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Eğitimde Giyilebilir Teknolojilerin Kullanımı 
 

 

Ferhat AYDOĞDU    

Dr. Öğr. Üyesi Müzeyyen BULUT ÖZEK1 

 

 
 

Yaşadığımız yüzyılda her geçen gün teknolojinin ilerlemesi ve hayatımızda daha fazla yer alması 

sonucunda bireylerin yaşamını kolaylaştıran ve yaşam kalitesini arttıran ürünlere daha fazla önem 
verdiği görülmektedir. Bu ürünler, herhangi bir giysiye monte edilebilen veya vücuda doğrudan 

giyilebilen ve çeşitli sensörler ile ölçümler yapabilen cihazlar olarak tanımlanan giyilebilen 

teknolojilerdir. Bu makalede “Giyilebilir Teknolojiler” kavramı ile ilgili alan taraması yapılmış olup 
bu kavramın eğitim süreçlerine dâhil olma durumu incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda 132 

adet akademik çalışmaya ulaşılmış ve kavramın her geçen gün daha çok akademik çalışmada yer 

aldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte eğitim alanında kullanım oranlarının düşük seviyede olduğu 

ve zaman içinde artabileceği öngörülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Akıllı Cihazlar, Giyilebilir Teknolojiler, Nesnelerin İnterneti 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, mbozek@firat.edu.tr 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 

SÜRECİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ 
 
 

Arş. Gör. Murat TUNCER 2 

 
 

Öğretmenlik uygulaması dersi, okul öncesi öğretmen adaylarının meslek hayatına yönelik ilk 

gözlemlerini yapabilme ve öğretmen olmaya yönelik özdeğerlendirmelerde bulunabilme fırsatını 
yakaladıkları önemli bir süreçtir. Bu süreç boyunca öğretmen adayları öğrenmiş oldukları teorik ders 

bilgilerini sınıf ortamında doğrudan iletişim içerisinde uygulayabilmenin yanısıra;  çocuk, ebeveyn ve 

okul kültürünü de tanıma imkanı bulurlar. Bu bağlamda öğretmen adaylarının staj süreçleri sonundaki 

tutumlarının akademik olarak zengin veriler içerebileceği ve bu nedenle incelenmesinin alana katkı 
sağlayabileceği düşünülmüştür. Bu bağlamda yürütülen çalışmada 2017-2018 öğretim yılı bahar 

döneminde Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda öğretmenlik 

uygulaması dersi görmekte olan 16 öğretmen adayı çalışma grubunu oluşturmaktadır. Nitel 
yöntemdeki çalışmada araştırmacı, öğretmen adaylarıyla 14 haftalık staj eğitimleri sonunda yüzyüze 

görüşmeler yaparak verilere ulaşmıştır. Verilerin betimsel analiz sonucunda bulgulara erişilmiştir. 

Bulgulardan edinilen sonuçlar tartışılarak öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin 
tutumları betimlenmeye çalışılmıştır. Böylece öğretmenlik uygulamalarının niteliği ve okul öncesi 

kurumlardaki eğitimin mevcut durumuna ilişkin çıkarımlarda bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, Öğretmen adayı, Öğretmenlik uygulaması, Staj, Tutum.  

 
  

                                                             
2 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Ana bilim Dalı, murattuncer@firat.edu.tr   

mailto:murattuncer@firat.edu.tr
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Kovancılardan Kovancılara Muhaceret 
 

 

Vedat ÇOBAN3 

 

 

Elazığ’a altmış yedi kilometre mesafedeki Kovancılar ilçesinin adı itibariyle özel bir anlamı vardır. 
Kovancılar adı, bugünkü Bulgaristan’ın Silistre iline bağlı Tutrakan ilçesinin Kovancılar köyünden 

esinlenerek alınmıştır.1934 yılında alınan bir kararla, 300 evlik bir soydaş grubunun, Kovancılara 

diğer iki ayrı grubun da Kovancıların Hoşmat ve Şenova Köylerine yerleştirmeleri uygun görülmüştür. 
Balkanlardan gelen bu göçmenler, Elazığ’da muhacir olarak bilinmektedir. Göçmenler geldikleri 

yerden sadece Kovancılar adını getirmemiştir. Balkanlardan getirdikleri gelenekleri ve zanaatlarıyla 

Elazığ kültürüne, ekonomisine nasıl bir etkide bulundukları incelenmeye çalışılmıştır. Balkanlardan 
gelenlerin yakınlarından oluşan kaynak kişilerle görüşülerek bazı bilgiler elde edilmiştir. Gerek 

tarımda kullanılan aletleriyle, gerekse evlerindeki düzen ve temizlikleriyle çevrelerine örnek oldukları, 

sayıları az da olsa yöre kültürüne etkilerinin çok büyük olduğu gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Göç, Kovancılar, Muhacir, Göçün Elazığ’a Etkisi. 

 

 

 

  

                                                             
3 Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi,  cobanvedat@gmail.com. 
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Erken Çocukluk Eğitimine Sosyolojik Bakış 

    
 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu GEZER ŞEN4 

 

 
Eğitim ve toplum ilişkisi sosyolojinin temel konularından biridir. Eğitimle ilgili olguların ve eğitim 

kurumlarının sosyolojik yönleri eğitim sosyolojisi aracılığıyla incelenir. Eğitim sosyolojisi, 

sosyolojinin genel ilke ve bulgularının eğitim süreçlerine uygulanmasını hedefler. Eğitim 
kurumlarında yer alan sosyolojik süreçlerin analizi eğitim sosyolojisinin çalışma alanını oluşturur. 

Bireyin eğitimi söz konusu olduğunda, eğitim sosyolojisi, sosyal yaşamın ve sosyal ilişkilerin kişiliğin 

gelişimi üzerindeki etkisine odaklanır. Erken çocukluk dönemi, çocuğun kişiliğinin temellerinin 

atıldığı önemli bir dönemdir. Pek çok araştırma erken çocukluk döneminin bütün gelişim alanları için 
kritik öneme sahip olduğunu ve çocukların erken çocukluk eğitimi almasının çok yönlü faydaları 

olduğunu göstermiştir. Erken çocukluk eğitimini geliştirmek, toplumu geliştirmek için atılabilecek 

önemli adımlardan biridir. Bu çalışmada erken çocukluk eğitiminin toplumsal hayattaki işlevine ilişkin 
literatür bilgilerinin derlenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk eğitimi, Okul öncesi eğitim, Eğitim sosyolojisi. 

 

  

                                                             
4 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, burcugezersen@firat.edu.tr 

mailto:burcugezersen@firat.edu.tr
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Etik İklim İş Doyumu İlişkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü: Bankacılık 

Sektöründe Bir Araştırma 
  
 

  Doç. Dr. Yunus ZENGİN5 

 
 

 

Etik İklim İş Doyumu İlişkisinde Örgütsel Güvenin aracılık rolünü belirlemek amacıyla ele alınan bu 
çalışmada, örneklem olarak Kars ve ilçelerinde faaliyette bulunan kamu, özel ve katılım bankalarında 

çalışan 187 personeli kapsamaktadır. Kolayda örneklem yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler 

demografik, etik iklim, iş doyumu ve örgütsel güveni içeren soruların yer aldığı anket tekniğiyle elde 

edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS ve AMOS programları ile analiz edilmiştir. Ulusal ve uluslararası 
literatürde değişkenlere yönelik olarak yapılmış çalışmalar ışığında hipotezler oluşturularak 

korelasyon ve çoklu regresyon analizleri ile test edilmiştir. Aracılık rolünün tespit edilmesinde Sobel 

testinden yararlanılmış ve sonuçlar bu doğrultuda yorumlanmıştır. Analizler neticesinde elde edilen 
bulgularda etik iklim ile iş doyumu arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilirken, iş 

doyumunun sağlanmasında etik iklim ve örgütsel güvenin de önemli derecede etkili olduğu 

görülmüştür.  Ayrıca etik iklim iş doyumu ilişkisinde örgütsel güvenin kısmi aracılık rolü üstlendiği 
tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Etik İklim, İş Doyumu, Örgütsel Güven, Performans 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
5 Kafkas Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, yunuszengin23@gmail.com 
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Nasreddin Hoca Fıkralarında Dil Bilinci 

 

Özge AYDIN 

 

 
 Birey, toplumun temel parçası olan varlıktır. Bireyler, iletişim kurmak için dili kullanır. Etkili  

bir dil kullanımı için dili sevmek ve bilinçli kullanmak gerekir. Dilin bireyin, toplumun, devletin 

varlık sebebi olduğunu anlayanlar dilimizin korunması ve gelişmesi için çalışmışlardır. Bu isimlerden 
biri de güldürürken düşündüren, eğlendirirken öğreten, “ ya tutarsa “ deyip umut ettiren Nasrettin 

Hoca’dır. 

 Üst bir aklın ürünü olarak halkın mizah anlayışını etkileyen Nasrettin Hoca’nın fıkraları 
değerlendirildiğinde bu fıkraların Türk diline önem verdiği, dili doğru kullanmayı tavsiye ettiği ve 

yabancı dil kullanımına tepki aldığı görülmektedir. Nasrettin Hoca; dil, kültür, gelenek ve 

göreneklerine sıkı sıkıya bağlı bilinçli bir halk filozofu olarak Türkçenin korunması ve gelişmesi için 

hizmet etmiştir. 
 Nitel yöntemde doküman incelemesinin kullanıldığı bu araştırmada, araştırmacılar tarafından 

yayımlanan Nasreddin Hoca fıkraları taranmış, ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen “ dil 

bilinci “ içerikli dört fıkra betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. İnceleme sonucunda Nasrettin 
Hoca’nın dil bilinci oluşturma endişesiyle hareket ettiği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Nasrettin Hoca, fıkra, dil bilinci 
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Üniversite Öğrencilerinin Testis Kanseri Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının 

Araştırılması 
                                                                                  
 

  Dr. Öğr. Üyesi Burkay YAKAR6 

                                                                                          Prof. Dr. Edibe PİRİNÇCİ7 

                                                                                Öğr. Gör. Mehmet Ali ŞEN8 
                                                                                Öğr. Gör. Ezgi YARAŞIR9 

 

 
 

Testis kanserinin erken tanısında Testis Kanseri (TK) farkındalığının arttırılması ve kendi kendine 

testis muayenesinin (KKTM) düzenli uygulanması önerilmektedir. Araştırmamızda katılımcıların TK 
ve KKTM hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi ve etkileyen faktörlerin araştırılması 

amaçlanmıştır. Kesitsel tipte planlanan araştırmanın evrenini iki farklı üniversiteye devam eden sağlık 

hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencileri oluşturmuştur. Veriler katılımcılar tarafından doldurulan 

anket formu ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS paket programına kaydedilip, istatistiksel 
analizde yüzde, ortalama, Ki-kare Testi kullanılmıştır. Araştırmaya dahil edilen 281 katılımcının yaş 

ortalaması 21.8 ± 3.7 yıldır. Öğrencilerin %65,8’i testis kanserini daha önce duyduğunu bildirirken, 

kendi kendine testis muayenesini duyanların oranı %17,8’dir. Katılımcıların sadece %5,7’si kendi 
kendine testis muayenesi yaptığını bildirmiştir. TK hakkında bilgi alanlarda KKTM yapma oranları 

daha yüksektir (p<0.01). Araştırmamız KKTM uygulamasının hala erkekler tarafından yeterli düzeyde 

yapılmadığını ve bu konuda bilgi eksikliği vardır. Konu hakkında eğitim programları düzenlenmesinin 
hem farkındalığı arttıracağı hem de erken tanı sayesinde hayat kurtarıcı olabileceği düşünülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: Testis Kanseri, Kendi kendine testis muayenesi, Öğrenci 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

  

                                                             
6 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, burkayakar@mynet.com 
7 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, edibepirincci@yahoo.com 
8 Dicle Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, m.a.sen@yandex.com 
9 Fırat Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, ezgiyarasir@hotmail.com 

mailto:burkayakar@mynet.com
mailto:edibepirincci@yahoo.com
mailto:m.a.sen@yandex.com
mailto:ezgiyarasir@hotmail.com
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Türkiye’de Din ve Sekülarizm (Laiklik) Gerilimi: Dün, Bugün ve Yarın 
 

 

Erkan ÇAV 
 

 

Osmanlı Devleti yerine 29 Ekim 1923 tarihinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti; Rönesans, Reform ve 
Aydınlanma dönemlerinde oluşan seküler-pozitivist akılcılığın öncülüğü, rehberliği ve belirleyiciliği 

ile inşa edilen Avrupa/Batı Medeniyeti’ni kendine örnek alır. Bu sebeple Hilafet’in (1924) ve 

“Devletin dini, din-i İslâm’dır” (1928) ibaresinin kaldırılması ve diğer devrimlerle “laik” bir devlet ve 

“seküler” bir toplum tasarımı hedeflenir. Devletin resmî-merkez ideolojisi Kemalizm, bu hedefinde 
büyük ölçüde başarılı olur, ancak sekülarizm (laiklik) temelindeki tartışmalar, kırılmalar ve gerilimler 

Cumhuriyet tarihi boyunca devam eder. Tek parti dönemi, çok partili demokratik dönem, darbeler ve 

bunlara bağlı olarak yaşanan siyasi ve toplumsal dönüşümler, bir şekilde din ile sekülarizm (laiklik) 
gerilimine temas eder. Tek parti dönemindeki baskı ortamı, çok partili dönemde serbestleşir, on yıllar 

içerisindeki dönüşümler sonrasında süreç, Kasım 2002’den bugüne iktidarda olan AK Parti dönemi ile 

yeni bir çerçeveye oturur. Hukuki ve yapısal dönüşümü ifade eden sekülarizm (laiklik) ile toplumsal 
dönüşüme işaret eden sekülerleşme, Cumhuriyet tarihi ile birlikte incelenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Din, Sekülarizm (Laiklik), Sekülerleşme, Kemalizm, AK Parti. 
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Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilişsel Gelişim 

Alanında Uygulanabilirliği 
 
 

Arş. Gör. Murat TUNCER 10 

 
 

 

Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisi eğitimde dijitalleşme ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımının 
yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkmış ve öğretim teknolojilerine yeni bir bakış açısı getirmiştir. AG 

en genel tanımı ile; üç boyutlu (3D) sanal nesnelerin iki boyutlu (2D) gerçek nesnelere entegre 

edilmesiyle gerçek dünya algısının artırılması olarak ifade edilmektedir. Mevcut AG materyalleri 

incelendiğinde okul öncesi dönem çocuklarının beş gelişim alanından biri olan bilişsel gelişim alanına 
yönelik ürünlerin çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Alan yazına bakıldığındaysa çocukların okul ve 

toplum hayatına hazırlandıkları ve eğitime bakış açılarının şekillenmeye başladığı okul öncesi 

eğitimde AG teknolojisinin uygulanabilirliğine yönelik çalışmaların yeterli olmadığı görülmüştür. Bu 
doğrultuda gerçekleştirilen çalışma derleme türünde olup ülkemizde ve Dünya’da AG teknolojisinin 

okul öncesi dönem çocuklarının bilişsel gelişim alanında uygulanabilirliğinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Araştırmalardan elde edilen kuramsal bulguların tartışılmasıyla alan yazının mevcut 
durumu betimlenmeye çalışılmış ve alana katkı sağlamak amacıyla birtakım öneriler geliştirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik teknolojisi, Bilişsel gelişim alanı, Çocuk, Okul öncesi 

dönem, Öğretim teknolojileri.  

 

 

  

                                                             
10 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Ana bilim Dalı, murattuncer@firat.edu.tr   

mailto:murattuncer@firat.edu.tr
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Sosyal Bilgiler Alanında Farklı Düşünme Becerilerini Konu Alan Tez ve Makalelerin 

İncelenmesi 
                                                                                                               
 

Doç. Dr. Çiğdem KAN 

                                                                                                                Ayşe KOCAMEMİK  

 
 

Bu çalışma, sosyal bilgiler öğretiminde farklı düşünme becerilerini ( eleştirel, yaratıcı, yansıtıcı ) konu 

alan yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerinin genel eğilimlerini belirlemeye yönelik bir içerik analizi 
çalışmasıdır. Çalışma 2001 – 2018 yılları arasında yazılan 24 yüksek lisans ve 7 doktora tezini 

kapsamaktadır. Çalışmanın veri kaynağı olan tezler Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) Ulusal Tez 

İzleme Merkezi’ nden “sosyal bilgiler” , “eleştirel düşünme” , “yaratıcı düşünme” ve “yansıtıcı 
düşünme” anahtar kelimeler ile taranmıştır. Araştırılan tezler, ağırlıklı oldukları konulara, yapılış 

yıllarına, üniversitelere göre dağılıma, yöntem,  seçilen örneklem, yüksek lisans – doktora türüne göre 

frekans değerleriyle açıklanmış; tablo ve grafiklerle sunulmuştur. Nicel araştırma yönteminin hâkim 

olduğu çalışmalarda deneysel model kullanılmıştır. Ağırlıklı olarak Çukurova ve Gazi 
Üniversitelerinde 2001 ve 2018 yıllarında yapılan çalışmalarda ilköğretim öğrencileri ve branş 

öğretmenleri örneklem grubunu oluşturmuştur. Bu araştırma ile elde edilen sonuçlar göz önünde 

bulundurulup, sosyal bilgiler alanında farklı düşünme yollarının geliştirilmesinin gerekliliği ortaya 
konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Tezler, Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Yansıtıcı 

Düşünme 
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Kadının Güzellik Bağlamında Televizyon Reklamlarındaki Temsili: Dove 

“Düşündüğünden Daha Güzelsin” Reklam Kampanyası Örneği 
 
 

Öğr. Gör. Kübra ERDEN11 

 
 

Toplumsal cinsiyet, toplum tarafından sunulan erkeklik ve kadınlıkla ilişkilendirilmiş sosyal ve 

kültürel normları kapsamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, kadın imajının toplumdaki yeri ve rolünü 
inceleyerek, güzellik algısı bağlamında kadın bedeninin televizyon reklamlarına nasıl yansıdığını 

ortaya koymaktır. Tüketim olgusunun en temelinde yer alan kadın ve onun bedeninin, reklam 

endüstrisi tarafından kullanılması sonucu, yeni kimlikler yeni imajlar yaratılmaktadır. Reklam 

imajlarıyla, kadınların kendi bedenlerine karşı duydukları memnuniyetsizlik, yapılan çalışmalarla 
ortaya çıkarılmıştır. Örneklem olarak, Dove markasına ait ‘Düşündüğünden Daha Güzelsin’ ve 

“Benim Saçım Ezberlerin Ötesinde” reklam kampanyaları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Sonuç olarak, kadınların kendi bedenlerinden ve görüntülerinden memnun olmadıkları, mümkün 
olduğu takdirde dış görünüşlerini değiştirmek istedikleri gibi bulgulara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Televizyon Reklamları  

 

 

  

                                                             
11 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kurumsal İletişim Ofisi, kerden@metu.edu.tr 
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Dijital İçerik Pazarlamasının Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Rolü:E-Ticaret Sitesi 

Müşterileri Üzerinde Bir Araştırma 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇAKIRKAYA12 

Özet 

Tarihi çok eskilere dayanmasına karşın içerik pazarlaması, son zamanlarda tüketici davranışlarındaki 

ve teknolojideki değişimler sayesinde pazarlama dünyasında yeni bir trend olmayı başarmıştır. 

Teknolojindeki gelişmeler içerik pazarlamasının uygulama alanlarını da değiştirmiş ve internetin 
yoğun kullanımıyla birlikte dijital içerik pazarlaması doğmuştur. Araştırmanın amacı, dijital içerik 

pazarlamasının müşteri memnuniyeti üzerindeki rolünü belirlemektir. Bu bağlamda e-ticaret 

sitelerinden alışveriş yapan tüketicilerden oluşan bir örneklem grubu üzerinde, amaçlı örnekleme 
yöntemi kullanılarak değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ayrıca araştırmanın analizinde; 

tanımlayıcı istatistikler sunulmuş, faktör analizi yapılmış ve son olarak dijital içerik pazarlaması ile 

müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiyi ve etki düzeyini ölçmek amacıyla sırasıyla korelasyon analizi 

ve çoklu doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda dijital içerik pazarlaması 
alt değişkenleri ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiler incelenmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

Bilişsel farkındalık ile müşteri memnuniyeti arasında kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. Buna karşın 

tutumsal farkındalık ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki ise orta düzeyin altındadır ve anlamlıdır. 
Bu sonuçlar da göstermektedir ki dijital içerik pazarlaması uygulamaları tüketicilerin bilgiye daha hızlı 

ve maliyetsiz şekilde ulaşmalarını sağlamakta ve müşteri memnuniyetini artırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital İçerik Pazarlaması, Müşteri Memnuniyeti, E-Ticaret  
 

 

  

                                                             
12 Necmettin Erbakan Üniversitesi, UBF, Ulaştırma ve Lojistik Bölümü, murat.cakirkaya39@gmail.com 
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Elektriğe Erişimin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye'deki Kanıtlar 
 

 

Arş. Gör. Doğan BARAK13 
Doç. Dr. Halim TATLI14 

 

Özet 

Bu çalışmada Türkiye’de elektriğe erişimin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca 

kontrol değişken olarak sabit sermaye oluşumunun ve işgücünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 

de incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla ARDL yöntemi 

kullanılmıştır. Yapılan analizlerde, değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Diğer 
taraftan elektriğe erişimin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi pozitif ve anlamlı çıkmıştır. Kontrol 

değişkenlerin (sabit sermaye oluşumu ve işgücü) ekonomik büyüme üzerindeki etkisi de pozitif ve 

anlamlı çıkmıştır. Dolayısıyla kırsal ve şehirde elektriğe erişimin sağlanması ekonomi açısından 
olumlu bir etken olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, elektriğe erişim, sabit sermaye oluşumu ve işgücü, ARDL, 

Türkiye. 

 
 
 
 
 
 

 

  

                                                             
13 Bingöl Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, dbarak@bingol.edu.tr 
14 Bingöl Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, htatli@bingol.edu.tr 
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3B Yazıcılar ve Eğitim Ortamlarında Kullanımı 
 

 

Kadir Şaban BAYRAM    

Dr. Öğr. Üyesi Müzeyyen BULUT ÖZEK15 

 

 
Tarihsel geçmişi 1980’li yıllara dayansa da 3 boyutlu yazıcılar (3B yazıcılar) Endüstri 4.0 ve RepRap 

projesinin başlamasıyla birlikte önem kazanan bir teknoloji olmuştur. 3B yazıcılar, dijital ortamda 

tasarımı yapılmış olan nesneleri fiziksel bir objeye dönüştüren teknolojidir.  Bu dönüşüm sürecinde 
plastik, seramik ve metal gibi hammaddeler kullanılırken üretim süreci de belirli tekniklere göre 

yapılmaktadır. 3B yazıcılardan günümüzde endüstri, askeri savunma sistemleri, sağlık ve eğitim gibi 

birçok kullanım alanında yararlanılmaktadır. Bu çalışmada 3B yazıcı teknolojisi hakkında bilgi 
verilmiş ve eğitim ortamlarında kullanımı incelenmiştir. Alan yazın incelendiğinde eğitim 

ortamlarında 3B yazıcılardan yararlanmanın öğrencilerin derse aktif katılımını sağladığı ve 

öğrencilerin motivasyonlarının arttırılmasında etkili olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin 

yaratıcılık becerilerini geliştirdiği ve kalıcı öğrenme ortamı sağladığı görülmüştür. 3B yazıcıların 
eğitimde kullanılmasının arttırılması, hammadde seçilmesine özen gösterilmesi ve bu teknolojiye 

uygun ortamların tasarlanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 3B yazıcılar, Eğitim, Baskı teknikleri 

 

 

 

 

 

  

                                                             
15 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, mbozek@firat.edu.tr 

mailto:mbozek@firat.edu.tr
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Orhun Yazıtlarında Liyakat ve Erdem 
 

 

Dr.Öğr.Üyesi Eyup Sertaç AYAZ16 
 

 

Eski devirlerden beri insanlığın meşgul olduğu “İdeal devlet nasıl olmalıdır?” sorusuna verilecek 
cevaplar, ideal devlet adamının nasıl olması gerektiğini de içinde barındırmaktadır. Devletin kaderi, 

birinci unsuru insan olduğundan, yöneticilerinin kaderiyle özdeştir. Bir canlının hayatıyla 

özdeşleştirebileceğimiz kuruluş, yükseliş ve çöküş süreçlerini yaşayan devletlerin tecrübe ettiği bu 

döngünün gerekçeleri ve sonuçları şaşırtıcı bir şekilde birbirine benzemektedir. Tarihin tekerrürden 
ibaret olduğu düşüncesi büyük düşünür İbn-i Haldun tarafından: “Geçmişler geleceğe, suyun suya 

benzemesinden daha çok benzer.” sözüyle ifade edilmektedir. Dolayısıyla geçmiş tecrübeleri 

günümüze taşıma ve geleceği geçmişten ders alarak inşa etme konusu önem kazanmaktadır. Adalet, 
barış, huzur ve refahın egemen olduğu ideal devlete kavuşmak için yöneticilerin taşıması gereken 

temel ilkelere Türk dilinin ilk yazılı belgeleri olan Orhun Yazıtları’nda rastlamaktayız.  

Bu çalışmada, Bilge Kağan’ın günümüze ilham kaynağı olacak evrensel nitelikteki düşünceleri devlet 
yönetiminin temel prensipleri olan liyakat ve erdem kavramları bağlamında değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Orhun Yazıtları, Liyakat, Erdem. 

 

 

  

                                                             
16 Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ayazsertac@gmail.com 
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Sağlık Turizminin Gelişiminde Dünyada Başarılı Ülkelerin Uygulamaları ve Türkiye 

İçin Öneriler 
 

Prof.Dr.Akın AKSU17 

Prof.Dr.M.Gamze AKSU18 

 

 

Özet 
Sağlığın iyi olmasını neyin oluşturduğunun anlaşılması karışık olup, zamanla farklı tarifleri ortaya 

çıkarmıştır. Hastalığın olmaması veya fiziksel ve zihinsel olarak zinde olmak gibi tanımlar yapılmıştır. 

Daha az para harcamak, doğru teşhis ve hızlı sonuç almak için yerel sağlık sağlayıcılarını pas geçerek 

bazı sağlık turistleri doğrudan yurtdışına gitmektedirler. Sağlık turizminde maliyet ana konu olmakla 
birlikte bakımla ilgili kalite ve standart da çekim faktörü olarak görülebilmektedir. Genel turizm 

hareketlerinde olduğu gibi sağlık turizminde de ürün ve hizmetlerin satınalma öncesi 

değerlendirilememesi, fiyatın uygun olmasını önemli hale getirmektedir. Günümüzde sağlık 
turizminde hem talepteki hem de arzdaki artış küreselleşmeyle birlikte turizm hareketlerini mevsimsel 

bir aktiviteden temel ihtiyaçları karşılayan aktiviteye dönüştürmüştür. Gerçekte bazı hastalar için 

tedavinin alınacağı yerde tatil imkanının olmasının hiç anlamı yokken, bazıları için ise karar verme 

adımlarında vazgeçilmez bileşendir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tahminlerine göre 2030 
yılına kadar arkadaş ve akraba ziyaretleri, sağlık, din ve diğer amaçlarla seyahatler tüm uluslararası 

seyahatlerin % 31’ini temsil edecektir. Bu çalışmada dünya sağlık turizminde başarılı ülkelerin 

örnekleri incelenmiş ve Türkiye  için öneriler sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Sağlık turizmi, Türkiye 

 

  

                                                             
17 Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, aaksu@akdeniz.edu.tr 
18 Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, mgamze@akdeniz.edu.tr 

mailto:aaksu@akdeniz.edu.tr
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Sat ve Geri Kirala İşlemlerinin TFRS 16’ya Göre Muhasebeleştirilmesi ve BOBİ FRS İle 

Karşılaştırılması 
 
 

Dr. Ögr. Üyesi Ahmet Fethi DURMUŞ19 

Prof. Dr. Fikret OTLU20 

 

Özet 

Ülkemizde Muhasebe ve denetim alanında meydana gelen gelişmeler sonucunda Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yapılan düzenlemelerle TFRS 16 Kiralama 

İşlemleri Standardı 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmış olup, TMS 17 Kiralamalar 

standardı yürürlükten kaldırılmıştır. TFRS 16 kiralamaların finansal tablolara alınması, ölçümü, 
sunumu ve açıklanmasına ilişkin ilkeleri belirler. Standardın amacı, kiracı ve kiraya verenlerin bu 

işlemleri gerçeğe uygun bir biçimde göstererek, ihtiyaca uygun bilgiler sunmasını sağlamaktır. Bu 

bilgiler, kiralamaların işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları üzerindeki 
etkisinin finansal tablo kullanıcıları tarafından değerlendirilmesinde esas teşkil eder. Standartta 

kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde özellikle kiracılar açısından çok önemli değişiklikler 

meydana gelmiştir. Bu çalışmada TFRS 16’ya göre Sat ve Geri Kiralama işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesi konusu ele alınacak, TFRS 16’nın kiralama işlemlerinde getirdiği değişiklikler 
açıklanacak ve BOBİ FRS Bölüm 15 ile karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sat ve geri kirala, Finansal Kiralama, TFRS 16. 

 

  

                                                             
19 İnönü üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü ahmet.durmus@inonu.edu.tr 
20 İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F.İşletme Bölümü fikret.otlu@inonu.edu.tr 

 

mailto:fikret.otlu@inonu.edu.tr
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Karşılaştırmalı Leksikal Analiz ışığında Yeni Zelanda Saldırısı: Kuzey Kıbrıs Gazeteleri 

Üzerine Bir İnceleme  

 
 

Yrd. Doç. Dr. Dilan ÇİFTÇİ21 

 

 

ÖZET 

 
Günümüzde artan şiddet ve terör olayları neticesinde olayların halka aktarılması noktasında medya 

önemli bir rol oynamaktadır. Medyanın olayları aktarmasında çerçevelemenin önemi (framing) her 

zamandan daha önemli olmaya başlamıştır. Bu bağlamda bu çalışmada 15 Mart 2019 Yeni Zelanda’da 

gerçekleşen Camii Saldırısı Myers ve arkadaşlarının (1996) yılı karşılaştırmalı leksikal analizi 
kullanılarak incelenmiştir. Araştırmada 5 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gazetesi (Halkın Sesi, Yeni 

Düzen, Kıbrıs, Afrika, Vatan) ve 5 Türkiye Cumhuriyeti gazetesi (Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet, Yeni 

Şafak, Sözcü) gazetelerinde 16 Mart 2019- 22 Mart 2019 tarihleri arasında Yeni Zelanda saldırısını 
zikreden yazılar toplanmıştır. Yazıların analizi için Myers ve arkadaşlarının (1996) üçlü kategorisi 

kullanılmıştır. Buna göre yazılar iç/sivil savaş, vahşilik ve etnisite kategorileri içerisinde 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  
 

Anahtar Sözcükler: Karşılaştırmalı Leksikal Analiz, Terör ve Şiddet Olayları, Yeni Zelanda Cami 

Saldırısı, Medya Temsili, Kuzey Kıbrıs Gazeteleri,. 

 
 

 

 

  

                                                             
21 Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi , Lefkoşa, dilan.ciftci@neu.edu.tr 

mailto:dilan.ciftci@neu.edu.tr
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Sınıf Öğretmeni Bakış Açısından Mülteci Çocuklar ve Eğitim Sorunları  
 

 

Muammer BAHŞİ22  

Mehmet Agit GÖKTAŞ 

 

 
Türkiye’nin en büyük sınır komşusu olan Suriye’de yaşanan iç savaş, sivilleri can güvenliğini 

sağlamak üzere göç etmeye mecbur bırakmıştır. 2011 Nisan ayından Türkiye’ye giriş yapan sivillerin 

sayısı, 2018 Mayıs ayı itibarıyla 3 milyon 593 bin 864 kişiye ulaşmıştır. Suriyelilerin dışında benzer 
nedenlerle göç eden Iraklılar da Türkiye sınırlarında misafir edilmektedir. Bir kısmı kamplarda 

hayatlarını sürdürürken bu insanların çoğunluğu ülkemizin dört bir köşesine dağılmış durumdadır.  

Yaşanan göç dalgası ülkemiz çapında çeşitli sorunları da beraberinde getirmiş olup; bu sorunlardan en 
önemlisi çocukların eğitim sorunudur. Eğitim sorunun çözümü için devlet kurumları ve sivil toplum 

kuruluşları harekete geçmiş olup, çeşitli öneriler ortaya konulmuştur. Devlet bu kapsamda çeşitli 

planlar uygulamakta, mülteci öğrencilere Geçici Eğitim Merkezlerinde ve Milli Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı okullarda eğitim–öğretim sunulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen ve 
öğrenciler çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

okullarda öğretmen, yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaştığı sorunların incelenmesidir.  

Anahtar Kelimeler: Göç, Mülteci Öğrenciler, Eğitim sorunu. 

 

 

  

                                                             
22 Fırat Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmeliği Anabilim Dalı 
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Öğretmen Adayları Perspektifinden Sosyal Bilgiler Dersinin Hedef ve Rolleri 
 

 

Zafer Çakmak 
 Birol Bulut 

 

 
Öğretim programlarının dayandığı ve beslendiği birçok temel dayanak vardır. Bu programlardan biri 

olan Sosyal Bilgiler öğretim programları, hem ortaya çıkış sebebi olarak hem de günümüzdeki öğretim 

programlarının ana teması olarak toplumsal kaygı veya beklentileri açısından daha çok toplumsal 

temelin ağır bastığı programlar olduğu görülmektedir. Sosyal Bilgiler dersinin ortaya çıkmasından beri 
ne olduğu veya ne olması gerektiğiyle ilgili tartışmalar hala daha devam etmektedir. Bu çalışmanın 

amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersinin hedef ve rolleri hakkındaki 

düşüncelerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu araştırma nitel bir çalışma olarak tasarlanmış ve bu 
yöntem çerçevesinde durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma gurubunu Fırat 

Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 20 öğretmen 

adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak da nitel görüşme formları kullanılmıştır. Elde edilen 
verilere göre katılımcılar daha çok vatandaşlık ile ilgili hedef ve rollere değinmişlerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Hedef, Vatandaşlık 
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Korku ve Tükenme İlişkisi (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 

Örneği) 
 
 

Dr. Ayşe ÖZPOLAT 

 

Özet 

Korku duygusunun işlevselliği fiziksel ve ruhsal varlığı korumaya almasında yatmaktadır. Kişi, savaş 

ya da kaç tepkisine ilaveten pasif duruma geçip teslimiyet ve uyma durumu da yaşanmaktadır. Pasif 

durum olan iki sonuçtan birincisi tamamen bir teslimiyet olmakla birlikte ikincisi daha çok durumsal 
koşullara bağlı olup süreç itibariyle kaçma ve savaşma tepkisine dönüşebilecek dinamikleri 

içerebilmektedir. Fakat pasif duruma bağlı iki sonucun da sosyal bilimciler tarafından görmezden 

gelindiği söylenebilir. Korku veya kaygı sonucu somut bir teslimiyet göstergesi olarak birey yaptığı 
işlerin başarısızlığını bazen kaderinde bazen ise kendi yeteneklerindeki eksiklikte bularak yeniden 

deneme arzusunu kaybedebilmektedir. Tükenme olarak ortaya çıkan deneme arzusunun yitimi 

sonucun beklentisiyle de ilişkilidir. 

Bu çalışma evren olarak, kısmen dezavantajlı olan, eğitim yaşamı boyunca eğitim olanaklarından 
yeterince faydalanmamış, erken meslek sahibi olup eğitim sisteminden ayrılmış, akademik yaşamında 

sosyal desteği yeterince alamamış ve bazı öğrenme bozukluğuna sahip bireylerin oluşturduğu meslek 

yüksekokullarında ki öğrencilere uygulanmıştır. 2017 yılında yapılan anket uygulamasında çalışmanın 
evreni Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda okuyan 1191 öğrenciden 

oluşmaktadır. Örneklem grubu 300 kişi ile evrenin %25,1’ini oluşturmaktadır. Bu çalışma korkuyla 

birlikte gelişmesi muhtemel olan tükenme, duyarsızlaşma demografik bakımdan bir farklılık gösterip 
göstermediği incelenmiştir. Bunun için cinsiyet ile ilgili bilgiler T testi ile yaş, gelir durumu, not 

ortalaması ile korku ve tükenme arasındaki ilişki ise  Anova F (varyans) analizi ile yapılmıştır.  
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Enerji İçecekleri Tüketici Pazarında Tüketicilerin Gıda Güvenliği ve Gıda Ürünlerinin 

Satın Alınması Konusunda Gösterdikleri Duyarlılıklar 

 
 

Beşir KOÇ23 

 

 

Özet 
Çalışma Adana ili kentsel alanında yürütülmüştür. Çalışmada enerji içeceği tüketicileriyle yüz yüze 

anket yapılmıştır. Çalışmada örnek hacmi “Ana kitle Oranlarına Dayalı Kümelendirilmemiş Tek 

Aşamalı Tesadüfi Olasılık Örneklemesi” yöntemiyle 300 olarak belirlenmiştir. Çalışmadaki verilerin 

uygunluğuna göre tüketiciler, enerji içeceklerini satın alma düzeylerine göre üç kümeye ayrılmıştır. 
Birinci kümeyi oluşturan tüketiciler enerji içeceklerini sürekli tüketen, İkinci kümede yer alan 

tüketiciler enerji içeceklerini nadiren satın alan ve küme üçü oluşturan tüketiciler ise çok seyrek olarak 

satın alan tüketicilerden oluşmuştur. Tüketicilerin önemli bir çoğunluğunun yeni gıda ürünlerini 
tüketme ve deneme konusunda yeniliklere açık oldukları belirlenmiştir. Bütün gruplarda bu konudaki 

tüketicilerin görüşü %80’lerin üstündedir. Tüketicilerin önemli bir oranı gıda ürünlerindeki katkı 

maddelerine dikkat ettikleri belirlenmiştir. Ancak gıda ürünlerindeki katkı maddelerine en çok Birinci 

Küme’de yer alan tüketicilerin dikkat ettikleri bu grubu İkinci Küme’de yer alan tüketicilerin tutum ve 
davranışları izlemiştir. Gıda katkı maddelerine en az hassasiyeti gösteren tüketiciler ise üçüncü 

kümede yer aldıkları görülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Tüketici, Tüketim, , Gıda güvenliği, Enerji içeceği, Adana 
  

                                                             
23 Dr.Öğr.Üyesi, Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, bkoc@bingol.edu.tr 
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6-8 Yaş Dönemi Çocuklarda Farklılığa İlişkin Algı Gelişimi:  

  Ankara ve Elazığ Örneği 
 
 

Dr. Serhat TEK1  

Öğr.Gör. Nesrin Şermin OKUTAN2 

 
 

6-8 yaş dönemi, çocukların aile ortamından okul ortamına geçişlerinde kritik öneme sahip yaş 

aralığıdır. Bu dönemde çocuklar birincil çevresel sistemleri olan ailelerinden günün belli saatlerinde 
ayrılarak okul sürecine dâhil olurlar. Bu süreçte çocuklar okullarında pek çok farklılıkla karşılaşarak 

sosyal ve bilişsel gelişimlerini inşa ederler. Çocukların farklılığa ilişkin algısı bu dönemde 

şekillenmektedir. Çocuğun yaşadığı ve sosyalleştiği ortamın farklılıkları algılama ve kabullenme 
konularında etkili olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışma Ankara ve Elazığ illerinde yaşayan; 6-8 yaş 

aralığında bulunan 50 çocuk ile gerçekleştirilmiştir. Çocuklara farklı kültürlerde akranlarının görselleri 

gösterilerek, farklılığa yönelik sorular yöneltilmiştir. Bu çalışma ile çocukların farklılığa ilişkin 

algılarının gelişiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Farklılık Algısı, Sosyal Gelişim, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet 
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Türkiye’nin Etkinlik Turizminde Gelişimi İçin Öneriler 
 

 

Prof.Dr.Akın AKSU24 

 

 

Özet 
Genelikle araştırmalar açısından 2 etkinlik kategorisi mevuttur; boş zaman ile ilgili etkinlikler ve iş ile 

ilgili etkinlikler. Etkinlikler evsahibi ülkeler tarafından negatif uluslararası algıları değiştirmek için 

kullanılabilmektedir. Örneğin Çin 2008 Olimpiyat Oyunlarından bu şekilde faydalanmıştır. Etkinlik ve 
festival yönetimi turizm araştırma alanında artan bir popülariteye sahiptir. Etkinlik yönetimi yaratıcı 

ve teknik özelliklerin karışımı olup, canlı deneyimin yaratılmasında gereklidir. Etkinlik pazarı 

İngiltere ekonomisinin vazgeçilmez bileşenidir ve bu pazar İngiltere’de istihdam sunmak açısından 
16.sıradadır. Bu çalışmada etkinlik turizminin dünyada gelişimi ve kapsamı incelenmiş, ayrıca 

Türkiye’de etkinlik turizminin gelişimi için öneriler verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Etkinlik Turizmi, Türkiye 

 

  

                                                             
24 Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, aaksu@akdeniz.edu.tr 
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3PL İşletmelerinin Hizmet Kalitesi Algısının Önem-Performans Analizi İle Ölçülmesi 

Üzerine Bir Araştırma 

 

Öğr. Görv. İsmail GÜÇLÜ25    

Doç. Dr. Mustafa YÜCEL26 

 

 

Küresel ekonomi ve yaşanan rekabet işletmelerin çeşitli fonksiyonları yerine getirirken dış kaynaktan 
yararlanma işletmelerce gittikçe tercih edilen bir uygulama olmuştur. İşletmeler kendisine en uygun 

tedarikçi ile işbirliği sağlayarak istenilen başarı düzeylerine ulaşılabilir. İşbirliği yapılacak tedarikçi 

işletmeler ön değerlendirmelere tabi tutularak belirli kriterler ölçeğinde sunulan hizmetin kalitesi 
ölçülmelidir. İşbirliklerine karar verilmesi ve değerlendirilmesinde sunulan hizmetin kalitesinin 

algılanması anahtar bir rol oynamaktadır. Belirlenen hizmet kalitesi kriterlerine verilen önemin işletme 

performansına etkisinin de belirlenip ölçülmelidir.  

Bu çalışmada sunulan hizmet kalitesinin ölçümü için önem-performans analizi yöntemi kullanılmış ve 
araştırma dış kaynak yolu ile lojistik hizmeti sağlayan Sinop ilindeki 52 sanayi işletmesinde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarında, katılımcılar için önemli olan kriterler önem derecesine 

göre tespit edilmiştir. Önem-performans matrisi sonuçları sayesinde, işletmelerin sundukları 
hizmetlerin yeniden değerlendirilmesi açısından önemli bilgiler elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet kalitesi, Önem-performans analizi, Lojistik İşletmeleri, Dış kaynak  

 

 

 

 

 

  

                                                             
25 Sinop Üniversitesi, Ayancık MYO, Lojistik Programı, iguclu@sinop.edu.tr 
26 İnönü Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, mustafa.yucel@inonu.edu.tr 

mailto:myucel@inonu.edu.tr
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Finansal Okuryazarlık Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi: Tunceli İli Kamu Çalışanları 

Örneği 
        

 

 Öğr. Gör. Hasret ŞAROĞLU27 
             Dr.Öğr. Üyesi Özcan DEMİR28 

 

 

ÖZET 

Finansal okuryazarlık; bireylerin tasarruflarını arttırmak, karşılaşabilecekleri finansal krizleri daha iyi 

yönetebilmek ve sağlıklı finansal kararlar alabilmeleri için literatürde son yıllarda sıklıkla araştırılan 

bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Tunceli ilindeki kamu çalışanlarının finansal 
okuryazarlık düzeylerinin ve çalışanların finansal okuryazarlık bilgi düzeylerinin demografik 

özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Veriler, literatür 

bağlamında oluşturulan anket vasıtasıyla elde edilmiştir. Veriler SPSS 20.0 programında analiz 
edilmiştir. Kamu çalışanlarına uygulanan anket demografik bilgileri tanımlayan ifadelerle finansal 

okuryazarlık düzeyini ölçen 23 sorudan meydana gelmektedir. Çalışma sonucunda kamu çalışanlarının 

demografik özellikleriyle finansal okuryazarlık bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Finansal Okuryazarlık Bilgi Düzeyi 

 

 

 

 
 

 

 

  

                                                             
27 Munzur Üniversitesi, TMYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü,hasretsaroglu@munzur.edu.tr 
28 Fırat Üniversitesi ,İİBF, İşletme Bölümü, odemir@firat.edu.tr 
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Bir İl Merkezinde Yaşayan Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin 

Tutumlarının İncelenmesi 
 

                                              Dr. Öğr. Üyesi  Evrim Çelebi29 

 Prof. Dr. Edibe Pirinçci30 

 
 

ÖZET 

Bu araştırma Elazığ il merkezinde yaşayan kadınların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını 

ve bu tutumları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan bu 
çalışmaya Elazığ il merkezinde bulunan aile sağlığı merkezlerine kayıtlı 15 yaş üzeri kadınlar dahil 

edilmiş, 800 kadına ulaşılarak araştırma tamamlanmıştır. Anket formunda Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

Tutum Ölçeği (TCRTÖ) kullanılmıştır. Verilerin istatistiğinde t testi ve ANOVA kullanılmıştır. 
Karşılaştırmalarda p<0.05 olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Araştırmaya 

katılan kadınların %52.0’ı 15-26 yaş grubunda olup, %49.1’i bekardır. Kadınların) TCRTÖ toplam 

puan ortalaması 116.46±13.23 olarak belirlenmiştir. Araştırmada 50 yaş üzeri kadınların, evlilerin, 
kendisi ve eşi okul eğitimi almamış olanların, TCRTÖ puan ortalaması anlamlı düzeyde düşük 

bulunmuştur (p<0.05). Araştırmaya katılan kadınların toplumsal cinsiyet rolleri açısından eşitlikçi bir 

tutum içinde oldukları belirlenmiştir.  Kadın ve erkek arasında sosyal yaşamda eşitliğin sağlanması ve 

kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesi için kadınların eğitim seviyesinin yükseltilmesi 
gerekmektedir.  

Anahtar kelimeler: Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolü, kadın 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                             
29 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Elazığ, e-mail: ecelebi@firat.edu.tr 
30 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ, e-mail: edibepirincci@yahoo.com 

mailto:ecelebi@firat.edu.tr
mailto:edibepirincci@yahoo.com
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Endüstri 4.0 Perspektifinden Müşteri Entegrasyonu ile İnovatif Yeni Ürün Geliştirme 

 

 

Simla Hasanreisoğlu
1

, Caglar Ucler
2

, Ozalp Vayvay
3

 

 

 

Özet 

 

Endüstri 4.0 çalışma şeklimizi değiştiriyor. Yıkıcı iş modelleri, yüksek işbirliği gerektiren değer odaklı 
çözümleri ve tümleşik çözümleri gerekli kılıyor. Üretimin yanı sıra yeni ürün ve hizmet gelişimi de 

bundan etkileniyor. Dolayısı ile müşteri entegrasyonu Endüstri 4.0 döneminde gelişmiş araç ve 

tekniklerle güncelleniyor: Günümüzde bağlantılı siber-fiziksel varlıkları kullanan, tüm işlemleri ve iç 
faaliyetleri dönüştürüp entegre eden, müşteriyi kucaklayıcı sanal ortaklıklar kuran dijital teklifler 

yapılıyor. Uzman sistemleri, sosyal medya gibi yeni kanallardan edinilen müşteri  istekleri 

doğrultusunda uygun maliyetli ürün ve hizmet kişiselleştirmesine  olanak tanıyor. Bu nedenle 

Endüstri 4.0 kişiselleştirmenin ve hatta sosyal  üretimin mümkün kılınması için muazzam bir 
potansiyel vaat ediyor. Sonuç  olarak bu çalışma, yeni ürün geliştirme sırasında müşteri entegrasyonu 

için  mevcutta olan yöntemlerle, Endüstri 4.0 sayesinde oluşan yeni araç ve tekniklerin bir 

karşılaştırmasını sunmak için literatürü özetlemektedir. 

