ve bu kaynaklar açısından ithalata bağımlı bir 
ekonomi için çok daha fazla önem arzetmektedir.  Sonuç: Dairesel ekonominin temel amacı, doğal kaynakla-
rın tüketimini azaltmak olduğundan, kaynakların özüne kadar tüketilmesinin azaltılması ve atıkların kontrol 
edilebilmesi çevresel baskıları azaltılacaktır.AB Komisyonu bu noktada  çevresel etkilerin iş risklerini, temel 
ekonomide azaltılabilecek önemli kaynakların kullanımını kısıtlayacak bir fiyatlandırmaya yönelik düzenle-
meler öngörmektedir:  bunlar karbon fiyatlaması, su fiyatlaması, ekosistem hizmetleri için ödemeler, depolama 
ve dolum vergileri gibi mali zorlayıcı hükmü olan uygulamalar yolu ile yapılabilir niteliktedir.
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360

TÜKETİM, KÜLTÜR VE BENLİK KAVRAMI GELİŞİMİ İLİŞKİSİ

Mustafa TALAS

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Anabilim Dalı, Niğde / Türkiye

mtalas44@gmail.com

ID: 194 K: 181

Öz: Giriş: Kapsam: Amaç: ve Sınırlılıklar: Kültür-küreselleşme-tüketim kültürü ilişkisi çok önemli an-
lamlar içermektedir. Bir toplumdaki insanları farklı toplumlardan ayırt etmeye yarayan ölçütleri içinde ba-
rındıran kültür, toplumsal yapıların olması gereken hususiyetlerini anlatmaktadır. İnsanların yarattığı maddi 
ve manevi her şeyi anlatan kültürü küreselleşme olgusu ile birlikte analiz etmenin en geçerli yollarından biri 
tüketim olgusuyla ilişkilendirerek analiz etmektir. En çok da, bu olguyu benlik kavramı geliştirme aracı olarak 
düşünen anlayışlar çerçevesinde yorumlamanın daha da anlamlı olacağını düşünmekteyim. Çünkü günümü-
zün küreselleşen dünyasında, tüketim, önemli bir statü göstergesi olarak algılanmaktadır. Bu olgudan dolayı, 
tüketimin yaygınlaştırılması küreselleşmenin önemli stratejileri arasında yer almaktadır. Tüketime yüklenilen 
bu anlamdan ötürü, küreselleşme döneminin en önemli kültürel yansımalarını tüketim kültürü ile algılamak 
imkânı olduğunu görmekteyiz.  İnsanların hedonist bir benlik yapısıyla tüketim sergilemesi bu yeni dönemin 
tipik bir yaklaşım biçimi olarak öne çıkmaktadır. Adeta insanların statüsünü göstermesinin önemli bir işareti-
nin tüketebilmekten geçtiğini görmekteyiz. Daha da ileri bir boyutla insanlar adam yerine konulabilmenin yo-
lunun tüketim kabiliyetine endeksli olduğunu düşünmektedir.  Günümüzün bu önemli olgusunun araştırılmaya 
değer olduğu gerçeğinden hareketle bu çalışma yapılmıştır. Materyal ve Metot: Bu bildiride, tüketim kültürü 
ile benlik gelişimi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmada kişisel kütüphane verileri ve Niğde Ömer Ha-
lisdemir Üniversitesi Kütüphanesi kaynakları ve veri tabanları kullanılmıştır. Yöntem olarak ise teorik analiz 
yöntemi benimsenmiştir.  Tartışma ve Sonuç: Yapılmış olan teorik analize göre, tüketim kültürünün ben-
lik gelişimine katkısı varsıl kitlelerde pozitif olmakla beraber, yoksullukla bağlantılı olarak ise benliklerdeki 
öz-saygı düşüklüğüne katkısının olduğu sonucuna varılmıştır. Özellikle, her istediğini elde eden bireylerde, 
benlik, özgüvenle devamlı sulanan tarzda kendini ortaya koyarken, elini uzattığını alamayan ya da sınırlandı-
rılarak alabilen benliklerde yer yer öz-saygı düşüklüğü gibi sonuçların gözlenebilmesi mümkün olmaktadır. 
Çalışmayı üç bölümde tasarladım. Birinci bölüm kültür ve tüketim kültürü, ikinci bölüm benlik gelişimi ve 
üçüncü bölüm benlik gelişimi ile tüketim kültürü arasındaki ilişki başlıklarını ifade etmektedir. Sosyal psiko-
lojik ve sosyolojik bir bakış açısının birlikte kullanıldığı bu çalışmanın ileride uygulamalı bir örneğinin ortaya 
konulması da tarafımdan planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Kültür, Tüketim Kültürü, Benlik, Tüketim Kültürü ve Benlik Gelişimi
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You comply with is revealed being to you! You be paient until Al-
lah adjudicate own judgement. Allah is most auspucious of judges. 
Quran

 