 

 

Anahtar Kelimeler– Yeni Ürün Tasarımı, Endüstri 4.0, Müşteri Entegrasyonu 
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İşitme Yetersizliği Olan Çocuklara Kavram Öğretiminde Anında Dönüt Veren Etkinlik 

Tabanlı Dijital Kitap Tasarımı: Eylem Araştırması 

 

Seda ÖZER ŞANAL31 

Burak ŞANAL32 

 

 

Bu çalışmanın amacı işitme yetersizliği bulunan bireylere kavram öğretiminde anında dönüt veren 
etkinlik tabanlı bir dijital kitabın geliştirilmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için eylem araştırması 

yönteminin uygun olduğu düşünülmüş ve araştırma bu yöntem çerçevesinde ilerletilmiştir. Eylem 

araştırması, bir sosyal durumun içerisindeki eylemin niteliğini geliştirmeyi amaçlayan bir sosyal 
durum çalışması olarak düşünülebilir. Bu çalışma kapsamında da işitme yetersizliği bulunan bireyler 

için geliştirilmiş bir dijital kitabın iyileşme süreci için eylem araştırması en uygun çözüm yolunu 

sunmuştur. Çalışma kapsamında işitme yetersizliği bulunan öğrencilere kavram öğretimi amacıyla bir 

taslak dijital kitap geliştirilmiştir.  Dijital kitap, etkileşimli özelliğe sahip etkinliklerden oluşmakta ve 
kullanıcıya tepkilerine göre anında dönüt verebilmektedir. Daha sonra eylem araştırmasının 

basamakları işletilmiştir. Eylem araştırmasının ilk basamağı olan “Bir odak alanının tanımlanması” 

sürecinde “İşitme yetersizliği olan çocuklar için kavram öğretimini yapabilecek bir dijital kitabın 
oluşturulması” odağı belirlenmiştir. Daha sonra “Verilerin toplanması” aşamasına geçilmiştir. Veri 

toplama aşamasında özel eğitim alan uzmanı (2), BÖTE bölümü alan uzmanı (3) ve Türkçe eğitimi 

alan uzmanı (1) olmak üzere toplam altı uzmanın görüşü alınmıştır. Daha sonra bu veriler 
doğrultusunda belirlenen iki işitme engelli bireyin onam formunun alınmasının ardından bu 

öğrencilerden materyali kullanmaları istenmiştir.  Eylem araştırmasının üçünü aşaması olan “Verilerin 

çözümlenmesi” aşamasında hem uzman görüşleri hem de gözlem verilerinin çözümlenmiştir. Son 

aşama olan “Eylem planının gerçekleştirilmesi” sürecinde taslak dijital kitap düzenlenmiş ve bu planı 
olarak kabul edilmiştir. İşitme yetersizliği bulunan çocukların kavram öğretimi kapsamında 

kullanılabilecek etkili bir materyalin literatüre kazandırılması açısından önemli bir çalışma olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma kapsamında sunulan materyal işitme yetersizliği bulunan 
çocuklara yönelik hazırlanacak materyallere de kılavuz olabilir niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: İşitme yetersizliği, Kavram Öğretimi, Dijital Kitap, Eylem Araştırması 

 

  

                                                             
31 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü, sedaozer@firat.edu.tr 

32 Milli Eğitim Bakanlığı, Bilişim Teknolojiler ve Yazılımı, buraksanal@hotmail.com 
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ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİ İLE 

AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİː DOKÜMAN İNCELEMESİ  

 

 

Pınar ERTEN
33

 
Gözde BULAK

34
 

Büşra Nur AHMETOĞLU
35

 

Nurhan GÖRÜ
36

 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin zaman yönetim becerileri ile akademik 

başarılar arasında bir ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu çalışma, nitel araştırma 

yaklaşımında olgu bilim (fenomenoloji)  olarak desenlenmiştir. Nitel veri toplama 

tekniklerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Çalışmaya, 2008-2018 yılları 

arasında ULAKBİM’de taranan dergilerde yayımlanmış olan makaleler dahil edilmiştir. 

Araştırma da, öğrencilerin zaman yönetim becerileri ile akademik başarılar arasındaki 

ilişkinin nasıl araştırıldığı ve ne tür bulgulara ulaşıldığı ortaya konmaya çalışılacaktır. Bunu 

gerçekleştirirken içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular frekans ve yüzde 

tabloları şeklinde ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimelerː Zaman Yönetimi, Akademik Başarı, Üniversite Öğrencileri, doküman 

incelemesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
33Dr. Öğr. Üy., Bingöl Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 
34 Lisans Öğrencisi, Bingöl Üniversitesi, Psikoloji Bölümü. 
35 Lisans Öğrencisi, Bingöl Üniversitesi, Psikoloji Bölümü. 
36 Lisans Öğrencisi, Bingöl Üniversitesi, Psikoloji Bölümü. 
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İNOVASYONU ETKİLEYEN BİR UNSUR OLARAK KÜLTÜREL DEĞERLER; 

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA 
                                                                                           
 

 Dr. Öğr. Üyesi R. Vedat SÖNMEZ37 

 
 

Kalkınmanın, rekabetin ve refahın anahtarı olarak gösterilen inovasyon kavramı modern ekonomide 

önemini artan bir trendle devam ettirmektedir. En basit ifade ile eldeki bir bilginin sosyal veya 
ekonomik bir alanda katma değer ya da fayda yaratma amacı ile kullanılmasını ifade eden inovasyon 

kavramının ülkeler ve işletmeler açısından önemi oldukça fazladır. Ülkeler ve işletmelerin 

gerçekleştirdikleri inovasyon faaliyetleri çeşitli unsurlar tarafından etkilenmektedir. Bu unsurlardan 

birinin de işgörenlerin sahip olduğu kültürel değerler olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmamızın 
amacı; işgörenlerin sahip olduğu kültürel değerlerin inovasyon çalışmalarını etkileyip etkilemediğini 

tespit etmek ve varsa aralarındaki bağlantıyı ortaya çıkarmaktır. Çalışmada veri toplama işleminde 

anket yöntemi kullanılmakta olup, elde edilen veriler spss programı ile analiz edilecektir. 
 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Kültür, Kültürel Değerler  
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MUHASEBE ALANINDA TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLER 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  
 

 

Hatice AYAZ
38

 

Dr. Öğr. Üyesi Özcan DEMİR
39

 

 

 

ÖZET 

 
Globalleşen dünya ve gün geçtikçe bilgi teknolojilerinin hayatın her alanına ve özellikle iş alanlarına 

dahil olması iş süreçlerinin değişimine, gelişimine yol açmıştır. Teknolojik olanakların artması ve 

değişimlerin muhasebe alanına yansıması örenme süreç ve tekniklerinin değişimi, bilgi 
teknolojilerinin bu alanda daha etkili olarak kullanılması şeklinde yanmıştır. 

Muhasebe alanının güncel durumlara göre ihtiyaç duyduğu teknolojinin kullanımı ile geçmişteki 

klasik ve geleneksel yöntemlerin karşılaştırılması, öğrencilerin değişen- gelişen koşullara bakış açısı, 

görüş ve durumlarını etkilemektedir. 
Muhasebe bilgi sisteminin temel amaçları arasında ; yönetim sorumluluğunu yerine getirmek, geleceğe 

yönelik işletme faaliyetlerini saptamak, işletme faaliyetlerinin kontrolünü yapmak, işletme yönetimi 

için temel bilgileri üretmek ön sıralarda yer almaktadır. 
Muhasebe işletmenin faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçları hakkındaki eldeki mevcut varlıkların , 

kaynakların etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi üretir. Yöneticilerin karar alma 

ve kontrol fonksiyonlarına yardımcı olmanın yanında geleceğin planlanması için gerekli bilgiler bu 
sistem sayesinde oluşturulmaktadır. Bu sistem bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi ve verilerin kayda 

alınması, raporlanması ile kısa zamanda çok hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilir hale gelmesi süreci 

olumlu olarak etkilemiştir. 

Modern eğitim araç gereçlerinin kullanımı eğitim kurumlarının fiziki imkanları gibi unsurların yanı 
sıra eğitim kalitesine etki eden önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Muhasebe 

dünyasının ihtiyaç duyduğu hem güncel bilgilerle donatılmış hem de o alandaki teknolojiye hakim 

meslek elemanlarının yetiştirilmesi adına geleneksel eğitim yöntemlerinin teknoloji kullanımı ile 
desteklenmesi ve pekiştirilmesi gerekmektedir. 

Çalışmada muhasebe alanında eğitim alan üniversite öğrencilerinin teknolojiye olan uyumu ve bu 

alana bakış açıları test edilmiştir. Çalışma Fırat ve İnönü üniversitesi İ.İ.B.F öğrencileri üzerinde yüz 

yüze anket uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları istatistiksel yöntemlerle 
değerlendirilerek sunulmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: muhasebe, teknoloji ,eğitim 
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6360 SAYILI YASA SONRASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLÇELERİNDEKİ 

NÜFUS DEĞİŞİMLERİNİN ANALİZİ: VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
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40
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ÖZET 
Türkiye’de küreselleşmeye bağlı olarak değişen ve gelişen kamu yönetimi anlayışı sonrası yerel 

yönetimler alanında 5216 sayılı büyükşehir belediye yasasında yeni düzenlemeler yapılarak 2012 

yılında “6360 Sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ve Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çıkarılmıştır. İlgili yasa 

sonrası büyükşehir belediyesi olan illerin merkezinde merkez ilçeler oluşturulmuştur. Merkez ilçelerin 

oluşturulması sonrası büyükşehir merkez ilçeleri haricindeki diğer büyükşehir ilçe belediyeleri 
nüfusunda her geçen yıl merkez ilçelere göç edilmesi sebebiyle nüfus azalmakta ve azalmaya devam 

etmektedir.  

Bu araştırmada, 6360 sayılı yasa sonrası ilçe büyükşehir belediyelerindeki nüfus değişimleri ele 

alınarak nüfus değişimi sonrasında ortaya çıkan sorunlar hakkında bilgilendirmeler yapılmaya 
çalışılmıştır. Bu doğrultuda; 6360 sayılı yasayla büyükşehir belediyesi olan Van büyükşehir belediyesi 

örneklem olarak alınmış olup, Van büyükşehir belediyesi merkez ve diğer ilçe belediyelerindeki 2014 

ile 2018 yılları arasındaki nüfus değişimleri analiz edilerek yorumlanmıştır. 6360 sayılı yasa sonrası 
Van büyükşehir belediyesi merkez ilçelerinin nüfusu artarken diğer büyükşehir ilçe belediyelerinin 

genel olarak nüfuslarının azaldığı araştırmanın bulguları arasındadır.  

Anahtar Kelimeler: Büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyesi, Nüfus değişimi, yerel halk 
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÜRÜN VE PAZARLAMA İNOVASYONU ÜZERİNE 

ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA43 

                                                                                           
 

Dr. Öğr. Üyesi R. Vedat SÖNMEZ44                                                                       

 

 

ÖZET 

Dünya ekonomisinde ekonomik, sosyal ve toplumsal olarak yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm, 
firmaları yeni ürünler üretmeye ve yeni pazarlama yöntemlerini kullanmaya yönlendirmektedir. Bu 

durum firmaları ürün ve pazarlama inovasyonu yapmaya zorlamaktadır. Firmaların inovasyon 

çalışmaları iç ve dış çevre unsurlarından etkilenebilmektedir. Bu unsurlardan birinin de örgütsel kültür 

olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanı amacı; örgütsel kültür boyutları olan, vizyon, işe katılım, 
tutarlılık ve uyum ’un ürün ve pazarlama inovasyonu üzerine etkisini belirlemek ve varsa aralarındaki 

bağlantıyı ortaya çıkarmaktır. Araştırma verileri, Gaziantep 1., 3., ve 4. organize sanayi bölgelerinde 

faaliyet gösteren işletme yöneticilerinden toplanmıştır. Verinin toplanmasında anket yöntemi 
kullanılmıştır. Toplam 245 anket değerlendirilmiş olup, verilerin değerlendirilmesinde frekans 

dağılımları ve çoklu doğrusal regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.  Araştırma sonucunda örgüt 

kültürünün vizyon ve işe katılım boyutlarının ürün inovasyonu üzerinde, uyum boyutunun ise 
pazarlama inovasyonu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucu elde edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Ürün ve Pazarlama İnovasyonu, Örgüt Kültürü 
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Akademik Takvim Açısından Türkiye Ve Avrupa Ülkeleri Yükseköğretim 

Kurumlarının Karşılaştırılması 
 

Doç.Dr.Ahmet ÇOBAN45 

Büşra Nur ÖCAL46 

 

 

Özet 
Türkiye, Avrupa Birliği sürecinde birçok alanda olduğu gibi, eğitim alanında; özellikle de 

yükseköğretim düzeyinde büyük çabalar göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Yükseköğretim 

düzeyinde Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ortak yürütülen birçok program bulunmaktadır. Avrupa 

Birliği ülkelerinde yükseköğretim kurumları ile ilgili uygulamalar hakkında bilgiye sahip olmak ve bu 
bilgileri Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırarak değerlendirmek önem arz etmektedir. 

Araştırmanın amacı, akademik takvim açısından Türkiye ve Avrupa ülkeleri yükseköğretim 

kurumlarını karşılaştırılmak ve gerekli değerlendirmeleri yapmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde 
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1.Akademik yılın 

a.Başlaması 

b.Bitişi  
ile ilgili farklılıklar nelerdir? 

2.Öğretim aktiviteleri ile ilgili farklılıklar nelerdir? 

3.Tatiller ile ilgili farklılıklar nelerdir? 
4.Sınavlarla ilgili farklılıklar nelerdir? 

Araştırma ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında, nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman incelemesi kullanılmıştır. Yükseköğretimde akademik yıl ile ilgili bilgiler ortaya konulmuş, 
ülkeler ile ilgili veriler uygun tablolarla ifade edilmiştir. Tabloların yorumları yapılarak, ulaşılan 

sonuçlar ile ilgili karşılaştırmalara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akademik Takvim, Türkiye, Avrupa Ülkeleri, Yükseköğretim Kurumları  
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İletişim Kanallarını Kullanarak, Üniversitelerde Yeşil Yönetim Sürecinin Artırılmasına 

Yönelik Bir İnceleme 

 

Kutay ERDEN47 

Dr. Öğr. Üyesi. R. Dilek KOÇAK48 

 

 

Dünyada yüksek öğretimde sürdürülebilirliğin geliştirilmesi adına çalışmalar olağanca hızı ile yol 
almaktadır. Bölgesel ve ulusal düzeylerde kampüs sürdürülebilirliği çabalarını koordine etmek, 

güçlendirmek ve geliştirmek küresel düzeyde önem arz ettiği üzere bu kapsamda dernekler 

kurulmaktadır. Bu kuruluşlar,  üniversitelerin yeşil yönetim üzerine ne denli düşüldüğüne yönelik 
eğilimleri raporlamakta ve sürdürülebilirlik çabalarının  takip edilmesi ve ölçülmesine yönelik 

çalışmalar yapmaktadırlar. Bu kapsamda üniversiteler yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilip, 

bulunduğu iklim koşullarına uygun, enerji ihtiyacında tasarruflu ve yenilenebilir kaynaklara yönelmiş 

binalar tasarlamakta (yeşil binalar) , daha yeşil ürünler üzerine eğilerek öğrencileri de bu sürecin 
içerisinde entegre etmektedir. Bu çalışmanın amacı  yeşil yönetim sürecinin ne olduğunu, ilgili 

yöntemlerini ve öğrencilerin bu sürecin içerisine dahil edilmesine yönelik yurtdışı üniversitelerinin 

uygulamalarını içermekle birlikte çeşitli iletişim kanalları ile farkındalığı arttırmaktır. 
Anahtar Kelimeler: Yeşil Yönetim, İletişim, Üniversite, kampüs, sürdürülebilirlik 
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Bedensel Engelli Bireylerin Sorun ve Beklentileri 

 

   Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman MENGİ49 

 

 

Bu araştırmanın amacı, bedensel engelli bireylerin yaşadıkları sorunlarını ve beklentilerini ortaya 
çıkarmaktır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasından hareketle nitel veri toplama 

ve değerlendirme tekniklerinin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Araştırma Van merkezde 

yaşayan 24 katılımcıyla Ekim 2018 ile Mart 2019 döneminde yapılmıştır. Araştırma verileri, yarı 
yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanılmıştır. Veriler kodlar, kategoriler, alt kategoriler şeklinde 

tasnif edilmiştir. Araştırmada katılımcıların aile içinde, toplumsal alanlarda, eğitim, sağlık, ekonomi, 

istihdam ve ulaşım gibi kamusal alanlarda sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların 

toplu taşıma araçlarına ve kamu kurumlarına yönelik bazı beklentileri olduğu bulgulamıştır. Araştırma 
sonucunda, katılımcıların zor koşullarda yaşamlarını sürdürdükleri, sorun yaşadıkları alanlarla ilgili 

neredeyse hepsinin yetkililerden çözüme ilişkin beklentiler içinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bedensel/Ortopedik Engelli, Engelli Bireylerin Sorunları, Engellilerin 
Beklentileri 
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    KOBİ’LERDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN TEKNOLOJİ VE İNOVASYON 

ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: TRB1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ 

 

 
Meltem GÜL50 

                                                                                                   Özcan DEMİR51     

 

 

Özet 

İşletmelerde en eski ve önemli bilgi sistemi; muhasebe bilgi sistemidir. İşletme fonksiyonları 

açısından   ihtiyaç duyulan yaşamsal öneme sahip  bilgiler muhasebe bilgi sistemi tarafından 

üretilmektedir. Teknoloji ve inovasyon  alanında yaşanan gelişme ve değişmeler  günlük yaşamda 
yarattığı  etkileri muhasebe bilgi sistemi  alanında da göstermektedir.. Teknolojik gelişmeler muhasebe 

bilgi sistemine olan ilginin ve önemin artmasına neden olmakta, bunun sonucu doğan  inovasyon, 

işletmelerin yönetimlerinde bir farkındalık yaratmaktadır. 
Çalışmamızda TRB1 Bölgesinde mal ve hizmet üretimi alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin 

muhasebe bilgi sistemleri,  teknoloji ve inovasyon çerçevesinde ele alınmıştır. Elde ettiğimiz verilerin 

analizi yapıldığında; işletmelerin faaliyette bulunduğu sektörlerle  muhasebe bilgi sisteminin etkinliği 

ve muhasebe bilgi sisteminin inovasyonla bağlantısı arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 
Bunun nedenleri arasında muhasebe bilgi sisteminin öneminin KOBİ’lerde yeterince anlaşılamamış 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra  işletmelerin  rutin muhasebe işlemlerinin sağlıklı 

yürütülebilmesi için , teknoloji ve inovasyonun işletmeler için gerekli olduğunu düşünmeleri 
çalışmamızın dikkat çeken sonuçları arasında yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: KOBİ, Muhasebe Bilgi Sistemi, Teknoloji, İnovasyon  
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MS Hastalığı Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşların Tıbbi Sosyal Hizmet Bakış 

Açısıyla Değerlendirilmesi: Berlin’den Gözlem Notları 
 
 

Serhat TEK 

 

 
MS olarak bilinen Multipl Skleroz hastalığı beyin, omurilik ve optik sinirlerin etkilendiği merkezi bir 

sinir sistemi hastalığıdır. MS, hastaların günlük yaşamından bedensel fonksiyonlarına kadar çeşitli 

boyutlarda yaşamsal süreci etkileyen bir hastalıktır. MS ile ilgili yapılan çalışmalarda hastalığın 
etkisiyle sadece yeti yitiminin derecesini ölçmek yerine son yıllarda hastalığın etkilerinin bütüncül bir 

perspektifle değerlendirilmesini sağlayan yaşam kalitesini ölçme yaklaşımları dikkat çekmektedir. Bu 

anlamda hastaların yaşam kalitelerinin artırılması ve sosyal açıdan desteklenmesi sağaltım anlamında 
önemli etmenlerdendir. Tıbbi sosyal hizmet, diğer hastalıklarda olduğu gibi MS hastalığının da bir 

bütün olarak ele alınmasını ve biyolojik, psikolojik ve sosyal açılardan tam iyilik halini amaç edinir. 

Bu çalışma, 2018 yılı Haziran- Ağustos ayları arasında Berlin’de gerçekleştirilen gözlemler 

neticesinde MS hastalığı alanında faaliyet gösteren kuruluşları sosyal hizmet perspektifinden 
inceleyerek, alana ilişkin hizmet farkındalığı yaratmayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Sözcükler: MS hastalığı, tıbbi sosyal hizmet 
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Erendiz Atasü’nün Öykülerindeki Toplumsal Cinsiyet Sorunsalının Sosyo-Mekânsal 

Bağlamda Ele Alınması 
    
 

Öğretim Görevlisi Dr. Nilay ERDEM AYYILDIZ52 

 
 

Türkiye’de feminizme 19. yüzyıl sonlarında adım atılsa da kadınların bir “özne” olarak algılanabilmesi 

Cumhuriyet dönemine dayanır. Özellikle, 1970’lerden itibaren Türk kadın yazarlar, o döneme kadar 
sessizliğe gömülen kadınlara ses vererek toplumsal cinsiyet sorunsalını konu edinmiştir. Erendiz Atasü 

onlardan biridir. Değişen sosyo-kültürel ve kapitalist etkilerle toplumsal cinsiyetin keskinleştiği 

“kent,” Atasü’nün eserlerinde ön plandadır. Henri Lefebvre, Mekânın Üretimi (1974) adlı eserinde 

bahsettiği “algılanan”, “tasarlanan” ve “yaşanılan” mekândan oluşan “mekân üçlüsü” kavramı, mekân 
ve insan arasındaki devinimsel ilişkiye ışık tutar. Lefebvre’ye göre, mekân ve insan birbirlerini sürekli 

üretme ve yabancılaştırma sürecindedir. Atasü’nün birçok eseri ataerkil düzenin üretimi olan 

“tasarlanan mekân”ların toplumsal cinsiyeti kökleştiren “algılanan mekânlar” olduğunu, “algılanan 
mekân”ların ise “yaşanan mekân”da kadını ve erkeği birbirlerine, mekâna ve hatta kendilerine 

yabancılaştırdıklarını gösterir. Yazarın “Ağlamak” ve “Balkon Saati” öykülerinde de kadın 

başkahramanların iç ve dış mekândaki toplumsal cinsiyet kıskacında yabancılaşmaları görülür. Bu 
nedenle, çalışma bu yabancılaşmayı Lefebvre’nin “mekân üçlüsü” kavramıyla incelemeyi 

amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ataerkillik, Lefebvre, “Mekân Üçlüsü”, Toplumsal Cinsiyet, Yabancılaşma. 
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Şiddete Maruz Kalan Kadınların İnsan Hakları Açısından Yaşadıkları Hak İhlalleri ve 

Koruma Mekanizmaları 
    
 

Arş Gör. Semra ÖZKAN53 

 

 
İnsan hakları en genel tanımıyla yalnızca insan olmaktan kaynaklanan ve hiçbir ayrım gözetilmeden 

tüm insanlar için geçerli haklar bütünüdür. Şiddet ise TDK tarafından 1. Bir hareketin, bir gücün 

derecesi, yeğinlik, sertlik. 2. Hız. 3. Bir hareketten doğan güç. 4. Karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet 
kullanma, olarak tanımlamıştır. Şiddete maruz kalanlar açısından değerlendirildiğinde özel bir öneme 

sahip olan kadına yönelik şiddetin fiziksel, cinsel, ekonomik ya da psikolojik olmak üzere farklı 

görünümleri bulunmaktadır. İnsan hakları açısından düşünüldüğünde kadına yönelik şiddetin her 
türlüsünün en temelde insan hakları ihlali olduğu aşikârdır.  

İnsanlara sunulan her olanak ve yapılan her düzenleme “insanın değerini” oluşturmaktadır ve “insan 

onuru” ile yakından ilişkilidir. Bu bağlamda insan hakları alanında sunulan olanaklar ve yapılan 

düzenlemeler, hak ihlali yaşanması durumunda insan hakları koruma mekanizmalarını da ifade 
etmektedir. Bu çalışmada şiddete maruz kalan kadınların yaşadıkları hak ihlalleri ve kadın hakları 

konusundaki koruma mekanizmaları uluslararası ve ulusal düzeyde ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik şiddet, İnsan hakları, Hak ihlalleri ve koruma mekanizmaları. 
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‘Interests Of Justice’ Criteria in International Criminal Proceedings 
 

Şehmus Kurtuluş 
 

 

On 12 April 2019, Pre-Trial Chamber II of the International Criminal Court (ICC) rejected 
unanimously the ICC Prosecutor's request for authorization of an investigation into the crimes against 

humanity and war crimes allegedly committed in the Islamic Republic of Afghanistan. The Chamber 

based its decision on the grounds that such investigation “at this stage would not serve the interests of 

justice.” While it is the Pre-Trial Chamber’s duty to determine whether an investigation would be in 
the interests of justice and to avoid frivolous investigations when examining a request of authorization 

to investigate, its decision not to open a formal investigation into the alleged grave crimes in 

Afghanistan has already been widely criticized and characterized as denying the victims a path to 
justice. The Chamber’s rejection of an Afghanistan investigation has been described by some 

commentators as rewarding “non-cooperation” of the states, especially the United States, that are 

against an ICC interference. However, the lack of cooperation by the relevant national authorities was 
not the only reason behind the Pre-Trial Chamber’s determination that an investigation into the 

situation in Afghanistan would not serve interests of justice. Therefore, this paper, after discussing the 

interests of justice criteria, will explain that non-cooperation alone cannot be a way for escaping the 

ICC jurisdiction. 
Key Words: Interests of Justice, ICC, Afghanistan, The United States, International Criminal Court 
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Dijital Teknoloji Kullanımına İlişkin Problemler 
 

 

Zeynep ÖZTEKİN54 

Ahmet TEKİN55 

 
 

Dijital teknoloji kullanımında son yıllarda artış görülmekte ve teknoloji kullanımı sosyal, kişisel ve 

psikolojik nedenlere göre değişmektedir. Dijital teknolojinin sürekli genişleyen kullanım alanları ile 
insanlar internette daha fazla zaman harcamakta ve bu aşırı kullanım bazen bağımlılık seviyesinde 

olabilmektedir. Dijital teknolojilerin bu denli yaygın kullanımı, kişilerin sosyal yaşamlarını da 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Sanal ortamda çok fazla vakit geçiren kişilerde zamanla iletişim 
problemleri ortaya çıkmakta, sağlık sorunları görülebilmektedir. Dijital teknolojilerdeki gelişmeler ile 

kullanıcıların davranışlarındaki değişiklikler, dijital teknoloji kullanımına ilişkin problemlere neden 

olabilmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada dijital teknoloji kullanımına ilişkin problemlerden; 

İnternet bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı, sosyal medya bozukluğu, 
sosyotelizm ve sosyal ortamlardaki gelişmeleri kaçırma korkusuna yer verilmiştir. Bu çalışma ile, 

dijital teknoloji kullanımına ilişkin problemlere yönelik farkındalık kazandırılacağı düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Teknoloji Bağımlılığı, Teknoloji Kullanım Problemleri 
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Avrupa Birliği’nin Orta Asya Ülkelerine Yönelik Demokratikleştirme 

Politikasının“Kırgızistan’ın Demokratikleşmesi Üzerindeki Rolü 

 

 

Dr. Burulkan ABDİBAİTOVA PALA 
 

 

Bu bildiri Avrupa Birliği’nin Orta Asya ülkelerine yönelik demokratikleştirme (democracy promotion) 

politikasının Kırgızistan’ın demokratikleşmesi üzerindeki rolünü incelemek amacıyla 
hazırlanmaktadır. Bildiride Avrupa Birliği’nin demokratikleştirme politikasının gelişimi, amaçları, 

nedenleri ve genelde Orta Asya ülkelerine, özelde Kırgızistan örneğinde uygulanması analiz edilmeye 

çalışmaktadır. Batılı ülkelerce “Orta Asya’nın Demokrasi Adası” olarak nitelenen ve 15 Ekim 2017 
tarihinde gerçekleşen son cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra artık “demokrasinin merkezi” ünvanına 

uluslararası toplum tarafından layık görülen Kırgızistan, Orta Asya ülkeleri arasında demokrasi uğruna 

iki kez devrim gerçekleştirmiştir. Bunun sonucunda Nisan 2010 seçimlerinden sonra tarihinde ilk kez 
parlamenter sisteme geçmiştir. Siyasi ortamın ‘iyi yönetişim’ için en uygun olduğu Kırgızistan’da 

demokratikleştirme başarılı olamıyorsa daha kötü demokratik ortamların hakim sürdüğü diğer Orta 

Asya ülkelerinde demokratikleşmenin dolayısıyla da iyi yönetişimin gerçekleşemeyeceği düşüncesi 

bildirinin önemini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Kırgızistan örnek çalışma olarak ele 
alınmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Demokratikleştirme, Orta Asya, Kırgızistan. 
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Üniversite Öğrencilerinin Öğrenilmiş Çaresizliğe İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi 

Çalışması 
 
 

Pınar ERTEN
56

 

Nurhan GÖRÜ
57

 

Gözde BULAK
58

 
Büşra Nur AHMETOĞLU

 59
 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı,  üniversite öğrencilerinin öğrenilmiş çaresizliğe ilişkin algıları ve 

öğrenciler üzerindeki etkilerinin saptanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, nitel araştırma 

yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı 

grubunu Bingöl Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 

oluştururken seçkisiz  (random)  ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi dikkate alınmıştır. 

Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden metafor kullanılmıştır. Metafor çalışması için 

katılımcılara öğrenilmiş çaresizlikle ilgili bir “fil hikayesi” anlatılarak kişilerden bu olayda 

yer alan fil ile ilgili benzetme yapmaları istenmiştir. Daha sonra elde edilen benzetmeler ve 

gerekçeleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Ayrıca, katılımcılardan demografik bilgiler de 

alınmıştır. 
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Pedagojik Formasyon Eğitimi  Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik 

Tutumlarının İncelenmesi 
   
 

  Dr. Öğretim Üyesi Ayşenur KULOĞLU60 

Fulya Görkem ORHAN61 

Merve ÖZER62 

Zeynep YAŞAR63 

 

 
Son zamanlarda sadece eğitim fakültelerinde değil farklı fakültelerde öğrenim gören öğrencilerine 

yönelik yapılan pedagojik formasyon eğitimi son zamanlarda artmaya ve tartışılmaya  başlanmıştır.  

Bu araştırmanın amacı, farklı fakültelerde  öğrenime devam eden pedagojik formasyon eğitimi alan 

öğrencilerin konuya ilişkin görüşlerini belirlemek ve bu görüşleri çeşitli değişkenlere göre 
değerlendirmektir. Araştırma, Fırat  Üniversitesinde 2017-2018 Öğretim Yılında formasyon eğitimi 

alan lisansın dördüncü sınıfında öğrenim gören Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı diller, sosyoloji, 

işletme, adalet bölümlerinde okuyan  öğrenciler  üzerinde yürütülmüştür. Araştırma betimsel nitelikli 
bir çalışma olup, Üstüner (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği” 

kullanılmıştır. Araştırmada ölçeğin bütününe yönelik Cronbach Alpha katsayısı .899 olarak 

hesaplanarak çalışmada kullanılması uygun görülmüştür. Çalışmamızın sonucunda, pedagojik 

formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet ve bölüm 
değişkenlerinde anlamlı farklıklar olduğu görülmüştür. 
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İkinci Dünya Savaşı Döneminde İnönü-Churchill Görüşmesi 

 
 

Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah EZER64 
 

 

Özet 

II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Mihver ve Müttefik Devletlerin Türkiye'yi kendi saflarında 
savaşa dahil etme istekleri artmıştır. İngiltere Başbakanı Churchill ve ABD Başkanı Roosevelt'in 

Kazablanka'da bir araya gelerek yapmış oldukları durum değerlendirmesi sırasında Türkiye'nin 

Müttefik Devletler safında savaşa katılması gündeme gelmiş ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'den 

görüşme talep edilmiştir. 30-31 Ocak 1943 tarihinde gerçekleşen ve iki gün süren İnönü-Churchill 
görüşmelerinin önemli bölümünü, Türkiye'nin Müttefik Devletler yanında savaşabilmesi için, İngiltere 

tarafından gerekli olan malzemelerin temin edilmesi hususu oluşturmuştur. Türk heyeti tarafsız 

kalmanın daha uygun olacağını düşünmüş ve İngiltere'den karşılanması çok zor isteklerde bulunarak 
zaman kazanmaya çalışmıştır. 1945 yılında Müttefik Devletler Moskova'da bir araya gelerek savaş 

sonrası atılacak adımları görüşmüşler ve Türkiye'den en kısa sürede Mihver Devletlere karşı savaş ilan 

etmesini talep etmişlerdir.  Bu talebe olumlu yaklaşan Türkiye, Müttefik Devletler ile yürütülen 
diplomatik faaliyetler neticesinde masa başında yerini alabilmek amacıyla Almanya ve Japonya’ya 

savaş ilan etmiştir.  
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Competence-Based Language Teaching (COBALT) Techniques: A Minimalist 

Approach65  

 
 

Emrullah ŞEKER66 

 

 

Abstract 

Following a minimalist model of competence-based language learning leading to the Competence –
Based Language Teaching (COBALT), the activities to be practiced in COBALT classes also require 

introduction.  The teaching techniques suggested to be used in COBALT classes have been developed 

as to the principles and learning strategies of the COBALT for the minimalist concerns. The strategies 

of learning such as L1 transfer, linguistic awareness, parameter setting, code-mixing and code-
switching are the justifications of the techniques targeting a minimalist class and classroom material 

design. The language teaching techniques set for first language Turkish and the target language 

English are organised on the basis of the parametric variations described between these languages 
through the Minimalist Program (MP). Therefore, not only because of the approach giving priority to 

concerns such as economy and simplicity but also because of the parametric variations described 

through the MP, the activities and the strategies are of minimalist design. This paper aims to introduce 
Turkish Competence-Based Language Teaching techniques for Turkish speaking learners via getting 

rid of superfluous activities unnecessarily focusing on universal properties and similar parametric 

values but necessarily focusing on setting new parametric values between Turkish and English. This 

paper is an important study in that it introduces original language teaching techniques based on 
conscious, lively and natural learning strategies which are already unconsciously practiced through a 

default language acquisition device. Additionally, the strategies and techniques proposed in this paper 

have methodological implications which will help teachers and teacher trainers to construct and 
implement COBALT in classroom effectively. 

 Keywords: competence-based, teaching techniques, minimalist approach, language teaching 
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İşe Alım Sürecinde Yeni Karar Mekanizması: Yapay Zekâ 

 

 
 

   Seda İŞGÜZAR67    

Dr. Öğr. Üyesi Cem AYDEN68 

 

 
 

“İnsanlar bir zamanlar bütün işlerin altından tek başına kalkıyorlardı; ama şimdi yardımcıları var.” 

(Asimov, 2019). Youtube videoları izleyerek yemek yapmayı öğrenen robotlar, dünya şampiyonlarını 
yenen makineler, sürücüsüz araçlar, robot avukatlar… “Öğrenen ve düşünce gerektiren işleri yapabilen 

makine olur mu?” sorusuyla hayat bulan yapay zekâ, bugün yaşamımızın kalıcı bir parçasıdır. Şartlı 

tahliye için başvuran hükümlüler arasından daha az suç işleyecek olanları seçmekten, bir insan gibi 

müşterilere hizmet etmeye kadar birçok mesele yapay zekâya teslim edilmiş durumda. Bu araştırma 
ise, yapay zekânın insan kaynakları sahasına nasıl dokunduğunu işe alım sürecinde kullanılan yapay 

zekâ araçlarını inceleyerek ortaya koymaya çalışmıştır. Bu süreçte chatbotlar, video görüşmeleriyle 

karakter analizi yapan yazılımlar, milyonlarca başvuruyu eleyerek işe uygun olan adayları mülakat için 
seçen sistemler gibi yapay zekâ uygulamalarının kullanıldığı; bu yazılımların %70-80 oranında zaman 

tasarrufu sağladığı, daha fazla başvurunun değerlendirilmesine olanak verdiği ve insan kaynakları 

süreçlerini yapay zekâya emanet eden şirket sayısının günden güne arttığı görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, ChatBot, İşe Alım ve Yapay Zeka, Yapay Zeka ve İnsan 

Kaynakları 
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Yorum Biçimleri Bağlamında / Ömer Seyfettin Öyküsünde Tipsel Çözüm Niyetleri: 

Argümanlar, Dindarlar ve Din Adamları… 
          

 

  Doç. Dr. Fatih ARSLAN69 

 

 
 

Türk kısa öykücülüğünün en büyük değerlerinden olan Ömer Seyfettin yaşadığı dönemin farklı 

yansımalarının önemli bir anlatıcısıdır. Kısa hayatı, değişim ve dönüşümlerin yanında sürmüştür. 

Coğrafi, kültürel ve siyasal değişim onun öykülerinde ironinin farklı renkleriyle yeni bir anlam 
kazanmıştır. Balkanlardan İstanbul’a uzanan mekânlarında yeni bir Anadolu yaklaşımı oluşturmuştur. 

Toplumun değerlerini millet olma sürecinde yeni bir idealizmle buluşturmuştur. Ortaya koyduğu yeni 

lisan, yeni insan, yeni millet, yeni tarih algısı dönemin tam ihtiyacıdır. Ömer Seyfettin’e bu anlamda 
bir dönem sosyal tasarımcısıdır, diyebiliriz. Anladıklarını ve algıladıklarını yaşadıklarıyla birleştirerek 

hassas, lirik, milli bir anlatım ortaya çıkarmıştır.  

Yazarın algılama biçimleri içerisinde din ve din dışılık kavramları da oldukça geniş bir yer tutar. 

Bazen ironik söylemle bazen doğrudan kavramlarla aklına takılan durumlara göndermelerde 
bulunmuştur. Söyledikleri cehalet ve taassubun sınırlarından başlayıp yorumlamaya açık veriler 

içermektedir. Bu anlamda Ömer Seyfettin öyküleri yeniden değerlendirilmeye açık yapıtlardır.  

Anahtar Kelimeler: Ömer Seyfettin, dindarlar, din adamları, taassup, ironi. 
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HEMŞİRELERİN ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER UYARICI MADDE 

KULLANMA DURUMU 
                                                                                                        
 

   Leyla SEZGİN70              

                                                                                                    Prof. Dr. Edibe PİRİNÇCİ71 

 
 

Madde bağımlılığı en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu 

araştırmanın evrenini Muş ilinde ve ilçelerindeki hastanelerde görev yapan tüm hemşireler 
oluşturmaktadır. Elde edilen veriler SPSS paket programına kaydedilip, istatistiksel analizde Ki-kare 

Testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki hemşirelerin yaş ortalaması 26.58±6.00 yıldır. 

Hemşirelerin alkol içme oranı %12.2, uyuşturucu ve diğer uyarıcı madde kullanım oranı ise %9.9 
olarak bulunmuştur. Hemşirelerde cinsiyet, eğitim durumu ile alkollü içki içme arasında anlamlı bir 

ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Kadınların %7.8’si, erkeklerin %13.5’i uyuşturucu ve diğer uyarıcı 

madde kullanmaktadır (p<0.05). Uyuşturucu ve diğer uyarıcı madde kullanan hemşirelerde yaş ve 

cinsiyetle uyuşturucu ve diğer uyarıcı madde kullanma arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır 
(p>0.05). Sonuç olarak hemşirelerde alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı sıklığı topluma 

göre yüksek oranda tespit edilmiştir. Hemşirelerin madde bağımlılığı konusunda bilincini artırmak için 

belirli hizmet içi eğitim programları planlanmalıdır. 
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Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Stratejik Yönetimi: Kullanıcılarına Kiralanması veya 

Satılması Açısından Bir Değerlendirme  
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Paşa BOZKURT72 

 
 

Özet: 

Türkiye’de Hazineye ait tarım arazileri adet ve yüzölçümü açısından çok miktardadır. Bu sebeple bu 

arazilerin stratejik yönetimi önemlidir. Türkiye genelinde yaygın taşra birimlerine sahip olan Milli 

Emlak Genel Müdürlüğü Hazineye ait arazilerin yönetiminden sorumludur. Daha önce Maliye 
Bakanlığı bünyesinde örgütlenen Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesine alınmıştır. Bu çalışmada Hazineye ait tarım 

arazilerin stratejik yönetimi, kullanıcılarına kiraya verilmesi veya satılması açısından ele alınmıştır. 
Hazineye ait tarım arazilerinin kamu yararına uygun olarak değerlendirilmesi için bazı önerilerde 

bulunulmuştur. Öncelikle ilgili düzenlemelerin ve strateji belgelerinin yeniden gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. Söz konusu araziler milli ekonomiye en etkili katkı sunacak şekilde değerlendirilmeli, 

ancak orman alanlarını daraltmaya yol açacak sonuçlara fırsat verilmemelidir.  
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Personel Güçlendirmenin Örgütsel Özdeşleşme ve Bireysel Yaratıcılık Üzerine Etkisi 
   

 

 Dr. Öğr. Üyesi Serkan NAKTİYOK73 

  

 

Değişim ve dönüşümün oldukça hızlı olduğu günümüzde, örgütlerin sürdürülebilir rekabet 
avantajı elde edip varlıklarını devam ettirebilmeleri insan kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmalarına 

bağlıdır. İnsan kaynağının bu kadar önemli ve değerli olması sonucunda personel güçlendirme 

kavramı ortaya çıkmıştır. Personel güçlendirme kavramı, örgüte ilişkin bilgiyi işgörenler ile 
paylaşarak onları karar verme sürecine dâhil etme ve işgöreni örgüt için güçlü kılma durumunu ifade 

etmektedir. İşgörenlerin sürece dâhil edilmelerini ve bilgi paylaşımını sağlayan personel güçlendirme, 

bu yönü ile örgütler açısından birçok olumlu çıktı sağlamaktadır. Bu çalışmada da personel 
güçlendirmenin, işgörenlerin örgüte karşı aidiyet duygusu oluşturması ve kendini örgütün bir üyesi 

olarak algılaması durumunu ifade eden “örgütsel özdeşleşme” ve bireyin değerli bir amacı başarmaya 

yönelik yeni yöntemler ve yetenekler kullanması ve değerli şeyler ortaya koyması durumunu ifade 

eden “bireysel yaratıcılık” üzerine olan etkisi incelenecektir. Nicel araştırma yöntemlerinden anket 
tekniğinin kullanıldığı çalışmada, personel güçlendirmenin, işgörenlerin örgütsel özdeşleşmeleri ve 

bireysel yaratıcılıkları üzerine olumlu etkiler ettiği sonucuna ulaşılmıştır.  
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Öğretmen Bakış Açısıyla Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitim Sürecinin 

Değerlendirilmesi 
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Türkiye’de üstün yetenekli olarak tanılanan öğrenciler normal örgün eğitim ile birlikte Bilim ve Sanat 

Merkezlerinde öğrenim görebilmektedirler. Bu çalışmanın amacı üstün yetenekli olarak tanılanan, 
normal örgün eğitimin yanı sıra Bilim ve Sanat Merkezilerinde eğitim alan öğrencilerin eğitim 

süreçlerinin değerlendirilmesidir. Çalışma, Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan 20 öğretmen ve 

üstün yetenekli öğrencilere normal örgün eğitim kurumlarında eğitim veren 20 öğretmenle 
gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemiyle hazırlanan çalışmanın verileri açık uçlu sorulardan 

oluşan “Yarı Yapılandırılmış Öğretmen Görüşme Formu” ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda 

öğretmen görüşleri, üstün yetenekli öğrenci algısı, üstün yetenekli öğrencilerin eğitimde avantajları ve 

dezavantajları, eğitim sürecinde karşılaşılan olumsuzluklar, eğitimde başarısız olma nedenleri, ders 
süreci ana başlıkları altında toplanmıştır. Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimde avantajlarını Bilim ve 

Sanat Merkezinde görev yapan öğretmenler öğrenme hızlarının yüksek olması, akranlarına göre daha 

az çalışarak akademik başarıya ulaşmaları, farklı bakış açısına sahip olmaları gibi nedenler olarak 
belirtirken; normal örgün eğitimdeki öğretmenler ise hızlı kavramaları, mantık yürütme becerilerinin 

gelişmiş olması olarak belirtmişlerdir.  

Anahtar kelimeler: üstün yetenek, bilim ve sanat merkezi, eğitim süreci  
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The Success of Mergers and Acqusitions: A Review of the Literature 
   

 

 Assoc. Prof. Aysa İpek ERDOĞAN76 

 

 

The purpose of mergers and acquisitions is to create value through synergies for the newly merged 
firm. Synergies come from the fusion of complementary assets, capabilities, skills and resources.  The 

literature defines a successful merger as a merger where the value of the merged firm is higher than 

the total value of the firms before the merger. The synergy value is equal to the difference between the 
value of the combined entity and the sum of the values of the firm as separate entities. Three 

frequently used measures for the success of mergers are stock prices around the M&A announcement, 

long run stock price performance after the completion of the merger and operational performance of 
the merged firm. This study reviews the literature on the success of mergers and acquisitions. 

Keywords: M&As, Acquirers, Target firms, M&A Success 
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Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Memnuniyetinin Kuruma Yönelik Sadakat ve Kurum 

İmajı Üzerindeki Etkisi77 
   
 

 Prof. Dr. Tevfik Şükrü YAPRAKLI78 

Arş. Gör. Musa ÜNALAN79 

 

 
Bu çalışmada, uluslararası öğrencilerin eğitim gördükleri üniversiteden memnuniyetlerinin kuruma 

yönelik sadakat ve kurum imajı üzerinde etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Eğitim kurumları, 

hizmet sağlama görevini üstlenirler. Uygulamada başarılı olabilmek için birçok eğitim kurumu, 

öğrenci sadakati kavramına büyük bir önem verir. Öğrenci sadakatini artıran bir eğitim kurumunun 
aynı zamanda, eğitim kalitesini, itibarını ve mezun öğrencileri tarafından almış olduğu finansal desteği 

de artırması beklenir. Üniversitenin imajına yönelik algı, kurumun sağladığı hizmetlerle ilgili olmakla 

beraber iletişimsel ve bilişsel bir süreçtir. Bu çalışmanın saha uygulaması Erzurum Atatürk 
Üniversitesinde yapılmış olup, üniversitede eğitim gören 730 yabancı uyruklu öğrenci çalışmanın 

örneklemini oluşturmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 22 istatistik programı kullanılmıştır. Yapılan 

regresyon analizi sonucunda; öğrenci memnuniyetinin öğrenci sadakati ve kurumun marka imajı 

üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Öğrenci Memnuniyeti, Öğrenci Sadakati, Kurum İmajı, Uluslararası Öğrenciler 
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TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARETTE DEVLET YARDIMLARININ ÖNEMİ 
 

 

Prof.Dr. Hasan Bülent Kantarcı, Kocaeli Üniversitesi 
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ÖZET 
Dış ticaretin teşvik edilmesine dair pek çok ülke devlet yardımlarında bulunmaktadır. Firmaların 

yurtdışına ihracat yapması devletler açısından oldukça önem arz etmektedir.  Devlet yardımları da 

firmalara gerekli devlet desteklerinin yapılması ile onları yurtdışına açılmaya özendirme maksadıyla 
yapılmaktadır. Genelde dış ticaret hacmini geliştirmek ve özelde de ihracatı artırmak için sağlanan 

devlet yardımlarının önemli bir kısmı Ticaret Bakanlığınca yürütülmektedir. Yatırımlarla birlikte 

istihdam ve kapasite artışı sağlanması hedeflenmektedir. Bu da bireysel harcamaları artıran ve 

kurumsal gelişimi getiren bir etki yapmaktadır. Dolayısıyla vergi gelirlerinde artışı sağlayarak 
Devletin vatandaşları için sunduğu hizmet sayısı ve kalitesi de artmaktadır. Girişimcilerin daha istekli 

hale gelmesini ve finansman ihtiyacı, asimetrik bilgi gibi engellerin aşılabilmesini sağlayacak 

desteklerin ve teşviklerin verilmesi daha çok yatırımın ve daha çok istihdamın olmasına katkı 
sağlayacaktır. Devlet desteklerinin nihai hedefi, ürünlerin katma değerinin yükselmesini ve yüksek 

teknolojili ürünlerin çeşitlendirilmesi sayesiyle üretilen ürünlerin dünya çapında piyasalardan daha 

fazla pay alması sağlanarak ihracatın artırılmasıdır. İhracat artışı aynı zamanda ülkenin gelir düzeyinin 
artmasına ve ülkenin refah düzeyinin artmasına neden olacaktır. Üretim artışı gelir artışını, gelir artışı 

da üretim artışını destekleyecektir. Bu üretim zincirinin sürdürülebilir olmasının sağlanması için devlet 

destekleri oldukça önem arz etmektedir ve bu desteklerin de devam edeceğini göstermektedir. Bu 

çalışmada Türkiye’de uygulanan devlet desteklerinin neler olduğu ve bunların ekonomik durumları 
incelenmektedir. 
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Teknolojinin Narsisizmin Yaygınlaşmasındaki etkisi: Doküman Analizi Çalışması 
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Özet 

Narsisizm kavramının psikoloji literatürüne girmesi, Yunan mitolojisindeki Tanrı Narkhıssous’un ilk 
kez kendi yüzünü görmesi ve kendine âşık olması şeklindeki mitolojisinden hareketle gerçekleşmiştir. 

Ve daha sonraları çeşitli kuramlarda ve çeşitli boyutlarda incelenmeye başlanmıştır. Genel anlamda 

normal ve patolojik olmak üzere iki boyutuyla ele alınan narsisizm ile ilgili çalışmalar son yıllarda 

önemli bir oranda artış göstermiştir. Bu durumun gerçekleşmesinde sosyal paylaşım sitelerinin etkisi 
büyüktür. Sosyal medya alanları narsistik kişilik özelliklerine sahip bireyler için uygun bir ortam 

oluşturmuştur. Bu çalışmada narsisizm kavramı teknolojinin gelişimi çerçevesinde incelenmeye 

çalışılmıştır. Bu doğrultuda, nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. 
Çalışma için 2008-2018 yılları arasında yapılan makale, tez ve bildirilerdeki narsisizm ile ilgili 

çalışmalar taranmış ve daha sonra bu çalışmalardan hareketle narsisizmin teknolojik boyutuyla ilgili 

analizler yapılmıştır. 
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Uluslararası Ticaretin Coğrafi Boyutları 
 

 

Doç. Dr. İlhan Oğuz AKDEMİR84   
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Dünyada her ülke, kendi ekonomik çıkarlarına uygun olarak ticari ilişkiler geliştirmektedir. Ülkeler 

arasında ilişkiler, siyasal, kültürel, sosyal ve ekonomik yapıyı doğrudan ilgilendirmektedir. Gelişmekte 
olan ülkelerin büyüme ve kalkınmasında, gelişmiş ülkelerin küreselleşmenin etkilerini kendi lehlerine 

çevirme isteklerinde uluslararası ticaret en önemli araçtır. Ülkeler arasında yapılan ticaret, mekânın 

yeniden şekillenmesine neden olmaktadır. Bu şekillenmede uluslararası bileşmeler ve bloklaşmalar 

önemli rol oynamıştır. Uluslararası sermaye akışı, küreselleşme ve çok uluslu şirketlerin etkisiyle 
uluslararası ticaretin önemi her geçen gün artmaktadır. Coğrafyacıların çalışmalarında mekân birinci 

derecede önemliyken, iktisatçılar tarafından yapılan çalışmalarda mekân çoğu zaman önemsiz olarak 

kabul edilmiştir. Son yıllarda teknoloji ve telekomünikasyon alanında yaşanan hızlı ilerleme sermaye 
hareketliliğinin artmasına yardımcı olmuş, uluslararası sermaye ülke sınırı tanımadan dünyanın bir 

köşesinden diğer köşesine çok kısa bir zamanda geçebilme yeteneği kazanmıştır. Ulaşım, ulaşım 

sistemleri ve teknolojide yaşanan değişimler her gecen gün uluslararası ticaretin yapısını değiştirmekte 
ve bu değişimin en önemli yanı hem ekonomik coğrafyacılar, hem de iktisatçılar belirli konular 

üzerinde ortak bir ilgiyi paylaşmaktadır. 
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Boşanma Oranları Çerçevesinde Aile Kurumu Üzerine Bir Değerlendirme 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Şükrü YUSUFOĞLU86 

 

 

Güncel veriler ele alındığında Dünyada ve Türkiye’de boşanmalar artmakta ve böylelikle aile kurumu 
ciddi problemler yaşamaktadır. İstatistiklere göre OECD ve AB ülkelerinde evlenmeler azalmakta 

boşanmalar artmaktadır. TUİK 2019 verilerine göre Türkiye’de 2018 yılında boşanma oranı 2017 

yılına göre %10,9 oranında artmıştır. Buna karşılık evlenme oranı %2,9 azalmıştır. Azalan evliliklerin 
ve artan boşanmaların toplumsal değişme ile bağlantısı vardır. Modern dönem geniş aileden çekirdek 

aileye dönüşün bir yansıması olarak karşımıza çıkarken, postmodern dönem çekirdek ailenin de yavaş 

yavaş dağılması şeklinde kendini göstermektedir. Çekirdek aile pratiğinin sarsılması başta çocuklar 
olmak üzere ailenin tüm üyeleri açısından önemli bir yıpranma sürecini meydana getirmektedir. Bu 

yıpranma süreci dolaylı olarak da tüm toplumu etkilemektedir. Bu çalışmada Dünyada ve Türkiye’de 

artan boşanma oranları dikkate alınarak aile kurumunun yaşadığı ve ileride yaşaması muhtemel olan 

sorunlar ve bu sorunların etkileri ele alınacaktır. 
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Türkiye’de Elektrik Sektörü: Geçmişten Günümüze Elektrik Sektörü Modelleri  
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Türkiye’de, özellikle de son dönemlerde, elektrik sektörü ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Elektrik 
hizmeti geçtiğimiz yüzyılda tüm dünyada bir doğal tekel olarak kabul edildi ve bu hizmet devlet 

teşekkülleri tarafından sağlandı. Fakat bu bakış açısı özellikle son 50 yılda değişti ve elektrik hizmeti, 

üretim, toptan satış, iletim, dağıtım, perakende satış gibi çeşitli basamaklara ayrılarak her bir 
basamakta özelleştirmeler yapıldı ve rekabet oluşumu sağlandı. Türkiye’de ilgili politika yapıcılar 

tarafından bu konuda birçok adım atıldı. Bu çalışma, atılan adımların ve bu adımlara karşılık gelen 

modelleri açıklıyor. Aynı zamanda elektrik piyasasındaki yapılanmanın son hali ile ilgili bilgi veriyor. 
Çalışma, ayrıca, sektörün değişen yapısına uyum sağlamak amacı ile oluşturulan kurumların rolünü ve 

sorumluluklarını inceliyor.   
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Veri zarflama analizi, farklı ölçü birimlerine sahip veya farklı ölçeklerle ölçülmüş çoklu girdi, çoklu 

çıktının yer aldığı ve karşılaştırma yapabilmenin zor olabildiği durumlarda karar verme birimlerinin 
etkinlik ölçümlerini bulmayı amaç edinen temeli doğrusal programlamaya dayanan bir yöntemdir. 

Veri Zarflama Analizi veriye duyarlı bir teknik olduğundan dolayı kullanılan verilerde bazı hataların 

oluşması durumda, yapılan analizler sonucunda çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Verilerden 
kaynaklanan bu hatalara engel olmak için yapılan çalışmada, Bulanık Veri Zarflama Analizi 

yöntemleri arasından “Aralık Veriler” ile uygulanabilen Bulanık Veri Zarflama Analizi yönteminden 

yararlanılacaktır. Bu yöntemde tüm veriler, aralık verilere dönüştürülerek analiz yapılacaktır. Verilerin 

aralık haline gelebilmesi için altı değişkenin standart hatalarından yararlanılmıştır. Çalışmada yer alan 
altı değişkenin üst sınır ve alt sınır verileri standart hata eklenerek ve çıkarılarak elde edilmiş olup tüm 

değişken verileri aralık veriler olarak elde edilmiştir. Çalışmada, CCR girdiye ve CCR çıktıya yönelik 

modeller oluşturulacaktır. Bu çalışma, Ege Bölgesi’ndeki yörelerin gelişmişlik performanslarının 
sosyo-ekonomik açıdan incelenmesini kapsayan bir çalışmadır. Çalışmanın amacı ise, Ege 

Bölgesi’ndeki illerin etkinliklerinin Bulanık Veri Zarflama Analizi yöntemiyle ölçmek ve 

performanslarına göre bu yöreleri sıralamaktır. Bunun sonucunda, Ege Bölgesi’nde yer alan illerin 
sosyo-ekonomik açıdan gelişmişlik performansları belirlenecek ve performanslarının birbirlerine göre 

sıralaması yapılacaktır. 
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ÖZET 

Yerel yönetimler, yüklendikleri sorumluluklar ve görevleri gereği, bağlı oldukları toplumsal kesimin 
maddi ve manevi ihtiyaçlarını, yaşam koşullarını ve ekonomik gereksinimlerini bilen ve bu doğrultuda 

çalışan birimlerden oluşmaktadır. Yerel yönetim birimleri, yönetimleri halk tarafından, halka en yakın, 

halkın içinden oluşturulan, sürekli gündemde olup eleştirilen ya da takdir edilen birimlerdir Halk ile 

olan ilişkisi de karşılıklı bir güven ortamını zorunlu kılmaktadır. Halk ile yerel yönetimler arasındaki 
bu güven ortamı etik değerlerden uzak düşünülemez. Etik, doğru ile yanlış ve iyi ile kötü olanı konu 

edinen ahlaki bir sorumluluktur. Bu ahlaki sorumluluğa sahip olmayan yerel yönetimler etik değerlere 

dayalı problemlerin merkezinde yer alabilmektedir. Yerel yönetimlerin halk ile olan ilişkisini olumlu 
bir süreçte devam ettirebilmesi halkın güven olgusunu kazanabilecek etik uygulamalarla mümkündür. 

Bu çalışmanın amacı yöneten yönetilen ilişkisi bağlamında yerel yönetimler ile halk arasındaki etik 

ilişkileri güven olgusu içerisinde ele almak ve yerel yönetimlerin hizmetleri yerine getirirken yaptığı 
uygulamaları etik bir çerçevede değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda etik dışı davranışların 

meydana getirdiği siyasal, sosyal ve ekonomik etkileri ifade edebilmek de ayrıca hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Etik, Güven, Ahlak 
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BENLİK KURGUSU, DİNDARLIK VE ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ 

FARKINDALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
 

 

Olcay Geçgel91 

Fatma Gül Cirhinlioğlu92 

 
 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı benlik kurgusu, dindarlık ve çocuk istismarı ve ihmali farkındalığı arasındaki 
ilişkilerin incelenmesidir. Araştırma KKTC’de yaşayan 18-65 yaş arasında gönüllü 175 katılımcı ile 

yapılmıştır. Katılımcıların %49,71’i erkek, %50,29’u kadın, %74,86’sı TC uyruklu, %25,14’ü KKTC 

uyruklu, %17,14’ü evli, %79,43’ü bekârdır. Araştırmada veri toplamak için kişisel bilgi formu, Benlik 
Kurgusu Ölçeği, Geleneksel Dindarlık Ölçeği ve Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini 

Tanılama Ölçeği (ÇİİBRT) kullanılmıştır. Katılımcıların benlik kurgusu ölçeğinde yer alan bağımsız 

benlik kurgusu alt boyutu puanları ile ÇİİBRT ölçeği genelinden ve istismarın çocuk üzerindeki 

fiziksel belirtileri, İstismar ve ihmale yatkın ebeveyn özellikleri alt boyutlarından aldıkları puanlar 
arasında negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmıştır. Bağımsız benlik kurgusu 

puanları arttıkça, ÇİİBRT ölçeği genelinden ve istismarın çocuk üzerindeki fiziksel belirtileri, İstismar 

ve ihmale yatkın ebeveyn özellikleri alt boyutlarından aldıkları puanlar azalmaktadır. Katılımcıların 
bağlaşık benlik kurgusundan aldıkları puanlar ile geleneksel dindarlık ölçeğinden ve ÇİİBRT 

ölçeğinde bulunan ihmalin çocuk üzerindeki belirtileri alt boyutundan aldıkları puanlar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon saptanmıştır. Bağlaşık benlik kurgusundan alınan 
puanlar arttıkça, geleneksel dindarlık ölçeğinden ve ihmalin çocuk üzerindeki belirtileri alt 

boyutundan aldıkları puanlar artmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Dindarlık, Benlik Kurgusu, Çocuk İstismarı, Çocuk İhmali 
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Kurumsal Mantık, Örgütler Arası İşbirliği ve İnovasyon 
 

 

Özge Peksatıcı 
Çağlar Üçler 

 

 

Özet 

Bir yandan kurum içindeki bireylerin sosyal davranışları, yazılı olmayan kuralları içeren kurumsal 

yapılardan etkilenirken, diğer yandan da bu davranışlar örgütsel düzeydeki işbirliklerini 

şekillendirmektedir. İşbirlikleri, ortak amaç ile tarafların yetenek, algı ve eylemlerinin uyumuyla 
doğrudan ilintilidir. Organizasyonların farklı kurumsal mantık kümeleri ise eylemler ile örgütler arası 

işbirliklerini nitelik ve nicelik açısından etkilemektedir. Bu da inovasyon performansını 

etkilemektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada kurumsal mantıkların örgütler arası işbirliklerine ve 
dolayısıyla inovasyon performansına olan etkileri tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler – Kurumsal Mantık, İşbirliği, İnovasyon   
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6360 SAYILI YASA SONRASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLÇELERİNDEKİ 

NÜFUS DEĞİŞİMLERİNİN ANALİZİ: VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

 

Ferit İZCİ
93

 

Vedat YILMAZ
94

 

Yıldız ATMACA
95

 
 

 

ÖZET 
Türkiye’de küreselleşmeye bağlı olarak değişen ve gelişen kamu yönetimi anlayışı sonrası yerel 

yönetimler alanında 5216 sayılı büyükşehir belediye yasasında yeni düzenlemeler yapılarak 2012 

yılında “6360 Sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ve Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çıkarılmıştır. İlgili yasa 

sonrası büyükşehir belediyesi olan illerin merkezinde merkez ilçeler oluşturulmuştur. Merkez ilçelerin 

oluşturulması sonrası büyükşehir merkez ilçeleri haricindeki diğer büyükşehir ilçe belediyeleri 
nüfusunda her geçen yıl merkez ilçelere göç edilmesi sebebiyle nüfus azalmakta ve azalmaya devam 

etmektedir.  

Bu araştırmada, 6360 sayılı yasa sonrası ilçe büyükşehir belediyelerindeki nüfus değişimleri ele 

alınarak nüfus değişimi sonrasında ortaya çıkan sorunlar hakkında bilgilendirmeler yapılmaya 
çalışılmıştır. Bu doğrultuda; 6360 sayılı yasayla büyükşehir belediyesi olan Van büyükşehir belediyesi 

örneklem olarak alınmış olup, Van büyükşehir belediyesi merkez ve diğer ilçe belediyelerindeki 2014 

ile 2018 yılları arasındaki nüfus değişimleri analiz edilerek yorumlanmıştır. 6360 sayılı yasa sonrası 
Van büyükşehir belediyesi merkez ilçelerinin nüfusu artarken diğer büyükşehir ilçe belediyelerinin 

genel olarak nüfuslarının azaldığı araştırmanın bulguları arasındadır.  

Anahtar Kelimeler: Büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyesi, Nüfus değişimi, yerel halk 

 

 

  

                                                             
93 Prof.Dr.,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ferit.izci@yyu.edu.tr 
94 Dr. Öğr.Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, vedatyilmaz1977@gmail.com 
95 Dr. Öğr.Üyesi,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, yldzatmaca65@hotmail.com 

mailto:ferit.izci@yyu.edu.tr
mailto:vedatyilmaz1977@gmail.com
mailto:yldzatmaca65@hotmail.com


                                            

67 
 

The Reliability and Validity of Perception Scale towards the Distance Education: A 

Research on Vocational School Students 

 

Doç. Dr. Erol KARACA96 
  Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA97 

 

 

Abstract 
 

The main purpose of this study is to repeat the validity and reliability studies of the scale, which was 

developed to determine the perceptions towards the distance education of nurses to develop a standard 
perception scale towards distance education. To that general objective, the study tries to examine 

whether perceptions of vocational students towards the distance education of vocational students 

meaningfully differentiate depending on registered program, willingness to participate in a distance 
education program for personal and professional development. The research was carried out with 188 

students, attended in Kahramanmaraş Sütçü İmam University Göksun Vocational School First and 

Emergency Aid, Paramedic, Business Administration, Foreign Trade, Child Development and 

Accounting and Tax Applications programs, in 2018. The data was collected through “Perception 
Scale towards the Distance Education” (PSDE) consisting of two sections, developed by researcher. 

The first part of PSDE includes 10 open and close-ended questions related to demographic and 

personal information of students. The second part of PSDE includes 69 statements related to 
perceptions towards the distance education of vocational school students on a 5-point Likert-type 

scale. The data analyze was used by item analysis and factor analysis by using SPSS. Consequently, 

the findings from this study revealed that the scale is valid and reliable. The level of perception 

towards the distance education of vocational school students is found as good. Besides these findings, 
vocational school students’ agreement level to perception statements towards the distance education 

also varies in terms of willingness to participate in a distance education program for personal and 

professional development.  
 

Keywords: Distance Learning, Scale development, Perception and Distance education, Perception 

Scale towards the Distance Education. 
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TÜRKİYE’DE YÜKSEK ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU 

ÖĞRENCİLERİN SİGORTALILIĞI 
                                                                                                                
 

Dr.Öğr.Üyesi Özkan BİLGİLİ98 

 

 
Türkiye’de ki yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı her 

geçen yıl artmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, aranan koşulların varlığı halinde sosyal sigortalı 

sayıldıkları gibi genel sağlık sigortalısı da olabilmektedir. Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri bazı 
durumlarda zorunlu olarak sosyal sigortalı olup tüm sigorta kollarına tabi olabileceği gibi sadece 

öğrenci statüsünün sonucu olarak sosyal sigortalı sayılıp haklarında kısa vadeli sigorta kolları da 

uygulanabilmektedir. Zorunlu olarak sosyal sigortalı sayılan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin 
Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi yapmış ülke vatandaşlarından olup olmamaları tabi olacakları 

sosyal sigortanın kapsamında etkili olmaktadır. Öğrenci statüsüne bağlı olarak genel sağlık sigortasına 

girmeleri ise isteğe bağlı olarak düzenlenmiştir. Bunlar için genel sağlık sigortalılığının 

başlatılmasının belli bir süre ile sınırlandırılmış olması ise sorun olarak görülmektedir. 
Anahtar kelimeler: Üniversite öğrencisi, yabancı uyruklu, sosyal sigorta, genel sağlık sigortası 
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MS Hastalığı Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşların Tıbbi Sosyal Hizmet Bakış 

Açısıyla Değerlendirilmesi: Berlin Örneği 
 
 

Dr. Serhat TEK1  

 

 
MS olarak bilinen Multipl Skleroz hastalığı beyin, omurilik ve optik sinirlerin etkilendiği merkezi bir 

sinir sistemi hastalığıdır. MS, hastaların günlük yaşamından bedensel fonksiyonlarına kadar çeşitli 

boyutlarda yaşamsal süreci etkileyen bir hastalıktır. MS ile ilgili yapılan çalışmalarda hastalığın 
etkisiyle sadece yeti yitiminin derecesini ölçmek yerine son yıllarda hastalığın etkilerinin bütüncül bir 

perspektifle değerlendirilmesini sağlayan yaşam kalitesini ölçme yaklaşımları dikkat çekmektedir. Bu 

anlamda hastaların yaşam kalitelerinin artırılması ve sosyal açıdan desteklenmesi sağaltım anlamında 
önemli etmenlerdendir. Tıbbi sosyal hizmet, diğer hastalıklarda olduğu gibi MS hastalığının da bir 

bütün olarak ele alınmasını ve sonuç olarak biyolojik, psikolojik ve sosyal açılardan tam iyilik halini 

amaç edinir. Bu çalışma, 2018 yılı Haziran- Ağustos ayları arasında Berlin’de gerçekleştirilen 

gözlemler neticesinde MS hastalığı alanında faaliyet gösteren kuruluşları sosyal hizmet 
perspektifinden inceleyerek, alana ilişkin hizmet farkındalığı yaratmayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Sözcükler: MS hastalığı, tıbbi sosyal hizmet, tedavide sosyal destek  
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SOSYAL MEDYA’NIN SİYASİ SEÇİMLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

     

 

Öğr. Gör. Nazif Kutay ERDEN99 

                                                                                        Öğr. Gör. Kübra ERDEN100 

 

  
 

 Günümüzde sosyal medya ortamına taşınan iletişim; reklam ve halkla ilişkiler uygulamalarını 

etkilemiş ve sosyal medya; reklam ve halkla ilişkilerin en güçlü yöntemi haline dönüşmüştür. 

İletişimin, tanınmanın, reklam vermenin, bilgiye ulaşmanın en önemli mecralarından biri olan Sosyal 
Medya’nın hayatımız üzerinde büyük bir etkisi olduğu düşünülmektedir.  

Bu araştırmanın temel amacı; Sosyal Medya’nın, seçmen üzerinde ne kadar etkili olduğunu 

belirlemektir. Geçerliliği ve güvenirliği olmayan, manipülatif haberlere ve videolara en fazla mağdur 
kalınan alan olan sosyal medyanın hayatımızda büyük bir rolü olduğu düşünülmektedir. 

Örneklem olarak; Ankara ili, Kızılay merkezinde rastgele seçilen 1200 kişi ile anket çalışması 

yapılmış ve anket sonuçları SPSS ile incelenmiştir. 
Sonuç olarak; Sosyal Medya’nın seçmenin üzerinde büyük etkisi olduğu ve hem taraftar oldukları 

partinin büyük oranda video ve reklamlarının izlendiği, videoların altına yorumlar yapıldığı tespit 

edildiği gibi, il başkanlarına ve parti tarafından önerilen adaylara büyük ölçüde sempatim duyulduğu 

belirlenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Sosyal Medya, Siyasi Seçim 
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Uzaktan Eğitim Sistemi Uygulamalarının Avantaj Ve Dezavantajları 
 

 

Sıdık BULUT101 

 

 

Özet 
Geleneksel yapıda hizmet veren eğitim sistemi, bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler 

sonucunda şekil değiştirerek yeni boyutlar kazanmıştır. Yeni bir yöntem olan uzaktan eğitim, bu 

değişimin önemli bir parçası olmuştur. Uzaktan eğitim; eğitim kurumlarındaki teknolojik gelişmelere, 
modern insanın kendini yenileme ihtiyacına cevap vermede, fırsat eşitliği sağlamada ve uzaklığın 

eğitim almaya engel olabileceği durumlarda etkin kullanılan bir sistem haline gelmiştir. Uzaktan 

eğitim sisteminin kullanılması, eğitim hizmetlerine ilişkin maliyetleri düşürmüş, daha fazla kişiye 
eğitim ve öğretim hizmeti sunma olanağını ortaya çıkarmıştır. Maliyetlerin düşürülmesi, ülke 

ekonomisine katkı sağlarken daha fazla kişiye eğitim hizmeti sunarak eğitimli, kalifiyeli ve vasıflı 

işgücü oluşturmuştur. Ancak geleneksel eğitim sisteminde olduğu gibi uzaktan eğitim sisteminde de 

olumlu, olumsuz ve eksik birtakım unsurlar bulunmaktadır. 
Bu çalışmada uzaktan eğitim sisteminin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda Türkiye’de 2010-2016 döneminde yapılmış olan lisansüstü tezler değerlendirilerek amaca 

ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Eğitim Öğretim, Teknoloji, Eğitim Sistemleri 
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Ensest İlişkilere Dair Olayların İnternet Haber Sitelerinde Sunumu 
 

 

Şeyma TAHİR- Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi 
 

 

 
Kısaca ensest ilişki, ‘yakın akrabalar arasında gönüllü ya da gönülsüz cinsel ilişki’ olarak 

tanımlanmaktadır. Ensest ilişkiler ve bu ilişkilere dair cezai yaptırımların, önleyici uygulamaların 

haberleştirilmesi geçmiş yıllara nazaran medyada daha fazla yer bulmaya başlamıştır. Bu tarz olayların 

haberleştirilmesi ve tartışılmaya başlanmasıyla birlikte bazı önemli sorunlar da gün yüzüne çıkmıştır. 
Bu sorunlardan bir tanesi ise ensest vakaların haberleştirilme konusudur. Bu tip vakaların 

haberleştirilmesinde kullanılan dilin yanlış olduğu ve mağdurları, toplumu bilgilendirecek bir 

altyapıya sahip olmadıkları görülmektedir.  Bunun yanı sıra medya, bu tip olayları ele alma biçimiyle 
konuyu hem magazinselleştirerek önemsizleştirip bağlamından kopartarak sunmaktadır. Bu kapsamda 

çalışmada ensest vakaların internet haber sitelerinde ele alınma biçimi haber dili üzerinden 

incelenmiştir. Ayrıca ensest mağdurlarına ve bu konu hakkında fikir sahibi olmayan toplumun her 

kesimini bilgilendirici bir dil ile yazılan haberlerin önemine dikkat çekilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Ensest İlişki, Haber, Haber Dili 
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OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NDE CİZRELİ BİR MEBUS: HASAN LÂMİ 

EFENDİ 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal ALTAN 

 

 
Özet 

Yaşadıkları toplum nezdinde tanınan veya bilinen kimi tarihi şahsiyetlere karşın, önemli makamlar 

edinmiş, görevler ifa etmiş kimi şahsiyetler hakkında da toplumun neredeyse hiç bilgisinin 
olmadığından söz edilebilir. 1876 tarihinde Cizre’de doğup, 1924’te İstanbul’da vefat eden Hasan 

Lâmi Efendi, ait olduğu toplum tarafından bilinmeyen şahsiyetlerin güzel bir örneğini oluşturmaktadır.  

Hasan Lâmi Efendi, Osmanlı Devleti’nde XX. Yüzyıl başlarında ve özellikle II. Meşrutiyet sürecinde 
ve hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu süre zarfında birçok önemli görev ifa etmiştir. 

İstanbul’da Beyazıt Camii Şerif Dersiamlığı, müderris müfettişliği, Süleymaniye Medresesi Fıkh-ı 

Şafii Reisliği, muhatablık, mebusluk Hasan Lâmi Efendi’nin üstlendiği görevler arasındadır. Arapça, 

Türkçe ve Kürtçeye hâkim, Farsça’ya da aşinadır. Arapça bir eseri de mevcuttur. Balkan göçmeni 
Fatma Servet Hanımla evli olup, ikisi kız ikisi erkek olmak üzere dört çocuğa sahiptir. Bu bildiride 

arşiv belgeleri, sözlü kaynaklar dikkate alınarak Hasan Lami Efendi’nin hayatı, kişiliği ve icra ettiği 

görevleri tespite çalışmak amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Hasan Lâmi Efendi, Mebusan Meclisi, Cizre, Müderris 
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Banka Sigortacılığı’nın (Bankasürans’ın) Yapılsal Analizi 
    

 

Fatih AKLİMAN102 

 

 

Bankasürans; bankaların ve sigorta şirketlerinin, sigorta hizmetlerinde ki dağıtım ve üretiminde daha 
yakın işbirliği halinde olma durumudur. Bankasürans bir başka ifadeyle banka sigortacılığı, sigorta 

şirketleri ve bankalar tarafından finansal pazarda bütünleşmiş bir sistemde faaliyet göstermek için 

uygulanan stratejidir ve aynı zamanda sigorta sektöründe kullanılan en önemli dağıtım kanallarından 
biridir. Bunun paralelinde uygulamaları ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Ülkelerin 

gelişmişlik düzeyi, uygulanan mevzuatlar bunun ilerlemesine doğrudan etki göstermektedir.  Bu 

durumun temel sebebi ise;  mevzuat ve tüketici alışkanlıklarıdır. Diğer taraftan; etkin işlemesi için 
banka ve sigorta şirketleri arasında tam entegrasyon sağlanması gerekmektedir. Hem Dünya’da hem 

de Türkiye’de bu uyum her geçen yıl etkisini daha çok göstermekte, böylece ürün çeşitliliği,  poliçe 

prim üretimi, hem de poliçe adet üretiminde rakamlar üst sıralara çıkmaya devam etmektedir.  

 
Bu bildiride, bankasürans sisteminin banka ve sigorta şirketlerine etkileri inceleniş olup, değişen ve 

gelişen Bankacılık sektörü içerisindeki sigortacılığın gelişimi, avantaj ve dezavantajları ile paralel 

olarak bankasüransın yapısal analizi ele alınmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Banka Sigortacılığı, Bankasürans, Sigorta, Bankacılık, 
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Kömür ve Hidroelektirik Tüketiminin Endüstriyel Üretim Üzerindeki Etkisi: 

Türkiye’de Bir Uygulama 
 
 

Doç. Dr. Halim TATLI103 

Arş. Gör. Doğan BARAK104 

 

 

Özet 

Bu makale, 1990-2014 yıllık verilerini kullanarak kömür tüketimi ve hidroelektrik tüketiminin Türkiye 
için sanayi üretimi üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Tahmin için ARDL, Johansen eş-

bütünleşme ve DOLS yöntemi kullanılmıştır. Eş-bütünleşme testi sonuçlarına göre, kömür tüketimi-

endüstriyel üretim ve hidroelektrik tüketim-endüstriyel üretim arasında uzun dönemde ilişki olduğu 
tespit edilmiştir. DOLS sonuçlarına göre hem kömür tüketimi hem de hidroelektrik tüketimi 

endüstriyel üretimi artırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel üretim, kömür tüketimi, hidroelektrik tüketimi, ARDL, DOLS 

 

 

  

                                                             
103 Bingöl Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, htatli@bingol.edu.tr 
104 Bingöl Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, dbarak@bingol.edu.tr 



                                            

76 
 

The Relationship Between Cultural Intelligence and Language Learning Motivation 
    

 

Instructor Furkan CANBAY105 

 

 

The research aimed to investigate the relationship between cultural intelligence and language learning 
motivation. It looked at effects of personal features and language use of participant students on their 

cultural intelligence and language learning motivation. It was a quantitative study and carried out at a 

state university in Turkey. The sample of the study included 96 preparatory class students. The data 
was collected through Personal Information Form, Cultural Intelligence Scale and Language Learning 

Motivation Scale.   It was found that there was a high correlation between cultural intelligence and 

language learning motivation. The findings of the current research may lead to practical implications 
in the search of finding a remedy for the motivation problem in language education. Intercultural 

exposure can be a way of enhancing motivation which has a multifaceted structure in its nature. 

Keywords: Cultural Intelligence, Intercultural Communication, Language Learning Motivation, 

Foreign Language Education. 
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Yetişkinlerde Akılcı Olmayan İnançların İncelenmesi 
 

 

Dr. Öğretim Üyesi Yasin DEMİR 106 

Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ 107 

 
 

Bu araştırma yetişkinlerde akılcı olmayan inançların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda yaşları 27 ile 50 (Ort= 38.02, ss= 6.75) arasında 
değişen 235 yetişkin bireye ulaşılmıştır. Katılımcıların 132’si (%56.2) kadın, 103’ü (%43.8) ise 

erkektir. Katılımcıların akılcı olmayan inançları cinsiyet, yaş ve eğitim düzeylerine göre incelenmiştir. 

Araştırmada verileri Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği ve kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Verilerin 

analizinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Veriler t testi,  ANOVA ve Pearson Korelasyon 
Analizi teknikleri ile çözümlenmiştir.  Araştırma bulgularına göre akılcı olmayan inançların cinsiyete 

göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, eğitim düzeyi yüksek olan bireylerde akılcı 

olmayan inanç düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Son olarak akılcı olmayan inançlar ile yaş 
arasında pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırmanın sonuçları literatür dikkate alınarak 

tartışılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 
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Yenilenen Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Değerlendirilmesi 
 

 

Seda Karakalem108 

 

 

Sosyal  bilgiler temel  eğitimde  iyi  ve  sorumlu  vatandaş  yetiştirmek  amacıyla  sosyal bilimler 
disiplininden seçilmiş bilgilere dayalı olarak, öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili temel bilgi, beceri, 

tutum ve değerlerin kazandırıldığı bir çalışma alanıdır.  Bu çakışmanın amacı 2017 yılından itibaren 

içeriği yeniden gözden geçirilen ve düzenlenen öğretim programlarından biri olan sosyal bilgiler 

öğretim programını içerik ve yeni gelişmeler ışığında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada 
nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman 

incelemesi, çalışılacak konular ile ilgili olarak yazılı ve basılı belgelerin analizini içerir. Bu doğrultuda 

Sosyal bilgiler öğretim programları başta olmak üzere ilgili dokümanlar incelenmiştir. Çalışma 
sonucunda küreselleşmenin öğretim programları üzerine etkisinin olduğu görülmüştür.  
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The Revisited Texts: Intertextuality in Evelyn Waugh’s Brideshead Revisited 
 

 

Gülsüm Tuğçe ÇETİN 
 

 

Brideshead Revisited (1945), which is regarded by Waugh as his best work, can be interpreted as the 
marriage between art and humanity that is resulted in a remedy for the ills of the Modern era. The 

novel revolves around God and religion, specifically the divine workings in a pagan world, and 

seeking for a meaning in the life. This core point of the novel is a starting point for an investigation of 

intertextuality between Brideshead and The Waste Land by T. S. Eliot. The aim of this study is to 
track if Brideshead Revisited can be regarded as an amplified narrative of Eliot’s poem. In this sense, 

the novel will be evaluated as an intertextual text. The interconnectedness and the implications that 

constructed an intertextuality between the texts, the importance of the intertextuality in these two 
works, and the overlaps between the characters will be investigated. The heart of this study is to reveal 

the vantage point that Brideshead Revisited can be read as a re-narration of The Waste Land. 

Keywords: Brideshead Revisited, The Waste Land, intertextuality, modernism, post-modernism. 
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Küreselleşmeye Sosyo-Ekonomik Bir Bakış 
 

 

Dr.Öğr.Üyesi Selin AYAZ109 

 

 

Dünya üzerinde son yıllarda gitgide daha da hızlanan ekonomik, politik, sosyal, kültürel vb. 
dönüşümlerin ortak sebebi olarak atfedilen küreselleşme olgusu birçok tartışmayı da beraberinde 

getirmiştir. Kimilerine göre bir ‘rüya’ kimilerine göre bir ‘kâbus’ olarak nitelendirilen bu süreçten 

toplumca soyutlanabilmek neredeyse imkânsızlaşmıştır. Son yıllardaki teknolojik ilerlemeler, ulaşım-
iletişim alanındaki hızlı gelişmelerle dünya adetâ büyük bir köy haline bürünmüş ve dolayısıyla siyasi 

sınırlar her açıdan anlamsızlaşmaya doğru bir yola girmiştir. Bu çalışmada; “gelişmiş, az gelişmiş ve 

gelişmekte olan tüm dünya ekonomilerini her anlamda artık birbirine daha çok bağımlı hale getiren bu 
yol; dünya üretiminin katma değerini artırmanın ve bu artışın adil dağılımının sağlayıcısı mıdır yoksa 

sömürgecilik ve plütokrasi sisteminin modernize edilmiş ideolojisi midir?” sorusuna eleştirel bir bakış 

açısıyla yanıt aranmaya çalışılmıştır.       
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FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN WEB SİTELERİNİN 

METODOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ 
 
 

Serkan DEMİRAL110  

Muzaffer KAYA111 

 

 
ÖZET 

Günümüzde her türlü öğretim uygulamalarında teknolojiden yararlanmak artık zorunlu bir ihtiyaç 

haline gelmiştir. Hem dünyada hem de ülkemizde neredeyse herkesin kolayca ulaşabileceği 

teknolojilerin başında gelen internetin sunduğu sayısız olanaklardan biri de yabancı dil öğretimidir. Bu 
yönde hizmet veren çok sayıda web sitesinin varlığı öğretim sürecinde kullanılan yöntemlerin neler 

olduğunu ve bu yöntemlerin Fransızca öğrenenlerin dilsel gelişimine katkısının ne ölçüde olabileceği 

sorularını düşündürmektedir. Bu amaçla; yabancı dil öğretiminde en çok kullanılan yöntemleri 
kuramsal olarak genel özellikleriyle inceleyip açıkladık. Araştırmamızda belgesel tarama yöntemini 

kullanarak Fransızca öğreten üç web sitesinin (podcastfrancaisfacile, bonjourdefrance, lepointdufle) 

karşılaştırılması sonucunda elde ettiğimiz verilere göre değerlendirmelerde bulunduk. Bu verilere 

göre; podcastfrancaisfacile direk yöntem, doğal yöntem, işitsel-dilsel yöntem, bilişsel yöntem, işitsel-
görsel yöntemi kullanırken bonjourdefrance direk yöntem, doğal yöntem, bilişsel yöntem, işitsel-dilsel 

yöntem, dilbilgisi-çeviri yöntemini kullanmıştır. İncelenen diğer web sitesi lepointdufle ise işitsel-

görsel yöntem, işitsel-dilsel yöntem, bilişsel yöntem ve direk yöntemi kullanmıştır. Ayrıca, bu sitelerin 
bazen aynı yöntemi hem dilbilgisi kuralarının öğretiminde hem de sözcük öğretiminde kullandığı 

saptanmıştır.   

Anahtar sözcükler: Yabancı Dil, Yöntem, Teknik, İnternet.  
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İfade Hürriyeti Bağlamında Mizahın Eleştiri İşlevi: Hükümet Kadın I-II Filmleri 

Örneği 

 

Prof. Dr. Ahmet ÇİFTCİ112  

Merve YEĞİN NAJİ113 

 

 

İfade (söz) hürriyetinin kullanımında en etkili araçlardan biri sinemadır. Sinema filmleri, bir güzel 
sanat dalı olmanın yanında, kendine has teknik özellikleriyle, kültürel temsilleri kullanarak, topluma 

çeşitli konularda mesajlar ileten bir kitle iletişim aracıdır. Bu araç, bilgilendirme, eğlendirme, hoşça 

vakit geçirme, propaganda ve eğitici olma gibi temel işlevlerinin yanında; toplumsal kenetlenmeyi 
güçlendirme ya da toplumsal yıkıcılığa yol açma gibi bir potansiyele de sahiptir. Öte yandan mizah da, 

sinemada filmlerinde, bir dil olarak, düşünce ve kanaatleri açıklamada etkili bir yol, yöntem ve türdür. 

Bu bağlamda bir ifade aracı olan sinema filmlerinde, mizah yoluyla düşünce ve kanaatlerin 

açıklanması ve yayılması olgusu, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Ancak bu konuda mizahın 
dışında üzerinde durulması ve mizahla aralarındaki ince ayırımların belirtilmesi gereken ve sinema 

filmlerinde sıkça başvurulan komedi, güldürü gibi diğer tarz ve türler de mevcuttur. 

Türk sinema tarihi, güldürü/komedi film örnekleri anlamında zengin bir arşive sahiptir. Ancak salt bir 
güldürünün ötesinde eleştirel dil unsurlarını barındıran mizahî filmlerin sayısı, farklı sosyal, ekonomik 

ve siyasal dönemler içinde değişiklik göstermiştir. Günümüzde ise, eleştirel mizahî öğeler taşıyan 

filmlerin sayısı oldukça azalmıştır. Bununla birlikte, bu konu üzerine çalışmaların ve tartışmaların 
literatürdeki varlığı da aynı şekilde yok denecek kadar azalmıştır. Bu nedenle çalışmada,  içeriğinde 

salt güldürüyle birlikte çokça mizahî unsur taşıyan, yakın tarihli Hükümet Kadın I-II filmleri örneği 

üzerinden, sinema filmlerinin mizah yoluyla nasıl etkili bir eleştiri görevi üstlendiğinin ortaya 

konulması amaçlanmaktadır. 
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0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirmeye Yönelik Görüşleri 
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117

 

 

 
Özet 

 

Bu çalışmanın amacı, 0-6 yaş grubu çocuğu olan ebeveynlerin çocuk yetiştirmeye yönelik görüşlerinin 
belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemini esas alan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

kullanılmıştır.  Çalışmaya dahil edilen bireyler ölçüt ve kolay ulaşılabilir örneklem tekniğine göre 

seçilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada katılımcılardan çocuk 
yetiştirmede dikkat edilmesi gereken önemli etkenlerin neler olduğu ve teknoloji boyutunu nasıl ele 

aldıkları yönünde sorular sorulmuştur. Ayrıca, katılımcılardan, çocuklar olumsuz bir davranış 

sergilediğinde ebeveynlerin çocuklarına karşı gösterdikleri tepkilerin ve ebeveyn dışında çocuğa bakan 

kişilerin (nine, dede, teyze, hala gibi...) çocuklar üzerindeki etkilerinin neler olduğu ve olması 
gerekenler hakkında görüşlerine de başvurulmuştur.  
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THINKING OUTSIDE THE BOX: EFL TEACHERS’ PERCEPTIONS OF 

CREATIVITY 
 

 

1Seçil TÜMEN AKYILDIZ, Ph. D. 

Vildan ÇELİK 

 
 

Abstract  
Creativity is one of the essential 21st century skills to be developed in students because we are living in 

an age which is ever-changing and unpredictable. Thinking outside the box should be encouraged not 

only through the subjects like art, music, science, literature etc. but also in English as foreign language 

(EFL) classrooms. Teachers certainly have the most significant role in fostering students’ creative 
thinking abilities by implementing creative teaching in their lessons. Thus, this study aimed to explore 

the perceptions of English teachers about creativity and their creative teaching practices through 

qualitative approach. In line with the aim of the study, the research questions were determined as 
follows: 

1) What does creativity mean to EFL teachers? 

2) What kind of creative teaching activities do EFL teachers utilize in their classrooms? 
3) What are the factors affecting creative teaching and learning? 

Semi-structured interview forms were used in order to collect the qualitative data. The forms were 

developed after making a literature review and consulting the field specialists’ views. The researcher 

conducted the interviews with fifteen secondary school EFL teachers, chosen randomly. The data 
obtained from the interviews were analyzed through qualitative content analysis. The findings have 

revealed that all of the teachers have positive perceptions about creativity. They try to encourage 

creativity with various activities in their classrooms like brainstorming, creative drama, pictogram, 
snap words, hands-on teaching and storytelling. However, despite of their willingness to develop 

students’ creativity by applying more creative techniques and methods, it is emphasized that there are 

factors constraining creativity and their creative teaching practices such as content-heavy curriculum, 
exam-oriented education, limited course duration, and students’ indifference towards learning a 

foreign language. 

Key words: Creativity, Creative thinking, Creative teaching, EFL, Teachers’ perceptions 
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Çalışanların Entelektüel Sermaye Algılarının Yenilikçi İş Davranışları Üzerindeki 

Etkisi: Elazığ Kamu-Özel Hastaneleri Örneği 

   
  

Dr. Eray Ekin SEZGİN118 

Enes KAYA2 

 

 
Günümüzde küreselleşme ile artan rekabet işletmelere sorumluluklar yüklemekte ve değişime ayak 

uydurmayı zorunlu kılmaktadır. İşletmelerde rekabet üstünlüğü sağlayan unsurların başında ise 

entelektüel sermaye ve yenilikçi iş davranışı sergileyen çalışanlar gelmektedir. Bilgi ve emek yoğun 

günümüz işletmelerinde, entelektüel sermayenin araştırılması ve yenilikçiliğe yönlendirilmesi 
önemlidir. İşletmelerin rekabet avantajlarını iyi kullanmaları, ileri ve özgün bilgiye sahip olması 

açısından entelektüel sermaye ve yenilikçi iş davranışı sergileyen çalışanlar işletmeler açısından büyük 

bir önem taşımaktadır. 
Bu doğrultuda, bu çalışma ile Elazığ il merkezindeki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının 

entelektüel sermaye algılarının yenilikçi iş davranışları üzerindeki etkisinin ampirik olarak test 

edilmesi amaçlanmıştır. Elazığ il merkezinde faaliyet gösteren hastanelerin çalışanları, araştırmanın 

evrenini oluşturmaktadır. Elazığ il merkezinde 4’ü kamuya ve diğer 4’ü özel sektöre ait olmak üzere 
toplam 8 hastane yer almaktadır. Bu hastanelerde Aralık 2018 itibariyle toplam 3648 sağlık çalışanı 

istihdam edilmektedir. Hastanelere dağıtılan 440 anket formundan 260’ı geri alınabildi ve 252 anket 

formu değerlendirilebildi. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler yüz yüze anket 
tekniği ile elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan başlıca analizler; betimleyici istatistikler, güvenilirlik 

analizleri ve regresyon analizleri şeklindedir. Araştırma sonucunda sağlık çalışanlarının entelektüel 

sermaye algılarının vasat (X̅=3,25; ss=0,58) ve yenilikçi iş davranışlarının ise yüksek (X̅=3,74; 
ss=0,81) kabul edilebileceği kanısına varılmıştır. Çalışanların entelektüel sermaye algılarının yenilikçi 

iş davranışları üzerindeki etkisinin anlamlı ve pozitif yönde olduğu saptanmıştır. Entelektüel sermaye 

yenilikçi iş davranışı üzerinde % 20 oranında etkili olabilmektedir (r=0,444; r2=0,197; p<0,000). 
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Özel Sağlık Sigortasının Kümeleme Algoritmaları ile Analizi  

 

 Dr. Öğretim Üyesi Burcu ÖZCAN119 

 
Günlük hayatta birtakım riskler ile karşılaşmaktayız. Bu risklere karşı güvence sağlamak için devlet 
desteği ile olan sigorta türüne sosyal sigorta denmektedir. Bir yandan özel sigorta kavramı ile gerçek 

ya da tüzel kişiler riski transfer edilmektedir. Sigortalılara bu seçenek ile poliçe kapsamına göre 

değişiklik göstermekle birlikte yurtiçi ya da yurtdışında ayakta ya da yatarak istedikleri doktor ya da 
sağlık kurumunda masrafların karşılanması sağlanır. Özel sağlık sigortaları özellikle yüksek meblağlı 

hastalık ya da ameliyat durumlarında kurtarıcıdır. Bu amaçla yapılan çalışmada bir firmanın personel 

kayıtlarının analiz edilmesi sonucunda sınıflandırma algoritmaları kullanılarak yeni çalışanlardan ya 

da mevcut çalışanlardan kimlere özel sağlık sigortası teklifi gönderilmesi gerektiği belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler:  sosyal sigorta, sınıflama algoritmaları, İstatistiksel analiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
119Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, burcu.ozcan@kocaeli.edu.tr 

mailto:burcu.ozcan@kocaeli.edu.tr


                                            

87 
 

RADYONUN PROPAGANDA AMAÇLI KULLANILMASI 
                        

 

Mustafa MUTLU120 

 

 

ÖZET 
 

Radyo, uluslararası iletişimde etkin ve önemli rol oynayan bir kitle iletişim aracıdır. Radyo, belki de 

yayınları kolaylıkla durdurulamayan tek kitle iletişim aracıdır. Radyo yayınları saniyeler içinde 

dünyanın öbür ucuna erişerek, bir ülkeden diğerine mesajı iletir. Radyo ayrıca insanların duygularına 
seslenir. 

Radyonun bir ikna ve propaganda aracı olarak değerini  ve önemini ilk önce Sovyetler Birliği anladı. 

Daha sonra Almanya’da Naziler radyoyu bir ikna ve propaganda aracı olarak kullandılar. 
Bugün dünyanın önemli uluslararası radyo kuruluşları olan İngiliz Yayın Kuruluşu ( BBC), 

Amerikanın Sesi ( VOA), Özgür Avrupa Radyosu ( RFU), Özgür Radyo (RL) ve Moskova Radyosu ( 

RM) ülkelerinin dış politikalarını dünyaya duyurmak ve dünya kamuoyunun desteğini kazanmak için 
yoğun çaba sarfetmektedirler. Amerikanın Sesi (VOA), Özgür Avrupa Radyosu ( RFU) ve Özgür 

Radyo (RL) çeşitli yollarla maddi ve manevi olarak devletçe desteklenmektedirler. Uluslararası 

propagandanın bir silahı olarak radyo geçmişte birçok uluslararası krizde ve savaşta etkin bir şekilde 

kullanılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Radyo, Propaganda, Uluslararası Radyolar 
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Kırsal Yaşam Alanların Dönüştürülmesinde Mimari Yaklaşımın İrdelenmesi 
 

 

Mevlüt SARI121 
 Olcay ÇETİNER ÖZDEMİR122  

 

 
İnsanlığın temel ihtiyaçları arasındaki barınma ihtiyacının zaman içerisinde şekillenmesi sonucu 

oluşan yaşam alanlarının, sosyo-ekonomik şartların değişmesine bağlı olarak ortaya çıkan kırsaldan 

kente göç, hem kalkınma problemleri açısından hem de çarpık kentleşmeler açısından önemli gelecek 

sorunlarımızdan birisidir. Sorunun çözümünün önemli bir bileşeni olarak, kırsal alan yaşam 
konforunun geliştirilmesi ve kente göçün engellenmesi için kırsal alanların dönüştürülmesi mimari 

kapsamda değerlendirilmelidir.  