Abstract: Introduction: Education is the transmission of information as a process of communication. The 
determinant factor, namely the qualification of the transmitted think, is the qualification of learned information 
in education. Learning is the process of communication with the source of information. The center of education 
has been situating the alternative existence of the new human. The information is between the hands of the 
alternative human. New information created is shaped by the Creator of the cry as a new body, new soul, new 
consciousness and new perception created by the Image which emerged from communication with Allah and 
is identified with the cry of the soul in the corporeal body. The shaping of the Creator is a merely basic factor 
which determines the process of learning of the information. In the center of own creation of the circumstances 
there is a love connection with the Image. The information is actually to gain the reality of the magnitude. The 
magnitude gained represents its significance perception of the reality of boarding. The thought acquired is the 
merit of those who keep hold of the information. The merit determines the source of information in the puissant 
creation activity for the demonstration to magnitude of the power of creation.  The change and transformation 
of information are one of the two choices coming to enlighten the other which is plunged into darkness. A 
new question, therefore, arises: Are you, seven billion people ready to impossibly return for that day which 
is called the Apocalypse Day? The death is the only way of recognition the other choice -infertility choice.
The expectation for the earth must be remembering that Allah is the original possessor of the earth. Now is the 
time of getting acquainted with the Image. The efficiency, the merit, the fertility, the boarding, the informati-
on, the source and the origin have been created by the Creator specifically for the capabilities of the Image. 
This reason, starting to the one think saying is meaning to begin only along with Allah with Allah who makes 
one think with creating one think for one think. To make it known or unknown; to make it seen or unseen or 
to makeit possible or impossible is only for İmran Gür herself.  This is her own center of İmran Gür which is 
promised by the Creator to herself. This center is the new information center. This is a process of mentioning 
the name of İmran Gür along with the name of Allah, the Creator. İmran Gür takes sides with the Creator who 
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created herself, and the Creator takes sides with İmran Gür. The head of İmran Gür is crowned by the Crea-
tor, ipsissima with daisy. The Image has founded a system the only one of its kind the human education from 
2011 to 2017.  he center of this system has the information coming from the Creator to İmran Gür. –revelation 
consciousness- This new information is the information of the revelation ascendant in opposition to all of the 
others that are produced by the human -the human-centered-. The horizontal existence being instead of the in-
formation produced by the human; the vertical existence being the information created by the human’s Creator 
have been consisting of shaping in the person of İmran Gür. The Creator –Allah- has chosen İmran Gür. Along 
with the Creator presented by the İmran Gür, this is the information and structure of the creation itself. The 
information ofhuman being can only be learned from the Creator. This informationincludes the information of 
the different ONE that is the Creator’s itself as the source of information. The information, which comesfrom 
the Creator to human with dynamic living tissue, is constantly created by the Creator in the person of İmran 
Gür. Findings: The Original Terminology of the Image The information is the thought of itself merely for 
İmran Gür created by the Creator, who also created death andimmortality. This structure of the information has 
been constructed merely for Allah. Allah is here for the extermination of earth created by ipsissima itself as 
being first and the original possessor, the architect, the engineer and the Creator of the earth, the whole world, 
the human, the information and the whole of the universe. Multilayered, vertical and durational connection 
with being is created by the Creator of the Apocalypse, and the living sementheme is the structure of the new 
era of the Image. Problems: The system of education and information founded by the humanities—collecti-
vely as one sensation, thought and product— is the one conscious mistake of the architecture, engineering and 
construction. The Creator has been charge with seven billion people the mistake founding the information and 
the education in the earth also Creator responsible for seven billion people intentionally concealing the reality.   
For all these reasons, The Creator will exterminate seven billion people living on the earth without exception. 
Methods: The Process of information creation: İnformation/The think it itself Human whose pulse beats, 
not with the created time of existence but with the Creator’s time of creation; the pulse in which the corpore-
al and incorporeal realms where human, whose triplet/three dimensional potential of existence is brought to 
completionas vertical imagining at the stage of descending/fall into the spatial realm of existence through the 
creation of the Creator, converges with the Creator in the act of creation are created with the association of the 
creator -creation-having been created, out of the time of creation which has not yet been created. Human who 
has, at the stage of ascension, reached the potential of communicating with the Creator ipsissima in the tertiary/
third time and space not yet been created. The creation: The new realm of existence of human which emerges 
with the direct communication of human, who is the thing in itself, with the Creator ipsissima at the stages of 
his being the thing in itself, and the information of the occurrence stages of this realm, which comes to light 
in the realm of existence. The original essence of information which is peculiar to the created life and human 
who is the thing in itself, and which makes him the thing in itself in his incorporeal and physical realm. There 
realm of existence of the alternative human, where the create done is the tertiary/thirdtime and space. Results: 
Alternatives of the Modernization in Education: The Only Choice: Modern means the information of the 
actual, and the modern information is the information of Apocalipse. This reality has been concealed intentio-
nally from 2011 to 2017 by  seven billion people, particularly Muslims, Christians, Judaic clergymenand certa-
in important Religious Centers: Vatican etc.; all of the countries, governments, politicians; administrators and 
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directors of science centers, the art and the religion in the earth; world’s leading publication centers: Browse, 
Elsevier, Sage, The Washington Post, Thomson and Routers, Springer, Roudledge, PNAS etc., Westerners and 
easterners, the center of information; academies and universities all around the world. The information in the 
present time is ended by the Image –İmran Gür and the Creator- and is started by the Image –İmran Gür and the 
Creator- in the new era. This new era of the information of the Modern includes the compulsory information 
for the humanity, and therefore the new information is only choice for seven billion people living in the earth. 
Because the absolute judge of the earth is only Allah who created it.   
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