Kırsal dönüşüm yaklaşımlarının sürdürülebilir gelişim süreçlerine olan  etkisi bireysel, toplumsal ve 
sonrasında küresel ölçekte ortaya çıkmaktadır. Bireysel kullanımına yönelik yapı bileşenleri ile 

başlayan değişimler, yönetsel faktörler desteğinde toplumsal dönüşümlere yol açar. Bu çalışmada, 

küresel ölçekte ekolojik, enerji etkin ve daha yaşanabilir bir dünya anlamına gelen kırsal dönüşüm 
çalışmaları üzerinde durulmuş ve  yapılardaki  güneş enerjisinden faydalanmanın etkisi üzerine 

tespitler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dönüşüm, Kalkınma, Göç, Sürdürülebilirlik, Enerji Etkinlik 
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Hindistan Eğitim Sistemi’nin Medya Bakışına Göre Değerlendirilmesi 
 

 

Özlem GÖKÇE TEKİN123 
Prof. Dr. Kemal DURUHAN124 

 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı Hindistan medyasının Hindistan eğitim sistemine bakışını inceleyerek sistemi 

değerlendirmek ve Türk eğitim sistemi ile karşılaştırmaktır. Araştırmada betimsel yöntem 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2017 yıllarında Hindistan eğitimini ele alan 10 
Hindistan medya haberi oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde doküman analizi 

kullanılmıştır. Araştırmada Hindistan Eğitim Sistemi’nde kayda değer ilerlemelerin olmasının yanı 

sıra birtakım eksikliklerin de mevcut olduğu belirlenmiştir. Eğitim sistemine yönelik yapılan 
eleştirilerin, okula devam etmeyen öğrenci problemi üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Öğrencilerin 

okula devam etmemesinin sebebi olarak; yoksulluk, okulun fiziki yapısı, okula olan uzak mesafe, 

ailelerin göç etmesi, çocuk işçiliği gösterilmektedir. Türkiye’de de öğrencilerin benzer sebeplerle 
okula devam etmedikleri söylenebilir. Hindistan’da özel okulların abartılarak ticari hale gelmesi de en 

çok eleştirilen noktalardan biridir. Türkiye’de özel eğitim kurumları yaygın olmasına karşın 

Hindistan’daki kadar dikkat çekici boyutta değildir. Hindistan eğitiminde en önemli sorunlardan 

birinin de öğretmen eksikliği olduğu, kimi okulda tek bir daimi öğretmenin bile bulunmadığı 
belirtilmektedir. Türkiye’deki okullarda öğretmen yetersizliği olsa da Hindistan’daki eksiklik 

boyutunda değildir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim Sistemi, Değerlendirme, Hindistan 
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Eros ve Thanatos içgüdülerinin üniversite öğrencilerinin davranışları üzerindeki etkisi 
 

 

Pınar ERTEN
125

 
Serkan TUNÇ

126
 

Sara ARSLAN
127

 

Habib YAŞAR
128

 

 

 

ÖZET 

Freud insanın doğuştan iki güdüyle dünyaya geldiğini ileri sürmüştür. Bu güdülerden ilki 

sevgi, cinsellik, yaşama, yaşatma içgüdüsü olan eros, ikincisi ise ölüm, öldürme ve yıkıcılığın 

güdüsü olan thanatos’tur. Freud’un Yunan mitolojisine ve felsefesine olan ilgisi Eros ve 

Thanatos kavramlarından da belli olmaktadır. Öyle ki, sevgi içgüdüsü (Eros) ve ölüm 

içgüdüsü (Thanatos) ile ilgili görüşleri Empodokles’i hatırlatmaktadır. 

İlk çağ Yunan filozoflarından olan Empodokles, evrende birden fazla tözün olduğunu 

söylemiştir: Ateş, toprak, hava ve su. Bu tözlerin birbirileri ile birleşme ve ayrımlarının 

nedenleri iki ilke olarak belirlenmiştir; bu ilkeler sevgi ve nefrettir. Empedokles’e göre 

evrende sevgi ve nefret eş zamanlı olarak hüküm sürerler. ‘Sevgi veya dostluk’ birleştirici 

ilke, ‘Nefret veya uyuşmazlık’ ayırıcı yani çözümleyici ilkedir (MERKİT, 2016).  

Bu çalışmanın amacı, Freud ve Empodokles’in de kavramları olan sevgi (Eros) ve ölüm 

(Thanatos) içgüdülerinin bireylerin davranışları özelinde kültür, karar verme, olaylara bakış 

açıları, savaş, dostluk, yardımseverlik ve cinsellikle alakalı görüşlerini belirlemektir. 

Çalışma nitel araştırmalardan fenomenoloji desenine göre gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma 

tekniklerinden odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Çalışmanın amacına uygun olacak şekilde 

üniversite öğrencileri ile belirli zamanlarda bir araya gelerek ortalama yarım saat süren dört 

seans gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi doğrultusunda temalar ve 

kategorilere ayrılmıştır. Bu temalar altında bireylerden alınan görüşlere de yer verilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Eros, Thanatos, Freud, Empodokles, kültür 
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Reklamlarda Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Kozmetik Sektörüne Yönelik Nitel Bir 

Araştırma 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Sefa ERBAŞ
129

 

 

 
Özet 

Gerçeklik algısının imgeler aracılığıyla simülasyon modellere dönüştürüldüğü günümüz yeni dünyası, 

bizlere yeni deneyimlerin vaat edildiği bir hipergerçeklik sunmaktadır. Artırılmış gerçeklik olarak 
ifade edilen bu sanal dünyada, bilgisayar yardımıyla objeler yerleştirilmekte ve kişiler ancak özel bir 

başlık ve eldivenle duyusal temas sağlayabilmektedir. Fantazyaların açığa çıkarılması, başka bir şeye 

dönüşme ve biçim verme isteği insanlardaki dürtülere seslenen kurgulanmış bir dünyanın arzu 
bekçiliğidir. Reklamlarda kullanılan imgelerin çekiciliği, bunlara sahip olma ile elde edilecek 

avantajlar ve benzersiz olma durumu, kişilerin ekran yanılsaması yaşamasına neden olmaktadır. 

Reklamcılığın eleştirilere hedef olduğu bu sanal dünya sunumu, özellikle artırılmış gerçeklik 

uygulamaları ile daha görünür olmuştur. Markalar, artırılmış gerçeklik uygulamaları aracılığıyla 
kullanıcılarına yeni deneyimler yaşatma ve bu sayede yeni satış mecrası yaratma peşindedirler. 

Çalışmada ünlü bir kozmetik markası olan L'Oréal’in L'Oréal Paris makeup genius artırılmış gerçeklik 

uygulamasını kullanan kişilerin gerçeklik algısını belirlemeye yönelik nitel bir araştırma dizayn 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Reklamcılık, Artırılmış Gerçeklik, İmge, Sanal Gerçeklik, Görüşme. 
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Finansal Piyasalarda Spekülatif Balonların Varlığının Sınanması 

 
    

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ağan KARADUMAN130 

Edami Befa ÖZKARAKOÇ131 

 

 

 
Bu çalışmada 2004-2018 yılları arasında gelişmekte olan hisse senedi piyasalarında (Endonezya: 

JKSE, Hindistan: BSESN, Macaristan: BUX, Malezya: KLSE, Meksika: MXX, Polonya: WIG, 

Tayland: SETI, Türkiye: XU100) oluşan rasyonel balonların varlığı, aylık fiyat-temettü oranları 

verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Rasyonel balon dönemleri Philips, Shi ve Yu132 (2011) 

tarafından geliştirilen sağ kuyuklu ve özyinelemeli birim kök testi olan Generalized Sup Augmented 

Dickey-Fuller (GSADF) testi ile sınanmıştır. Sonuç olarak Malezya ve Hindistan hisse senedi 

piyasalarında balon tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada ele alınan dönem 2008 Küresel Finansal Kriz 
ve Avrupa Borç Krizi gibi önemli gelişmeleri içermekte olup, gelişmekte olan hisse senedi 

piyasalarının mevcut durumları hakkında bilgiler vermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Rasyonel balonlar, sağ kuyruklu birim kök testi, Generalized Sup Augmented 
Dickey-Fuller Testi, fiyat-temettü oranı, gelişmekte olan ülkeler 
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       Kurmaca Dünyadan Gerçek Dünyaya Jules Verne 
                            

 

Vedat ÇOBAN133 

 

 

1828-1905 yılları arasında yaşamış Fransız yazar Jules Verne, çağının çok ötesinde olan hayal gücüyle 
insanların romanlara ve yazarlara bakış açısını değiştirecek güçtedir. Eserlerinde birçok icadı önceden 

tahmin ettiği için bilim falcısı diye tanınan Jules Verne, Seksen Günde Dünya Gezisi adlı romanında: 

“Bir insan bir şey hayal edebiliyorsa, başka bir insan bunu gerçeğe dönüştürebilir.” demektedir. Onun 
yazdıklarında geçen ve o dönemde uygulamanın çok mümkün olmadığı çeşitli teknolojiler, yıllar sonra 

gerçek olmuştur. Verne’in eserlerinden yola çıkarak kurmaca metinlerin bilim adamlarına yol 

gösterebilecek güçte olduğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Jules Verne’in eserlerinin yazıldığı 19. 
yüzyılda henüz keşfedilmemiş, Verne’in kitaplarında bahsedildikten sonra bulunmuş, icat edilmiş 

gelişmeler derlenmiştir. Kitaplarda belirtilen buluşlar alınmış, bahsedilen buluşun yıllar sonra hangi 

tarihte insanlığın kullanımına sunulduğu gösterilmiştir. Verne, gerçek dünyada hiçbir aletle 

yapılamayacak deneyleri kurmaca dünyada deneyerek, geleceği değiştiren buluşların alt yapısını 
ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kurmaca, Gerçek, Buluşlar, Roman, Jules Verne. 
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Erken Çocukluk Eğitimine Sosyolojik Bakış 
    

 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu GEZER ŞEN134 

 

 

Eğitim ve toplum ilişkisi sosyolojinin temel konularından biridir. Eğitimle ilgili olguların ve eğitim 
kurumlarının sosyolojik yönleri eğitim sosyolojisi aracılığıyla incelenir. Eğitim sosyolojisi, 

sosyolojinin genel ilke ve bulgularının eğitim süreçlerine uygulanmasını hedefler. Eğitim 

kurumlarında yer alan sosyolojik süreçlerin analizi eğitim sosyolojisinin çalışma alanını oluşturur. 
Bireyin eğitimi söz konusu olduğunda, eğitim sosyolojisi, sosyal yaşamın ve sosyal ilişkilerin kişiliğin 

gelişimi üzerindeki etkisine odaklanır. Erken çocukluk dönemi, çocuğun kişiliğinin temellerinin 

atıldığı önemli bir dönemdir. Pek çok araştırma erken çocukluk döneminin bütün gelişim alanları için 
kritik öneme sahip olduğunu ve çocukların erken çocukluk eğitimi almasının çok yönlü faydaları 

olduğunu göstermiştir. Erken çocukluk eğitimini geliştirmek, toplumu geliştirmek için atılabilecek 

önemli adımlardan biridir. Bu çalışmada erken çocukluk eğitiminin toplumsal hayattaki işlevine ilişkin 

literatür bilgilerinin derlenmesi amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk eğitimi, Okul öncesi eğitim, Eğitim sosyolojisi. 
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Türkiye’de Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Değişkenlerle İlişkisi 

Üzerine Bir Araştırma 
  
 

  Arş. Gör. Dr. Mehmet TEMİZ135 

Arş. Gör. Gökhan KONAT136 

 

 
Ülkeler arasındaki sınırların kalkması, gümrüklerin ve yasakların azaltılması, para ve sermaye 

piyasalarının liberalleştirilmesi anlamına gelen küreselleşme ile birlikte uluslararası sermaye 

hareketleri gün geçtikçe artmaktadır. Uluslararası sermaye, teknolojik gelişmelerin sağladığı imkanlar 

sayesinde bütün mali piyasaları gözlemleyerek yatırımlarını yüksek kazanç olanakları gördüğü 
piyasalara yönlendirmektedir. Çoğu zaman spekülatif nitelikte olan bu kısa vadeli hareketler, ilgili 

ülke piyasaları üzerinde olumlu veya olumsuz etki oluşturabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de 

2006:06-2018:12 tarihleri arasında gerçekleşen kısa vadeli sermaye hareketleri ile çeşitli 
makroekonomik değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkisi, ARDL modeli kullanılarak analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; kısa dönemde sanayi üretim endeksi ve döviz kuru ile kısa vadeli 

sermaye hareketleri arasında bir ilişki tespit edilmiştir. Uzun dönemde ise sadece sanayi üretim 

endeksi ile kısa vadeli sermaye hareketleri arasında bir ilişki söz konusudur. 
Anahtar Kelimeler: Uluslararası sermaye akımları, kısa vadeli sermaye hareketleri, ARDL 
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Metalaştırmanın Yeni Aracıları Olarak Üretüketiciler: Prenses Elif YouTube Kanalı 

Örneği 
 
 

Doç. Dr. Beyzade Nadir ÇETİN137 

 

 
Bir ürün ya da deneyimin alım satım konusu bir nesne olması anlamına gelen meta, kullanım, 

mübadele, aidiyet ve gösteriş biçiminde çeşitli değerler alır. Tüketici, bir ürün ya da deneyime ilişkin 

talebini oluştururken metanın sahip olduğu bu değerlerden birini kendine referans almaktadır. 
Endüstrileşme süreci ile birlikte ürün ya da deneyimlerin üretilmesinin yanında bir de üretilen metaya 

ilişkin değer üretimi süreci yaşanmaktadır. Üretilen ürün ya da deneyimlere ilişkin ortaya çıkan meta 

değerinin yeniden üretim sürecine ise metalaştırma denmektedir. Kapitalist sistem içerisinde 
metalaştırma sürecini gerçekleştiren çeşitli araç ve aktörler (moda, şirketler, medya, marka ve moda 

gibi) ortaya çıkmıştır.  

Kapitalist sistemin tüketime ikna stratejisinin bir parçası olan bu metalaştırma araçları ise süreç 

içerisinde yaşanan değişim, dönüşüm ve gelişmelerden etkilenmekte ve süreç içerisinde kendilerini 
yeniden ve yeniden üretmektedir. Böyle bir yeniden üretim süreci olarak Nesnelerin İnterneti çağında 

bilgi ve iletişim teknolojilerindeki olağanüstü gelişmelerin sonucu olarak metalaştırma araçlarından 

biri olan reklam ve marka yaratımı olgusu da yeniden üretilmektedir.  
Bu çalışma, reklam ve marka yaratımının yeniden üretim sürecini örnekleyen ve YouTube başta olmak 

üzere Web 2.0 platformlarında kullanıcı odaklı içerik üretimi gerçekleştirerek metalaştırma sürecine 

dahil olan dijital üretüketici grupları konu edinmektedir. Bu kapsamda ülkemizde yaklaşık üç milyon 
takipçisi bulunan “Prenses Elif” adlı YouTube kanalından yayın yapan baba-kızın yüklediği videolar 

üzerinden içerik analizi gerçekleştirilecek ve metalaştırma süreci içerisindeki yeri analiz edilmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Metalaştırma, Reklam, Marka, Web 2.0, Üretüketim  
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MS Hastalarının Yaşam Kalitesi: Karşılaştıkları Güçlükler ve Hak Kayıplarına İlişkin 

Bir Değerlendirme 
 
 

Bil.Uzm. Fatih M. ATAK138 

 
 

Hastalığın, bireyin yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Bu araştırmada, 

alan araştırması kapsamında ve ilişkisel tarama modeli çerçevesinde, Multipl Skleroz hastalarının 
sosyo-demografik, hastalık özellikleri, psikolojik, ekonomik, sosyal alanda yaşadıkları güçlükler, 

beklentileri ve uğradıkları hak kayıpları ile yaşam kaliteleri ilişkilendirilerek saptanmaya çalışılmıştır. 

Sosyo-demografik, hastalık özellikleri ile yaşam kalitesi puanları arasında ilişki incelendiğinde 

anlamlı bir fark tespit edilememiş, ancak ortalamalar arasında farkların oluştuğu saptanmıştır. 
Hastaların psikolojik, ekonomik, sosyal alanlarda yaşadıkları toplam sorun sayıları ile yaşam kalitesi 

ölçeğinden alınan puanlar arasındaki korelasyon incelendiğinde istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

olmadığı ancak ilişkinin yönünün negatif olduğu belirlenmişti. Hak kaybı noktasında 
değerlendirildiğinde; BFS ve BMS puanları açısından gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu, 

dolayısıyla hak temelli bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde sorunların çözümüne yönelik hakların 

MS hastalarına sağlanması gereksinimini görünür kılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Multipl Skleroz, Yaşam Kalitesi, Güçlükler, Hak Kayıpları 

 

  

 

 

  

                                                             
138 Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası, Değişim Programları, Engelli Öğrenci Birimi, atakfatih@gmail.com  
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Psikoloji bölümü öğrencilerin gözünden  “ölüm” kavramı: Metaforik bakış 
 

 

Pınar ERTEN
139

 
Hicran YILMAZ

140
  

Gül TOLUNGÜÇ
141

 

Nermin TEKİN
142

 
 

 

Özet 

 
Araştırmanın amacı, ölüm kavramına ilişkin psikoloji bölümü öğrencilerinin metaforik algılarını 

belirlemektir. Bu bağlamda nitel çalışma tekniklerinden metafor kullanılarak bireylerin öznel 

düşünceleri daha iyi yansıtılmaya çalışılmış ve araştırılmak istenen kavram daha iyi ortaya 
konulmuştur. Bu kapsamda Bingöl Üniversitesi Psikoloji bölümünde yer alan 30 kişi seçkisiz ve kolay 

ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 

araştırmacılar tarafından hazırlanan bir form kullanılmıştır. Bu formda “Ölüm ……… benzemektedir; 
çünkü …..….” biçiminde bir soru yer almaktadır. Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizi 

yöntemiyle çözümlenmiştir. En fazla tekrarlanan  “ kurtuluş” metaforu olmuştur. Kurtuluş metaforunu 

uyku, yaprak dökümü, son metaforları izlemiştir.  

Anahtar sözcükler: Ölüm, psikoloji bölümü öğrencileri, metafor, nitel araştırmalar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
139 Dr. Öğr. Üy., Bingöl Üniversitesi, Psikoloji Bölümü. 
140 Lisans Öğrencisi, Bingöl Üniversitesi, Psikoloji Bölümü. 
141 Lisans Öğrencisi, Bingöl Üniversitesi, Psikoloji Bölümü. 
142 Lisans Öğrencisi, Bingöl Üniversitesi, Psikoloji Bölümü. 
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Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma Kaygısı ve Gelecek Beklentilerine Yönelik Bir 

Araştırma 
 
 

Prof. Dr. Nusret GÖKSU143 

Dr. Öğr. Üyesi Mehri Banu ERDEM144 

Ayşe YILMAZ145 

Cennet YILMAZ146 

Sevde Nur BAYAZIT147 

 
 

Günümüzde işsizliğin küresel bir sorun haline gelmesi, ülkemizdeki işsizlik oranının gittikçe artması 

üniversite öğrencileri açısından işsizlik kaygısına neden olmaktadır. Özellikle mezun sayısının her 
geçen gün artması ile birlikte öğrencilerde iş bulma kaygısı daha fazla gündeme gelmiştir. Eğitimli 

işgücünün işsizlik sorunu ülkemizde diplomalı işsizliği de beraberinde getirmiştir. Çalışmamız, 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören üçüncü ve son sınıf 

öğrencileri arasındaki işsizliğe ve iş bulmalarına ilişkin kaygılarını etkileyen faktörlerin ve gelecek 
beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş Bulma, İş Bulma Kaygısı, İşsizlik 

 

  

                                                             
143 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, nusretgoksu@ksu.edu.tr 
144 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkoğlu MYO, mbsunbul@ksu.edu.tr  
145 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Doktora Öğrencisi, ayse_ylmz_@hotmail.com  
146 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi, cennetulmeva@outlook.com  
147 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi, 

sevdenurbayazit@hotmail.com  
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Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Kelime Çağrışım 

Testi Kullanılarak İncelenmesi 
    
 

Oğuzhan NACAROĞLU148 

Arş. Gör. Oktay  KIZKAPAN2 
 

 

Bu araştırmada, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin epistemolojik inançlarının kelime 
çağrışım testi kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır.  Araştırmada, nitel araştırma yöntemi 

desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Doğu 

Anadolu Bölgesinde bulunan bir BİLSEM’de öğrenim gören 118 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri 

toplama aracı olarak kelime çağrışım testi kullanılmıştır. Bu kapsamda katılımcılara “bilgi” ve 
“öğrenme” anahtar kavramları verilerek katılımcıların bu kavramlar hakkında çağrışım yapmaları 

sağlanmıştır. Daha sonra her bir kavram ile ilgili bir cümle kurmaları istenmiştir. Verilerin analizinde 

içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin çoğunluğu kesin bilgi, basit bilgi, 
bilginin kaynağı ve öğrenme hızı boyutlarında gelişmiş epistemolojik inançlara sahipken, doğuştan 

gelen yetenek boyutunda gelişmiş ve acemi kategorilerindeki öğrenci sayılarının yaklaşık olarak bir 

birine eşit olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları ayrıca, kelime çağrışım testinin öğrencilerin 
epistemolojik inançlarını incelemede faydalı, kullanışlı ve alternatif bir araç olduğunu göstermiş olup 

elde edilen sonuçlara dayalı olarak gerekli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Epistemolojik İnanç, Kelime Çağrışım Testi, BİLSEM. 

 

 

  

                                                             
148 Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Öğrencisi, onacaroglu44@gmail.com  
2 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, okizkapan@nevsehir.edu.tr  
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Milli Mücadelede Maraşlı Kahraman Kadınlar 
   

 

 Doç. Dr. Nurhan AYDIN149 

Canan YURTSEVER150 

 
 

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında kurtuluş çareleri aranmaya 

başlanmıştı. Maraş’ın da 22 Şubat 1919 tarihinde İngilizler tarafından işgali ve aynı sene içerisinde 
bölgeyi Fransızlara bırakmaları üzerine Fransızların, Ermenilerle işbirliği yaparak Maraş’ı işgali 

Anadolu’da tam bir milli birlik ve dayanışmanın oluşmasına neden olmuştur. Kadın-erkek, genç 

ihtiyar güç ve kader birliği yapmış; her tehlikeye göğüs germişlerdir. Maraş müdafaasına katılan ve 

Fransızların şehri terk ederek Antep istikametine çekilmesini sağlayan kahraman kadınlarımızın bir 
kaçı çok meşhurdur. 

Bu kadınlarımızdan birisi Maraş’ın Kayabaşı Mahallesinde oturan Bitlis Defterdarı’nın eşi olarak 

bilinen, şehirde birden çok vatandaşın katledilmesine dayanamayıp düşmana karşı ateş açarak erkek 
elbiselerini giyinip silahına sarılan adsız bir Türk anasıdır.  Bir diğeri ise Maraş mücadelesine katılan, 

I. Dünya Harbi’nde şehit edilen Mustafa Efendi’nin eşi olarak bilinen, Ermenilerin bölgede yaptığı 

mezalime karşı kahramanca direnen Naciye Nine’dir. Ayrıca bunların yanı sıra eşi ile birlikte Kümbet 
ve Kayabaşı mahallerinde milli örgütlenmeyi yapan, ancak eşinin şehit edilmesiyle, silah ve cephane 

almak için Kılıç Ali Paşa’nın huzuruna çıkarak ondan silah ve cephane almayı başaran; Haveydi 

aşireti mensuplarını, tüm aile fertlerini ve yöre halkını etrafına toplayarak kahramanca  mücadele eden 

Senem Ayşe’dir. 
Sonuç olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi: “Dünyada hiçbir milletin kadını ben 

Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere  götürmekte Anadolu kadını kadar 

himmet gösterdim diyemez.” sözünden de anlamalıyız ki Milli Mücadele’nin gerek Maraş’ta gerekse 
tüm şehirler de zafere ulaşmasında erkek kahramanlarımız gibi kadın kahramanlarımızın da katkısı 

çok   büyüktür. Bu çalışma da Milli Mücadele döneminde Maraş’ta kahramanca mücadele eden 

kadınlar ele alınacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Maraş, Kahraman Maraşlı Kadınlar 
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mailto:z.nurhanaydin@hotmail.com
mailto:cananyrtsvr@gmail.com


                                            

102 
 

 

 

 

DEMOKRASİLERİN EŞİTLİK MİTİ VE JACQUES RANCİERE’İN 

SÖYLEMLEŞTİRDİĞİ DEMOKRASİ NEFRETİ 
 

 
Arş. Gör. Haluk YAMAN 

 

 

Özet 

Genel anlamda “halkın iktidarı” olarak karşılık bulan demokrasi, kapitalizmin yoğun mesaisinde, 

eşitlik savunusuyla yoğrulmuş bir toplumsal bütün içerisinde insanın zihninde var edilmiş, 
yönetilmeye dair önemli bir heyuladır. Bu heyulaya biçim verme mücadelesinde kullanılan elzem öğe 

“ eşitlik ” mitidir. Zamanla ortaya çıkan farklı demokrasi teorileri bir yandan mümkün olduğunca eşit 

bir temsiliyeti arzularken diğer taraftan herkes için eşitlik ve bütün farklılıklara saygı arayışı kaotik 

yozlaşmaların ve çatışmaların sebebi olmaktadır. Farklılıkların özgürce yaşanmak istediği bir toplum 
tahayyülü de aynı demokratik toplum beklentisi içerisinde yeni çatışmalara sebep olmaktadır.  

Ranciere’in söyleminde ise demokrasi modern kitle toplumundaki bireylerin sınır tanımayan 

arzularının egemenliğidir. Ve sözcük Ranciere’in ifadesinde bir nefretin kavramsallaştırılmasıdır. 
Bu çalışmada modern toplumdaki eşitlik kavramının yöneten ve yönetilen ilişkisi bağlamında nasıl 

değiştiği değerlendirilmiş ve eşitlik miti Ranciere’in demokrasi nefreti söyleminde incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Eşitlik, Yöneten, Yönetilen, Jacques Ranciere. 
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Erken Cumhuriyeti Dönemi ve Uşak Şeker Fabrikası Girişimi 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer AYDEMİR151 

 

 Ülkemiz işletme tarihi ve özellikle erken cumhuriyet dönemi işletmeleri henüz 

yeterince ele alınmamıştır. Özellikle sektörel girişimler incelenmesi gereken özel ilgi 

alanlarıdır. Türk işletme tarihi girişimlerinden birisi de şeker sektörüdür. Türkiye’de şeker 

üretimine yönelik girişimlerin başlangıcı 19. yüzyılın ilk yarısına rastlamaktadır. İlerleyen 

zaman sürecinde pek çok farklı girişimlerde bulunulmasına rağmen istenilen sonuç bir türlü 

elde edilememiştir. Yaşanan yıkıcı savaşların yarattığı tüm olumsuz sonuçlara rağmen 

cumhuriyetin kurulmasını müteakip devletin aldığı teşvik uygulamaları yanında ortaya çıkan 

ilk girişimler özel girişimler olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 25 Ocak 1926 

tarihinde kabul edilen “724 Numaralı Şeker İnhisar Kanunu” ile şeker devlet tekeline 

alınmıştır. Kanun gereği sektörde hedeflenen devlet kontrolünün sağlanabilmesi için 1926 

yılında “Şeker İnhisar İdaresi” kurulmuştur. Ancak şeker sektörüne yönelik ilk girişim 

devletten değil özel sektörden gelmiştir. Türkiye’de şekere yönelik ilk girişim Uşaklı çiftçiler 

tarafından kurulan Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi olmuştur. Uşak Şeker 

Fabrikası’nın temeli 6 Aralık 1925 tarihinde atılmıştır. Günlük 500 ton pancar işleme 

kapasitesine sahip olması planlanan fabrikanın üretime başlama tarihi ise 17 Aralık 1926’dır. 

Uşaklı yerel bir esnaf olan Nuri Şeker ilerlemiş yaşına rağmen cumhuriyetin ilk ve esaslı özel 

sektör girişimlerinden birisini gerçekleştirmiştir. Türk girişimcilik tarihinde önemli yapı 

taşlarından birisi olan Uşak şeker fabrikası dönemin hem ekonomik hem de siyasi koşullarının 

bir yansımasıdır. Kısa bir zaman fasılasında tarihsel dönüşüm metodolojisinin tüm özellikleri 

için güzel bir örnek oluşturan Uşak Şeker Fabrikası metodolojik olarak incelenmesi gereken 

özel bir örnektir. Fabrikanın kurulması için Nuri Şeker’in gösterdiği sıra dışı çabalar, buna 

karşın yaşanan olumsuzluklar ve koşullara bağlı olarak ortaya çıkan dönüşümler günümüz 

girişimciliği için ciddi bir örnek teşkil etmektedir.  

 Çalışmamızda cevabı aranan temel soru; Uşak Şeker fabrikasının hangi koşullarda 

nasıl kurulduğu ve kısa zaman aralığında hangi koşullara bağlı olarak nasıl bir değişim 

geçirdiğinin ortaya konmasıdır. Çalışmamızın amacı, Uşak şeker fabrikasının kurulması ve 

yaşadığı örgütsel değişiklikleri metodolojik olarak ortaya koyarak işletme tarihi çalışmalarına 

katkıda bulunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: İşletme Tarihi, Girişimcilik, Şeker, Uşak Şeker Fabrikası. 
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Yabancı Sermaye Girişlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği 
                                                                          

 

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barış ASLAN152 

 

 

Yeterli oranda sermaye ve tasarruf birikimine sahip olmayan az gelişmiş veya gelişmekte olan 
ülkelerin kendi potansiyelleri ile ekonomik bir büyümeyi gerçekleştirmeleri teknik anlamda pek de 

mümkün görülmemektedir. Bu nedenle söz konusu ülkelerin ekonomik gelişimlerini sağlayabilecek 

yabancı sermaye gereksinimleri gündeme gelmekte ve literetürde bu tür sermaye girişlerinin ekonomik 
büyüme üzerindeki etkileri sıklıkla tartışılmaktadır. Bundan yola çıkarak hazırlanan çalışmada yabancı 

sermaye girişlerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki muhtemel etkileri ele alınmış olup var olan 

literetüre katkı sağlamaya çalışılmıştır. Çalışmada kamu ve özel kesim dış borçlanmaları ile doğrudan 
yabancı sermaye girişlerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri ARDL zaman serisi ekonometrik 

analizi ile test edilmiştir. 1998Q1-2017Q4 dönemleri arası çeyrek yıllık verilerin kullanıldığı 

çalışmadan elde edilen sonuçlar, uzun dönemde kamu tarafından gerçekleştirilen dış borçlanmaların 

Türkiye’nin ekonomik büyümesi üzerinde pozitif ve istatistiki bakımdan anlamlı, özel kesim dış 
borçlanmaları ve doğrudan yabancı yatırım girişlerinin ise ekonomik büyüme üzerinde istatistiki 

bakımdan anlamsız bir etki oluşturduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dış Borç, Yabancı Sermaye, Ekonomik Büyüme 
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Dijital Teknoloji Aşerme 
 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa SAVCI153 

 

 

Amerika Psikiyatri Birliği aşermeyi bir maddeyi kullanmak için “güçlü bir istek/dürtü” olarak 
tanımlanmaktadır. Aşerme kavramı genellikle kimyasal (örneğin madde bağımlılığı) ve davranışsal 

bağımlılıklarda (örneğin kumar bağımlılığı) kullanılan bir olgudur. Son yıllarda dijital teknolojiye 

ilişkin bağımlılıklar (internet bağımlılığı,  sosyal medya bağımlılığı, internette oyun oynama 
bozukluğu, akıllı telefon bağımlılığı, online kumar bağımlılığı, online alışveriş bağımlılığı ve online 

seks bağımlılığı gibi) birer davranışsal bağımlılık olarak kavramsallaştırıldı. Dolayısıyla dijital 

teknoloji kullanımında aşermenin meydana gelip gelmeyeceğine ilişkin çok sayıda araştırma 
gerçekleştirildi. Araştırmalarda tıpkı kimyasal bağımlılıklarda olduğu gibi dijital teknoloji 

kullanımında da aşermenin meydana geldiği görüldü. Bu araştırmada dijital teknoloji aşerme kavramı, 

kapsamı, tetikleyicileri ve olası sonuçları tartışılmıştır. Bu araştırmanın dijital teknolojilerin kötüye 

kullanılması konusunda farkındalık yaratacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Dijital Teknoloji, Dijital Teknoloji Aşerme, Davranışsal Bağımlılık 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

 

Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa UĞRAŞ 
Arş. Görv. Erdal ZENGİN 

Öğrt. Görv. Adem ASLAN 

 
 

Özet:  Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerilerini belirlemektir. Bu kapsamda 

nicel araştırma yöntemleri kapsamında olan tarama yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmanın çalışma 

grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, 
Okul Öncesi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği dördüncü sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemi 

kapsamında olan uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Çevik ve 
Şentürk (2019) tarafından geliştirilmiş çok boyutlu 21. Yüzyıl becerileri ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 

toplam 41 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizini yapmak için ilk önce 

normalliğin sınanması amacıyla Kolmogrov Smirnov testi yapılmış ve verilerin normal dağılım 
gösterdiği belirlenmiştir. Daha sonra ise parametrik testlerden t-testi ve ANOVA kullanılarak analizler 

yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda matematik ve fen bilgisi öğretmen adayları ile sınıf ve okul 

öncesi öğretmen adayların 21. Yüzyıl becerileri arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Erkek 

öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarına göre, fen bilgisi öğretmen adayları diğer öğretmen 
adaylarına göre 21. Yüzyıl becerileri ortalamalarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: öğretmen adayları, 21. Yüzyıl becerileri, çok boyutlu 21. Yüzyıl becerileri 
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Entelektüel Sermaye Yönetiminin Örgütsel Zeka Gelişimi Üzerindeki Önemine İlişkin 

Nitel Bir Değerlendirme 
    
 

Dr. Zübeyde YARAŞ154 

 
 

 
Küreselleşmenin etkisiyle dönüşen toplumlarda ortaya çıkan maddi herhangi bir karşılığı olmayan 

bilgi birikiminin toplamı entelektüel sermaye olarak tanımlanmaktadır. Entelektüel birikimin etkili 

kullanılabilmesi, bu birikimden etkili bir şekilde yararlanılabilmesi örgütün öğrenebilme kapasitesiyle 

doğrudan ilişkili görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada entelektüel sermaye yönetiminin örgütsel 
zeka üzerindeki önemine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel 

araştırma yöntemi içerisinde yer alan olgubilim deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2018-2019 

eğitim öğretim yılında Elazığ İli’nde görev yapan seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen 46 öğretmen 
oluşturmuştur. Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından oluşturulmuş 4 adet sorudan oluşan görüşme 

formu aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Verilerin analiz sürecinin devam etmesi dolayısıyla elde edilen bulguların ortaya 

konulmasından sonra çalışmaya ilişkin sonuçlara, sonuçlar doğrultusunda ise araştırma sahasında yer 
alanlara sunulacak önerilere ayrıca yer verilecektir. 
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Aktif Spor Yapan ve Spor Yapmayan Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı ve Mutluluk 

Düzeylerinin Karşılaştırılması 
 
 

Cumaali YAVUZ155 

Ali Serdar Yücel156 

 Kadir ÇETİN157 

 

 

 

Özet 
Bu araştırmanın amacı aktif spor yapan ve yapmayan öğrencilerinin internet bağımlılığı ve mutluluk 

düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Bu temel amaç doğrultusunda internet bağımlılığı ve mutluluğun 

aktif spor yapan ve spor yapmayan üniversite öğrencilerinin doğru bir şekilde sınıflandırıp 
sınıflandırmadığı incelenmiştir. Araştırma Fırat Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 

254 (150 aktif spor yapan ve 104 spor yapmayan) öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

veri toplama aracı olarak Young İnternet Bağımlılığı Testi- Kısa Formu, Oxford Mutluluk Ölçeği- 

Kısa Formu ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler Lojistik 
Regresyon Analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularının aktif spor yapan ve spor yapmayan 

öğrencilerde internet bağımlılığı ve mutluluğun önemli değişkenler olup olmadığına ışık tutacağı 

düşünülmektedir. Araştırma bulguları literatür doğrultusunda tartışılmış ve çeşitli önerilerde 
bulunulmuştur. 
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALIKINMAYA VE 

BİYOÇEŞİTLİLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
     
 

İrfan Emre1 

Muammer Bahşi158 
    

 

 

Bu çalışmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının sürdürülebilir 
kalkınma ve biyoçeşitliliğe ilişkin görüşlerini belirlemektir. Tarama metodu ile öğretmen adaylarının 

görüşlerinin alındığı çalışma 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarıyla yürütülmüştür. 

Çalışmada  Çolak (2012) tarafından geliştirilmiş olan “Sürdürülebilir Kalkınma ve Biyoçeşitlilik” adlı 
anket kullanılmıştır. Anket, “ekosistem ve genetik çeşitlilik”, “türlerin çeşitliliği ve genetik çeşitliliği” 

ile “biyolojik çeşitliliğin korunması ve önemi” ile ilgili maddeleri kapsamaktadır. Ankette, öğretmen 

adaylarının görüşlerini belirlemek amacıyla “Katılıyorum”, “Biraz Katılıyorum” ve “Katılmıyorum” 

şeklinde üçlü likert kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen demografik verilerin değerlendirilmesinde 
% ve frekans analizleri kullanılmıştır. Ayrıca Sınıf Öğretmeni adaylarının sürdürülebilir kalkınma ve 

biyoçeşitliliğe ait görüşlerini belirlemek amacıyla SPSS 22.0 istatistik programındaki analizlerden 

faydalanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının konuya ilişkin görüşlerinin 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 
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European Union Regulations on the Protection of Artist Rights 
 

 

Arş. Gör. Dr. Zeynep HOŞ 
Prof. Dr. Nuray Gökçek Karaca 

 
 

Abstract 
It has been determined that the competitive environment created by globalization has jeopardized the 

existence of social rights, necessitated the flexibilization of labour relations and weakened job security 

due to the increase of atypical working models. As a result of globalization and economic crisis, 
unemployment and inequality have increased, poverty has spread, wage balance has deteriorated, 

working conditions have worsened and unions have started to lose power. Many workers have begun 

to work uninsured in order to earn their livelihood and this has led to an increase in informal 

employment. A more negative picture is seen when the existing and specific problems of the artists in 
terms of working relationships are added to this difficulty in reaching social rights. In addition to this, 

the artistic field has different activities and different working conditions. This fragmented appearance 

makes it difficult to generalize the fundamental rights and problems of the artists within the scope of 
working relations. In this context, international regulations on artist rights are important in terms of 

both being of a national nature and a guiding function in terms of national regulations and aiming for a 

uniform structuring. Undoubtedly, in regulations made by international organizations such as the 

United Nations, the International Labor Organization, the Council of Europe, European Union 
regulations, in terms of Turkey as an EU candidate country to become a member of the Union, has a 

different significance.  In this study, the regulations of the EU are examined in detail within the scope 

of international legal basis of the rights of the artists in terms of labor and social security law. 
 

Key Words: Artist, Artist Rights, Protection of Artists, International Regulations on Artists 
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YENİ NESİL PAZARLAMADA WEB SİTELERİNİN ETKİN KULLANIMI VE 

MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
                 
 

Dr. Öğr. Üyesi Tunay ASLAN
159

 

                  Dr. Öğr. Üyesi Musa ÇAKIR
160

 

         
 

 
ÖZET  

Günlük hayatın her alanına giren internet, iletişimden araştırmaya, alışverişten reklama her alanda 

yerini almış, ticaretin ve pazarlamanın vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. İnternet 

kullanıcı sayısının hızla artması, iletişim altyapısının güçlenmesi ve güvenlik konularındaki endişeleri, 
büyük oranda ortadan kaldıran yazılımların geliştirilmesi elektronik ticaretin gelişimini de 

hızlandırmıştır. Bu çalışmada işletmelerin yeni nesil pazarlama uygulamalarında etkin web sitesi 

kullanımı ve maliyetlerin muhasebeleştirilmesi konusu ele alınacaktır. 
Anahtar Kelimeler: İnternet, Web Sitesi, Pazarlama, Maliyet, Muhasebe. 
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The Reliability and Validity of Employment Expectation Questionnaire (EEQ) A 

Research on Vocational School Students 

 

Doç. Dr. Erol KARACA161 

Öğr. Gör. Emrullah EREN162 

 

 

Abstract 
 

This study aims to develop a Likert type scale which is valid and reliable in order to investigate the 

employment expectations of students. To that general objective, the study tries to examine whether 
employment expectations of vocational students meaningfully differentiate depending on sex, grade, 

academic competence perception, compatibility with the profession in terms of personal 

characteristics and satisfaction of professional choice.  The research was carried out with 192 

students, attended in Göksun Vocational School, in 2018. The data was collected using a questionnaire 
consisting of two sections, developed by researchers to determine the employment expectations of 

vocational school students. The first part of EEQ includes 13 open and close-ended questions related 

to demographic and personal information of students. The second part of EEQ includes 16 statements 
related to employment expectations of vocational school students on a 5-point Likert-type scale. The 

data analyze was used by item analysis and factor analysis by using SPSS. Consequently, the findings 

from this study revealed that the scale is valid and reliable. The level of employment expectation of 

vocational school students is found as good. Besides these findings, vocational school students’ 
agreement level to employment expectation statements also varies in terms of sex, grade and academic 

competence perception.  

 
 

Keywords: Employment, Employment Expectation, Vocational School and Vocational School 

Students. 
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Zincir Kafe ve Restoranların Mobil Aplikasyonlarının İncelenmesi 

 
 

Dr. Öğr. Üyesi Hulisi BİNBAŞIOĞLU163 

 

 
Günümüz teknoloji çağının en hızlı büyüyen alanlarından biri olan mobil teknoloji, turizm sektöründe 

yoğun olarak kullanılmaktadır. Mobil teknoloji kapsamında kullanılan başta akıllı telefonlar olmak 

üzere birçok mobil cihaz sayesinde hem turistler hem de işletmeler önemli kolaylıklara sahip 
olmaktadır. Mobil cihazların sağlamış olduğu her zaman ve her yerde kullanılabilir olma özelliği, 

kullanımını da yaygınlaştırmaktadır. Ayrıca internetin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketiciler, bu tür 

cihazları yanlarından ayırmamaktadırlar. İşletmeler ise günümüz yoğun rekabet ortamında bu durumu, 

avantaja çevirebilme şansına sahiptirler. Bu doğrultuda, mobil pazarlama faaliyetleri, işletmeler 
tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlamaktadır. Mobil aplikasyonlar da bu kapsamda yaygın 

olarak kullanılan bir uygulamadır. Bu çalışmada, mobil teknoloji düzeylerini incelemek amacıyla 

Apple Store’da yer alan en popüler kafe ve restoranların mobil aplikasyonları araştırılmaktadır. 
Araştırmada elde edilen veriler, nitel araştırma yöntemi kapsamında yer alan doküman incelemesi 

tekniğine uygun olarak çözümlemiştir. Veriler çeşitli kategorilere göre toplanmış ve karşılaştırma 

yapılmıştır. Bu çalışmanın turizm işletmelerine mobil pazarlama faaliyetleri doğrultusunda katkıda 
bulunması düşünülmektedir. 
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Uzaktan Eğitim İle Okul Yöneticilerini Yetiştirme Programının Okullarda 

Uygulanabilirliği  
 
 

 Mukadder Boydak ÖZAN164                                                                                    

Zülküf NANTO165 

 
 

 

Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitim ile okul yöneticisi yetiştirme sürecini, okul yöneticilerinin 
bakış açıları ile değerlendirmektir. Tesadüfü küme örnekleme modeli kullanılarak oluşturulan 

çalışmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Elazığ ili merkez ilçede bulunan 

ilkokullarda görev yapan 40 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış ölçek ile açık uçlu 
sorular sorulmuştur. Elde edilen verilerin analizinde olgu bilim deseni uygulanmış ve ifadelerin 

benzerliğine göre gruplandırmalar yapılarak temalar oluşturulmuştur. Her bir temada dikkat çeken 

yönetici görüşleri doğrudan alıntılarla yansıtılmıştır. Elde edilen verilere göre okul yöneticileri 
çoğunlukla; eğitim yöneticisi yetiştirme ile alakalı lisans düzeyinde üniversitelerde bölümünün 

olmaması ve okul yöneticiliğinin görevlendirme olmasından dolayı yönetici yetiştirme programının 

olmadığını ifade etmiştir. Yine okul yöneticileri uzaktan eğitim ile okul yöneticinin 

yetiştirilebileceğini, verilecek uzaktan eğitimin konusunun yüksek oranda eğitim yönetimi ve alan 
bilgisi üzerine olması gerektiğini, yılda 80 saat eğitim için yeterli olacağını, eğitimlerin üniversiteler 

tarafından verilmesini ve eğitim sonunda muhakkak sınav yapılarak yöneticilerin seçilmesi gerektiğine 

yönelik görüş bildirmişlerdir. 
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Hemşirelerde Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi 
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Uyku kalitesi bireyin uyandıktan sonra kendini zinde, formda ve yeni bir güne hazır hissetmesidir. Bu 
çalışma, bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin uyku kalitesini ve ilişkili faktörleri 

değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Pittsburg 

Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ)” kullanılarak toplanmıştır. Anket formu Tunceli Devlet Hastanesi’nde 
çalışan 138 hemşireye uygulanmıştır. İstatistiksel analizlerde yüzde, ortalama, standart sapma, t testi, 

tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Hemşirelerin %23.9’u 25-29 yaş aralığında olup, %52.9’u 

lisans mezunudur. Çalışmamızda hemşirelerin PUKİ puan ortalamaları 6.70±3.35 olup, %55.8’i kötü 

uyku kalitesine sahiptir. PUKİ puanlarının sigara içenlerde ve sosyoekonomik düzeyini kötü olarak 
algılayanlarda daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). PUKİ puanları nöbet tutan, cerrahi birimde 

çalışan, hemşire başına 31 ve üzeri hastaya sahip olanlarda yüksek olup istatistiksel olarak anlamlı 

değildir (p>0.05). Hemşirelerin yarısından fazlası kötü uyku kalitesine sahiptir. Hemşirelerin hizmet 
verdikleri koşulların iyileştirilmesi, nöbetlerin iş yüküne göre ve yıpranmayı önleyecek şekilde 

düzenlenmesi, çalışanlara psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması önerilmektedir.  
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Suriyeli Kadınların Şiddet Algısı: Elazığ Örneği 

 
 

Dr. Öğr. Gör. Handan KARAKAYA167 

 

 
Şiddeti farklı biçimler altında deneyimleyen kesimler arasında kadınlar ön plandadır. Şiddetin 

mağduru konumunda olan kadınlar, çoğunlukla fiziksel şiddetin nesnesi yapılmaktadırlar. Bunun 

yanında kadınlara uygulanan cinsel şiddet, ekonomik şiddet gibi şiddet biçimleri ise görünürlüğü 
düşük olan şiddet biçimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkek tarafından kadınlara uygulanan 

fiziksel şiddet, kadın hayatında geniş bir yer kaplamakla birlikte, çoğunlukla aile içi mahrem bir 

durum olarak kabul edilerek meşruiyet kazanmaktadır. Bu meşruluğun oluşumunda etkili olan 

toplumsal cinsiyet algısının biçimlendirdiği rol ve sorumluluklar olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. 
Buradan yola çıkarak erkek egemen toplumsal yapının, zihinlerde oluşturduğu kadın ve erkek 

algılarına yakından bakmak gerekmektedir. Zihinlerde biçimlenen kadın algısının etraflı bir biçimde 

tanımlanması kadına karşı şiddetin oluşmasını besleyen unsurları da görünür yapacaktır. Bu çalışma 
Elazığ’a göçle gelen Suriyeli kadınların, kadına yönelik şiddete karşı tutumlarını belirlemek amacıyla 

İSKEBE Kadına Yönelik Şiddet Tutum Ölçeği kullanılarak nicel bir teknikle yapılacaktır. Çalışmanın 

sonuçlarına ilişki veriler, veri toplama süreci bittikten sonra eklenecektir.  
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11 Eylül Sonrası Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Ve Şanhay İşbirliği 

Örgütü’nün (ŞİÖ) Terörle Mücadelesinin Karşılaştırmalı Analizi 

 

  

  Doç. Dr. Giray SADIK168 

Doktora Adayı Aybike YALÇIN İSPİR169 

 
 

11 Eylül’den sonra, terörle mücadele ön plana çıkmış ve dünyada tartışılan önemli bir konu haline 

gelmiştir. Terörizmin artmakta olan ulus ötesi yapısı değerlendirildiğinde terörle mücadelede de ortak 
bir çaba gerekmektedir. Bu noktada ise bölgesel uluslararası örgütlerin terörle mücadele çalışmaları ön 

plana çıkmaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilecek olan bildiride, iki geniş ve etkili bölgesel güvenlik 

örgütü olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ve Şanhay İşbirliği Örgütü’nün 2001-2018 yıllarındaki 
terörle mücadelesinin doktrin, organizasyonel yapılanma ve uygulama başlıklarında karşılaştırmalı 

analizi yapılacaktır. Bahse konu uluslararası örgütlerin terörle mücadele alanındaki karşılaştırmalı 

analizi, NATO ve Şanhay İşbirliği Örgütü’nün kayda değer bölgesel güvenlik kümeleri olması ve 

terörle mücadele alanında işleyen yapılara sahip bulunması nedeniyle önem arz etmektedir. Ön 
bulgular, mezkur iki örgütün terörle mücadele çabalarının hem güvenlik kaygılarına cevap vermeyi 

amaçladığını hem de yeri geldiğinde jeopolitik rekabet etmeye hazırlandığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Terörle mücadele, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Şanhay İşbirliği 
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Comparative Analysis of Counter-Terrorism Efforts of the North Atlantic Treaty 

Organization (NATO) and Shanghai Cooperation Organization (SCO) after 9/11 
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PhD. Candidate Aybike YALÇIN İSPİR171 

 
 
Since the September 11 attacks, counter-terrorism (CT) has gained prominence and become a central 

issue throughout the world. Given the growing transnational character of terrorism, counter-measures 

also entailed a collective nature. At this stage, the role of global and regional organizations to bring the 
efforts of the individual countries into a meaningful action become much more important. In this 

regard, this paper will comparatively analyse North Atlantic Treaty Organization (NATO) and 

Shanghai Cooperation Organization (SCO) in terms of their counter-terrorism doctrines, 

organizational structures and practices between 2001-2018. These international organizations have 
been specifically chosen by taking their counter-terrorism histories and member compositions into 

consideration. Preliminary findings suggest that the counter-terrorism policies of these organizations 

have been reflecting as much as geopolitical rivalry as their genuine security concerns.  
Key Words: Counter-terrorism (CT), North Atlantic Treaty Organization (NATO), Shanghai 

Cooperation Organization (SCO), Regional Anti-Terrorist Structure (RATS), regional security 
 

 

 

 

 

  

                                                             
170 Ankara Yildirim Beyazit University, Graduate School of Social Sciences, Department of International Relations, 
gsadik@ybu.edu.tr, girayuga@gmail.com 
171 Ankara Yildirim Beyazit University, Graduate School of Social Sciences, Department of International Relations, 

yalcinaybike@gmail.com  

mailto:gsadik@ybu.edu.tr
mailto:girayuga@gmail.com
mailto:yalcinaybike@gmail.com


                                            

119 
 

İklim Değişikliği Sorununun Hukuki Boyutu ve Türkiye 
 

 

Ayşe Çiğdem YAR172 

Dr. Öğr. Üyesi İlke Bezen TOZKOPARAN173 

 
 

İklim, yeryüzünde belirli bir alana sahip coğrafyada meydana gelen hava olaylarının istatistiksel 
durumudur. İklim belirli elemanlardan oluşmaktadır. İklimdeki bu ortalama durumun doğal veya 

yapay yollardan değişime uğramasına iklim değişikliği denilmektedir. Bu değişim uzun yıllar boyunca 

meydana gelmekte ve olumlu veya olumsuz sonuçlar meydana getirmektedir. Bu sonuçların getirdiği 

sorunlar küresel boyutta olduğu için uluslararası bir işbirliğine gerek duyulmaktadır. Bundan dolayı 
mühendislikten sosyal bilimlere, politikadan sağlık bilimlerine birçok alanda ulusal ve uluslararası 

düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Uluslararası boyutta birçok devletin katılımı ile gerçekleşen ve 

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 
Taraflar Konferansı (COP)’na Türkiye dahil birçok ülke katılmakta, üst düzey toplantılar yapılmakta 

ve bu toplantılarda azaltım ve adaptasyon konusunda kararlar alınmaktadır. Burada alınan kararlar ve 

ülkelerin politikaları, iklim değişikliği ile mücadelede açısından önem teşkil etmektedir. Bununla 

birlikte her ülkenin kendisinin de iklim değişikliği ile ilgili düzenlemeleri bulunmaktadır. Bu 
çalışmada, iklim değişikliğinin hukuki boyutu uluslararası boyuttan ulusal boyuta ele alınacaktır. 

Çalışmanın teorik kısmında iklim değişikliğinin hukuki boyutu uluslararası boyutu ve ulusal boyutu 

anlatılacaktır. Çalışmanın uygulama kısmında ise Türkiye’nin yapmış olduğu düzenlemeler verilmeye 
çalışılacaktır.  
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Havalimanında Hizmet Veren Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Uygulanan Fiyatın 

Misafir Memnuniyetine Etkisi: Ankara Esenboğa Havalimanı Örneği 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜLLÜ174 

 

 
Misafirler, işletmelerin geleceğini etkileyen en önemli aktörlerdir. Misafirlerin memnun olması ve 

işletmelerden memnun olarak ayrılması, kaliteli ürünlerin sunulmasına bağlı olduğu kadar ürün ve 

hizmete ödediği bedelle de yakından ilişkilidir. Fiyat, misafirlerin ürün algısı ve memnuniyet düzeyleri 
açısından önemli bir ölçüt olarak görülmektedir. Bir mal veya hizmete olan talebi etkileyen en önemli 

unsurların başında, bu mal ve hizmet için ödenmesi gereken parasal rakam gelmektedir. Hizmetin 

sunulduğu yerin kendine has yapısı, ürünün fiyatını doğrudan belirlemektedir. Özellikle günümüzde, 
havalimanlarında hizmet veren yiyecek-içecek işletmelerinde misafir memnuniyetin sağlanabilmesi 

için fiyatın önemli bir değişken olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Bu çerçevede, Ankara 

Esenboğa Havalimanı İç Hatlar terminalinde hizmet veren yiyecek-içecek işletmelerinden hizmet alan 

misafirlerin; hizmetlerden beklentilerinin ve havalimanında hizmet veren yiyecek-içecek 
işletmelerinde fiyatın misafirler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar terminalinde hizmet veren yiyecek-içecek 

işletmelerinden hizmet alan misafirlere konuya ilişkin anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen 
sonuçlara göre algılanan hizmet kalitesi boyutlarından "hizmetten beklentiler", "fiziksel kanıtlar" ve 

"yiyeceklerden beklentiler" boyutlarının, misafir memnuniyeti üzerinde anlamlı bir şekilde pozitif 

etkisi görülmüştür. Algılanan işletme değeri boyutlarından "algılanan hizmet değeri" boyutunun 
misafir memnuniyeti üzerinde anlamlı bir şekilde pozitif etkisi görülürken, "fiyatın uygunluğu” 

boyutunun algılanan işletme değeri açısından misafir memnuniyetini etkilemediği görülmüştür. 

Ancak, genel itibariyle misafirlerin hizmet aldıkları işletmelerde uygulanan fiyat düzeyinin, 

memnuniyet düzeylerini doğru orantılı olarak etkilediği belirlenmiştir. 
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İthalat ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 
 

 

Hüseyin ERCAN175 

 

 

Ülkemizde vergi gelirlerini oluşturan kalemlerden birisi de Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden alınan 
vergilerdir. Bu çalışmanın amacı, ithalat ile vergi gelirleri arasındaki ilişkinin Türkiye ekonomisi açısından 

araştırılmasıdır. Bu amaç için, Türkiye’nin İthalat ile Vergi gelirlerinin GSYH’ye oranlarının 1980-2017 

arası yıllık verileri kullanılarak, VAR modeli kurulmuş, etki-tepki testi ve değişkenler arasındaki 
nedensellik ilişkisinin tespit edilebilmesi için Granger Nedensellik testi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara 

göre, ithalatın GSYH’ye oranı ile vergi gelirlerinin GSYH’ye oranı arasında nedensellik ilişkisine 

rastlanmış ve nedenselliğin yönünün ithalatın GSYH’ye oranından vergi gelirlerinin GSYH’ye oranına 
doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçla, Türkiye için ithalatın vergi gelirlerini arttırdığını 

söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra, ithalatın artması sonucu vergi gelirlerinin artması, bütçe açığı veren 

ülkemizin, bu açığın kapatılmasında da oldukça etkili olduğu söylenebilir.  
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Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm 

Öğrencilerinin Sendikaya İlişkin Metaforik Algıları 
      
 

  Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU176 

                 Öğr. Gör. Dilay GÜVENÇ177 

              Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP 178 

 
 

Bir kavramı başka bir kavram ile açıklama temeline dayanan metafor bir zihinsel üretim sürecidir. Bir 

kavramın bireyde oluşturduğu anlamı ifade eden metafor kavramı son yıllarda sosyal bilimlerde nitel 
bir yöntem olarak sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Bu araştırmanın amacı, Sakarya Üniversitesi 

İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gören Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri (ÇEEİ)  ve İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) bölümü öğrencilerinin sendika kavramına 

ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya koymaktır. Bu çalışmada ÇEEİ ve İKY 
öğrencilerinin seçilmesinin nedeni, sendikacılık hakkında iki farklı bakış açısıyla eğitim alan ÇEEİ ve 

İKY bölümlerindeki öğrencilerin, sendika kavramını nasıl metaforlaştırdığını öğrenmektir. Bu 

doğrultuda araştırma, ÇEEİ bölümünden 53, İKY bölümündün 47 olmak üzere toplamda 100 öğrenci 
ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, ÇEEİ ve İKY öğrencilerinin sendika kavramına 

ilişkin metaforik algıları değerlendirildiğinde, iki öğrenci grubu arasındaki algı benzerliği göze 

çarpmaktadır. Her iki grubun en belirgin özelliği, sendikaya olumlu anlamlar yüklerken aynı zamanda 
kendi içlerinde yine sendikaya olumsuz anlamlar yükleyerek güvenmediğini belli etmeleridir. Sendika 

her iki öğrenci grubu için yol gösterici bir unsuru ifade etmekte ve gücü temsil etmektedir. 
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Cesaretin Doğasını Keşfetmeye Yönelik Nitel Bir Araştırma 

 
    

Prof. Dr. İbrahim Sani MERT179 

 

 
Cesaret, eserleri günümüze ulaşmış ilk filozoflardan başlayarak tarihsel süreçte incelenmiş, 

araştırılmış ve tartışılmış bir kavramdır. Günümüz literatüründe de, özellikle son 15-20 yıllık bir 

süreçte ivme kazanan cesaret araştırmalarının henüz ortak bir fikir ve anlam birliğine ulaşabildiği 
söylenemez. Bunun nedeni, cesaretin doğasının anlaşılmasındaki güçlük ve bu anlama ve 

anlamlandırma çabasında milli kültürün etkisidir. Bu kapsamda, yapılan bu çalışmada Türk 

örnekleminde cesaretin ne olduğuna, cesaretin doğasına ilişkin düşünce ve değerlendirmelerin 

keşfedici nitel bir araştırma ile belirlenmeye çalışılılması amaçlanmıştır. Yarı yapılandırılmış 
görüşmelerle toplam 96 kişiden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak, cesaretin ne olduğu, 

neden önemli olduğuna yönelik tespitler yapılarak ilgili yabancı literatürle kıyaslamamıştır. 
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Kuran-ı Kerim’de Yönetim ve Organizasyona İlişkin Ayetler 

 
   

 Prof. Dr. İbrahim Sani MERT180 

 

 
Kutsal kitaplar sadece kişisel ibadet ve obür dünya inanışına yönelik konuları içermeyerek, günlük 

yaşamı düzenleyen, insan ilişkilerini belirli kural ve yöntemlere bağlayan konuları da ihtiva 

etmektedir. Nitekim, Kuranı Kerim'de her türlü konuda örnek verildiği vurgulanmaktadır. Bu 
kapsamda, yapılan bu çalışmada Kuranı Kerim'de yönetim bilimine yönelik ayetler incelenerek 

Kur'an'da yönetim ve organizasyona bilim dalına ilişkin verilen örnek ve benzeri hususlar 

incelenmiştir.    Yönetim yazınına ışık tutacak ayetlerde nasıl çıkarımlar yapılabileceği 

değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu konu kapsamında daha önce yapılan araştırmalar da incelenmiştir. 
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PSİKANALİTİK AÇIDAN HAMLET VE KIRMIZI SAÇLI KADIN’DA OEDİPUS 

KOMPLEKSİ  

 
 

Aylin Erce181 

 Kader Satar182 

 

 
 

“Oedipus Kompleksi” kuramı, erkek çocuğunun bilinçsizce annesini sahiplenmesi ve  babasının, 

annesiyle olan bağını koparabilecek bir güç olarak görmesidir. Psikanaliz'in çalışma alanı içerisinde de 
yer alan bu kompleks ben ve olmak istenen kendi'nin çatışması sonucu erkek çocuğu babasına 

düşmanlık besler. Bu duygu ile çocuk  babasını saf dışı etmek için bilinçaltında düşünceler besler. 

Cinsel gelişim evrelerinde  bu dönem son derece önemli bir dönem olup hem edebiyat hem de 

sinemada sıkça konu edilir. Shakespeare’in Hamlet adlı eserinde, Hamlet’in hayalet şekline bürünen 
babası katilinin kral olduğunu söyler. Bunu bilmesi onu harekete geçirmemiş iken; annesinin Hamlet’ 

e karşı kralı (üvey babası-amcası) savunan sözler söylemesinden sonra kralı öldürür. Hamlet’i bu 

cinayete iten temel neden, annesine karşı kralı bir güç olarak görüp onu ortadan kaldırma düşüncesidir. 
Keza Orhan Pamuk da Kırmızı Saçlı Kadın adlı eserinde, ana karakter Cem’in babasının onu ve 

annesini terk etmesinden dolayı hep babasını eleştirir. Cem, babası yerine koyduğu ustasını kuyuda 

öldürür. Öz babasının gençlik yıllarındaki eski sevgilisine âşık olur. Bu kadınla olan ilişkisinden bir 
erkek çocuğu olur. Romanın sonunda ise oğlunu öldürmek isterken oğlu tarafından öldürülür. İki yazar 

da baba-oğul çatışmasını neden-sonuç ilişkisi içinde ve Oedipus kompleksi bağlamında ele alır. 

 Bu çalışmada Shakespeare’in Hamlet oyunu ve Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın adlı 

eserleri, Sigmund Freud’un Oedipus kuramı bağlamında analiz edilecek ve baba - oğul ilişkisi ortaya 
konmaya çalışılacaktır. 
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Self-Determinasyon: Türkiye Örneği 
                                                                                                                            

 

Murat AYGEN183                          
                                                                                                                           Tayyibe ŞEN184 

 

 
Self determinasyon ilkesi, bir diğerinin etkisi ve müdahalesi olmadan birinin kendi kararlarını alması 

veya kendi kendilerini belirledikleri gayelere ulaşmalarıdır. Devletler, kendi kaderini tayin kavramını 

doğrudan ya da dolaylı olarak toprak bütünlüğü ilkesine bir tehdit olarak görmektedirler. Sovyetler 

Birliğinin dağılması ve Yugoslavya’nın parçalanmasıyla birlikte günümüz dünyasında, her etnik gruba 
ayrılma hakkının verilmesi üzerine tartışmalar sürdürülmektedir. Self-Determinasyon ilkesi bağımsız 

devlet kurma anlamında yanlış anlaşıldığından devletler kendi kaderini tayin hakkına karşı temkinli 

davranmaktadırlar. Oysa ayrı bir devlet kurmadan halklar mevcut devlet içerisinde de demokrasiyi 
özümseyerek ve içselleştirerek de beraber yaşayabilirler. Self-determinasyonun nihai hedefinin 

bağımsız bir devlet kurmak olduğu yönünde endişe duyulmaktadır. Türkiye gibi ayrılıkçı taleplerle 

karşılaşılan bir ülkede kendi kaderini tayin konusunun çok daha fazla tartışılması ve konuşulması bir 
zorunluluktur. 
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SMMM’LERİN STAJ YAPAN MESLEK ADAYLARINDAN BEKLENTİ ANALİZİ: 

ELAZIĞ-MALATYA ÖRNEĞİ 
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186

 

 

              
 

Günümüz işletmeleri teknik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak gerek bürokrasi gerekse 

de iş yaşamında nitelikli gelişmelere uyum sağlayan insan kaynaklarına her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duymaktadırlar. İşletme fonksiyonları içerisinde yer alan muhasebe bilgi sistemi gerek 

işletmenin güncel ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, gerekse de stratejik kararların alınmasında 

önemli bir yeri olduğu için buradaki bilginin sağlıklı üretilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilerin 

üretilmesi ve kullanılması nitelikli personel ihtiyacını beraberinde meydana getirmiş ve bu 
personellerden beklentileri de artırmıştır. 

            Muhasebe mesleği için günümüzde lise düzeyinde ve lisans yada ön lisans düzeyinde 

muhasebe eğitimi alındıktan sonra staj süreci başlamaktadır. Bu staj sürecinde  meslek mensupları ile 
mesleğe adım atacak olan adayların iletişimi başlamakta ve bu iletişim sonucunda meslek 

mensuplarının adaylardan beklentileri ve istemleri ortaya çıkmaktadır. Bu noktada da adayların 

aldıkları eğitime dair teorik bilgilerini uygulama ve pratiğe dönüştürebilmeleri oldukça önemli 
olmuştur.  

            Çalışmamızda Elazığ ve Malatya illerinde SMMM Odasına kayıtlı SM ve SMMM olarak 

çalışan meslek mensuplarının yukarıda bahsettiğimiz beklentilerini ortaya çıkarmak ve bu doğrultuda 

ortaya çıkacak verilerle adayların eğitim kalitelerinin yükselmesine yardımcı olmak ana hedef olarak 
belirlenmiştir. 

            Elazığ ve Malatya illerinde yer alan 900 SM ve SMMM’den 150 tanesine ulaşılmış ve 

çalışmamız, anket uyguladığımız meslek mensuplarının verdikleri yanıtlar ile hipotezlerimizin test 
edilmesiyle şekillendirilmiştir. Yaptığımız bu testler doğrultusunda  çalışmamızdan çıkardığımız temel 

sonuç meslek mensuplarının adaylardan daha fazla pratik iş yaşamına yönelik eğitim beklentileri 

bulunduğu, iş yaşamında sorumluluktan kaçınmamaları, teknolojik yenilik ve yazılımlara daha yatkın 
olmaları gerektiğidir. Meslek mensubu adaylarının piyasanın beklentilerini karşılayacak düzeyde 

donanıma sahip olmaları ve bu konuya yönelik daha iyi yetişmeleri gerektiği çalışmanın temel 

çerçevesini oluşturmaktadır.  
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Üzerine Bir Araştırma 

 

Öğr. Görv. İsmail GÜÇLÜ187    

Doç. Dr. Mustafa YÜCEL188 

 

 

Küresel ekonomi ve yaşanan rekabet işletmelerin çeşitli fonksiyonları yerine getirirken dış kaynaktan 
yararlanma işletmelerce gittikçe tercih edilen bir uygulama olmuştur. İşletmeler kendisine en uygun 

tedarikçi ile işbirliği sağlayarak istenilen başarı düzeylerine ulaşılabilir. İşbirliği yapılacak tedarikçi 

işletmeler ön değerlendirmelere tabi tutularak belirli kriterler ölçeğinde sunulan hizmetin kalitesi 
ölçülmelidir. İşbirliklerine karar verilmesi ve değerlendirilmesinde sunulan hizmetin kalitesinin 

algılanması anahtar bir rol oynamaktadır. Belirlenen hizmet kalitesi kriterlerine verilen önemin işletme 

performansına etkisinin de belirlenip ölçülmelidir.  

Bu çalışmada sunulan hizmet kalitesinin ölçümü için önem-performans analizi yöntemi kullanılmış ve 
araştırma dış kaynak yolu ile lojistik hizmeti sağlayan Sinop ilindeki 52 sanayi işletmesinde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarında, katılımcılar için önemli olan kriterler önem derecesine 

göre tespit edilmiştir. Önem-performans matrisi sonuçları sayesinde, işletmelerin sundukları 
hizmetlerin yeniden değerlendirilmesi açısından önemli bilgiler elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet kalitesi, Önem-performans analizi, Lojistik İşletmeleri, Dış kaynak  
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Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesindeki Anahtar Yetkinlik 

Alanlarının Öğrencilere Kazandırılmasına İlişkin Görüşleri 

 

Prof. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ                   

Öğr. Gör. Hilal UĞRAŞ 

 

 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda; meslekî, genel 

ve akademik eğitim-öğretim programları ile kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal 
yeterlilikler çerçevesidir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen anahtar 

yetkinlik alanlarının öğrencilere kazandırılmasına ilişkin Fen Bilgisi öğretmenlerinin görüşlerini 

belirlemektir. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. 

Çalışma grubu, Elazığ il merkezinde bulunan dokuz ortaokulda görev yapan Fen Bilgisi 
öğretmenlerinden oluşmaktadır. Örneklem seçiminde maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Bu çerçevede okullar sosyo-ekonomik düzey açısından üst, orta ve alt düzey olmak 

üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Çalışmaya toplam 35 Fen Bilgisi öğretmeni dahil edilmiştir. Veri 
toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış dokuz sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi yönteminden 

yararlanılmıştır. Araştırma ile Fen Bilgisi dersinin TYÇ çerçevesindeki anahtar yetkinlik alanlarının 

öğrencilere kazandırılmasında olumlu etkilerinin olduğu ancak bu alanda bazı sorunların da yaşandığı 
belirlenmiştir.  Araştırma bulgularına dayalı olarak çeşitli önerilerde bulunulmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Avrupa Yeterlikler Çerçevesi, Yetkinlik 

Alanı, Fen Bilgisi, Fen Bilgisi Öğretmeni 
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        Sağlık Çalışanlarında Premenstrual Sendrom Sıklığı ve Etkileyen Faktörler 
                                                                                                                                             

 

Prof.Dr.EdibePİRİNÇÇİ189                                                                                                                                             
Uzm.Dr.Berrak AKSAKAL190                                                                                                                                         

Dr.ElifBegümKILIÇ191 

                                                                                              
  

 

Premenstrual Sendrom (PMS);  kadınlarda üreme çağında sık görülen, menstrual döngünün luteal 
fazında ortaya çıkarak,  menstruasyonun başlaması ile düzelen somatik, duygusal, davranışsal ve 

bilişsel semptomlar olarak tanımlanmaktadır. Tanımlayıcı-kesitsel tipte yapılan bu çalışmanın evrenini 

Fırat Üniversitesi Hastanesinde görev yapan araştırma görevlileri ileTıp Fakültesi 6. Sınıf kadın 
öğrencilerinin tümü oluşturmaktadır (Cevaplılık oranı % 86 dır.). Anket formunda kişisel bilgi formu 

ve PMS ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programına kaydedilip, istatistiksel 

analizde yüzde, ortalama, Ki-kare Testi kullanılmıştır.Araştırmaya katılanlarda PMSsıklığı % 60.7  

olarak bulunmuştur. Öğrencilerin PMS ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 105.21±55.92’dir. 
İş memnuniyeti ile PMS arasındaki ilişki ve  PMS ile iş performansı arasındaki ilişki istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencileri ile araştırma 

görevlileri arasında PMS sıklığı yüksek bulunmuştur. Bu durum iş performanslarını da etkilemektedir. 
Bu yüzden farkındalık artırılıp PMS semptomları ile baş etme mekanizmalarının uygulaması yönünde 

girişimler yapılmalıdır. 
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Meeting Management and Meeting Leadership 

 

 

Atilla BİNGÖL192 
Öğr. Gör. Dr. Songül KARABATAK

193
 

 

 
In today's organizations, it is possible to achieve both individual and organizational goals by the 

effective use of communication channels. Although there are many different techniques of 

communication, there is a consensus that one of the most effective organizational communication 

channels is “meeting” in the literature. 
The main aim of this study is to examine the concepts of meeting management and meeting leadership 

in general from the perspective of “to use the meetings as an effective tool for achieving 

organizational goals, it is possible with a good meeting organization and successful meeting 
management”. For this purpose, firstly, the researches about the meeting management were examined 

by using the literature survey method. After the field survey, firstly the concepts of meeting and 

meeting management were defined, the effects of the meetings on the management processes were 
explained and then the types of meetings and the planning of the meeting process were discussed. 

Finally, the effects of meetings on managerial functions and meeting leadership were examined, the 

issues to be taken into consideration during a successful meeting were discussed, and various 

suggestions were made regarding the meeting management. 
 

Keywords: meeting; meeting management; meeting leadership. 
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Türkiye’de ve Dünyada Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektrik Enerjisi  
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe KURUCU194 

 

 

Özet 
Türkiye'de fosil yakıtlar elektrik enerjisi üretiminde kullanılan en önemli kaynaktır, fakat önemi 

göreceli olarak azalmaktadır. 2017 yılında toplam Türkiye elektrik üretiminin %70,86 fosil 

yakıtlardan, %19,96’sı HES’lerden, %5,69 rüzgar enerjisinden, %2,04’ı jeotermal kaynaklardan, 
%0,58’ı biyokütleden, ve %0,01’i güneş enerjisinden elde edilmiştir. Bu çalışma 2000-2017 yılları 

arasında Türkiye elektrik sektöründeki gelişmeleri, yeniden yapılandırmayı, denetlemeyi ve 

yenilenebilir enerji konusunda verilen teşvikleri açıklamakta, bu gelişmeleri, dünyada bu konudaki 
güncel gelişmelerle kıyaslamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: yenilenebilir enerji, elektrik piyasaları, teşvikler 
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ABSTRACT 
 

This research work is a case study which is trying to justify an assessment of child health care service 

in Municipal local government area of kano state, Nigeria. However, growth and development of 
children should be carefully monitored and maintained. It is equally crucial that the child should be 

seen or visiting the school clinic healthcare services before or during the first 5 years of life in urban 

and rural areas in terms of protection. From the findings of this study, it was discovered that many 

methods are involved in conducting affective and proper child health care services, whereby each child 
should be immunized against six killer diseases for which vaccines are available. The immunization is 

routinely offered against tuberculosis, tetanus, whooping cough (diphtheria), poliomyelitis and 

measles. Base on the findings of this study the following recommendation are presented: government 
should build more clinics, purchase more drugs and supply them regularly also open family planning 

unit in all clinics, these motivates health workers to work effectively to forward health education. 

 
Keywords: Disease, Routinely, tuberculosis, tetanus, whooping cough (diphtheria), poliomyelitis, 

measles, vaccines. 

Displine: Microbiology, Epidemiology & public health. 
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ÇEPER KUŞAKLARIN MEKÂNSAL BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 

 

Arş. Gör. Aşır Yüksel KAYA195   

                                                                                      Doç. Dr. İlhan Oğuz AKDEMİR196 

 
 

Çeper kuşaklar, en genel anlamıyla kentin gelişim dönemlerine ait izler taşıyan, tarihsel süreçte kent 

formunun biçimlenmesinde önemli ipuçları veren, kamusal arazi kullanımında önemli bir yere sahip 
olan aynı zamanda kent için ekolojik bir öneme sahip bölgelerdir. Avrupa kentlerinde iç(inner), orta 

(middle) ve dış(outer) çeper kuşaklar (fringe belt) farklı dönemlerde ortaya çıkmış arazi kullanım 

türleridir. Çeper kuşak alanları sadece kentsel yapılı alanın çeperindeki kamusal kullanım alanları 

değil aynı zamanda diğer kentsel arazi kullanım alanlarıyla bağlantılı, zaman içerisinde kentsel rantın 
etkisinde kalarak dönüştürülen bir yapıdadır. Morfolojik yaklaşım ile ele alınan kentler, yerleşim 

formu, oluşum ve dönüşüm süreçleri, mekânsal yapı ve karakterini, tarihsel gelişim süreçlerini ve 

yerleşmeleri oluşturan bileşen parçalarını analiz ederek kentsel büyüme üzerinde çeper kuşakların 
etkisi ortaya çıkarılmaktadır. Bu çalışmanın amacı seçilmiş Anadolu kentlerinde çeper kuşak oluşum 

ve dönüşümü analiz edilerek mekânsal büyümeyi ne derece yönlendirdiği ortaya çıkartılmaktadır.  

Anahtar Kelime: Kentsel Büyüme, Çeper kuşak, Morfolojik Analiz, Coğrafya 
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Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal-Duygusal 

Gelişim Alanında Uygulanabilirliği 
 
 

Arş. Gör. Murat TUNCER 197 

 
 

Teknolojinin günlük hayatımızda sıkça yer almaya başlamasıyla eğitim öğretimde kullanılan 

materyaller de değişmeye başlamıştır. İki boyutlu ve üç boyutlu nesneleri birleştirerek gerçeklik 
algısını yükseltmesi sebebiyle dikkat çeken Artırılmış Gerçeklik (AG), yeni bir öğretim teknolojisi 

olarak eğitimde yaygınlaşmaktadır. Eğitimde inovasyon niteliği taşıyan AG teknolojisinin okul öncesi 

dönem çocuklarının severek ve eğlenerek öğrenmelerinde etkili olduğu literatürdeki çalışmalardan 

görülebilmektedir. Bu sayede okul öncesi dönem çocuklarının gelişim alanlarının desteklenmesiyle 
çocukların öğrenmelerinin de hızlanabileceği düşünülmektedir. Toplum hayatına yeni yeni 

hazırlanmakta olan çocukların doğru ve yeterli sosyalizasyonlarının sağlanabilmesinde sosyal-

duygusal gelişim alanlarının desteklenmesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda AG teknolojisinin okul 
öncesi dönem çocuklarının sosyal-duygusal gelişim alanında uygulanabilirliğine ilişkin ülkemizde ve 

Dünya’da gerçekleştirilmiş olan uygulamaların incelenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 

Derleme türünde olan bu çalışmada literatür kapsamlı şekilde taranmış ve kuramsal bulguların 
tartışılması sonucunda çeşitli öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik teknolojisi, Sosyal-duygusal gelişim alanı, Çocuk, Okul 

öncesi dönem, Öğretim teknolojileri.  
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Şikayet Telafisinde Algılanan Adalet Boyutlarının Yeni Nesil Tüketiciler Üzerinde 

Etkilerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma 
    
 

Dr.Öğr.Üyesi Meysure Evren ÇELİK198 

 
 

Günümüz rekabet koşullarında işletmeler için varlıklarını sürdürebilme amacını gerçekleştirebilmeleri 
müşterileri için farklı çözümler üretebilmeleri ile doğru orantılıdır. Burada yer alan farklılık sadece 

klasik pazarlama 4P si üzerinden gerçekleştirilen stratejiler değildir. Değişen müşteri ihtiyaçları, 

teknoloji, rekabet anlayışı gibi çeşitli faktörler, her durum için tek doğruyu imkansız kılmaktadır. 

Özellikle de yeni nesil tüketicilerin teknolojiye bağlı olarak daha da hızlanan algılamaları ve bunları 
birbirlerine aktarmaları işletmeler için daha zorlu bir süreç ortaya koymaktadır. 

Değişen müşteri talepleri ve buna bağlı olarak müşterilerin hatalı veya eksik hizmetleri algılayış 

şekilleri eksiksiz hizmet sunmaya çalışan işletmeleri yeterince zorlamaktadır. İşletmelerin şikayetlere 
yönelik telafi yöntemlerinde, müşteriler bu yöntemlerin adaletli olunup olunmadığını dikkate 

almaktadırlar. Adaletin ise prosedürel, etkileşimsel ve dağıtımsal olmak üzere üç farklı boyutu vardır. 

Çalışmada işletmelerin şikayet telafileri için kullandıkları stratejilerin, özellikle yeni nesil tüketiciler 

karşısında etkilerinin neler olduğu ve şikayet telafi yöntemlerinde algılanan adalet boyutlarından 
hangisinin hangi şartlarda daha faydacı olduğu ortaya konmaya çalışılacaktır.  
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EFL Teachers’ Views About Technology Integration in English Language Teaching: A 

Case Study 
    
 

Instructor Furkan CANBAY199 

 
 

This study aimed to investigate EFL teachers’ views about technology integration in English language 

teaching. It was a case study carried out in mixed method. The participants were 9 EFL teachers 
working at a foundation secondary school. Open ended questions and TPACK-EFL survey were used 

in data collection process. The data gained from the TPACK-EFL survey was analysed through SPSS 

19.0 program. The teachers’ TPACK levels were examined with the survey. Their opinions, 

expectations and practices were investigated by the open ended questions. The data collected through 
open ended questions was coded by the researcher and interpreted in terms of themes and checked by 

two experts in the field. They were provided an in-service training about using technology for teaching 

English to young learners to improve themselves. The findings showed that the teachers had a positive 
view towards technology integration in language education and included it in their teaching 

applications.  

Keywords: EFL Teacher, Technology Integration, Foreign Language Education, English Language 
Teaching. 
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IMPLEMENTATION OF SMED AND 5S TECHNIQUES IN INJECTION LINE OF A 

PLASTIC BUCKET PRODUCTION COMPANY 

 
 

200
 Doç. Dr. Mustafa YÜCEL 

         
201

 Dr. Muhammed Ali YILDIRIM 

 

 
ABSTRACT 

In today's competitive conditions, manufacturer companies need to keep up with technological 

structure as well as to be open to innovatios in order to achieve sustainable growth. The way of 

winning in this competition and surviving, is not realizing great investment or having much experience 
but employing the labour force, the materials, the equipments and time at hand with maximum 

efficiency. And today  it is not enough to reach the information, but more importantly to use 

information on the desired path. 
Lean manufacturing system is confronted with using the least resources and the cheapest and error-

free production to fit customer demand as a result of the search of realization. The purpose of this 

study is to determine the effect of improvement studies on production performance and production 
unit costs. For this purpose, SMED methodology has been applied with help of 5S to improve the 

setting and preparation process of one of the production lines of an enterprise in the plastic sector. As 

a result of study; die setup time shortened and critical managament decisions for production planning 

is presented with the implementation of SMED 
Key words: Lean manfacturing, SMED, 5S 
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Kars Tarihinde Malakanlar 
   

 

 Doç. Dr. Nurhan AYDIN202 

Mehtap ÇINAR203 

 
 

Doğu Anadolu bölgesinin en doğusunda yer alan Kars ili Rusya ve Osmanlı Devleti arasında türlü 

savaşlara şahitlik etmiştir. Bu savaşlardan en önemlisi ise Rumi takvime göre 1293 yılında yapıldığı 
için tarihe 93 Harbi olarak geçen savaştır. Bu savaş sonucunda serhat şehri Kars 18 Haziran 1878 

tarihinde Berlin Konferansı ile alınan kararla savaş tazminatı olarak Çarlık Rusya’ya verilmiştir. Bu 

tarihten itibaren Kars’a yerleşmeye başlayan Ruslar bu şehri bir daha geri vermeyi düşünmediler. Bu 

nedenle yaklaşık 40 yıl Rus işgali altında kalan bu şehre Ruslar kendi etnik kökenlerinden olan 
toplumları yerleştirmeye başladılar. Bu toplumların en büyük kısmını ise kimi kaynaklara göre 15.000 

kimi kaynaklara göre 17.500 kişiden oluşan Molokonlar oluşturuyordu. Kelime anlama “süt içen” 

manasına gelen Molokon veya yörede ki Türklerin deyimiyle Malakanların oluşturmasının nedeni ise 
Çar ile aralarında çıkan bir anlaşmazlığın sonucudur. Ortodoksluğa göre haftada iki gün süt içilir ve 

diğer günler süt içilmez ve perhiz yapılırdı. Malakanlar bunu reddedip haftanın her günü süt 

içilebileceğini savunmuş ve Ortodokslar arasında kargaşa yaşanmasına sebep olmuşlardır. Ayrıca 
Ortodoksluğun tüm kurallarını reddetmiş, haç ve papaza iman etmemişlerdir. Kilise de ibadet etmeyip 

şavaşa karşı çıkmışlardır. Tüm bu sebeplerden dolayı kilisenin baskısı ile Rus Çarı ve Çar yanlıları 

tarafından bu durum fırsata çevrilmiş Malakanlar Rus işgali altında bulunan Kars’a sürgün 

edilmişlerdir. Sürgün ile gelen bu halk Karahan, Şahnalar, İncesu ve Çakmak köylerine yerleştirildiler. 
Daha sonra Osmanlı toplumuyla kaynaşan Malakanlar Osmanlı vatandaşı olmuşlardır. 1878 Berlin 

Antlaşması ile bölgeye gelen bu halk daha sonra 1921-1922 yıllarında bu topraklardan ayrılıp 

Amerika, Kanada, Yeni Zelanda ve Rusya’ya göç etmeye başlamışlardır. İkinci Malakan göçünü ise 
1961 yılında gerçekleştirmişlerdir. 
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dört İşleme Yönelik Problem Yazma Becerilerinin 

İncelenmesi 
 
 

Arş. Gör. Yasemin KUBANÇ204 

 
 

Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının matematikte dört işlem problem yazma becerilerini tespit 

etmek amacıyla Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 150 3. ve 4.sınıf öğrencisiyle 
çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemine uygun olarak görüşme formu ve doküman analizi 

tekniğiyle veriler toplanmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 3. ve 4.sınıfta okuyan öğrencilerin 

tamamı çalışmaya katılımcı olarak davet edilmiş ve 164 öğrenci içerisinden 150 öğrenci gönüllü 
olarak katılımcı olmayı kabul etmiştir. Öğretmen adaylarından elde edilen cevaplar içerik analizi 

yöntemine göre analiz edilerek veriler tablo ile sunulmuştur. Öğretmen adaylarına yazdırılan 

problemler; verilen sayılara uygun olarak toplama/çıkarma/çarpma ve bölme işlemi gerektiren 

problem yazma, matematiksel model olarak verilen bir ifadeye uygun problem yazma, 
başlangıcı/sonucu bilinmeyen problem yazma, sınıf seviyesine uygun problem yazma gibi çeşitli 

boyutlarda incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Problem yazma, sınıf öğretmeni, dört işlem 
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WHILE FEMALE SPECTATORS ARE QUESTIONED WITHIN THE CONTEXT OF 

FEMINIST FILM THEORIES, THE FEMINIST CINEMA MANIFESTO IS BEING 

WRITTEN IN THE WORLD 
 
 

Dr. Berceste Gülçin ÖZDEMİR 

  
 

Abstract  

Feminist film theories are shaped over the years within the framework of various topics. These topics 
are based on the masculine discourses of the social order. All the codes that are stereotyped in the 

patriarchal order present the fact to the spectator in cinema that the existence of women stays in the 

background. The classical narrative cinema, which serves the male-dominated gaze, provides 

narratives for the pleasure of the male spectator while allowing female characters to be presented as 
passive characters. The fact that women characters are represented as desperate, passive, and punished 

repeats the discourses of the patriarchy. Feminist film theorists, therefore, criticize the narratives about 

male-dominated pleasure. Since women spectators identify themselves with the female characters 
while watching the films that are presented to them, they see the point of view of men’s domination 

again in the classical narrative cinema. This not only ensures the continuity of the patriarchal social 

order but also covers the realities of the female spectators’ own existence. In this study, the thoughts 
of some of the feminist film theoreticians about the moments of identification of female spectators are 

discussed. In the world, the discussions about the status of women in the cinema sector, the status of 

women and the position of women in the sector gained momentum in 2018 and raised many problems. 

In this context, in this study, the moments of identification of women spectators will be questioned, 
the discussion topics of the people who work in the cinema sector will be addressed and the 

importance of the feminist activation in cinema will be pointed out in both the academic field and 

practical field in sense of feminist film theory and practice.     
 

Key Words: Feminist film theory, female spectator, feminist cinema, identification.  
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ADOLESANLARDA VEJETARYEN BESLENMENİN ARTILARI 
 

 

Feray ÇAĞIRAN YILMAZ205 
Derya ÇAĞIRAN206 

  

 
Amaç: Bu derleme; adolesanlarda vejetaryen beslenmenin yararları ile ilgili yapılan az sayıda 

çalışmayı incelemeyi amaçlamaktadır.  

Yöntem:  Pubmed, Google Scholar gibi arama motorlarına ‘adolesan’, ‘vejetaryen’ gibi anahtar 

kelimeler girilerek, son yıllarda yayınlanmış makalelere ulaşılmıştır. 
 

Bulgular: İncelenen çalışmalarda vejetaryenlerin BKİ değerleri, vejetaryen olmayanlara kıyasla daha 

düşük bulunmuştur. Vejetaryen beslenmede daha düşük yağ, daha yüksek lifli gıda tüketimi, daha az 
alkol alımı ve daha faza sebze ve meyve tüketiminin kalp hastalıklarına karşı koruyucu olabileceği 

belirlenmiştir. Yine aynı nedenlerle vejetaryenlerin hipertansiyon, kanser ve tip 2 diyabet riskinin daha 

düşük olduğu saptanmıştır.  
Sonuç: İyi planlanmış bir vejetaryen beslenmenin hastalıklara karşı koruyucu olduğu, doğayı 

koruduğu ve insan ömrünü uzatabildiği düşünülmektedir. Konuyla ilgili çalışmaların sürdürülmesi ve 

iyi bir beslenme planının yapılması önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler; Adolesan, vejetaryen, beslenme 
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Öğretmenlik ve Dijital Emek  
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gönül ŞENER207 

 
 
Günümüz bilgi toplumlarında maddi karşılığı olmayan emek, dijital dünyanın önemli başlıklarından 

biri haline gelmiştir. Dijital emek, çevrimiçi medya için bilgi ve içerik oluşturulurken ödenmemiş 

emeğin sömürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Dijital emek diğer sektörlerde olduğu gibi eğitim 
sektöründe de sıkça görünür olmuştur. Öyle ki öğretmenler günümüz teknolojileri sayesinde ders 

sunularını kendi hazırlamak yerine internetten hazırlanmış olan hazır sunuları herhangi bir ücret 

ödemeden indirip ders materyali olarak kullanabilir olmuştur. Bu araştırma ile öğretmenlerin dijital 

emek hassasiyetleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma paradigması doğrultusunda 
şekillendirilmiştir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, veriler içerik 

analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara ve bu bulgular 

doğrultusunda ortaya çıkan sonuçlara, tartışmaya ve önerilere ayrıca yer verilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Dijital Emek, Öğretmen, Dijital Çağ 
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Öğretmenlere Göre Endüstri 4.0 
 

 

Dr. Öğrt. Üyesi Seda GÜNDÜZALP208 

 

 

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi olarak son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan birçok kavramı 
çağdaş otomasyon sistemini, robotların üretimdeki yerinin artması, yapay zekanın gelişimi, devasa 

miktardaki bilgi yığınını veri analizleriyle ayıklanıp değerlendirilmesi ve daha birçok yeniliklerle 

üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir.  Bu çalışmada öğretmen algılarına göre Endüstri 4.0 
teriminin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada veri 

toplamak üzere araştırmacılar tarafından alan yazın taramasının yapılmasının ardından uzman 

görüşleri alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma 
grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Tunceli İli Pertek İlçesi’nde Milli Eğitim Bakanlığına 

ilkokullarda görev yapan 29 öğretmen oluşturmuştur. Görüşme formları araştırmacı tarafından yüz 

yüze görüşme yöntemiyle öğretmenlere sunulmuştur. Yapılan görüşmeler sonundan 29 görüşme 

formunda yer alan verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda elde edilen bulgular ve araştırma sonuçlarına yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Robotlar, Öğretmen 
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  OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Gelir Esnekliği 
 

 

Doç. Dr. Halim TATLI209 
Arş. Gör. Doğan BARAK 210 

 

 
Özet 

Bu çalışmada 35 OECD ülkesinden oluşan bir panel veri seti kullanılmaktadır ve 2002-2016 dönemi 

sağlık harcamalarının gelir esnekliğini incelenmektedir. Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi 

Durbin-Hausman eşbütünleşme testiyle incelenmiştir. Uzun dönem katsayıları Ortak İlişkili Etkiler 
Ortalama Grup (Common Correlated Effects Mean Group-CCEMG) tahmincisini kullanılarak tahmin 

edilmiştir. Durbin-Hausman eşbütünleşme testine göre değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi 

vardır. Ayrıca, CCEMG tahmincisine göre, OECD ülkelerinde sağlık harcamalarının gelir esnekliği 
0.1125'tir. Başka bir deyişle, sağlık harcamaları OECD ülkelerinde zorunlu bir maldır. 
Anahtar Kelimeler: Sağlık harcamaları, gelir esnekliği, OECD Ülkeleri 
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Boş Zaman Etkililiğinin Ve Verimliliğinin Artırılmasında Rekreasyon Ve Zaman 

Yönetiminin Önemi 
   
 

 Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TEKİN211 

Öğr. Gör. Nihat DEMİR212 

 
 

Özet 

Teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği çağımızda boş zamanların doğru, etkili ve verimli bir 
şekilde değerlendirilememesi konusu hem sanayileşmiş hem de sanayileşmekte olan toplumların ortak 

bir sorunu haline gelmiştir. Çünkü teknolojinin ilerlemesiyle birlikte eğitim ve refah seviyesi 

yükselmiş bu da beraberinde çalışma saatlerinin giderek azalmasını ve insanların boş zamanlarının 
artmasını; rekreasyonel faaliyetlere olan ilgi ve talep artışını getirmiştir. Bu çalışmaya yönelme sebebi, 

sanayileşen, şehirleşen ve hızla değişen ülkemizin hızlı nüfus artışıyla birlikte işsizlik sorunuyla karşı 

karşıya kalması; artan boş zamanlarda insanların ne yapacağı ve bu zamanı nasıl etkili ve verimli bir 

şekilde kullanacağını tam olarak bilmemesidir. Çalışma için yerli ve yabancı literatür taraması 
yapılmış ve başarılı boş zaman yönetimi konusundaki teknikler ışığında dünyadan örnekler verilerek 

bir yol haritası çizilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda yenilikçilik, yaratıcılık ve yeni iş 

fikirlerinin geliştirilmesi, kalkınmaya pozitif etki sağlaması açısından boş zamanı etkili ve verimli 
kullanmanın başta birey olmak üzere toplum, iş yaşamı ve devleti yakından ilgilendirdiği ortaya 

çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Boş Zaman, Etkililik, Verimlilik, Rekreasyon, Zaman Yönetimi 
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Öğretmenlerin Karara Katılma Durumları ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki*  
 

  

  Prof. Dr. Zülfü DEMİRTAŞ213 

Dr. Müslim ALANOĞLU214 

 
 

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin karar katılma durumları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki 

ilişkiyi tespit etmektir. Araştırma amacına uygun olarak ilişkisel-tarama modelinde tasarlanmıştır. 
Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Mersin il merkezinde bulunan 65 resmi 

lisede görev yapmakta olan 3194 öğretmen oluşturmaktadır. Bu evrenden basit seçkisiz örnekleme 

yöntemi ile 561 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırma verileri Öğretmen Karar Katılma Ölçeği, Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu yardımıyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular; 
öğretmenlerin en fazla zümre kararları boyutunda karara katıldıklarını bunu öğrenci işleri ve akademik 

kararlar boyutunun takip ettiğini en düşük düzeyde ise okul yönetimi boyutunda karara katıldıklarını 

göstermiştir. Öğretmenler duygusal tükenme boyutunda duyarsızlaşma boyutundan daha yüksek 
düzeyde tükenme yaşamaktadır, kişisel başarı düzeylerine yönelik algıları ise ortalamanın üzerindedir. 

Demografik değişkenlerin karara katılma durumları ve tükenmişlik düzeylerinde anlamlı farklılaşmaya 

neden olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonuçları; cinsiyetin hiç bir değişkende 
anlamlı farklılaşmaya neden olmadığını göstermiştir. Öğrenim durumu okul yönetimi, öğrenci işleri ve 

akademik kararlar ile kişisel başarı boyutlarında anlamlı farklılaşmaya neden olurken, lisans 

mezuniyetinin ise okul yönetimi, duygusal tükenme, kişisel başarı ve duyarsızlaşma boyutlarında 

anlamlı farklılaşmaya neden olduğu görülmüştür. 
Son olarak değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için yapılan korelasyon analizinde; zümre 

kararları boyutu ile duygusal tükenme arasında negatif; okul yönetimi boyutu ile kişisel başarı 

arasında negatif ve duyarsızlaşma arasında pozitif; öğrenci işleri ve akademik kararlar boyutu ile 
duygusal tükenme arasında negatif ve kişisel başarı arasında pozitif, düşük düzeyde anlamlı ilişkiler 

tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak bazı öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Karara Katılma, Tükenmişlik, Öğretmen 
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Yapı Unsurları Bakımından Galsan Tschinag’ın “Caskan” Adlı Öyküsünün İncelemesi 
 

 

Doç. Dr. Fatih ARSLAN* 
Arş. Gör. Dr. Nazlı MEMİŞ BAYTİMUR** 

 

 
Özet 

Moğolistan’daki Altay Tuvalarına mensup bir sanatkâr olan Galsan Tschinag’ın ilk olarak Bir Tuva 

Hikâyesi ve Başka Öyküler adıyla yayımlanan eseri, 2018 yılında Prof. Dr. Nurettin Demir tarafından 

günümüz Türkçesine aktarılır. Söz konusu eser sırasıyla “Bir Tuva Hikâyesi”, “Bizen”, “Caskan”, 
“Şanna” ve “İldeng” olmak üzere toplam beş öyküden meydana gelir. Eserde yer alan “Caskan” adlı 

öyküyü yapı unsurları bakımından ele alan bu çalışma, yazarın kurgu dünyasını ortaya koyan genel bir 

çıkarım niteliğindedir. Olay örgüsü, kişiler, zaman, mekân, bakış açısı ve anlatıcı ekseninde 
incelemesi yapılan “Caskan”, Orta Asya-Sibirya Türk halklarının kültürleri ile Tuvalar hakkında bilgi 

birikimini aktaran modern tarzda bir öykü örneğidir. 

Anahtar Kelimeler: Galsan Tschinag, Caskan, Öykü, Yapı Unsurları. 
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Askeri Etiğin Temel Dayanak Noktası: Cesaret 

 
    

Prof. Dr. İbrahim Sani MERT215 

 

 
Cesaret, farklı disiplinler tarafından incelenen bir kavramdır. Bu disiplinlerden birisi olarak felsefe ve 

onun çalışma alanlarından olan ahlak felsefesi, cesareti, Sokrathes, Aristo, Konfiçyus vb. düşünürlerin 

tartışmalarından esinlenerek askeri uygulamalrı da kısmen içerecek şekilde incelemiştir. Cesaret, her 
askerin sahip olması gereken en önemli özelliklerden birisi olarak kabul edilir. Ancak bu ortak ve 

önemli kabulün altı incelendiğinde yeterli bir bilimsel temel ve sorgulamadan nispeten yoksundur. 

Günümüzde düşük yoğunlukta olsa da dünyada birçok yerde çatışma ve savaşlar yaşanmaktadır. Diğer 

yandan, silah sistemlerindeki değişim ve gelişimler de dikkate alındığında bu sistemleri kullanan 
askerlerin elindeki güç geçmişle kıyaslandığında bir artış göstermiştir.  Bu çerçevede, etik ve bu 

çalışmada onun temel dayanağı olduğu kabul edilen cesaret daha görünür hale gelmiştir ancak 

cesaretin askeri etik içindeki yeri yeterince araştırılmıştır. Bu kapsamda, yapılan bu çalışmada askeri 
etik konusundaki çalışmaların cesaretle olan ilişkilendirilmesi ve cesaretin askeri etik konusundaki 

çalışmalarda ki önemi üzerine bir inceleme ve değerlendirme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cesaret, Etik, Askeri Etik.  
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Beytüşşebap İlçesinin Cumhuriyet Dönemindeki (1927-2017) Nüfus Gelişimi ve 

Günümüzde İlçe Nüfusunun Bazı Nitelikleri  
 
 

Doç. Dr. Murat YILMAZ216 

 
 

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Şırnak iline bağlı bir ilçe olan Beytüşşebap’ın günümüzdeki nüfusu 

16427’dir. Bu çalışmanın amacı Beytüşşebap ilçesinde nüfusun Cumhuriyet dönemindeki gelişimini 
ve günümüzde ilçe nüfusunun demografik yapısı ile eğitim durumunu incelemektir. Çalışma betimsel 

bir araştırma olup TÜİK’in verileri en önemli veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Beytüşşebap ilçesinde 

1927’de 12883 olan nüfus, 1940’a kadar artarak 16134’e çıkmıştır. İlçe nüfusu 1940’tan sonra 

azalmaya başlamış, 1945’te 12864’e; 1955’te ise 11539’a inmiştir. 1955’ten sonra ilçe nüfusu tekrar 
artmaya başlamıştır. 1960’ta 12279 olan ilçe nüfusu, 1990’da 22409’a çıkmıştır. Son 27 yılda 

Beytüşşebap ilçesinin nüfusu azalma sürecine girmiştir. Nitekim 1990’da 22409 olan ilçe nüfusu 2017 

yılında 16427’ye inmiştir. Beytüşşebap ilçesinde nüfusun son yıllarda giderek azalmasın temel nedeni 
dışarıya yönelik göçlerdir. İlçedeki kırsal nüfusun gelişim grafiği toplam nüfusun grafiğiyle paralellik 

gösterirken Beytüşşebap kasabasının nüfus gelişimi bazı dönemler diğer ikisinden farklı olmuştur.  

Beytüşşebap ilçesinin demografik yapısına bakıldığında ilçe nüfusunda çalışma çağındakilerin çok 
büyük bir paya sahip olduğu, çocuk nüfusun payının nispeten az olduğu görülmektedir. Çalışma 

çağındakilerin oranı % 68 civarında iken çocuk ve yaşlı nüfusun oranları sırasıyla % 27 ve % 5 

civarındadır. Bu durumun nedeni aslında ilçede asker sayısının oldukça fazla olmasıdır. İlçe nüfusunda 

20-24 ve 25-29 yaş gruplarında erkek sayısının kadın sayısına eşit olduğu varsayıldığında bu oranlar 
değişmekte ve 15+64 yaş grubunun oranı % 63’e inmektedir. Beytüşşebap ilçesinde toplam bağımlılık 

oranının % 47 civarındayken genç bağımlılık oranı % 40, yaşlı bağımlılık oranı ise % 7 civarındadır. 

İlçede 15-64 yaş grubunda olanların nispeten fazla olması nedeniyle toplam bağımlılık ve genç 
bağımlılık oranları düşük çıkmaktadır. 

Okuma-yazma oranının % 93 civarında olduğu ilçede, bu değer erkeklerde % 96, kadınlarda ise % 

83’tür. Okuma-yazma bilen nüfusun öğrenim durumu incelendiğinde kadınlarda okur-yazar ve ilkokul 
mezunu oranı % 53,6; erkeklerde ise % 34,6’dır. Ortaokul ve daha üst öğretim kurumlarından mezun 

olanların oranı ise kadınlarda nispeten az olup % 46,4; erkeklerde ise daha yüksek olup % 65,4’tür. 

Son 40 yılda bölgede yaşanan terör eylemleri ilçedeki eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. 

Anahtar kelimeler: Beytüşşebap, nüfus gelişimi, demografik yapı, bağımlılık oranı. 

 

  

                                                             
216 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi ABD, 

myilmazcog@yyu.edu.tr 
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ÜRETİM YAPAN İŞLETMELERDE MUHASEBE HATA VE HİLELERİNİN 

ÖNLENMESİNDE İÇ KONROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ ÜZERİNE 

BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZCAN DEMİR217 
DELAL AYDIN218 

 

 

Teknolojide yaşanan gelişmeler, ulusal ve uluslararası rekabetin hızlanması, şirketler için verimliliğin 

önemini daha da artırmaktadır. Şirketlerin verimliliğinde güvenilir, doğru ve uygun zamanlı bilginin 
yeri ve önemi yadsınamaz. Muhasebe sistemi gerek yapısı gereği gerekse ülkemizdeki vergi 

uygulamaları sonucu hataya ve hileye açık bir durumdadır. Muhasebe meslek elemanlarının bahis 

konusu kayıtlama ve raporlama aralığındaki işlemleri yaparken bir takım yanlışlıklar yapılması da 

olasıdır. Bu yanlışlıkların kasıt olmaksızın yapılması durumu hata, kasıtlı yapılması durumu ise hile 
olarak tanımlanmaktadır. Böyle bir yanlışın düzeltilmesi ve bilgi edinmesi, etkin bir iç kontrol ve iç 

denetim ile sağlanabilir. 

İç kontrol ve iç denetim birbirlerinden farklı iki kavram olmalarına rağmen birbirleriyle aralarında 
yakın ve güçlü bir ilişki bulunmaktadır. İç kontrolün bağımsız fonksiyonu iç denetimdir. Risklerin 

azaltılması için gerekli olan kontrol sistemlerinin oluşturulması ve uygulanmasını iç kontrol 

sağlamaktadır. İç denetim ise iç kontrollerle ilgili olarak yönetime bilgi sağlamakta, değerlendirmeler 
yapmakta ve çeşitli önerilerin yapılmasını kapsamaktadır. 

Bu çalışmada üretim yapan işletmelerde muhasebe hata ve hilelerinin önlenmesinde iç kontrolün ve iç 

denetiminin rolü ve önemi araştırılmıştır. Çalışma örnek kütlesini Diyarbakır Organize Sanayi 

Bölgelerinde faaliyet gösteren muhasebe iç denetim sistemine sahip 60 işletme oluşturmaktadır. 

 

 
Anahtar Sözcükler: iç denetim, iç kontrol, hata, hile, işletme 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
217Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi odemir@firat.edu.tr 
218Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, delalaydin@hotmail.com 
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                     İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGISI ( ELAZIĞ 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ) 

 

 

Yasemin ASLANTÜRK219 

 

 

Teknolojinin gelişmesi ve ekonominin büyümesi çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğinin önemini 
de beraberinde getirmektedir. İş sağlığı ve güvenliği; sağlık, ekonomik, sosyal anlamda topluma refah 

hayat standartları sağlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve devamlılığının 

sağlanabilmesi için devlet –işveren- çalışanlara ciddi görevler düşmektedir. Görevlerin yerine 
getirilememesi veya eksik olunması durumunda iş sağlığı ve güvenliğinin toplumda kültür olarak 

oluşmasından bahsedilemez. Bu araştırma işverenlerin yükümlülüklerinin iş sağlığı ve güvenliği 

açısından ne kadarının yerine getirildiği nicel araştırma tekniği anket kullanılarak incelenmeye 

çalışılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda işverenlerin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’un 
önemli etkilerinin olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. İşyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliğini 

uygulamaya çalıştıkları bunun yanı sıra eksiklerinin de olduğu ve aldıkları iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetinden memnuniyetleri de öğrenilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İşverenlerin Yükümlülükleri 
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Kültür ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Nicel Bir 

Araştırma 
 
 

Erdal ALGA220 

 
 

Bu araştırmanın amacı, çalışanların sahip oldukları toplumsal kültür özellikleri ile örgütsel sessizlik 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek ve çalışanların sahip oldukları kültürel özelliklerin örgütsel 
sessizliklerini hangi düzeyde açıkladığını ortaya koymaktır. Araştırmaya Aydın, Denizli, İstanbul, 

İzmir ve Manisa illerinde faaliyet gösteren banka şubelerinin 589 çalışanı katılmıştır. Çalışanların 

sahip oldukları kültürel özellikler, Kültürel Değerler Ölçeği ve örgütsel sessizlikleri ise Örgütsel 

Sessizlik Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Katılımcılardan anket tekniği ile toplanan veriler aritmetik 
ortalama, standart sapma, yüzdelik değer gibi betimsel istatistikler, Pearson korelasyon ve regresyon 

ile çözümlenmiştir. Analiz sonuçları, kültür ve kültürün toplulukçuluk boyutu ile örgütsel sessizlik 

arasında orta düzeyde pozitif;  kültürün erillik boyutu ile örgütsel sessizlik arasında ise düşük düzeyde 
pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Kültür, Kültürün Boyutları, Örgütsel Sessizlik. 
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ALVİN PLANTİNGA’NIN NATURALİZME KARŞI ORTAYA KOYMUŞ OLDUĞU 

EVRİMSEL ARGÜMANI’NINA BAKIŞ 
 
 

Ali İHTİYAR
221

 

Prof. Dr. Caner TASLAMAN
222

 

 
 

Özet 

Son günlerde Evrim Teorisini kabul edenlerin ve onunla alakalı görüşe sahip olanların ortak iddiası; 
bu teorinin din ve bilim arasında bir çelişki olduğudur. Bilimin çalışma prensiplerine paralel olarak, 

sebepler ile bu sebeplerin ardında meydana gelmesi zorunlu görülen sonuçların gerekli olduğu bir alan 

olarak ele alınmış ve doğaüstü bir durumun içerisine dâhil edilmediği görülmektedir. Evrim teorisi bu 
vesileyle bilimsel bir ilerleme olarak gerçek bilimin inceleme ve araştırma alanı olarak görülmüştür. 

Evrim teorisinin açıklanmasında bir temel olarak ele alınan Natüralizm; maddi dünyadaki bütün 

oluşumların ve kendiliğinden var olan doğa yasalarının bir sonucu olduğunu söyleyerek, din ile bilim 

arasında derin bir çatışma olduğunu savunmuştur. Ancak buradaki iddiaya karşın Alvin Plantinga 
önemli iddialar ile Natüralizmin bu iddiası karşısında din ile bilim arasında yüzeysel bir çelişkinin 

yanında derin bir uyumun olduğunu savunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Alvin Plantinga, Evrim Teorisi, Evrimsel Argüman, Natüralizm, Din ile Bilim 

  

                                                             
221 Mehmet Sait Reçber, ve diğ., Din Felsefesi, Ed. Recep Kılıç (Ankara: Grafiker Yayınları, 2014), 166 
222 Felsefe Profesörü’nün Bilim ve din vb alanlardaki çalışmaları ve iletişim için lütfen bkz:http://www.canertaslaman.com/ 
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

MUHASEBE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVEN VE MOTİVASYON 

DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
 

 

Sezin AÇIK TAŞAR223        
Meltem GÜL224     

 

 
ÖZET  

 

 Motivasyon, kişilerin herhangi bir dış etkenden yola çıkarak bir işi başarma düzeyleri olarak 

tanımlanabilir. Motivasyon aynı zamanda öğrencilerin akademik başarılarında en kritik faktörlerden 
biridir. Motivasyon düzeyi yüksek bir öğrenci öğrenmeye hazır hale gelmiş ve öğrenme için zaman 

ayırmaya hevesli demektir. Öte yandan motivasyon yüksekliği kişilerin özgüvenlerinin yüksek 

olmasına da sebebiyet vermektedir. 
Çalışmamızda Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu muhasebe bölümü 

öğrencilerinin özgüven ve motivasyon düzeyleri çeşitli istatiksel analizlerle araştırılmıştır. Elde 

ettiğimiz sonuçlara göre, öğrencilerin cinsiyetleri ile motivasyon düzeyleri arasında anlamlı bir 
farklılık tespit edilmiştir. Kız öğrencilerin motivasyon düzeyi erkek öğrencilere kıyasla daha 

yüksektir. Üniversite mezunu olma isteği öğrencilerin motivasyon düzeylerini arttıran en önemli unsur 

olarak çalışmamızın dikkat çeken sonuçları arasındadır. Öğrencilerin dersler konusundaki özgüven 

düzeyleri önemli ölçüde yüksek olup, cinsiyetleri ile özgüven düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 
tespit edilememiştir.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Bölümü Öğrencileri, Motivasyon, Özgüven 

 

 

 

 

 

  

                                                             
223 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi stasar@firat.edu.tr 
224 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi m.gul@firat.edu.tr 
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Yeni Devir Alınan Firma İçin Ödenen Hava Parasının Vergi ve Muhasebe Boyutları İle 

Değerlendirilmesi 

 

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DAĞ225 

 
 

Uluslararası alanda yaşanan hızlı rekabet, küreselleşme, pazar paylarını artırma ve yeni pazarlara 

girme isteği, yeni üretim teknolojilerine sahip olma ya da yararlanma ve hisse senetlerinin değerini 
artırma isteği gibi sebeplerle işletmeler büyüme gereksinimi hissetmekte ve bu nedenle diğer 

işletmeleri devir ya da satın almaktadırlar. 

Şerefiye (Peştemallık), işletmelerin devralınması sırasında, işletme için ödenen bedelle piyasa rayiç 

tutarındaki net varlıklarının değeri arasındaki pozitif farktır. Bu değer, ancak işletmenin devri halinde 
alıcı ile satıcı arasında belirlenmektedir.  

Bu çalışmada yeni devir alınan firma için ödenen hava parasını ifade eden şerefiye kavramı öncelikle 

kavramsal boyutları ile ele alınarak vergisel boyutu ile değerlendirilecektir. Daha sonraki kısımda 
şerefiye kavramı muhasebe uygulamaları üzerinden örneklerle açıklanacaktır. Çalışma şerefiye 

uygulaması ile ilgili sonuç ve öneriler ile sona ermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Şerefiye, Vergi, Muhasebe 
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Ergenlerde İyilik Hali, Öz Yeterlik ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 
                                                           

 

 Hatice KUMCAĞIZ226 

Yahya BOZKURT 227 

 
 

Araştırma ergenlerin iyilik hali, öz yeterlik ve depresyon düzeylerini, etkileyen faktörleri ve 

birbirleriyle olan ilişkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 
2017-2018 bahar yarıyılında Adıyaman ili Kâhta ilçe merkezinde bulunan liselerin 9, 10, 11 ve 12. 

sınıflarda öğrenim gören toplam 512 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

Çocuklar İçin Öz yeterlik Ölçeği, İyilik Hali Yıldızı Ölçeği ve Çocuklar İçin Depresyon Düzeyi Ölçeği 
kullanılmıştır. Analiz sonucunda depresyon ile iyilik hali ve öz yeterlik puanları arasında negatif yönlü 

orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. İyilik hali ile öz yeterlik arasında ise 

pozitif yönde yüksek düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ergenlerin cinsiyete 

göre depresyon puanları istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterirken, iyilik hali ve öz yeterlik 
puanlarında anlamlı farklılık saptanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ergen, İyilik Hali, Depresyon, Öz Yeterlik  

 

 

  

                                                             
226 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, haticek@omu.edu.tr 
227 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, yahyaadali@gmail.com 
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                      DİJİTAL PAZARLAMA VE İNTERNET REKLAMCILIĞI 

                                            

 
Doç. Dr. Leyla LEBLEBİCİ KOÇER228 

Mahire GÜL229 

 
 

Artan rekabet işletmelerin hayatta kalabilmek için çeşitli alternatifler ve yenilikler üretmelerini 

zorunlu hale getirmiştir. Bu yenilikleri üretirken de teknolojiyi aktif bir şekilde kullanmak günümüzde 
kaçınılmaz bir hal almıştır. Geleneksel pazarlama anlayışı gelişen teknolojiyle birlikte farklı bir boyut 

kazanmıştır. Yeni nesil iletişim araçları sağladıkları kullanım kolaylıklarıyla hayatımızın her alanında 

yer almaktadır. İnsanlar ihtiyaçları olan ürün ve hizmeti internet reklamlarına bakarak veya diğer 

dijital pazarlama araçlarını kullanarak bulundukları yerden kolaylıkla tedarik edebilmektedirler. 
İşletmelerde daha geniş kitlelere hitap edebilmek ve tüketicilerin karar vermelerini sağlayabilmek için 

dijital pazarlama kanallarını kullanmaktadırlar. Özellikle internet reklamları artık işletmeler için hedef 

kitlelerine ulaşabilmelerini sağlayan önemli medya araçlarından biri haline gelmiştir. Bu bağlamda; 
çalışmada,  gelişen teknoloji sayesinde küresel pazar haline gelen dünyada dijital pazarlamanın ve 

internet reklamlarının pazarlama açısından önemini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Ayrıca, yoğun 

rekabet ortamında işletmelere konuyla ilgili tavsiyeler verilmesi ve tüketicinin işletmelerin dijitalleşme 
çabaları hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak da çalışmanın diğer amaçları arasında 

sayılabilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Dijital Pazarlama, Reklam, İnternet Reklamcılığı 
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Sosyal Hizmet Müdahalesinde Bir İnovasyon Örneği Olarak Doğanın Terapi Sürecinde 

Kullanılması 
   
 

 Öğr. Gör. Onur KESKİN230 

 
 

Sosyal hizmette “çevresi içinde birey” kavramı sıklıkla kullanılmaktadır. Burada bahsedilen çevre, 

daha çok ekolojik yaklaşımda kullanılan bireyin çevresindeki aile, akrabalar, okul ve işyeri gibi sosyal 
çevreye vurgu yapmaktadır. Bununla beraber sosyal çevre içerisinde yer alan doğal ortam (habitat), 

toplumdaki nüfus yoğunluğu, fiziksel çevre ve hava kirliliği gibi konuları da kapsamaktadır. Bunlar 

bireylerin içinde bulunduğu durumu ve davranışlarına etki eden karmaşık ilişkileri açıklamada önen 

arz etmektedir. Ancak günümüzde artan doğa tahribatı ve çevre ile ilgili olumsuz gelişmeler, topraktan 
kopma ve kentleşme insanların temiz bir çevreye olan ihtiyacını daha da artırmaktadır. Bu bağlamda 

dünyada sosyal hizmetin klinik uygulamalarında yenilikler gerçekleştirilerek doğanın kendisi de terapi 

sürecine dahil edilmeye başlanmıştır. Bu bize çoğunlukla kurumlarda ve kapalı mekanlarda verilen 
sosyal hizmet anlayışının değişebileceği ile ilgili yeni göstergeler vermekte ve yenilikçi bir yaklaşımla 

uygun sosyal sorunlara farklı sosyal hizmet müdahaleleri geliştirmek için fırsatlar sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet müdahalesi, Doğa, İnovasyon 
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Eğitim 2023 Vizyonun Öğretmenler Tarafından Algılanışı 

 
 

Dr. Öğrt. Üyesi Seda GÜNDÜZALP231 

 

 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecinde bir yol haritası 

niteliğinde olan 2017-2023 yıllarındaki eylemleri kapsayan "Öğretmen Strateji Belgesi" aracılığı 

öğretmenlere yönelik 2023 vizyonu ortaya konmuştur. Bu çalışmada Eğitim 2023 vizyonunun 
öğretmenler tarafından nasıl algılandığının ortaya koyulması amaçlanmıştır. Nitel araştırma 

yönteminin kullanıldığı çalışmada veri toplamak üzere araştırmacılar tarafından alan yazın taramasının 

yapılmasının ardından uzman görüşleri alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Tunceli İli Pertek 
İlçesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda görev yapan 32 öğretmen oluşturmuştur. 

Görüşme formları araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle öğretmenlere sunulmuştur. 

Yapılan görüşmeler sonundan 32 görüşme formunda yer alan verilerin analizinde içerik analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular ve araştırma sonuçlarına yer 

verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim 2023, MEB, Öğretmen 
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RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ DISTANCE LEARNING 

ANXIETY AND COMPUTER ANXIETY 
 
 

Yunus DOĞAN 

 

 
Abstract 

Anxiety has been known to negatively interact with learning outcomes, and accordingly whatever the 

learning environment may be, it is clearly said in many research studies to lessen any academic 
performance. Distance education environments, especially online learning settings, are among those 

where academic anxiety could be experienced more due to complex nature of language mastery. In 

spite of ever-increasing incorporation of computer and internet technologies, some students may still 
feel anxious when it comes to learn via computers. Given the fact that many university courses today 

are given online particularly with students’ access via computers in the first place, the academic 

anxiety experienced by some learners may get more evident. To identify this, the present study tried to 

investigate whether there is any relationship between students’ distance learning anxiety and their 
computer anxiety. The study was carried out with 476 students studying in different departments of 

Sports faculty at Fırat University. It was found that there is a positive correlation between these two 

kinds of anxieties.  
Key Words: Anxiety, distance education, computers, online learning 
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7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İçerisinde Bulunan Okuma Parçalarında Yer Alan 

Değerler  
 

 

Doç. Dr. Çiğdem KAN 

Nazan DEMİRHAN 

 
Özet 

Sosyal Bilgiler ders kitabına seçilen okuma parçalarının öğrencilere değerleri kazandıracak 

şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir. Araştırmanın amacı Ortaokul 7. sınıf Sosyal 
Bilgiler ders kitabında yer alan okuma parçalarının içerdikleri değerleri belirlemektir. 

Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını, Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İlköğretim okullarına dağıtılan 7. Sınıf 
Sosyal Bilgiler ders kitabı oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise 7. sınıf Sosyal 

Bilgiler ders kitabı içerisinde yer alan 7 ünite içerisindeki 17 okuma parçası oluşturmaktadır. 

Okuma parçaları incelenerek yapılan analizler sonucunda, okuma parçalarında yer alan 

değerler tespit edilmiştir. Okuma parçalarında en az kullanılan değerler; aile birliğine önem 
verme, dürüstlük, özgürlük, saygı, estetik, vatanseverlik, en fazla kullanılan değerler; 

bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, bağımsızlık, sevgi, sorumluluk, yardımseverlik 

değerleridir. 
Anahtar Kelimeler : Sosyal Bilgiler Ders kitabı, Değerler, Değerler Eğitimi, Okuma Parçaları 
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İmar ve Hâlihazır Planların Kentsel Araştırmalarda Kullanımı 
 

 

Arş. Gör. Dr. Fethi Ahmet CANPOLAT
232

 
 

 

Özet 
İmar uygulamaları yerleşmelerde başta konut alanları olmak üzere diğer fonksiyonel arazi kullanım 

biçimlerinin mevcut durumu ile birlikte yapılacak veya değiştirilecek alanları belirleyen planlama 

çalışmalarıdır. Bu planların nasıl uygulanacağı ve hangi hususlara dikkat edileceği yönetmelikler  

dışında, plan açıklama raporlarında yer almaktadır. Hali hazır planları ise yerleşmenin mevcut arazi 
kullanım biçimlerinin yer aldığı haritalardır. Bunlar belediyelerin yerleşmeyle ilgili ürettiği en önemli 

haritalar olması nedeniyle doğru bir şekilde anlaşılması ve analiz edilmesi gereklidir. Bu planlar 

aracılığıyla başta arazi kullanım haritası olmak üzere, ulaşım, kentsel gelişim, kentsel dönüşüm, 
kentsel morfoloji ve kentsel doku, konut yeri seçimi, kat yüksekliği gibi çok sayıda harita doğrudan 

çizilmekte ya da altlık olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yerleşmenin doğal ortam şartlarının ve 

demografik yapısının analizinde dolaylı bir veri seti olarak faydalanılmaktadır. Çalışmada imar ve hali 
hazır planların dönüştürülmesi süreci ile birlikte elde edilen verilerin nasıl işleneceği ve analiz 

edileceğine yönelik olarak, seçilmiş planlar kullanılarak oluşturulan örnekler üzerinden 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İmar Planı, Hali Hazır Planı, Kent, Coğrafya, Harita 
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Üniversite Öğrencilerinde Öznel İyi Oluş Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Hayatın 

Anlam ve Amacı 

                                                                     
                                                                                   Hatice KUMCAĞIZ233 

Soner ÖZTÜRK234 

 
 

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin hayatın anlam ve amaç düzeylerinin, öznel iyi oluş 

düzeylerinin yordayıcısı olup olmadığını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 
eğitim-öğretim dönemi bahar yarıyılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde okuyan 

375 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak Hayatın Anlam ve Amacı Ölçeği, Öznel İyi 

Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Analizler sonucunda hayatın anlam ve amacını öznel iyi oluş düzeyinin 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönlü yordadığı saptanmıştır. Ayrıca hem hayatın anlam ve 
amacının hem de öznel iyi oluşun cinsiyete, sınıf düzeyine, anne öğrenim durumuna ve baba öğrenim 

durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Bulgular, ilgili literatüre dayanılarak 

değerlendirilip tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Anlam arayışı, hayatın anlamı, hayatın amacı, öznel iyi oluş. 
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Finansal Okuryazarlık Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma: Munzur Üniversitesi Örneği 
 

 

Arş. Gör. Remzi HARK235 
Dr. Öğr. Üyesi Özcan DEMİR2 

Arş. Gör. Betül DAĞOĞLU HARK3 

 
 

 

Finansal okuryazarlık, bireylerin finansal konularla ilgili kararlar verirken ilgili finansal kavramların 

farkında olarak, karar vermek için gerekli bilgileri elde etme, anlama ve değerlendirmesidir. Farklı 
örneklemler için finansal okuryazarlık düzeyinin ölçüldüğü çalışmalarda, finansal okuryazarlık düzeyi 

üzerinde çeşitli demografik özelliklerin etkili olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, finansal 

okuryazarlık belirleyicileri olarak incelenen yaş, cinsiyet, gelir, medeni hal ve eğitim seviyesi gibi 
demografik değişkenlerin üniversite personellerinin finansal okuryazarlık düzeyleri üzerindeki 

etkilerini ortaya koymaktır. İncelenen değişkenlerden cinsiyet, medeni hal ve eğitim seviyesiyle 

Munzur Üniversitesi çalışanlarının finansal okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Finansal Davranış, Munzur Üniversitesi Çalışanları 
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What Motivates English Language Teachers the Most? 
 

 

Seçil TÜMEN AKYILDIZ, Ph.D.236  

Lizge ÇETİN AKTAŞ237 

Kwestan Hussein AHMED238 

Nuray TÜRKAY239 

 
 

Abstract  

 
The issue of teacher motivation research is not as old as student motivation in English as foreign 

language (EFL) teaching field. Recently, many scholars have investigated the teacher motivation to 

understand the effects of it on language teaching and learning better. However EFL teachers’ 

motivation issue still needs to be addressed in detail. It is necessary to demonstrate whether and to 
what extent language teachers’ motivation associates to desirable outcomes, such as teachers’ 

instructional practices, student motivation, and student achievement. In order to determine the 

significance of these associations, the current research explored the perceptions of teachers to facilitate 
the positive outcomes for students and take the field forward. Accordingly this study was guided by 

three research questions. They are: 

1-What is the significance of motivation in EFL? 
1-What are the factors affecting teachers’ motivation? 

2-What are ways that teachers use to motivate themselves? 

The study employed a qualitative approach with a sample of 20 English language teachers working in 

private schools in Elazığ, chosen randomly.  The qualitative data were collected through semi-
structured interview forms.  The researchers developed the forms reviewing the literature and 

consulting the views of the specialists. The written data were analyzed by qualitative content analysis. 

The results have indicated that high levels of teacher motivation have a significant effect on both 
student achievement and the language learning process. Although there are some factors to affect the 

motivation level of teachers negatively such as problems in institution, parents’ negative attitude and 

lack of some facilities; there are also some factors that motivate teachers such as motivated students, 

their success, parents’ collaboration and technologically equipped classrooms. According to the 
findings, all the aforementioned factors don’t have equal effects on teacher’s motivation. Furthermore, 

students and institutions have a major role on teacher’s motivation. It’s also found that teachers may 

motivate themselves by good communication among teachers, being appreciated, students’ attitude to 
learn and some other extrinsic and intrinsic factors. 

Keywords: Motivation; EFL; Teacher Motivation 
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Endüstri 4.0 Sanayi İçin Ne İfade Ediyor, Türk Sanayisi Endüstri 4.0’a Nasıl 

Hazırlanıyor; Engeller Ve Fırsatlar Neler? 

                                                                                                                
 

 

Prof.Dr.NusretGÖKSU240 
Enes SABANCI241

 

 

 
ÖZET 

Endüstri 4.0, Batı ülkelerinin sahip oldukları yüksek teknolojiyi rekabet avantajında üstünlük 

sağlayacak üç ana unsur üzerinde temelleniyor. Bunlardan birincisi bir ürünü pazara çok hızlı 

çıkarabilmek. Hızlı inovasyon döngüleri bunu mümkün kılıyor. İkincisi olarak kitlesel üretime karşı 
bir koz olabilecek şekilde kişiye özel üretim yer alıyor. Günümüz tüketim kültürü, bireyselliği ön 

plana çıkaran, kişiye özgü hazırlanmış ürünlere önem veriliyor. Aynı üretim bandından, 

kişiselleştirilmiş ürünleri aynı hızda çıkarmayı sağlayacak, dijitalleştirilmiş ve kompleks iş süreçleri 
Endüstri 4.0’ın en önemli yeniliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak bu dijital dönüşüm 

üretim tesislerine çok önemli bir verimlilik getiriyor. Endüstri 4.0 ile fabrikalar tümüyle 

dijitalleştiğinde hem maliyetler düşecek hem de insana bağlı hatalar ortadan kaldırılarak çok daha 
etkin üretim süreçleri elde edilmeye başlanacaktır. Türkiye’nin bundan önceki sanayi devrimlerini 

zamanında yakaladığını söylemek ne yazık ki mümkün değil. Buna karşın, Endüstri 4.0 için oldukça 

avantajlı bir konumdayız. Türkiye’deki fabrikaların çoğunluğu, süreçlerindeki otomasyon kullanımına 

bağlı olarak Endüstri 2.0 ile 3.0 arasında bir yerde bulunuyor. Otomotiv, ilaç, savunma, havacılık ve 
gıda gibi sektörlerde ise Endüstri 4.0’a çoktan geçildiğini söyleyebiliriz. Devletin bu konuda liderlik 

etmesi, hem özel sektör hem kamu için büyük bir fırsat olarak görünüyor. Endüstri 4.0 yaklaşımı ile 

Türkiye’nin rekabet gücü avantajlarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve artırmak, ancak bunun 
ötesinde katma değeri yüksek ve dünya üretim değer zincirinden çok daha fazla pay alan bir Türk 

sanayisi yaratmak hedeflenmeli. Endüstri 4.0’ın en güzel özelliklerinden biri de hem ülkeye hem de 

üretim sektörüne olan katkılarının somut olarak ifade edilebilmesi. Yine Almanya örneğinden gidecek 
olursak, Endüstri 4.0’a yaptıkları yatırımlarla 35 milyar Euro iş hacmine denk geliyor yüzde 4 

oranında bir büyüme öngörüyor. Bu sistemi Türkiye’de oturtabilirsek büyümeyi yüzde 4 ile yüzde 7 

arası bir oranda yakalamamız mümkün görülüyor. 

 
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Türk Sanayisi Endüstri 4.0, Engeller Ve Fırsatlar. 
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Öğretmen Veli İletişiminde Whatsapp Grupları 

 
 

Dr. Öğrt. Üyesi Seda GÜNDÜZALP242 

 

 
Akıllı telefonların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği günümüzde, iletişim aracı olarak 

kullanılan telefon görüşmelerinin yanı sıra bireylerin online olarak mesajlaşma yolunu kullandıkları 

uygulamaların başında whatsapp gelmektedir. Bu çalışmada öğretmen veli iletişiminde çokça 
kullanılan whatsapp gruplarının veliler tarafından nasıl yorumlandığının ortaya koyulması 

amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada veri toplamak üzere odak grup 

görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-

öğretim yılında ilkokullarda öğrenim gören çocuğu bulunan 8 veli oluşturmuştur. Yapılan odak grup 
görüşmesinin ardından elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular ve araştırma sonuçlarına yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Robotlar, Öğretmen 
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Authority Question between the International Criminal Court and National 

Jurisdictions 
 
 

Şehmus Kurtuluş 

 

 
Article 1 of the Rome Statute, founding treaty of the International Criminal Court (ICC), provides that 

the ICC shall be ‘complementary’ to the national criminal jurisdictions. Accordingly, as long as the 

national authorities are able and willing genuinely to carry out the investigation or prosecution in 
question, Rome Statute expressly defers to national authorities. When a state party refers a crime 

within the jurisdiction of the ICC to the Prosecutor the ICC, there is no struggle between the court and 

national jurisdictions for the authority to investigate and prosecute the crimes, as self-referral means 
waiver of the state to exercise complementarity. However, when a case is referred to the ICC by the 

U.N. Security Council or when an investigation is initiated by the Prosecutor proprio motu, it is highly 

likely that there will be a struggle for the authority for jurisdiction. After analyzing the Rome Statute’s 

provisions that govern the ‘issues of admissibility’ and ‘principle of complementarity’, this paper will 
attempt to provide recommendations regarding the struggle for prosecutions between national 

jurisdictions and the ICC. 

Key Words: ICC, Complementarity, International Criminal Court, International Criminal Law 
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TRACECA-Lapis Lazuli Projeleri: Yeni bir Dünya Düzeni Mümkün mü?  
 

 

İlhan Oğuz AKDEMİR 
Ömer Faruk İNCİLİ 

Aşır Yüksel KAYA 

 

 

Ümit Burnu’nun keşfedilmesi transatlantik, transpasifik, göç ve kolonyalizim hareketlerinin temel 
ekseni olarak belirlense de, Dünyayı dönüştüren yeni bir dünya düzeni oluşturmuştur. Karalar üzerinde 

kervanlar ile yapılan karayolu ticareti; ipek ve baharat yolu yerini, okyanus ötesi yolculuklara ve 

pazarlara bırakmıştır. Günümüzde Dünya için uluslararası siyasette ve uluslararası ticarette yeni 

bir çağ oluşturacak,  “Demir İpek Yolu, TRACECA projesi” yeni bir dünya düzeni ve yeni bir 

dünya haritası oluşturmaya adaydır. Okyanus ötesi ticaret, yerini yeniden karaya, fakat bu kez Demir 

ipek yolu ağına bırakması ile Dünyada güç dengeleri değişebilecektir. İlişkili Devletler demir ipek 

yolunu, kendi uluslarının çıkarları doğrultusunda çoktan planlamışlar ve haritalarına işaretlemeye 
başlamışlar bile.  

TRACECA’nın bir türevi olan Lapis Lazuli projesi de Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, 

Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlantı kurulacak önemli bir güzergâhı meydana 
getirmektedir. Proje özellikle Afganistan için dışa açılan önemli bir kapı olacaktır. Projede 

Türkmenistan ve Azerbaycan, Hazar Gölü üzerinden yapılacak feribot ulaşımını kontrol merkezi; 

Gürcistan, hem karasal güzergâhın hem de limanları vasıtasıyla Karadeniz’e açılan önemli bir kapı; 

Türkiye ise Asya ile Avrupa’yı bağlayacak asıl köprüyü meydana getirecektir. Çalışmada ortak 
ülkelerin coğrafi özellikleri ve ulaşılabilirlik potansiyelleri göz önünde bulundurularak projenin 

işlevselliği coğrafi konum ve siyasi coğrafya perspektifinde analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Siyasi Coğrafya, Ulaşım Coğrafyası, Ulaşılabilirlik, TRACECA, Lapis Lazuli 
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İMALAT VE HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ’LERİN İNOVASYON 

PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BURSA’DAKİ KOBİ’LERE 

YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

    
 

Dr. Mutlu TOKMAK243 

 

 
ÖZET 

İnovasyon, işletmelerin kazançlarını arttırmak amacıyla yapılan yenilikleri ifade etmektedir. Bu 

çalışmada, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) sektörel bazda inovasyon performansları 
karşılaştırılmaktadır. Araştırma kapsamına imalat ve hizmet işletmeleri dâhil edilmiştir. Çalışmanın 

amacına uygun olarak verilerin toplanabilmesi için anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket 

uygulaması Bursa ilinde yer alan 108 KOBİ ile gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma sonucunda, yeni fikir üretme durumu, yönetsel uygulamalarda değişiklikleri gerçekleştirme 
düzeyi, yeni ürün ve hizmetlerin mevcut ürünlere oranı, rakiplere göre sahip olunan patentli ürün / 

hizmet sayısı ve Ar-Ge harcamaları gibi konularda hizmet işletmelerinin imalat işletmelerine göre 

inovasyon performanslarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. KOBİ’lerin inovasyon 
performansları genel olarak orta değerin üzerinde yer almıştır.   

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, İnovasyon Performansı, İmalat Sektörü, Hizmet Sektörü 
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Moleküler Tiplendirme Yöntemlerinin Avantaj ve Dezavantajları: Bir Literatür 

Taraması 
                                                                                                             
 

Prof.Dr. Gökben ÖZBEY1244 

 

  
 

En yaygın olarak kullanılan DNA`yı baz alan moleküler tiplendirme yöntemleri çoğaltılmış 

fragment uzunluk polimorfizmi (AFLP), darbeli alan jel elektroforezi (PFGE), rastgele çoğaltılmış 
polimorfik DNA (RAPD), restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi (RFLP), tekrarlanan 

palindromlara dayalı polimeraz zincir reaksiyonu (REP-PZR), çoklu lokus dizilim analizi (MLST), 

çoklu lokus gösterge analizi (MLVA)’ dir. Bu yöntemler arasında, PFGE kısa süreli epidemiyolojik 
çalışmalar için “altın standart” olarak kabul edilen bir yöntemdir. Diğer tiplendirme yöntemleriyle 

karşılaştırıldığında, RAPD yönteminin RFLP' den ayrım gücü yüksek ve REP-PZR' dan ayrım gücü 

düşüktür. 

             Bu derleme moleküler tiplendirme yöntemlerindeki trendi araştırmak için bu yöntemlerle ilgili 
farklı çalışmaları incelemeyi amaçlamakla birlikte, aynı zamanda bu farklı tiplendirme yöntemlerinin 

avantaj ve dezavantajları da incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: moleküler tiplendirme yöntemleri, AFLP, MLST, PFGE, RAPD, REP-PZR, 
RFLP. 
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Türkiye’de Halkın Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Bakış Açısı: Yalova İli Örneği 
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Bahar MENTEŞE246 
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Özet 
Türkiye kendi tarihsel süreci içerisinde komşu ülkelerde yaşanan siyasi krizler ya da savaşlar nedeni 

ile birçok kez bu ülkelerden göç eden ya da göç etmek zorunda kalan sığınmacılara ev sahipliği 

yapmıştır. Ancak Türkiye en büyük göçü 2011 yılı Nisan ayında Suriye’de başlayan iç savaş nedeniyle 
Suriye’den almıştır. Türkiye’ye kitlesel halde göç eden Suriyeli sığınmacıların sayısı; Türkiye’nin 

izlediği Açık Kapı Politikası ile bugün yaklaşık olarak dört milyona ulaşmıştır. İlk zamanlar sınır 

illerinde ve kamplarda kalan Suriyeli sığınmacılar; bugün Türkiye geneline dağılmış hatta Kilis ilinde 
yerel nüfusa yakın bir sayıya ulaşmışlardır. Suriyeli sığınmacı sayısının bu denli artması ile yaşanan 

bazı olumsuz gelişmeler ilk dönemlerde onları misafir olarak görüp olumlu yaklaşan yerel halkın, 

olumsuz hislere kapılmasına neden olmuştur. Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları yerlerde kendi 

kültürlerini devam ettirmeleri, dilenmeleri, kayıt dışı çalışmaları, bazı Suriyelilerin suça karışmaları 
yerel halkın olumsuz hislere kapılmalarının nedenleri arasındadır. Ülkesini bırakarak hiç tanımadığı 

bir ülkede yaşamak zorunda kalan tüm sığınmacılar gibi Suriyeliler de bu ülkede sıkıntılar 

yaşamaktadır. Yerel halkla sosyal uyumun sağlanabilmesi ve bu sıkıntıların çözülmesinde yol gösterici 
olması açısından yerel halkın onlarla ilgili algılarının önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu çalışmada Türk 

halkının Suriyeli sığınmacılara yönelik algısı, Yalova özelinde ele alınmış olup bu doğrultuda Yalova 

halkı ile anket çalışması yapılarak halkın Suriyeli sığınmacılara yönelik bakış açısı tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Yapılan anket sonucu elde edilen veriler değerlendirilerek, tespit edilen sorunlara dair 

çözüm önerileri sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Suriyeli sığınmacı, toplumun bakışı, Yalova, Türkiye 
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246 Yalova Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, kayram_bahar@hotmail.com 
247 Yalova Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, gulhan_548@hotmail.com 
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“En Büyük Savaş”ın En Büyük Sonuçlarının Toplumcu Gerçekçi Türk Romanındaki 

Yansımaları: “Vurgun, Sömürü, Yoksulluk” Bağlamında İkinci Dünya Savaşı 
 
 

Fatih ARSLAN
248

  

İlker İŞLER
249

  

 
            

Dünya tarihinin en büyük ve en kanlı savaşı olarak kabul edilen “İkinci Dünya Savaşı”, savaşa 
bizzat katılan devletlerin yanı sıra, savaşa katılmayan devletleri de önemli ölçüde etkilemiştir. İkinci 

Dünya Savaşı’nın başladığı yılda, henüz 16 yıllık bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, İkinci Dünya 

Savaşı’na katılmasa da bu savaşın getirdiği olumsuzlukları, uzun süre yaşar. Bu olumsuzlukların 3 

anahtar sözcüğü; vurgun, sömürü ve yoksulluktur. Bu çalışma; bu büyük savaş yıllarında Türk 
toplumunda beliren ve birer toplum gerçeği olan vurgunun, sömürünün, yoksulluğun 1930-1960 arası 

Toplumcu Gerçekçi Türk Romanında nasıl işlendiğine ve değerlendirildiğine dair çözümlemeler 

yapmayı amaçlamaktadır.  
Anahtar Sözcükler: Toplumcu Gerçekçi Edebiyat, İkinci Dünya Savaşı, Vurgun, Sömürü, Yoksulluk  
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AB BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI 

İLE TÜRKİYE’DEKİ KALKINMA AJANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
 
 

Arş. Gör. Emre BULUT 

 

 

Farklı sosyal, kültürel ve ekonomik özeliklere sahip bölgeleri içerisinde bulunduran ülkeler 

açısından bölgeler arası farklılıkları en aza indirgemek önemli bir stratejik hedef olagelmiştir.  

Avrupa kıtasındaki çeşitli özelliklere sahip ülkelerin biraraya gelmesi ile kurulan Avrupa 

Birliği, gerek yerel ölçekte gerek de birlik içerisindeki bölgesel farklılıklarını en aza indirmek 

amacıyla bölgelsel politikalarını şekillendirme çerçevesinde 1974’te Avrupa Bölgesel 

Kalkınma Fonlarını oluşturmuştur. Bu fonları kullanarak birlik içerisinde sosyal, kültürel ve 

ekonomik homojenizasyonu gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. 1974’ten itibaren Avrupa 

Birliği’ne üye olan ülkeler tarafından uygulanan bu bölgesel kalkınma program 1990’lardan 

itibaren üye olmaya aday ülkeler için üyelik öncesi uyum sürecinde ilerleme kaydedilmesi 

gereken başlıklardan biri olmuştur.  

Türkiye, hem iç dinamiklerin etkisiyle hem de Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin şartlarından 

biri haline gelen bölgesel kalkınma politikalarını uygulaması gerekliliğiyle ilk kez 2006 

yılında bölgesel kalkınma amaçlı kurumları faaliyete geçirmiştir. Çalışmamızda Türkiye’de 

Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında kurulan kalkınma ajansları ile Avrupa Birliği 

içerisinde faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının karşılaştırılması yapılmıştır.  
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Üniversite Öğrencilerinin Kent Ekonomisine Katkısı: Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği 
    

 

Dr.Öğr.Üyesi Kübra ÖNDER250 

 
 

Üniversiteler kuruldukları kente sadece nüfus olarak değil başta il ekonomisi olmak üzere sosyo 

kültürel vb. birçok konuda pozitif katkı sağlamaktadırlar. Üniversite öğrencileri kent ekonomisine 
gözle görünür bir canlılık kazandırmakta ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmakta veya 

ortadan kaldırmaktadırlar. Dolayısıyla, üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu harcama miktarı kent 

ekonomisi için küçümsenemeyecek bir öneme sahiptir. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Merkez yerleşkesinde, 2018-2019 akademik yılı güz döneminde, toplam 18.633 öğrenci eğitim 
görmekte olup, öğrenci sayısı Burdur merkez nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Bu 

öğrencilerin yaklaşık altıda biri (3.269 kişi) ise İİBF fakültesi öğrencisidir. Bu çalışmada, Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF fakültesinde eğitim alan öğrencilerin gıda, konaklama, giyim ve 
sosyal ve kültürel harcamaları ile kent ekonomisine katkıları analiz edilmiştir. Araştırmada nicel 

araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; öğrencilerin başta 

konut, gıda, giyim ve ulaştırma harcamaları ile kent ekonomisine sağladıkları katkı arasında pozitif 
yönlü ve güçlü bir ilişki tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tüketim Harcamaları, Üniversite Öğrencileri, Burdur.  
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EĞİTİM VE CİNSİYETÇİLİK: OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ 

SERBEST ZAMAN OYUNLARINA BAKIŞ 

 

       

 Dr. Öğr.Üyesi Birsen SERHATLIOĞLU 
            Ar. Gör. Sinem İPEK 

 

 
Toplumsal cinsiyet kalıplarının okul öncesi dönem itibariyle geliştiği ve çocuğun hayatını etkilediği 

bilinmektedir. Cinsiyet kalıpları çocuğun yönergesiz kurgulanan oyunlarda içselleştirdiği bu anlamda 

bir diğer önemli veridir. Bu açıdan okul öncesi eğitim alanında bu konuda farkındalık yaratılması 
önemlidir. Bu çalışmada 48-72 ay dönem çocukların serbest zaman sürecindeki oyunlarındaki ve 

oluşturdukları ürünlerdeki cinsiyet kalıplarının açığa çıkarılarak bütüncül biçimde değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı 8 ayrı sınıftaki toplam 40 çocuğun oyunlarını 8 

hafta boyunca gözlemlemiş ve oluşturdukları ürünleri incelemiştir. Veri toplama aracı olarak 
araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış gözlem formu kullanılmıştır. Gözlem formları 

ve ürünler doküman analizi yöntemiyle analiz edilerek tema ve alt temalara ulaşılmıştır. Araştırmanın 

analiz süreci devam etmektedir. 
Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, serbest zaman, cinsiyetçilik ve eğitim, nitel araştırma. 
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Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Tutumlarının 

İncelenmesi 
 
 

Muammer BAHŞİ251  

Atakan KÖSE 

 
 

 

Kaynaştırma, özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve 
öğretimlerini resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında 

sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. 

Kaynaştırma uygulamasının başarılı olabilmesi, bu sürecin paydaşları olan anne, baba, öğretmen, okul 
idaresi, normal gelişim gösteren öğrenci ve bu öğrencilerin velilerinin işbirliği yapmasına bağlıdır. 

Yani kaynaştırma eğitimi bir ekip işidir. Kaynaştırma eğitiminde başarıyı artıracak önemli bir faktör 

öğretmenlerin tutumudur. Öğretmen tutumu, kaynaştırma öğrencisinin gelişiminde önemli bir etkiye 

sahiptir.  
Bu araştırma, betimsel nitelikte bir araştırma olup tarama modelleri esas alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma, Elazığ ilinde 36 ilkokul ve ortaokulda görev yapan 258 öğretmene uygulanmıştır. 

Araştırma analizinde SPSS 22 paket program kullanılarak sonuçlara varılmıştır.  
Sınıfında kaynaştırma öğrencisi olmayan öğretmenler daha fazla olumsuz görüş bildirmişlerdir. Branş 

öğretmenlerine göre sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine karşı olumsuz tutumları daha 

fazladır. Kaynaştırma eğitimi alan ve almayan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine karşı genel 
tutumlarında farklılaşma oluşmadığı görüldü. Öğretmenlerin ortak görüşünün özel gereksinimli 

öğrencilerin özel sınıf ve öğretmenler tarafından eğitim verilmesi gerekliliği olduğu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma, eğitim, özel gereksinimli çocuklar. 

 

  

                                                             
251 Fırat Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmeliği Anabilim Dalı 



                                            

179 
 

Sivil Toplum Kuruluşları ve Dijital Aktivizm: Greenpeace Örneği 

   
 

 Doç. Dr. Sinem YILDIRIMALP252 

                Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU253 

           Öğr. Gör. Dilay GÜVENÇ254 

 

 
1980’ler itibariyle sorunların çözümünde önemli bir aktör haline gelen sivil toplum kuruluşları, 

bireylerin gönüllü olarak bir araya gelerek, toplumsal yapıyı dönüştürme ve değiştirme amacı 

taşıdıkları örgütlerdir. Kitle iletişim araçlarını yaygın olarak kullanan sivil toplum kuruluşları, 
faaliyetlerini, eylemlerini ve kampanyalarını bu araçlar ile geniş kitlelere ulaştırmaktadır. Özellikle 

2000’li yıllar itibariyle iletişimde hız kazanan sosyal medya, STK’lar tarafından da aktif olarak 

kullanılmaktadır. Sosyal paylaşım ağları, STK’ların başlıca dayanışma, destek ve paylaşım ağı olarak 

yaygınlaşmaktadır. Toplumsal hareketler açısından güçlü bir iletişim ve örgütlenme platformu sunan 
sosyal medya, aktivist hareketlerde de değişime sebep olmaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkan dijital 

aktivizm kavramı, internet üzerinden gerçekleştirilen eylemleri ve politik, sosyal bir duruma destek 

vermeyi ifade etmektedir. Bu çalışmada STK’ ların sosyal medya kullanımı ve dijital aktivizm 
hareketlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında bilinilirliği ve tanınılırlığı yüksek 

bir sivil toplum kuruluşu olan Greenpeace’in sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği ve ses getiren 

dijital eylemleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda Greenpeace’in moda sektöründe başlattığı dijital 
aktivizm konusunda başarıya ulaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum Kuruluşları, Dijital Aktivizm, Greenpeace 
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İlkokul Çağındaki Çocukların Teknolojik Bağımlılığına İlişkin Öğretmen Görüşleri 

 
 

   Dr. Öğr. Üyesi Eyüp BOZKURT255 

 

 
Gelişen ve değişen günümüz dünyasında teknolojik gelişmeler de yaşanılan yenlikler ve değişimler 

hayatımızı olumlu veya olumsuz birçok noktada etkilemektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 

teknolojik bağımlılıklarda artma görülmektedir. Bu çalışmada da ilkokul çağında ki öğrencilerin 
teknolojik bağımlılıklarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel 

araştırma türlerinden tarama modelinde yapılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla ilgili literatür ve 

uzman görüşü alınarak iki bölümden oluşan anket formu geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Anketin 

birinci bölümünde araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik verileri, ikinci bölümünde ise 
teknolojik bağımlılığa ilişkin görüşlerin yer aldığı 23 maddeye yer verilmiştir. Yapılan araştırma 

sonuçlarına göre teknoloji bağımlılığının temellerinin aile de atıldığı ve ebeveynlerin teknoloji 

bağımlılığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Teknoloji bağımlılığı 
konusunda okul- aile işbirliğinin yapılması gerektiği ve teknoloji bağımlılığı konusunda ailelere eğitim 

verilmesi gerektiği sonuçlarına varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Teknoloji ve çocuk, Teknoloji Bağımlılığı, Teknoloji Bağımlılığı ve 
Çocuk  
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Bir Kadınlık Tutunması / Yıkık Kent Travmaları ya da “Kadından Kentler”… 

 

Doç. Dr. Fatih ARSLAN256 

 

 

Edebiyatın belirgin imge biçimlerinden birisi kenttir. Yaşatan ve yuta bir değer olmasında dolayı 
kentin insana kattığı ve insandan uzak tuttuğu onlarca yapıdan bahsedilebilir. Yakın zaman 

oluşumunda hızlı bir kentleşme ve beraberinde gelen kırılma ve değişimlerin Türk sosyal yapısı 

üzerinde önemli etkileri olmuştur. Sadece şehri, şehrin yapısını etkilemekle kalmamış; aileden bireye 
ve oradan da toplumsal değer biçimlerine kadar geniş bir zamanı ve biçimi etkisi altına almıştır. Hızlı 

değişimin en belirgin vasıflarından birisi de bir yaşama anlamsızlığı gibi duran postmodernizmdir. 

Hala değeri, algısı, çevreni tartışılan kendi belirsizliği içinde daha kapalı bir hale gelen bir değerdir. 

Murathan Mungan’ın Kadın Kentler’i tam da bu belirsizlik içinde nefes almaya çalışan bir anlatıdır. 
Kadınlığın tüm hallerini ortak bir yapıda ancak birbirine değmeden aktaran yazar, yol öykülerini ve 

arada kalmış yolcularla bizi karşılar. Gelenek ve modern arasındaki çizgiyi bir var olma tavrıyla 

aktarır. Belki de çokluğu bağlamında Kadından Kentler mekân, insan ve nesne yoğunluğuna sahip bir 
romandır. Post bir zamanda kadının yaşayabileceği özellikle bütün olumsuz pratikler bir romanın 

sayfalarına sıkıştırılmıştır. Birbirinden bağımsız gibi duran anlatımlar kadın ve mekânın içinde 

toparlanma gayretine girmiştir. Özgürlük ve yok oluş bilinçlerini yeniden kurmak ve anlamak üzere 
kaleme alınmışlardır. Feminist bir yaklaşım gibi dursa da bir kadın mücadelesinin yenik 

kahramanlarını toparlamak ve onlar aracılığıyla yeni zaferlere çıkmak niyetindedir.  

Anahtar Kelimeler: Murathan Mungan, Kadından Kentler, postmodernizm, kadın, roman.  
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Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programları İle İlgili Gelişmeler 

 
 

Doç.Dr.Ahmet ÇOBAN257 

Şeyma GÜL258 

 

 

Özet 

Yükseköğretim Kurulu, 1998 yılından günümüze kadar, gerçekleştirdiği “Öğretmen Yetiştirme Lisans 

Programları” hazırlık ve geliştirme süreçlerinde,okulöncesi öğretmenlerinin hizmetöncesinde daha 
nitelikli yetiştirilmeleri için önemli değişikliklere gitmiştir.   

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın,1998, 2006 ve 2018 yıllarında “Okulöncesi Öğretmenliği 

Lisans Programları”nda yapığı değişiklikleri, gerekçeleri ile birlikte incelemek ve değerlendirmek 
önem arz etmektedir.    

Araştırmanın amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve geliştirilen 

Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programları ile gelişmeleri incelemek ve gerekli değerlendirilmeleri 

yapmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır: 
1.Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları hangi gerekçelerle hazırlanmış ve geliştirilmiştir? 

2.Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programları arasında, 

a.Ders çeşidi 
b.Ders Saati  

açısından farklılıklar nelerdir? 

3.Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programları arasında, 
a.Genel Kültür, 

b.Alan Bilgisi, 

c.Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleri  

açısından farklılıklar nelerdir? 
Araştırma ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında, nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman incelemesi kullanılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı ve geliştirdiği 

1998, 2006 ve 2018 Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları incelenmiş;değişikliğe gidilme 
gerekçeleri ortaya konulduktan sonra, “Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programları”nın, ders çeşidi 

ve saati, genel kültür, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri açısından gerekli analizleri 

yapılmış, veriler tablolara dönüştürülerek yorumlara yer verilmiştir. Daha sonra, elde edilen 

sonuçlardan hareketle öneriler geliştirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, Öğretmenlik, Lisans Programları. 

 

 

 

  

                                                             
257 Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ahcoban@gmail.com 
258 Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

mailto:ahcoban@gmail.com


                                            

183 
 

BABALARIN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIYLA GEÇİRDİKLERİ 

ZAMANA İLİŞKİN BETİMSEL BİR ÇALIŞMA 

     

 

Dr. Öğr.Üyesi Birsen SERHATLIOĞLU 
    Ar. Gör. Sinem İPEK 

 

 
Babaların okul öncesi dönem çocukların sosyal- duygusal gelişimi başta olmak üzere gelişim 

alanlarına etkisi bilinmektedir. Bu önemli veriden yola çıkılarak bu çalışmada okul öncesi dönem 

çocuğu olan babaların çocuklarıyla geçirdikleri zamanın niteliğini etkileyen durumları belirlemek 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çocuğu 60-72 ay düzeyinde olan 4 üst sosyoekonomik, 4 alt 

sosyoekonomik sınıfa mensup baba ile görüşme yapılmıştır. Veri toplama için araştırmacı tarafından 

oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Görüşmeler 5-7 dakika arasında 

sürmüş ve ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Kayıtlar sanal ortama aktarıldıktan sonra doküman 
analizi türlerinden olan içerik analizi yöntemiyle analiz edilerek tema ve alt temalara ulaşılmıştır. 

Araştırmanın analiz süreci devam etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, baba-çocuk ilişkisi, nitel araştırma. 
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1923-2008 YILLARI ARASI DÜNYA EKONOMİSİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE 

EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
 
 

Büşra CENGİZ259 

 
 

Osmanlı bakiyesi olan Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarından itibaren birçok iç ve dış dinamiklerin  

etkisi altında kalmaktadır. Dış konjontürdeki krizler ve savaşlar ülkeyi siyasal, sosyal ve ekonomik 
olarak etkilemektedir. Gerek yaşanan krizler gerekse uygulanan politikalar olsun cumhuriyet 

dönemine derin izler bırakmaktadır. Dünya, ekonomik bir zemin üzerinden küreselleşme sürecine 

girerken Türkiye Devleti batıya eklemlenme çabası içinde bir süreç yaşamaktadır. Dolayısıyla bu 

süreç, ülkenin yerelinde bazı çalkantılı dönemlere zemin hazırlamaktadır. Bu dönem; yoksulluğun, 
göçün tırmandığı noktadan darbelere kadar birçok siyasi ve sosyal alanı etkisi altına almaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; 1923-2008 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin üç alt dönem üzerinden dış 

konjonktürden ve iç dinamiklerden etkilendiği olayları ortaya koymaktadır. Bu üç alt dönem, ulus-
devlet kurma çabası ve küresel ekonomik düzendeki değişmeler sonucunda 1923-1946, 1946-1980 ve 

1980-2008 yılları doğrultusunda alt dönemlemeye ayrılmaktadır. Türkiye’nin sosyo- ekonomik bir 

perspektiften inişli çıkışlı dönemleri ele almaktadır. Bu bağlamda kapitalizmin öğretileri, çıkmazları 
ve çözümlerinin Türkiye’de etkilenme süreçleri değerlendirilmektedir.  

Anahtar kelimeler: sosyo-ekonomi, kriz, darbe, Türkiye Cumhuriyeti, dış konjonktür. 
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Güney Kore Eğitim Sisteminde İlkokul Eğitimi260 

 

   Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman MENGİ261 

Dr. Öğr. Üyesi Necdet TAŞKIN262 
Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ263 

Prof. Dr. Zihni MEREY264 

Dr. Öğr. Üyesi Kemal KAYA265 
 

 

Bu araştırmanın amacı, Güney Kore Eğitim Sisteminde İlkokul Eğitiminin nasıl olduğunu saha 

araştırması yoluyla incelemektir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasından 
hareketle nitel veri toplama ve değerlendirme tekniklerinin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. 

Araştırma Güney Kore’nin Başkenti Seoul’de 03-18 Eylül 2018 tarihinde 15 okulda yapılmıştır. 

Araştırma verileri, okul müdürleri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanılmıştır. 
Veriler araştırma soruları doğrultusunda kategorileştirilerek tasnif edilmiştir. Araştırmada Güney Kore 

Eğitim Sisteminde İlkokul Eğitiminin çocuğun bütünsel olarak gelişimini desteklediği, ilkokullarında, 

bilime, doğayı kesif etmeye, sosyal ve kültürel yaşama,  sağlık ve güvenlik alanına, etik ve estetik 

tutuma, demokratik, duyarlı ve iyi vatandaşlığa odaklanan bir eğitim anlayışının söz konusu olduğu 
bulgulamıştır. Araştırma sonucunda, Güney Kore Eğitim Sisteminde İlkokul Eğitiminin insan odaklı 

bir eğitimi, istikrarlı ve inovatif bir sistemle gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Güney Kore, Eğitim Sistemi, İlkokul Eğitimi 
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KIRSAL KESİMDE MAHALLE MUHTARLIĞI SEÇİMLERİNDEKİ NÜFUS 

DEĞİŞİMİNİN ETİK PERSPEKTİFİNDE İNCELENMESİ: AKÇADAĞ ÖRNEĞİ 
 
 

Ferit İZCİ266 

Vedat YILMAZ267 

Yıldız ATMACA268 

 

 

ÖZET 
 

Türkiye’de 2015 yılı sonrası mahalle muhtarlığının daha cazip hale getirilmiş olması sonrası muhtar 

adaylarının teşviki ile halk yaşadıkları mahalleden ikametgahlarını doğdukları mahallelere taşımaya 

başlamıştır. Çalışmadaki amaç, kırsal kesimdeki mahallelerin muhtar seçimi noktasında seçmenlerin 
etik davranış göstermeyip yaşadıkları mahallede değil de kendi doğdukları mahallelere kendi istediği 

adayın muhtar seçilmesi için ikamet yerlerini değiştirmesi sorununu gündeme taşımaktır. Bu bağlamda 

örneklem olarak Malatya ilinin Akçadağ ilçesi ve mahalleleri alınmış olup, 31 Mart 2019 muhtarlık 
seçimleri öncesi 2017 ve 2018 yılları arasındaki Akçadağ ilçesindeki mahallelerin nüfus değişim 

hareketleri araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonrası 2017 yılı ile 2018 yılları arasında ilçe 

mahallelerinde önemli düzeyde nüfus değişimlerinin yaşandığı, Akçadağ ilçesinin kırsal kesiminde yer 

alan mahallelerin birçoğunun 2017 yılına göre 2 kattan daha fazla nüfus artışının yaşandığı bulgularına 
ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yerel Halk, Yerel Seçim, Muhtar, Seçmen 
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Investigation of Teacher Candidates' Attitudes towards to Distance Information 

Technology Course 
  

 

Atilla BİNGÖL269 

Dr. Songül KARABATAK
270

 

 
 

When one speaks about education and training, classes is the place that first come to mind.  However, 

crowded classes, lack of facilities and equipment, lack of equal opportunity, failure to meet individual 
requirements, and similar negativities lead to a decrease in the quality of education and the academic 

success of students. All of these adversities and rapid developments in technology brought about the 

search for alternative education systems against traditional education systems. One of the alternative 
education systems that emerged as a result of the developments in the field of science and technology 

is the “distance education” system.  

In this study, it was aimed to determine the attitudes of teacher candidates towards the distance 

Information Technologies Courses conducted by the Department of Informatics. The study is a 
descriptive study using a scanning model.  Within the aim of the study, the opinions of the students of 

the Faculty of Education in Firat University, who participated in the Information Technology course in 

the spring term of 2018-2019 academic year via distance education system, were taken. In the process 
of data collection, Attitude Scale towards Information Technologies Course was used. Percentage, 

frequency and arithmetic mean were used in the analysis of the data. As a result of the analyzes, it was 

observed that teacher candidates' attitudes towards information technologies were at a moderate level. 
At the end of the study, various suggestions were offered to increase the attitudes of the prospective 

teachers towards the distance Information Technology Course. 

   

 
Keywords: distance education, computer course, attitude  
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İletişim Araştırmalarında İzleyici Araştırmaları: Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı 

ile Alımlama Analizi 

         
 

Öğr. Gör. Şahin TUĞRUL271 

 
 

Bu çalışmanın konusu özellikle son yıllarda iletişim araştırmalarında önemli bir bölümü oluşturduğu 

düşünülen izleyici araştırmalarına, özelinde ise izleyici araştırma desenlerinden kullanımlar ve 
doyumlar yaklaşımı ile alımlama analizi ile ilgili bilimsel araştırmalardır. Bu kapsamda izleyici 

araştırmasının ne olduğu, iletişim araştırmalarında kullanılan izleyici araştırma desenlerinden alımla 

analizi ile kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Her iki izleyici 

araştırma desenlerinin iletişim araştırmalarında hangi bilim dallarında daha fazla kullanıldığı ve hangi 
yıllarda eğilim gösterildiğini belirlemek amacıyla ele alınmıştır. Bu çalışma lisans ve lisansüstü 

düzeyde izleyici araştırma desenlerinden kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı ile alımlama konusunda 

çalışma yapmak isteyen araştırmacıların farklı kazanımlar elde edebilmesi için gerçekleştirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İzleyici Araştırmaları, Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı, Alımlama Analizi 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ALANINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİ 

KONU ALAN TEZ VE MAKALELERİN ANALİZİ 
 
 

Doç. Dr. Çiğdem KAN
*
 

Emine KÜÇÜK
**

 

 
 

ÖZET 

Bu çalışma, Türkiye’de Sosyal Bilgiler öğretimi alanında kullanılan yöntemleri konu alan yüksek 
lisans tezleri, doktora tezleri ve makalelerin genel eğilimlerini belirlemeye yönelik bir içerik analizi 

çalışmasıdır. Çalışma 2007-2018 yılları arasında yazılan 33 tez ve 15 makaleyi kapsamaktadır. 

Çalışmanın veri kaynağı olan tez ve makaleler, Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) Ulusal Tez İzleme 
Merkezi ve Dergipark sitesinden ; “Sosyal Bilgiler”,” Sosyal Bilgiler Yaklaşımlar”, “Sosyal Bilgiler 

Stratejiler”, ve  “Sosyal Bilgiler Yöntemler”, anahtar kelimeler ile taranmıştır. Araştırılan tez ve 

makaleler; tarama ve içerik analizi yoluyla yıl, üniversitelere göre dağılım, yöntem, seçilen örneklem, 

yüksek lisans-doktora türüne göre frekans değerleriyle açıklanmış; tablo ve grafiklerle sunulmuştur. 
Nitel araştırma yönteminin hâkim olduğu çalışmalarda deneysel model kullanılmıştır. Ağırlıklı olarak 

Gazi ve Marmara üniversitelerinde 2005 ve 2017 yıllarında yapılan çalışmalarda öğrenciler örneklem 

grubunu oluşturmuştur. Araştırmaya konu olan makaleler incelendiğinde en çok makale yazılan 
yılların, 2008 ve 2017 yılları olduğu görülmüştür. En az sayıda makale ise, 2011, 2013 ve 2016 

yıllarında yazılmıştır. Bu makalelerde nicel yöntem ve deneysel desen kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgilerde Yaklaşım ve Yöntemler, Sosyal Bilgilerde 
Stratejiler 
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Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Duygusal Gelişimlerinin Farklı Eğitim 

Modellerinde Karşılaştırılması 
 
 

Dr. Serhat TEK1  

Öğr.Gör. Nesrin Şermin OKUTAN2 

 
 

Okulöncesi eğitim çocukların doğdukları andan itibaren başlayan ve ilköğretim sürecine kadar devam 

eden dönemdir. Çocukların psikomotor, bedensel, bilişsel, sosyal-duygusal ve dil gelişim alanlarının 
tamamlandığı, kişiliğin de toplumun kültürel değerleri doğrultusunda bütüncül olarak şekillendiği 

dönemdir. Okul öncesi eğitim kurumları, öğrenme ve sosyalleşme sürecinin nasıl geliştirileceği 

sorununa çözüm bulmak durumundadır. Gelişim ve öğrenme, bilgi birikimi, anlama ve uygulama 
sürecinin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışılan farklı eğitim 

modelleri; çocukların yeteneklerinin birçok alanda gelişmesine yardım eden, yaş ve yetenek 

özelliklerini de dikkate alarak yapılan planlı ve programlı eğitim olarak tanımlanabilmektedir. Bu 

çalışmada, anaokuluna devam eden çocukların sosyal ve duygusal gelişim özelliklerine farklı eğitim 
modellerinin etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Modeli, Sosyal Gelişim, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet 
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The Problems of Domestic Workers in the Context of Living and Working Conditions in 

Turkey 
 
 

Nuray GÖKÇEK KARACA 

Zeynep HOŞ 

 

 
Abstract 

When the development process is examined, it is seen that the domestic works carried out in the 

family area in the house are regulated by the family law which accepts the dominance of the dominant 
male authority on other members of the household until the legal arrangements made in the 20th 

century. The fact that domestic work is a work carried out in the family area and only by women in the 

household prevented domestic workers from being perceived as working people. Regardless of other 

types of work, it is quite new for domestic workers to begin to create an agenda at the international 
level. Nowadays, the increase in the number of domestic workers with the increase in demand for 

housework has been effective in the formation of this agenda. As a result of these developments, the 

International Labor Organization (ILO) carried the problems of domestic workers in 2010 to the 
agenda of the International Labor Conference in the context of “decent work”. Then, in 2011 the 

“Employee Agreement on Home Services” No. 189 was adopted and the Recommendation 201 which 

is complementary to this agreement was adopted. In the period following the adoption of ILO 
Convention No. 189, it has been observed that studies have been initiated in order to implement laws 

for the protection of domestic workers in many countries and in this context, studies on the living and 

working conditions of domestic workers have been emphasized. Yet that has not ratified the ILO 

Convention No. 189 in Turkey, the investigation of the living and working conditions of domestic 
workers’ prospective studies are quite new. The overall objective of the study is, to examine living and 

working conditions and the problems of domestic workers in Turkey in a comparative way with the 

countries of the world. For this general purpose it is aimed to provide suggestions for the protection of 
domestic workers in Turkey. In this study, scanning model was used as a research method, literature 

search was used as a qualitative data collection technique and literature, legal regulations, bureaucratic 

procedures and processes were used as secondary data. According to the research findings, domestic 

workers are exposed to a wide range of problems at every stage of the work from the nature of the 
work they do and from the establishment of the working relationship to the termination of the working 

relationship. The findings suggest that, domestic workers need to practices to eliminate the problems 

they face and to improve working and living conditions and governments should develop policies in 
this direction. 

 

Key Words: Home Services, Domestic Worker, Problems of Domestic Workers, Working Conditions 
of Domestic Workers, Protection of Domestic Workers 
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Göçün Akademik Başarı İle İlişkisi: Diyarbakır Bağlar Örneği 
          

 

İrfan YILDIRIM272 

 

 

Tarih boyunca insanlar farklı nedenlerden dolayı yerlerinden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Adına 
‘göç’ denilen bu mekân değiştirme, insanların inançlarını, düşüncelerini ve birbirleriyle olan 

ilişkilerini farklı şekillerde etkilemiştir. 90’lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 

beklenmedik şekilde yaşanan göçlerde çok zor durumda kalan illerin başında Diyarbakır gelmektedir. 
Özellikle çevre il ve ilçelerden yoğun şekilde gelen göçün uğrak yeri Bağlar bölgesi olmuştur. Daha 

çok sosyal ve ekonomik yansımaları görülen bu göçün meydana getirdiği mağduriyet, en çok çocukları 

vurmuş ve onların derslerinde başarılı olmaları önünde engel oluşturmuştur. Ortaöğretime devam eden 
öğrencilerin ciddi manada başarı elde edememeleri araştırma konusu yapılmış ve göçün akademik 

başarıları üzerindeki etkileri araştırılmaya çalışılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, göç 

sonucu gelenlerin çoğunlukta olduğu Bağlar’daki ailelerin sosyokültürel ve sosyoekonomik yönden 

çok düşük düzeyde olmalarından dolayı ortaöğretime devam eden öğrencilerin akademik yönden 
başarı kaydedemedikleri sonucuna varılmış ve elde edilen veriler tablolar halinde ortaya konulmuştur.  
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Destinasyonların Bir Ürün Olarak Dizi Film İçerisine Yerleştirilmesi: Ege’nin Hamsisi 

Dizisi Örneği 

 
 

Dr. Öğretim Üyesi Özlem ÇAKAR ÇELİK273 

 

Özet 

Destinasyonların bir ürün olarak film ve dizi içerisine yerleştirilmesi her geçen gün artmaktadır. Film 
ve diziler destinasyonları temsil ederek, kişi üzerinde destinasyonla ilgili olumlu bir imaj 

oluşturmaktadır. Bu tür yapımlar destinasyonun özelliklerini empoze etmek suretiyle, bireyin seyahat 

ve destinasyon tercihlerini etkileyebilmektedir. Bir başka ifade ile dizi film endüstrisi, ilgili 

destinasyona yönelik turizm hareketliliği oluşturmaktadır.  Söz konusu turizm, film turizmi olarak 
adlandırılmaktadır. Araştırmanın amacı destinasyonların bir ürün olarak dizi içerisine nasıl 

yerleştirildiğini belirlemektir. Bu amaçla Ege’nin Hamsisi Dizisi incelenmiştir. Dizinin 23 bölümü 

yayınlanmıştır. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi ile metin, kitap, belge, 
film, video, fotoğraf vb. malzeme belirli beklentiler ışığında incelenmektedir. Çalışma ile film turizmi 

alanına katkı sağalanacağı ümit edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Film Turizmi, Sığacık, Destinasyon 

 

  

                                                             
273 Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı. 

ocakar@firat.edu.tr 



                                            

194 
 

Reklam Kurulu’nun Gazete Reklamlarına İlişkin Verdiği Kararların Etik Açıdan 

Değerlendirilmesi 
 
 

Mehmet Hanifi GÖÇMEN 

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ULUKAN274 

 
 

 

Reklam; reklamveren tarafından üretilen bir ürünün, hizmetin veya fikrin kitle iletişim araçları vasıtası 
ile tüketicilerde tanınırlığını sağlayan ve satışını arttırmaya yarayan mesajlar bütünüdür. Tüketicilerin 

korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla reklamlar ile ilgili bir takım düzenlemeler yapılmış 

bu doğrultuda Reklam Kurulu oluşturulmuştur. Bu çalışmada Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve reklamların 

yasal denetiminden sorumlu kurumlardan biri olan Reklam Kurulu'nun kararları incelenecektir. Bu 

doğrultuda Reklam Kurulu'nun 2009 – 2018 yılları arasında gazete reklamlarına ilişkin verdiği 

kararlara odaklanılacaktır. Reklam Kurulu kararları içerik analizi yöntemiyle incelenecektir. Araştırma 
neticesinde yıllara göre Reklam Kurulu kararlarının dağılımı, Reklam Kurulu'na en çok şikayet edilen 

kuruluşlar, ürün / hizmet türleri, en sık ihlal edilen yasal düzenlemeler ve gazete reklamları için 

belirlenen ceza miktarları üzerinde durulmuştur. Ayrıca Reklam Kurulu'nun yaptırım kararı aldığı 
gazete reklamları ile reklam etiği arasında bir bağ kurulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gazete, Gazete Reklamı, Reklam, Reklam Etiği, Reklam Kurulu 
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Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Yenilikçilik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi:  

Fırat Üniversitesi Örneği 
 
 

Doç. Dr. Mehmet KARAHAN275 

Fatma ÇETİNTAŞ276 

 
 

Özet 

Sosyal yenilikçilik kavramı, dünyada sürdürülebilir bir yaşam sağlamak üzere; kültür, ekonomi, çevre 
gibi sosyal konulara odaklanan ve bunlarla ilgili sorunlara toplumsal çıkarı gözeterek yenilikçi 

çözümler üretmek üzere kullanılmaktadır. Bu anlamda, yeni kavramın ve kapsamının belirlenmesi, 

sosyal yenilikçilik ve sosyal değişim ilişkisinin ortaya çıkarılması ile ilgili araştırmaların yapılması, 
günümüzde hayati önem kazanmış ve araştırmacıların yoğun ilgisini çekmiştir. Bunun bağlamda 

yapılan geniş literatür araştırması sonucunda, toplumsal gelişmeni önemli dinamiklerinden olan 

üniversite öğrencilerinin örgüt başarısını olumlu yönde etkileyen sosyal yenilikçilik farkındalıklarının 

artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Çalışmaya veri 
sağlamak üzere öncelikle öğrencilerin mevcut sosyal yenilikçilik düzeylerini ve konuyla ilgili 

sorunlarını belirlemeye yönelik bir anket hazırlanmıştır. Uygulaması yapılan anket, Fırat 

Üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenim görmekte olan ve rastgele seçilen bir örneklem gruba yüz 
yüze yapılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler analiz edilerek elde edilen bulgular yorumlanmış, 

üniversite öğrencileri arasında bu kültürün yaygınlaştırılabilmesi için yapılması gerekenler, 

uygulamalarda karşılaşılan sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal yenilikçilik, Sosyal Değişim, Üniversite öğrencileri. 
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Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine İlişkin Akademisyenlerin Algısal Hataları 

 
 

Dr. Öğr. Üyesi Gönül ŞENER277 

 

 
Üniversiteler nitelikli insan gücü yetiştiren kurumlardır. Bu misyonu yerine getirmede akademisyenler 

önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır. Dolayısı ile onların öğrencilere yaklaşımları ve öğrencileri 

algılayış biçimleri amaçlara ulaşmada önem taşımaktadır. Bu araştırma ile Meslek Yüksekokullarında 
görev yapan akademisyenlerin öğrencileri hakkındaki algısal hatalarının neler olduğu belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma paradigması doğrultusunda şekillendirilmiştir. Araştırma 

verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, veriler içerik analizi yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara ve bu bulgular doğrultusunda ortaya 
çıkan sonuçlara, tartışmaya ve önerilere ayrıca yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Akademisyen, Algısal Hata, Öğrenci 
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    ÖRGÜTLERDE ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK TİPLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ 

STRATEJİLERİNE ETKİSİ 
 

Ercan ERGÜN¹ 

Çağatay ÇAPAL² 

 
ÖZET 

 

Örgütlerde insanlar etkileşim içinde bulunur. Bu ortamda insanlar arasında çatışma meydana gelmesi 
kaçınılmazdır. Çatışma örgüt için olumsuz bir durum olabileceği gibi etkili bir biçimde yönetildiği 

durumlarda örgüt ve bireye birçok yönde olumlu katkı da sağlayabilir. 

Çatışmaların etkin yönetiminde uygun çatışma yönetim tarzının seçimi çok önemli olup bu seçimi 

etkileyen birçok değişken vardır. Bu değişkenlerin en önemlilerinden biri kişilik tipleridir. 
Bu çalışmada bir örgütteki insanların kişilik tiplerinin çatışma yönetimi stratejilerine etkisini 

belirlemek maksadıyla İstanbul ili içerisinde üretim tesislerinde görev yapan 182 birey üzerinde bir 

anket çalışması yapılmıştır. Araştırmada Beş Faktör Kişilik Ölçeği ve Çatışma Yönetimi Envanterleri 
kullanılmıştır. Veriler üzerinde yapılan istatistiksel analizlerden elde edilen sonuçlara göre beş faktör 

kişilik özellikleri ile çatışma yönetim tarzları arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Şöyle 

ki uyum ile nevrotizm; işbirliği ile yeni deneyimlere açıklık ve uyumluluk arasında pozitif yönde 
anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Rekabet ile uyumluluk, kaçınma ile sorumluluk bilinci arasında 

ise negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler : Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Çatışma Yönetimi. 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE “SOCRATİVE” MOBİL UYGULAMASI 
 

 

Dr. Öğretim Üyesi Feyzullah EZER278 

                                                                           Arş. Gör. Ülkü ULUKAYA ÖTELEŞ279 

 
 

Mobil araçların sosyal yaşamımızın bir parçası haline gelmesi ve günümüzde insanların neredeyse 

çoğunluğunun akıllı telefonları tercih etmesi eğitimde mobil cihazların özellikle de akıllı telefonların 
kullanımı kaçınılmaz hale getirmektedir. Akıllı telefonlar aracılığıyla kullanılabilecek bir uygulama 

olan Socrative uygulaması öğretmen-öğrenci etkileşimini önemli ölçüde artıran, öğrencilerin kendi 

öğrenme durumlarını sınayabildiği ve öğretmenlerin ise öğrencilerini kolayca takip etmesine olanak 

tanıyan bir uygulamadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretiminde Socrative mobil 
uygulamasına yönelik öğretmen adaylarının görüşlerinin ortaya konulmasıdır. Çalışmada nitel 

araştırma yöntemlerinden görüşme formu yaklaşımıyla bilgi toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına 

göre uygulama sürecinden sonra öğretmen adaylarının Socrative uygulamasına ilişkin çoğunlukla 
olumlu görüş bildirdikleri söylenebilir. Adaylar Socrative uygulamasının derslerini daha zevkli hale 

getirdiğini, konuların hatırda kalma düzeylerini artırdığını, eksik ve yanlış öğrenmelerini görmelerini 

sağladığını ve üniversite eğitimi süresince çeşitli derslerde bu uygulamanın kullanılmasının faydalı 
olacağı yönünde fikir beyan etmişlerdir. Bunun yanı sıra öğretmen adayları meslek hayatlarına 

başladıklarında, Sosyal Bilgiler dersinde bu yöntemi kullanmak istediklerini de belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Socrative, Sosyal Bilgiler, Görüşme Formu 
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Modern Yüzyılların Toplum Gerçeklerinde Futbol ve Edebiyat: Gol Kralı Örneğinde 

1950’ler Türkiye’si   
 
 

İlker İŞLER
280

  

             

            Futbol, özellikle 20. Yüzyıl’dan itibaren tüm dünyanın en popüler spor dalı olurken, sadece bir 

spor dalı olmanın ötesine geçirilmiş bir spordur. Futbol maçları çevresinde oluşan istekler, eylemler ve 
“çıkar”lar, futbolu sadece “futbol” olmanın çok ötesine geçirmiştir. Bu bağlamda, Türk toplumunun 

futbolla olan ilişkilerine bakıldığında; Türk mizahi romanının önemli yazarlarından olan Aziz 

Nesin’in, futbolla mizahı birleştirdiği Gol Kralı romanı, futbolun sadece futbol olmadığını örnekleyen 

pek çok toplum gerçeğine dikkat çeker. Bu çalışma, futbol içine ve çevresine yerleşmiş toplum 
gerçeklerinin bu örnek romandaki görünümlerini değerlendirecektir.   

Anahtar Sözcükler: Futbol, Aziz Nesin, Gol Kralı, Toplum    
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ATEŞ-OCAK-EŞİK EKSENİNDE MİTOLOJİK BİR GEZİNTİ 

  

Dr.Öğr.Üyesi BİROL AZAR281 

 

 
Kişioğlunun mucizesi dil dilin de mucizesi sözdür. Mitolojik dönemlerden itibaren  dünyayı bugünkü 

bildik tanıdık haline dönüştüren, olağanüstü kahramanların olağanüstü eylemleri ve insanoğlunun 

doğaya/tabiata eklemlediği maddi ve manevi alandaki her şey olan kültür ve bu kültürün sözlü ya da 
yazılı iletişim kısmını oluşturan dil. Sözcüklere yüklenen anlam o topluluğun olaylara bakışını, hayat 

ve yaşam felsefesini, olayları anlama ve anlamlandırma çabasının ürünüdür. O yüzden bir dildeki 

kelimelerin açık veya gizli anlamları bilinirse/çözülürse o milletin hayata bakışı da çözülebilir. Dildeki 

kelimeler kullanılmadıkça yavaş yavaş etkisi zayıflar ve zamanla yok olur. Halbuki sözcüklere 
yüklenen anlam zenginliği kültürel zenginliğin de göstergesidir. Örneğin dilimizde artık kullanım alanı 

gittikçe  zayıflayan/daralan “eşik” kelimesine şöyle bir göz atarsak çok zengin bir anlam dünyasına 

girmiş olduğumuzu görebiliriz. Eski yaşamın şekillendirdiği kültürel dünyamız bu kelimeye çok farklı 
anlamlar yüklemiş ve çok değişik kullanım yerlerine yerleştirmiştir. Örneğin eşikte oturmak, eşiğe 

basmak uğursuzluktur, ev iyesinin eşikte olduğuna inanılır o yüzden onu incitmeden, kızdırmadan o 

kritik/hassas bölgeyi geçmek gerekir. Bu sebepledir ki yine dilimizde eşiği geçti, eşiği atladı statü-
konum değişikliğini ifade eder. Eve yeni gelen gelinin getirebileceği uğursuzlukların dışarda kalması 

için eşik atlatılır. Bu uygulamalar mitolojik zamanların senkronik (eş sürerlilik) zamanındaki 

yansımalarından başka bir şey değildir esasında. Bu bildiride eşik-ateş-ocak üçlemesinin tarihsel 

kültürel boyutuna değinilerek millet hafızasındaki yeri ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Eşik, ateş, ocak, ritüel 
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      YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ 

(DOKTORA)TEZLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ 
 

                                                                                                      

                                                                                                         İrem TOPRAK KAYA                                                                                                                           

Prof.Dr.ŞenerDEMİREL 

 
           

 

Amacı Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında hazırlanmış doktora tezlerini; yapıldığı yıllara, 

konularına, çalışılan üniversitelerine, danışmanlarına, konu alanlarına, kullanılan yöntemlerine göre 
sınıflandırarak değerlendirmek ve bir içerik analizi yapmak olan bu bildiride araştırma için kaynak 

olarak YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi veri tabanı kullanılmıştır. Araştırma kısmında Yabancılara Türkçe 

Öğretimi ile ilgili 11, Yabancı Dil Olarak Türkçe ile ilgili 19 ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak 
Öğretimi ile ilgili de 13 tez tespit edilmiştir. Söz konusu toplam 43 tezin sekizine YÖK’ün Ulusal Tez 

Merkezi’nde yazarları tarafından erişime kapatıldığı için ulaşılamamış ve herhangi bir değerlendirme 

yapılamamıştır. 
         Çalışmada nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi 

kullanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda çalışmaların daha çok dil bilgisi öğretimine yönelik 

olduğu ve farklı araştırmacıların benzer önerilerde bulundukları görülmüştür. Tezlerde daha çok 

doküman incelemeye dayalı nitel araştırmalar yapıldığı tespit edilmiştir. 
    Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, doktora tez, içerik analizi 
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İşletmelerin Esnek Üretim Sistemine Uyumu Ve Esnek Üretim Sisteminin Yapısal 

Durumu 
 
 

Prof. Dr. Nusret GÖKSU282 

Enes SABANCI283
 

 

 

ÖZET 

Günümüzde uluslararası rekabetin yoğun bir biçimde yaşanması, bilinçli müşterilerin 

sayısının artması, beşerî değerlerin ön plana çıkması işletmeleri mevcut teknolojilerini gözden 

geçirmeye yöneltmiştir. Modern teknolojinin, üretim sistemlerine kazandırdığı yeniliklerden 

birisi de esnek üretim sistemleridir. İşletmelerde; stok seviyesini minimum düzeyde tutmak, 

birden çok değişkeni göz önüne alarak planlamak, kaliteli ürün üretmek ve pazardaki talebe 

göre istenilir özellikte,  zamanda, yerde ve fiyatta ürünü takdim etmek hedef olarak 

alınabilmektedir. Esnek üretim sistemi hem üretim hem de pazarlama yönü olması işletmelere 

katkı sağlamaktadır. Sürekli gelişen teknoloji, rekabetin küreselleşmesi, ulusal ve uluslararası 

krizler, müşteri zevk ve ihtiyaçlarının değişimi günümüz pazarlarında, pazarların görünümü 

ve yapısını değiştirmiştir. İşletmelerin yaşamlarını devam ettirebilmek için bu değişen 

koşullara hızlıca adapte olmaları gerekmektedir. Bu değişkenler pazar ve rekabet şartlarına 

uyum göstermeleri ancak esnek bir yapıyla mümkün olmaktadır. Değişen şartlara hızlı cevap 

vermesi ve müşterilerin istediği zamanda istediği kalitede ürünler üretebilmesi bu sistemi 

kullanan işletmeyi günümüz koşullarında rekabet açısından avantajlı duruma getireceği 

düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Üretim, Esnek üretim, Esnek üretimin yapısal durumu 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                                             
282 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, nusretgoksu@gmail.com                                  
283 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Yüksek lisans öğrencisi,enessabanci@hotmail.com 



                                            

203 
 

 

 
Türkiye’de Çalışma Alışkanlıkları Alanında Yapılan Tezlerin İncelenmesi 

                      

 
Ergin OMAÇ284 

                                 Uzman Ersin OMAÇ285 

 
 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de çalışma alışkanlıkları alanında yapılmış lisansüstü tezlerin 

değerlendirilmesidir. Araştırma tarama modelinde tasarlanmış bir meta-değerlendirme çalışmasıdır. 
Araştırmanın örneklemini; YÖK Ulusal Tez Veri Tabanında yer alan ve tam metin olarak ulaşılabilen 

27 tez oluşturmaktadır. Araştırma, 2004-2019 yılları arasında Türkiye’de çalışma alışkanlıkları 

konusunda yapılmış olan ve “çalışma alışkanlıkları, ders çalışma alışkanlıkları” anahtar sözcüğüyle 
taranarak tam metnine ulaşılabilen lisansüstü tezlerle sınırlıdır. Ulaşılabilen tezler; tezin yayınlanma 

yılı, danışmanının unvanı, alanı, enstitü, enstitünün bağlı olduğu üniversite, tezin türü, çalışılan 

değişken türü, anahtar sözcük sayısı, yöntem, model, örneklem, veri toplama aracı değişkenlerine göre 
incelenmiştir. Verilerin analizinde “doküman analizi” tekniği kullanılmıştır. Çalışma alışkanlığı ile 

ilgili tezlerin daha çok 2009 yılında yapıldığı ve bunların çoğunlukla yüksek lisans tezi olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca tezlerde model olarak daha çok ilişkisel tarama çalışıldığı görülmektedir. 

 
Anahtar Sözcükler: Ders çalışma alışkanlığı, tarama modeli, lisansüstü tez. 

 

 

 

  

                                                             
284 Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi,  
omac.ergin@gmail.com 
285 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, Uzman, ersi.nomac@hotmail.com 

mailto:omac.ergin@gmail.com


                                            

204 
 

REKLAM BEĞENİLİRLİĞİ 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sefa ERBAŞ
286

 
 

 

Özet
287

 
Bu çalışmada; televizyon reklamına yönelik beğeniyi oluşturan değişkenlerin belirlenmesi ve her bir 

değişkenin reklam beğenilirliği üzerine etkisini bir model aracılığı ile göstermek amaçlanmıştır. 
Araştırma, Tadım Markasının ‘Türkiye’nin En Büyük Sosyal Ağı’ reklamını izleyen farklı yaş 

gruplarına sahip 300 denekle gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında geliştirilen modelde yer alan; 
demografik veriler, kişilik özellikleri, reklama yönelik tutum, markaya yönelik tutum ve yaratıcı 

strateji değişkenlerinin beğeni üzerine etkisi, hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. Bu 

değişkenlerden sadece reklama yönelik tutum ile yaratıcı strateji değişkenlerinin beğeniyi açıklamada 
istatistiki olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Reklam beğenilirliğini belirleyen değişkenlerin 

bir model aracılığı ile incelendiği bu çalışmanın, alanda araştırma yapan akademisyenlere ve 

pazarlama uygulayıcılarına önemli bir katkı sağlamada öncü rol üstleneceği düşünülmektedir.   
Anahtar Kelimeler: Reklam Beğenilirliği, Nicel Araştırma Yöntemi, Hiyerarşik Regresyon. 
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287 Bu çalışma, araştırmacının ‘Reklam Beğenilirliği’ adlı doktora tezinden üretilmiştir. 
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SAVUNMA HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 
             

Dr. Mehmet Ali POLAT288 

 

 

 
Savunma harcamaları ülke ekonomilerinde en yüksek harcama kalemleri arasında yer almaktadır. 

Savunma harcamalarının giderek artıyor olması da, devlet ekonomilerinde tartışmaları beraberinde 

getirmektedir. Bu bağlamda, savunma harcamalarına yapılan yatırımlardan dolayı başka reel alanların 

hatta kamu harcamalarının ihmal edilmesi, o ülke ekonomisi açısından önemli bir sorundur. Özellikle 
de gelişmekte olan ülke ekonomileri, savunma harcamaları gibi ağır kalemlerden olumsuz yönde 

etkilenerek bütçelerinde açıklar verebilmektedir. 

Çalışmanın ilk bölümünde, konuyla ilgili literatür taraması yapıldıktan sonra GSMH ve gelişmişlik 
düzeyinin savunma harcamalarını belirlemedeki etkinliği bu bağlamda, savunma harcamalarının 

ekonomik büyüme üzerindeki etkinliği incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, Türkiye’de; 

savunma sanayinin tarihsel gelişimi, savunma sanayi harcamaları, savunma sanayi cirosu ve savunma 

sanayi ithalatı-ihracatı grafik ve tablolar yardımıyla güncel sayısal veriler kullanılarak tespit edilmeye 
çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Savunma Harcamaları, Ekonomik Büyüme, GSMH 
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AZERBAYCANLI ŞAİR ELİAĞA VAHİD’DE MECNUN ALGISI 
 

 

Prof. Dr. Şener DEMİREL 
 

 

Arapça "cnn/saklamak, gizlemek" kökünden gelen ve çoğulu “mecânîn/deliler, çılgınlar” olan 
“mecnûn” kelimesi Türkçe’de daha çok deli, çılgın anlamlarında kullanılmaktadır. Arapça-Türkçe 

sözlükte kelimenin kökü itibariyle “cin musallat olmuş” anlamı da bulunmaktadır. Bunların yanında 

Türkçe’de “cnn” kökünden türeyen ve karında saklı anlamına gelen cenin; saklı bahçe anlamına gelen 

cennet anlamına gelen kelimelerin olduğunu da belirtmek gerekir.  
Nitel desende gerçekleştirilecek olan bu çalışmada, veri toplama tekniği olarak doküman incelemesi 

kullanılacaktır. Bildiride özellikle Leylâ ile Mecnûn hikâyesinden mülhem olarak şairlerin birbirinden 

değişik tasavvurlarına malzeme olan “mecnûn” kelimesinin Azerbaycanlı şair Eliağa Vâhid’in 
şiirlerinde birbirinden farklı çağrışım ve hayallere konu edildiği tespit edilmiştir. 

Çalışmada Mahmut Sarıkaya, Türk Dünyasının Son Büyük Gazel Şairi Eliağa Vâhid ve Gazelleri, 

Ankara Vizyon yayınevi, 2015 ile Eliaga Vâhid, Seçilmiş Eserleri, Lider Neşriyat, Bakü, 2005 adlı 
yayımlardan yararlanılmış, bu çerçevede eserde yer alan 339 gazel taranmış ve 75 beyitte Mecnûn 

kelimesinin geçtiği tespit edilmiştir. Çalışma da söz konusu 75 beyitteki kullanımların hangi 

tasavvurlar çerçevesinde meydana geldiği ortaya konulmuştur. 

 

 



                                            

207 
 

Sağlık Kurumlarında Hasta Memnuniyeti: Aksaray Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma 

Hastanesi Örneği 

    
 

Doç. Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU289 

Ögr. Gör. Tuba USLU290 

 
 

Hastanelerde hasta memnuniyetini arttırmak çok önemlidir. Hastaları dinlemek, hastalarla uzun vadeli 

bir ilişki kurmanın en önemli bileşenidir. Hastanın geri bildirimlerinden hasta memnuniyet seviyesini 
ölçebilir ve buna bağlı olarak sağlık hizmeti sağlayıcısının başarısı hakkında fikir edinilebilir. Hasta 

memnuniyeti çalışmaları ile toplanan veriler, personel ve doktorlar tarafından verilen bakım seviyesini 

göstererek, karar vermede ve performans değerlendirmesinde bir araç olarak hizmet verebilir. Hasta 

memnuniyeti anketleri, önemli sorunları çözmeden önce olası sorunları belirleme ve çözme 
yeteneklerine sahip oldukları için önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi polikliniklerine muayeneye giden hastaların memnuniyet düzeylerini belirlemek 

amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25.0 paket programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Analiz sonucunda; eğitim durumu, tercih edilen sağlık kurumu ve sağlık kurumuna geliş 

sayısı ile hasta memnuniyeti boyutları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Cinsiyet, medeni durum 

ve sosyal güvence ile hastane memnuniyeti boyutları arasında anlamlı ilişki bulunurken, doktordan ve 

personelden memnuniyet boyutları arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sağlık Kurumu, Hasta, Hasta Memnuniyeti 
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Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojisi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları 

 
   

 Dr. Vildan DONMUŞ KAYA291 

 

 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretim teknolojisi kavramına ilişkin metaforik algılarını 

incelemektir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim deseninde tasarlanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla 
belirlenerek, 2018-2019 bahar dönemi Fırat Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 

Türkçe Eğitimi ABD 2. sınıfta Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini alan 68 ve Eğitim 

Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 1. sınıfta Öğretim Teknolojileri dersini 

alan 53 öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının, öğretim teknolojisi kavramına 
ilişkin metaforik algılarını tespit etmek için araştırmacı tarafından oluşturulan metafor anket formu 

kullanılmıştır. Formda öğretmen adaylarından öğretim teknolojisini neye benzettiklerini bir metafor 

üzerinden gerekçeleriyle açıklamaları istenmiştir. Bu şekilde yazılı olarak elde edilen metaforlar 
gerekçeleriyle birlikte analiz edilerek belirli temalar altında kodlanmıştır. Araştırma sonucunda 

öğretim teknolojisi kavramının, öğretmen adayları tarafından daha çok vazgeçilemez bir unsur olarak 

algılandığı ortaya çıkmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Öğretim Teknolojisi, Metafor, Algı 
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Öğretmen Görüşlerine Göre İlkokullarda Öğrenci Değerlendirme 

 
 

Mukadder BOYDAK ÖZAN292 

 Efraim ÖZTÜRK293 

Zülküf NANTO294 

Hakan POLAT295 

 
 

 
Eğitim-öğretimde öğrenci kazanımlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirmek, eğitimde 

amaca ulaşmak için olmazsa olmazlardandır. İlkokullarda uygulanan mevcut öğrenci değerlendirme 

sistemi ile üst öğrenim kurumuna öğrenci hazırlama arasında bir bağlantı kurarak en etkili öğrenci 
değerlendirme sisteminin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden 

olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışmanın grubunu Elazığ il merkezindeki 

ilkokullarda görevli 37 öğretmen oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi 

uygulanmış ve ifadelerin benzerliğine göre gruplandırmalar yapılarak temalar oluşturulmuştur. Her bir 
temada dikkat çeken yönetici görüşleri doğrudan alıntılarla yansıtılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına 

göre, öğretmenlerin çoğu kazanımların oluşup oluşmadığının değerlendirme ile ölçülmesi gerektiğini 

savunmaktadır. İlkokuldaki öğrenci değerlendirme sisteminin, ortaokula hazırlamada çok bir 
anlamının olmadığını savunan öğretmenlere göre eğer bu değerlendirme olacaksa daha çok yetenekler 

çerçevesinde yönlendirici bir şekilde olması gerekmektedir. Değerlendirme sisteminin mevcut yazılı 

sisteminden çok, öğrencilerin davranışlarına, ders içi performanslarına, yeteneklerine göre yapılması 
ve kazanımların deneysel yolla yapılarak bilginin kalıcılığının sağlanması önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci değerlendirme, ilkokullarda değerlendirme, öğretmen görüşleri. 
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Yeni Vatandaşlık Modelleri ve Sosyal Bilgiler Dersinin Rolü 
 

 

Birol Bulut  
Süleyman Aslan 

 

 
Dünyamızın yaşadığı değişim birçok alanda köklü değişim ihtiyaçlarını da beraberinde getirmiştir. 

Küreselleşme denilen bu zaman dilimi içerisinde bulunan insanlar artık bu sürecin içerisinde aktif rol 

almalarını sağlayacak nitelik ve donanıma ihtiyaç duymaktadırlar. Küreselleşmenin sebep olduğu 

modern toplumdaki değişiklikler bireyin ilgi ve sorumluluğunu da ulusal sınırlarından ötesine 
taşımıştır. Aktif vatandaş veya küresel vatandaşlık tanımlarıyla da örtüşen bu durum bireyin sadece 

kendine değil dünyaya karşı da sorumluluğunu ifade etmektedir. Bu çalışmayla dünyamızın yaşadığı 

değişimin önümüze koyduğu ihtiyaç listesine cevap verebilecek olan yeni vatandaşlık modellerini 
ortaya koymayı amaçlamaktadır.  Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman 

incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi yöntemi, araştırmanın amacına yönelik 

kaynaklara ulaşmada ve elde edilecek verilerin tespit edilmesinde kullanılır. Doküman incelemesi, 
çalışılacak konular ile ilgili olarak yazılı ve basılı belgelerin analizini içerir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Vatandaşlık, Küreselleşme 
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE ETİĞİ YAKLAŞIMLARI 
 

 

Muammer Bahşi1 
İrfan Emre296 

    

 

Bu araştırmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının çevre etiği 
yaklaşımlarının belirlenmesidir. 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarıyla yürütülen 

araştırmada öğretmen adaylarının çevre etiği yaklaşımları tarama metodu ile belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada Saka ve Sürmeli (2013) tarafından geliştirilmiş olan “Çevresel Etik Yaklaşım Ölçeği” 

kullanılmıştır. 3 alt boyuttan oluşan ölçekte öğretmen adaylarının çevre etiği yaklaşımlarını belirlemek 
amacıyla “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle 

Katılmıyorum” biçimindeki beşli likert kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen demografik verileri 

değerlendirmek amacıyla % ve frekans analizleri kullanılmıştır. Aynı zamanda Sınıf Öğretmeni 
adaylarının çevre etiği yaklaşımlarını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar testi kullanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlarla öğretmen adaylarının çevre etiğine ilişkin yaklaşım türleri 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Çevre Etiği, Sınıf Öğretmenliği 
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İlişki Sosyolojisi Bağlamında Birlikte Yaşama Kültürü Perspektifinden İnsan-Doğa 

İlişkisini Sinemada Okumak: Dersu Uzala 
 

 

Ali Ulvi ÖZBEY* 

 

 

Özet 

İnsanoğlu yaratılıştan günümüze kadar hem kendisi hem de çevresi ile çok farklı birliktelik 
tecrübelerine sahip olmuştur. İçinde yaşadığı çevresel faktörler insanı birtakım tercihlerde bulunmaya 

iterek doğa karşısında mücadele etmeye sevk etmiştir. Doğaya egemen olma isteği sonrasında içinde 

yaşadığı toplumsal ilişkilerine de yansımış, karar alma mekanizmasında hem doğayla hem de hem 

cinsleriyle olan münasebetlerini yaşam merkezine oturtmaya çalışmıştır. Yaşanılan bu süreçler tarih 
içinde çok farklı yöntemlerle kurgulanarak ifade edilmiş bu yöntem bazen edebiyat bazen dini ritüeller 

bazen de tiyatro ile kurgulanmıştır. Günümüzde ise bu kurguların en önemlisi belki de en güçlüsü 

sinema sektörü ile gerçekleşmektedir. Bu çalışmada sinemanın düşünceyi aktarmada üstlendiği 
misyonu insan-doğa ilişkisini anlatan Dersu Uzala isimli film üzerinden ifade etmeye çalışacağız. 

 

Anahtar Kelimeler: İlişki sosyolojisi, sinema, insan-doğa, Dersu Uzala. 
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Deontolojik Adalet Algısı: Çatışma Yönetimi Bağlamında Vignette Tekniği İle 

Çözümleme 
   
 

 Dr. Zübeyde YARAŞ 297 

 
 

Deontolojik adalet, adil olabilme ve adaleti sağlama sürecinde ahlaki erdemlerin ön planda tutulduğu 

bir kavramdır. Her örgüt bireyler arasındaki farklılıklar dolayısıyla çatışma zeminini kendi içerisinde 
yaratmaktadır. Bu noktada yöneticilerin çatışma çözme yeterlilikleri süreçte çok önemli bir konumda 

olmaktadır. Dolayısıyla okul yöneticilerinin adalet algıları çatışma yönetimi sürecinde önemli 

görülmektedir. Bu çalışmada okul yöneticilerinin deontolojik adalet algılarının çatışma yönetimi 

bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 
grubu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Elazığ İli’nde görev yapan amaçlı örnekleme yoluyla seçilen 

22 okul yöneticisinden oluşmuştur. Çalışmanın verileri ise varsayımsal olarak oluşturulmuş kısa 

hikâyeler olarak adlandırılan Vignette tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmacı tarafından 5 tane kısa 
hikaye hazırlanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Verilerin analiz sürecinin devam etmesi dolayısıyla elde edilen bulguların ortaya konulmasından sonra 

çalışmaya ilişkin sonuçlara, sonuçlar doğrultusunda ise araştırma sahasında yer alanlara sunulacak 
önerilere ayrıca yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Adalet, Çatışma Yönetimi, Deontolojik Adalet, Vignette 
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  Yaşlı Tüketicilerde Pazarlama Seyahat Hizmetlerine Yönelik Bir 

Araştırma 
 
 

Prof. Dr. Nusret GÖKSU298 

Dr. Öğr. Üyesi Alaeddin KOSKA299 

Ayşe YILMAZ300 

Cennet YILMAZ301 

Sevde Nur BAYAZIT302 

 
 

Yaşlı pazar için bugüne kadar ihmal edilen uyumsuzluk yaşı, ilginç (ayrımcı) bir segmentasyon 

değişkenini ortaya koymaktadır.  En önemli hizmet endüstrilerinden biri olan turizm endüstrisi için 
önemli fırsat pazarlarından yaşlı pazarıyla bağlantılı bir konu ele alınacaktır. Çalışmamızın amacı, 

pazarlama ve turizm pazarlamasında literatürlerde yer alan yaşlılık hastalıkları biliminde faydalı 

olduğu belirtilen, yaşlanma ve davranışsal turizm değişkenlerine dayalı, doğru bölümlendirme 

kriterleri kullanılarak, yaşlı yolcuların profillerinin tespit edilmesidir. 
Anahtar kelimeler: Hizmet Pazarlaması, Turizm Endüstrisi, Yaşlı Tüketiciler, Bölümlendirme, 

Tüketici Davranışları 
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YENİLİKÇİ BİR ÜRETİM ORGANİZASYONU OLARAK YALIN ÜRETİM 

SİSTEMİ 
 
 

Doç. Dr. Mehmet KARAHAN303 

Sezer ŞEN304 

 
 

 
Üretim disiplininin alt dallarından biri haline gelen yalın üretim, üretimde mükemmelliği, israfları 

ortadan kaldırmayı ve sürekli iyileştirmeyi kapsayan bir üretim sistemidir. Bu israfları ortadan 

kaldıran ve sürekli iyileştirmeleri sağlayan kuruluşlar, verimliliğini ve etkililiğini arttırabilmekte aynı 

zamanda adından daha çok bahsettirebilmektedirler. Pek çok kuruluşun yalın üretim ile bambaşka bir 
yapıya bürünerek başarı ve rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlaması diğer kuruluşların da yalın 

üretime geçme konusundaki cesaretini arttırmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; yalın üretim 

sistemi kavramını, amacını, diğer üretim sistemlerinden farklarını, yalın üretimin üreticilere ve 
tüketicilere sağladığı faydalarını ve son olarak ilgili literatürde konuyla ilgili yapılan yalın üretim 

sistemi uygulamaları hakkında bilgiler vermektir. 

Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, Yalın Düşünce, Toyota Üretim Sistemi, Tam Zamanında 

Üretim. 
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Sosyal Onay İhtiyacı ile Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi 

   
 

 Öğr. Gör. Dr. Mutlu ARMAN305 

 

 
Bu araştırmada, çalışanların sosyal onay ihtiyacı ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki 

nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Sosyal onay 

ihtiyacı seviyesini tespit etmek için Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği ve örgütsel vatandaşlık davranışı 
seviyesini tespit etmek için ise Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılardan toplanan 

veriler betimsel istatistikler, Pearson korelasyon, regresyon ve çoklu regresyon ile çözümlenmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre, sosyal onay ihtiyacı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında düşük 

düzeyde pozitif istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular, sosyal 
onay ihtiyacı alt boyutları olan başkalarının yargılarına duyarlılık, sosyal geri çekilme ve olumlu 

izlenim bırakma ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında da düşük düzeyde pozitif istatistiksel 

olarak anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir.  
Anahtar Kelimeler: Sosyal Onay İhtiyacı, Örgütsel Vatandaşlık, Hizmet Sektörü 
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Çevre ve Kente Sokak Hayvanları Bağlamından Bakmak: Mersin Büyükşehir Belediyesi 

Örneği 
 
 

Arş. Gör. Özkan DURNA306 

 
 

Sokak hayvanları, kent ve çevre arasındaki ilişkiyi açıklamak için iyi bir örneklem teşkil edebilir. 

Çeşitli yönleri ile hem çevreye hem de kente ait olan sokak hayvanlarının bugünkü durumu hukukilik 
ve tarihsellik yönleri ile incelendiğinde, hem kentleşme hem de çevre sorunlarının izleri ile karşılaşılır. 

Hayvan hakları konusunda özellikle, hâkim olan hukuk dışılık bu sorunların temel noktalarından 

birisidir. Sokak hayvanları konusunda hukuk dışılık, pozitif hukukun hayvanları hukuk öznesi olarak 

tanımlamamasından kaynaklanan ve kentin yönetici aktörlerinin takdiri tarafından belirlenen durumu 
ifade eder. Kentli ve sokak hayvanları arasındaki ilişkiler çevre sorunları için önemli bir göstergedir. 

Bu yüzden aslında sokak hayvanlarının refahı, kentlinin refahı anlamına gelebilir. Bu varsayımlardan 

hareketle çalışma, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 ve 2017 yılları arasındaki faaliyet 
raporlarından hareketle bu ilişki ve sorunları hukuk ve ekoloji disiplinlerinden faydalanarak 

inceleyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hayvan Hakları, Belediye, Hukuk Dışılık 
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The Anxiety Surrounding ‘the Home’ in Harold Pinter’s Homecoming 

 
 

Dr. Işıl Şahin Gülter307 

 

 
The aim of this study is to investigate the anxiety surrounding ‘the home’ in influential twentieth 

century playwright Harold Pinter’s Homecoming (1964). In the context of Victorian domesticity ‘the 

home’ was the primary social unit that served as a place wherein the British negotiated and defined 
social and gender roles. Furthermore, the Victorian myth of ‘the home’ carefully positioned ‘the 

home’ in opposition to the public and material dimension constructing ‘the home’ as a private, sacred 

and spiritual haven. In other words, the Victorian society insistently celebrated the idea of ‘home’ as a 

sacred and spiritual heaven distanced from public world’s pleasures. In doing so, Victorian discourse 
of domesticity reinforced female purity, respectability, and virtue admiring the woman both as a 

domestic and national icon. Thus, the Victorian perception of ‘the home’ aimed to reinforce 

conservative, middle-class, patriarchal ideology in which the sole responsibility of woman was to 
conduct her duties nurturing her daughters and sons so as to contribute to the patriarchal stability. 

However, as this study intends to analyze, Pinter’s Homecoming deconstructs Victorian notions of ‘the 

home’ displaying domestic space as a disturbing place in which a female stranger intrudes in ‘the 
home’ and threatens the domestic stability.  

Key Words: Domesticity, Home, Homecoming, Pinter, Victorian 
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Exploring ESL students' performances in Competence-Based Language Teaching 

Classes: A Case Study of Adult Turkish Speakers
308

 

 
 

Emrullah ŞEKER309 

 
 

As new trends in SLA studies continue to grow across the cognitive linguistics field in the world, 

linguists and language practitioners are in search of exploring and attempting innovative practices in 
language teaching classes. Among them minimalist applications seem to be the most pragmatic and 

economic in developing feasible learning strategies and new dimensions of language teaching. In this 

context, Competence-Based language teaching (COBALT) as a minimalist method of language 
teaching was applied to 21 Turkish speaking adult students in language teaching classes of total 40 

hours during a ten-week period. The purpose of this controlled longitudinal study is to explore ESL 

students’ performances in COBALT classes in a Turkish state university context. The data for this 

study were collected through an achievement test from a total of 21 beginner (A1) level students from 
different grades and different departments in Bitlis Eren University. The method was conducted from 

October to December of the 2018 academic year, and the data were analysed quantitatively. The 

overall findings of the research were interpreted particularly in terms of two implications: linguistic 
implications and methodological implications. As to the linguistic implications, the participants were 

found having no direct access to UG principles and parameters through the L2 input since they 

transferred their L1 knowledge to their L2 production not only where principles worked but also 

where parametric variations and grammatical features occurred. As for the methodological 
implications, it was found out that the COBALT was found successful and economic in terms of cost–

benefit analysis since 57% of the participants tutored through COBALT had achieved between 50 and 

100 points in the achievement test, 24% of which was above 70 points. Additionally, some useful 
implications were also proposed based on research findings in order to help teachers and teacher 

trainers to construct and implement COBALT more effectively.  

 
Key words: Competence-Based, Minimalist Method, English, language, teaching, English 
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Akademik Takvim Açısından Türkiye Ve Avrupa Ülkeleri Yükseköğretim 

Kurumlarının Karşılaştırılması 
 
 

Doç.Dr.Ahmet ÇOBAN310 

Büşra Nur ÖCAL311 

 

 

Özet 

Türkiye, Avrupa Birliği sürecinde birçok alanda olduğu gibi, eğitim alanında; özellikle de 

yükseköğretim düzeyinde büyük çabalar göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Yükseköğretim 

düzeyinde Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ortak yürütülen birçok program bulunmaktadır. Avrupa 
Birliği ülkelerinde yükseköğretim kurumları ile ilgili uygulamalar hakkında bilgiye sahip olmak ve bu 

bilgileri Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırarak değerlendirmek önem arz etmektedir. 

Araştırmanın amacı, akademik takvim açısından Türkiye ve Avrupa ülkeleri yükseköğretim 
kurumlarını karşılaştırılmak ve gerekli değerlendirmeleri yapmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1.Akademik yılın 

a.Başlaması 
b.Bitişi  

ile ilgili farklılıklar nelerdir? 

2.Öğretim aktiviteleri ile ilgili farklılıklar nelerdir? 
3.Tatiller ile ilgili farklılıklar nelerdir? 

4.Sınavlarla ilgili farklılıklar nelerdir? 

Araştırma ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında, nitel araştırma yöntemlerinden 
doküman incelemesi kullanılmıştır. Yükseköğretimde akademik yıl ile ilgili bilgiler ortaya konulmuş, 

ülkeler ile ilgili veriler uygun tablolarla ifade edilmiştir. Tabloların yorumları yapılarak, ulaşılan 

sonuçlar ile ilgili karşılaştırmalara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akademik Takvim, Türkiye, Avrupa Ülkeleri, Yükseköğretim Kurumları  
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Bir İletişim Aracı Olarak Uzaktan Eğitimde Etkileşimsellik312 
 

 

Öğr. Gör. Mevlüde DEVECİ313 
 

 

Öğrenme ve öğretme süreci aslında bir iletişim sürecidir. Bu gerçek ile yola çıkıldığında uzaktan 
eğitimin aslında bir kitle iletişim ortamı da olan internet yoluyla yapılıyor olması, bu iletişim sürecine 

gösterilmesi gereken özeni biraz daha pekiştirmektedir. Etkileşim, en kısa ifadeyle karşılıklı iletişimi 

ifade etmektedir. Tüm eğitim sistemlerinde olduğu gibi giderek yaygınlaşan uzaktan eğitim 

sistemlerinde de başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri etkileşimdir. Geleneksel eğitim 
sürecinde geribildirim öğesi yüz yüze iletişim ile sağlanmaktadır. Uzaktan eğitim sistemlerinde ise 

etkileşimi sürece dâhil eden bilgi ve iletişim teknolojileri olmuştur. Bu çalışmanın da amacı 

doğrultusunda bir iletişim platformu olarak uzaktan eğitim sisteminde etkileşim kavramının rolü ve 
önemi ortaya çıkarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, etkileşim, yeni iletişim teknolojileri. 
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Sınıf Öğretmeni Adaylarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları 

ve Öğretim Sürecine İlişkin Öz - Yeterlik Algıları 
 
 

Dr. İlyas ERPAY314 

 
 

 
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik 

tutumları ve ilköğretimde okutulan bu dersin öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik algılarının 

incelenmesidir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi (DKAP) ilk ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu 

ders olarak 1982 yılından itibaren okutulmaktadır. Bu ders ilkokul dördüncü sınıfta başlamakta ve lise 
son sınıfa kadar devam etmektedir. Ancak ilköğretimdeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin sınıf 

öğretmenleri tarafından veyahut branş öğretmenleri tarafından okutulacağı uzun süre tartışma konusu 

olmuştur. 2016 yılına gelinceye kadar 4. sınıf DKAP dersleri sınıf öğretmenleri tarafından verilmiştir. 
2016’dan itibaren DKAP dersinin, alan tecrübesi bulunan kişilerin bulunmaması durumunda sınıf 

öğretmenleri tarafından verilmesi öngörülmüştür. Nicel tarama modeli uygulanan bu çalışmada anket 

tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma gurubunu Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf 

öğretmenliği bölümünde okuyan 115 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilerin Din 
Kültürü ve Ahlak bilgisi dersine karşı tutumları ile ilkokul 4. Sınıfta zorunlu ders olan Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersi vermeye yönelik öz-yeterlilik algıları ele alınmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sınıf Öğretmenliği, Tutum, Öz-

Yeterlilik  
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Öğretmen Algılarına Göre İşyerinde Dışlanma: Eğitim Kurumlarında Nitel Bir 

Araştırma 
 

Prof. Dr. Zülfü DEMİRTAŞ315 

Alper USLUKAYA316 

 

 
Örgütler, üretim faaliyetlerinin gerçekleştiği üretim ilişkileri alanı olmanın yanında sosyal ilişkilerin 

gerçekleştiği sosyal ortamlardır. Bu sosyal ortamlarda çalışanların psiko-sosyal ihtiyaçlarının 

karşılanması örgütsel süreçlerin niteliğini birincil derecede etkileme gücüne sahiptir. Sağlıklı bir 
sosyal etkileşim ile bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan insanların yer yer çalışma ortamlarında 

birbirlerine karşı olumsuz tavırlar sergileyebildikleri gözlenmektedir. Bu olumsuz davranışlardan 

mobbing, zorbalık, taciz vb. son dönemlerde yoğun bir biçimde araştırılan konular olmasına rağmen 
bir kişi ya da grup tarafından başka bir kişi ya da grubun göz ardı edilmesi, ihmal edilmesi ve 

soyutlanması anlamına gelen “dışlanma” olgusu ile ilgili eğitim yönetimi alanında Türkçe yapılmış bir 

araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmada öğretmen algılamaları çerçevesinde dışlanmanın bir boyutu 

olan “İşyerinde Dışlanma’nın” (Workplace ostracism) eğitim kurumlarında hangi düzeyde yaşandığı 
ve bunun arkasında yatan tetikleyicilerin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda 

ortaöğretim kumlarında bir örnek olay araştırması yapılmıştır. Öğretmenler ile yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılarak görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler ışığında okullarda işyerinde 
dışlanmanın mevcudiyeti ve etkisi ele alınmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: İşyerinde Dışlanma, Sosyal Kabul, Aidiyet, Benlik Algısı, Varlığın 
Anlamlandırılması, Eğitim Kurumları. 

 

 

  

                                                             
315 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. 
316 Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi, auslukaya@gmail.com 



                                            

224 
 

MUŞ İLİ VE İLÇELERİNDEKİ HASTANELERDE GÖREV YAPAN 

HEMŞİRELERİN SİGARA İÇME DURUMLARININ İNCELENMESİ 
 
                                                                                                          

 Leyla SEZGİN317              

                                                                                                    Prof. Dr. Edibe PİRİNÇCİ318 

 
 

 

Ülkemizde sigara içmek yaygın bir alışkanlık ve önemli bir halk sağlığı sorunudur.  Tanımlayıcı ve 
kesitsel tipte olan bu araştırmanın evrenini Muş ilinde ve ilçelerindeki hastanelerde görev yapan tüm 

hemşireler oluşturmaktadır. (Cevaplılık oranı %72.6). Elde edilen veriler SPSS paket programına 

kaydedilip, istatistiksel analizde yüzde, ortalama, Ki-kare Testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki 
hemşirelerin yaş ortalaması 26.58±6.00 yıldır. Hemşirelerin %42.2’si evlidir. Hemşirelerin %61.9’u en 

az bir kez sigara içmeyi denemiş olup, %52.9’u halen sigara içmektedir. Nargile içme sıklığı ise 

%28.4 bulunmuştur. Hemşireler sigara içme nedenleri olarak birinci sırada stres giderdiği, ikinci 

sırada alışkanlık olduğu için, üçüncü sırada ise keyif verdiği için içtiklerini belirtmişlerdir. 
Hemşirelerde sigara içme oranı yaş ilerledikçe artmakta (p<0.05) olup, erkeklerde sigara içme oranı 

daha yüksektir (p<0.05). Eğitim düzeyi yükseldikçe sigara içme sıklığı azalmaktadır (p<0.05). Sonuç 

olarak hemşirelerde sigara kullanımı sıklığı topluma göre yüksek orandadır. Sigara kullanımını arttıran 
nedenler göz önüne alınarak hemşirelerde sigara kullanım sıklığının düşürülmesi ve gerekli önlemlerin 

alınması gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Sigara, Hastane, Muş 
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SONRADAN TESPİT EDİLEN ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ KAZANÇLARIN 

SİGORTA PRİM MATRAHINA ETKİSİ 
                                                                                                         

 

Dr.Öğr.Üyesi Özkan BİLGİLİ
319

      

 

 

Hak edilen ücretler, hizmet akdi ile çalışan sigortalılara o ay içinde yapılan kapsamdaki diğer 

ödemelerin brüt toplamı ile birlikte aylık sigorta prim matrahını oluşturmaktadır. Ancak, hizmet akdi 
ile çalışan sigortalıların prime esas kazançlarına dahil edilmesi gereken ücret niteliğinde bazı 

kazançların prim matrahına dahil edilmediği sonradan tespit edilebilmektedir. Belirtilen şekilde, 

sonradan tespit edilen fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti vb. türünden ücret niteliğindeki tutarlar, 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi 
tutulmaktadır. Yargıtay ise konuya farklı yaklaşmakta, ücret mahiyetindeki bu tutarları ödendiği ayın 

prime esas kazancına dahil etmektedir. Yargıtay’ın bu yaklaşımı sigortalıların aleyhine sonuç 

doğurmakta, daha düşük aylık bağlanması gibi olumsuzluklara sebep olmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Hizmet akdi ile çalışan sigortalı, prime esas kazanç, ücret niteliğindeki ödeme  
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Tüketicilerin Gıda Ürünleri Tüketim Davranışlarında Subliminal Mesaj Farkındalığı 
 

 

Hamza SIĞINÇ320 

Beşir KOÇ321 

 

 

Bu çalışma Van İli merkez İpekyolu ilçesinde yapılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler 

tüketicilerle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda anketle elde edilmiştir. Çalışmada örnek 

hacmi ''Anakitle Oranlarına Dayalı Kümelendirilmemiş Tek Aşamalı Tesadüfi Olasılık 

Önermesi'' yöntemiyle belirlenmiş ve 385 adet anket yapılmıştır. Anketlerin değişik sosyo-

ekonomik tabakalara dağılımında kullanılmak üzere, Van ili İpekyolu Merkez ilçesini 

oluşturan mahalleler ve nüfusları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden temin 

edilmiştir. Mahallelerin kent merkezinin toplam nüfusları içindeki payları bulunarak, her 

mahallenin sahip olduğu oran, tek tek toplam anket sayısıyla çarpılarak söz konusu mahallede 

yapılacak anket sayısına ulaşılmıştır. Elde edilen veriler anlamlı çizelgeler haline getirilmiş ve 

yorumlanmıştır. Buna göre tüketicilerin %23,13’ünün gıda ürünleri ile ilgili reklamların 

ilgilerini çektiğini, %25,97’si daha çok TV reklamlarını izlediklerini, %35,08’i reklamlardan 

etkilenerek ürün satın aldıklarını ifade etmişlerdir. Tüketicilerin önemli bir kısmının 

subliminal reklamların farkında oldukları belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Gıda tüketimi, Subliminal Mesajlar, Reklam, sumliminal, bilinçaltı 

Reklamlar, Van 
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Gelir Eşitsizliği ve Yeni Kamu Politikası İhtiyacı ABD ve Avrupa Örneklerinin 

Karşılaştırılması 

 

Ersin ERKAN322 

Zeki AKBAKAY323 

 

 
Tarihsel veriler göstermektedir ki, gelir eşitsizliği 1980'lerden beri istikrarlı biçimde artmaktadır. Öyle 

ki, gelir eşitsizliği günümüzde başta ABD olmak üzere 20. yüzyılın başındaki düzeye tekrar ulaşmıştır. 

Söz konusu yönelimin başlıca nedeni, neo-liberal politikalarla ekonominin kamusal/siyasal alan ve 
müdahaleden uzaklaşarak serbestiyet ve özerklik kazanmasıdır. Evrensellik arz eden gelir eşitsizliği 

artışı, tüm bölgeler için geçerli olmakla birlikte, ABD ve Avrupa'da farklı biçim ve düzeyde 

belirmektedir. Bu farklılaşmanın temelinde ekonomik ve toplumsal yaşama ilişkin devlete biçilen rol 

yer almaktadır. Tüm aksi söylem ve anlayışlara karşın, istatistikler, gelir eşitsizliğinin azaltılması 
konusunda devletin halen önemli bir araç olduğuna işaret etmektedir. Avrupa ülkeleri ile ABD’nin 

gelir eşitsizliği karşılaştırıldığında bu durum somutlaşmaktadır. Sonuç olarak, ABD ile Avrupa'da gelir 

eşitsizliğinde yaşanan tarihsel dönüşüm devletin değişen rolüyle birlikte ele alınacaktır. 
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Korku ve Önyargıların Girişimcilik Zihniyetine Etkilerinin Araştırılması: Kavramsal 

Model Önerisi 
    
 

Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN324 

Prof. Dr. Halit KESKİN325 

Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ326 
Öğr. Gör. Ercan KARAKEÇE327 

 

 
 

Üretim faktörlerinden biri olan girişimci ve onun faaliyetleri, büyüme ve ülke prestiji üzerindeki 

katkısı göz ardı edilemeyecek kadar önem arz etmektedir. Bundan dolayı girişimciliğin artmasına 
yönelik yapılan çalışmaların yanında bu çalışma ile korku ve önyargıların girişimcilik zihniyetine 

etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmada bu etkiyi ortaya çıkarmak için yöntem olarak 

yapısal eşitlik modeli kullanılacaktır. Yapısal eşitlik modeli, hipotezlerdeki değişkenlerin sebep sonuç 

ilişkisini açıklayabilen ve teorik modellerin bir bütün olarak test edilmesine olanak sağlayan etkili bir 
yöntemdir. Bu maksatla ölçekler belirlenerek anket soruları hazırlanacak ve üniversite son sınıftaki 

öğrencilere uygulanacaktır. Bu çalışma neticesinde girişimciliğe sadece teknik gözle bakılmamış aynı 

zamanda girişimci zihniyeti perspektifi ile fiziksel olmayan unsurların da tesir edebileceği hipotezi 
incelenmiş olacaktır. Girişimciliği kendisi ve çevresiyle ele almak ne kadar gerekliyse, girişimin 

tohumunu atan girişimciyi de bu sistem içerisinde bütünsel olarak düşünmek o kadar önemlidir. Bu 

sebeple girişimciyi harekete geçirecek girişimci zihniyetinden bahsedilmesi gerekmektedir. Çünkü 
girişimcilik düşüncesinin uyanmasına sebebiyet verecek etmen, zeminin ve çevresel koşulların 

girişimcilik davranışı ile buluşmasıdır. Bu maksatla çalışmada da korku ve önyargı kavramları 

incelenerek girişimci zihniyeti üzerindeki etkileri araştırılmaya çalışılacaktır. 
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Dekal Baskı Yönteminin Ebru Sanatında Kullanımı 

    
 

Tahsin BOZDAĞ328 

 

 
Sanat eserlerinin başka sanat disiplinleriyle bir arada kullanımı, son dönemlerde ön planda olmuştur. 

Bunun yanında göz ardı edilmemesi gereken bir nokta da sanatsal kaygılarla yapılan eserlerin, başka 

sanat uygulamalarıyla ilişkileri ve ortaya çıkan eserin birçok sanat alanıyla bir bütünlük içerisinde 
uyumu ve estetik değerleri taşımasındaki süreç içerisinde sanatın evreleri hakkında bize izler 

sunmasıdır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında bu çalışmanın amacı, ebru sanatında dekal baskı 

yönteminin kullanılabilirliğini araştırmaktır. Dekal yöntemi, ısıya dayanıklı objelerin üzerine istenilen 

her türlü görselin dijital formatının transferidir. Bu çalışmada da, geleneksel sanatlarımızdan olan 
ebrulu motiflerin üzerine dekal baskı tekniğinin kullanılarak görsel ve sanatsal bir sonuç elde etmektir. 

Bu çalışmada kullanılan malzemeler; özel dekal baskı kağıtları, lazer printer ve seramik fırını ile 

geleneksel ebru malzemeleridir. Ebrunun aktarıldığı yüzeye dijital ortamda alınan dekal baskıları 
aktarıldı ve ısı yöntemiyle bu yüzeylerde baskının kalıcılığı sağlandı. Sonuç olarak dekal yönteminin 

ebrulu yüzeylerde uygulanabilirliği ortaya konulmuştur. 
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American Ambivalence Towards International Criminal Justice 
 

 

Şehmus Kurtuluş 
 

 

The United States (U.S.) played an active and important role in the creation and operation of the ad 
hoc international criminal tribunals from the International Military Tribunals in Nuremberg and Tokyo 

to the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda.  The U.S. support was 

also crucial in the establishment of the United Nations War Crimes Commission and in building the 

framework of international humanitarian law. Despite its critical role in furthering the cause of 
international criminal justice, the U.S. has not acceded to the Rome Statute, founding treaty of the 

International Criminal Court (ICC). The President Bill Clinton had actually signed the Rome Statute in 

2000 but did not submit it to the U.S. Senate for ratification. His successor, George W. Bush,  
“unsigned” the Rome Statute in 2002 and undertook efforts aiming at putting the American citizens 

beyond the court’s reach by impairing and isolating the ICC. While the relationship between the US 

and the ICC progressed significantly after the ascension of the Obama administration to power, the 
attitude exhibited by the Trump administration returned to hostility. The recent ICC decision not to 

authorize a formal investigation into the situation in Afghanistan have brought the current 

administration’s active hostile campaign against the ICC back into focus. This paper explains that 

American ambivalence towards the ICC stems from different national security policies of the 
administrations in office and discovers some of the implications of the U.S.’ ongoing hostile campaign 

against the ICC. 

 
Key Words: ICC, United States, International Criminal Justice, International Criminal Tribunals. 

 

  



                                            

231 
 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM İNGİLİZCE DERSİNE 

YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 

Yunus DOĞAN 

 

 
İlk dönemlerinde yüz-yüze eğitime katılım imkanları olmayan bireylere esnek ve bireye uygun 

koşullarda eğitim hizmetinin götürülmesi şeklinde başlayan uzaktan eğim uygulamaları, 21. yüzyılda 

internet teknolojilerinin hızla toplumsal hayatı dönüştürmesiyle ulusal ve uluslararası bağlamda pek 
çok eğitim kurumunun kendi uzaktan eğitim sistemlerini geliştirme ve kurma noktasına gelmiştir. Bu 

anlamda günümüzde çoğu üniversitede lisans ve lisansüstü dersler, eğitimde kalite ve çeşitliliği 

artırma, üniversiteler arası etkileşimi daha verimli hale getirme, daha fazla öğrenciye ulaşma ve 
ekonomik maliyetleri azaltma gibi çeşitli nedenlerle çevrimiçi verilmektedir.  Bu bağlamda Fırat 

Üniversitesi, önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde bazı dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle 

yürütmekte olan üniversitelerden biridir. Lisans bölümlerinde okutulmakta olan zorunlu yabancı dil 

İngilizce dersleri de 2017-2018 yılından itibaren uzaktan eğitim modunda verilen dersler arasındadır. 
Ancak, yabancı dil derslerinin, dil yeterliliği için gerekli beceri ve bilgilerin karmaşık yapısı 

dolayısıyla, uzaktan eğitim yoluyla öğrenilmesi en zor derslerden olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan 

bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Spor fakültesi öğrencilerinin Uzaktan Eğitim İngilizce I dersine 
yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Spor fakültesinin çeşitli bölümlerinde okuyan ve 

İngilizce dersini alan 476 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen çalışmada veriler, uzaktan eğitime yönelik 

öğrenci görüşleri anketi aracılığıyla toplanmıştır. Yüzde, frekans, t-testi ve Anova gibi istatistiksel 
yöntemlerin kullanıldığı çalışmanın sonuçları ilgili literatür eşliğinde değerlendirilmiştir. 
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KÜRESELLEŞME YERELLEŞME İLİŞKİSİ EKSENİNDE TÜRKİYE’DE YEREL 

YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM 
 
 

329Meryem Kartal 

 

 

ÖZET 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan küreselleşme ile birlikte, 

teknolojik, ekonomik, siyasi ve sosyal alanda değişimler yaşanmış ve değişimlerin getirdiği sorunlar 
karşısında ulus devlet yetersiz kalmış, yetki ve otoritesini yerel yönetimlerle paylaşmaya başlamıştır. 

Yerelleşme, yerel yönetimlerin yapı, işleyiş ve örgütlenişindeki değişimler son yıllarda üzerinde en 

çok durulan konulardan biri olmuştur. Çalışmada küreselleşmenin yerel düzeydeki etkisi olarak kabul 
edilen yerelleşme Türkiye’de yerel yönetimlerin, yetki, sorumluluk, görev, ekonomik yapısı, hizmet 

sunum yöntemlerinde değişimlerin gerçekleştiği; hizmette halka yakınlık, toplam kalite yönetimi, 

stratejik yönetim, performans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, yönetişim gibi çağdaş yönetim 

biçimlerini reformlarla uyguladığı saptanmıştır. 
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HONORE DE BALZAC’IN ‘GORIOT BABA’ ROMANI İLE FRANZ KAFKA’NIN 

‘DÖNÜŞÜM’ İSİMLİ ROMANINDAKİ BABA KARAKTERLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 
 

 

Şahrıstan SEÇKİN 
 

 

 
Bu çalışmada amaç Honore De Balzac’ın ‘Gorıot Baba’ romanı ile Franz Kafka’nın ‘Dönüşüm’ isimli 

romanındaki baba karakterlerinin çeşitli açılardan karşılaştırılmasıdır. Asıl adı Honoré Balssa olan 

Balzac, 1799 yılında Fransa’da doğmuş, baba tarafından memur bir kesimden, anne tarafından da 

kapitalist sistemde en üst tabakayı oluşturan, insan hak ve hürriyetlerinden en iyi şekilde faydalanan 
“burjuvazi” kesimden gelir. Bu durum onun eserlerine de yansımıştır. Bilhassa “Goriot Baba” isimli 

romanında ilk okunuşta iletilmek istenen mesajın aslında babalık duygusu olduğu öne çıkar. Bu 

doğrudur fakat Balzac, eserlerinde iletmek istediği mesajları açık bir şekilde vermek yerine kapalı bir 
anlatımla, olayların arkasını okuyucunun merak duygusunu kamçılayarak bulmasını ister. “ Goriot 

Baba” eseri de bu düşüncesini destekler niteliktedir. Balzac, babalık duygusunun arka planında 

toplumsal tabakalaşmayı - 1919-1920 yıllarının Paris yaşamını, Fransız toplumundaki sınıf 

ayrımını, alt tabaka ile üst tabaka arasındaki derin uçurumu - gizler. Bunların yanında ihtişamlı 

hayatın bir anda değişerek sefalete döndüğü bir zıtlığı da okuyucuya sunar. Çek asıllı yazar 

Franz Kafka, 3 Temmuz 1883’te Prag’da doğmuş, babasının taşradan gelmesinden dolayı çok 

zorlu koşullar altında yaşamayı öğrenmiş ve tüm çocukluğunu sefalet içinde geçirmiştir. Kafka, 

gerek çocukluğunda gerekse diğer dönemlerinde hep bir yalnızlık ve dışa kapalı bir kişilik 

benimsemiştir. Bunun nedeni ise; babasıyla hiç yaşamamış olduğu baba-oğul ilişkisidir. Başta 

“Dönüşüm” olmak üzere yazmış olduğu diğer eserlerinde de babasıyla olan ilişkilerini 

karakterlerine yansıtmış ve okuyucuya babasıyla ilgili ipuçları vermiştir. Bu bağlamda 

çalışmada bu iki eserdeki baba karakterleri çeşitli açılardan karşılaştırılmıştır. Nitel araştırma 

yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmada 

ulaşılan bulgular çeşitli açılardan tartışılmıştır. 
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Ulus Devlet ve Küreselleşme İlişkisini Tekrar Düşünmek 
                

          Dr. Öğretim Üyesi Mezher YÜKSEL330 

 
 

Ulus devlet modeli yaklaşık iki yüz yıldır dünyada yaygın devlet modelidir. Öte yandan küreselleşen 

dünyada ulus devletlerin yerine, geleceğine ve küreselleşme ile olan ilişkisine dair farklı görüşler ve 
yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımlardan biri olan aşırı küreselleşmeci yaklaşıma göre ulus devletler 

tarihsel misyonunu tamamlamış ve küçük bir köye dönüşmekte olan dünyada ulus devletlerin sonu 

gelmiş bulunmaktadır. Bu görüş özellikle 1990’lar ile 2000’lerde etkili idi. Küreselleşmenin sembolik 

gösterenlerinden biri olan Berlin duvarının yıkılması bu iddianın kanıtlarından biri olarak 
sunulmaktaydı. Oysa Berlin duvarının yıkılmasının üzerinden daha otuz yıl geçmeden Avrupa’dan 

Amerika’ya Ortadoğu’ya dünyanın farklı bölgelerinde çok daha yüksek, daha uzun duvarlar 

yükselmektedir. Üstelik bu duvarlar ulus devletlerin sınırlarını tahkim etmek amacına matuftur. 
Bununla paralel olarak ABD ile Çin arasında yükselen ve başka devletleri de kapsayacak gibi görünen 

ticaret savaşı ulus devletlerin esnediği, silinmekte olduğu iddia edilen sınırlarının korumacılık 

duvarları ile güçlendirilmesi hedefine işaret etmektedir. Son olarak, ulus devlet sonrası küresel 
dünyasının siyasal örnek modeli olarak sunulan AB’deki krizi ulus devlet modelinin direnişi olarak 

değerlendirmek mümkündür.  

 

Bu çalışma küreselleşen dünyada ulus devletlerin yeri ve geleceğine ilişkin tartışmaları devletler 
arasında örülen duvarlar, ticaret savaşları, ulus-devlet üstü birliklerin karşı karşıya kaldığı siyasi 

sorun/krizler ışığında yeniden ele almayı amaçlamaktadır. Çalışmanın temel varsayımı aşırı 

küreselleşmecilerin iddiasının aksine küreselleşen dünyada ulus devletlerin ekonomik ve siyasi 
etkinliğinin artarak devam edeceğidir. 
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TÜRKİYE’DE VE İNGİLTERE’DE KURUMSAL AÇIDAN ETİK DENETİM VE 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULUNA DAİR TESPİT VE ÖNERİLER 
 
 

Arş. Gör. Ünal KÜÇÜK* 

 
 

ÖZET 

Etik konusu, kamu yönetimine olan güvensizlik duygusuna paralel bir biçimde yönetsel alana dâhil 
olmuştur. Kamu görevlerinin kötüye kullanımı, takdir yetkisi ilkesinin kamusal yarar değil de başkaca 

çıkarlar için işletilmesi kamu yönetiminde etik kodların geliştirilmesi gerektiği inancını 

güçlendirmiştir. Bu amaçla Türkiye’de 2004 yılında kamusal alana Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

adında bir kurul dâhil olmuştur. Kurulun misyonu, etik kodları belirlemek, etik ihlallerini araştırmak 
ve kamu yönetiminde etik kuralları hâkim kılmaktır. Çalışmada söz konusu kurulun yapısı, üyelerinin 

atanması, işlevleri ele alınmıştır. Bu doğrultuda çalışmada öncelikle kamu yönetiminde denetim 

kavramı ve türleri incelenmiştir. Ardından İngiltere’de ve Türkiye’de yer alan Etik Kurullar yapısal 
açıdan ortaya koyulmuştur. Çalışmada, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, aynı misyonu İngiltere’de 

üstlenen ‘’Committee on Standards in Public Life’’ adlı kurum üzerinden değerlendirilmiştir. 1994 

yılında kurulan kamuda etik denetim sağlamayı hedefleyen İngiliz kurulunun özellikle üyelerinin 
belirlenmesi süreci ve görev sahası ile Kamu Görevlileri Etik Kurulundan farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Çalışma sonucunda, İngiliz uygulaması rol model alınarak, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ilişkin 

birtakım önerilerde bulunulmuştur. Bu öneriler; kurulun yapısı, işleyişi, özerkliği, üyelerinin atanma 

süreci, raporlarının yaptırım gücü ve yetki çerçevesi şeklinde sıralanmıştır. 
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Serbest Yazma Etkinliklerinin Psikolojik Danışman Adaylarının Yazma Tutumlarına 

Olan Etkisi 
 

Arş. Gör. Rabia Sena AKBABA331 

Arş. Gör. Yelda KÖKÇÜ332 

 

 

Bu çalışmanın amacı, serbest yazma etkinliklerinin Psikolojik Danışma ve Rehber (PDR) öğretmen 

adaylarının yazma tutumlarına olan etkisi araştırmaktır. Araştırmada ön test- son test tek gruplu desen 
kullanılmıştır. Araştırma, 2018-2019 öğretim yılında Fırat Üniversitesinde PDR bölümü birinci sınıfta 

öğrenim gören 45 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tüm sınıf, deney grubu olarak atanmış ve 

ön test-son test verilerini toplamak amacıyla Ayrancı ve Temizyürek (2017) tarafından geliştirilen 

“Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Serbest Yazmaya Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek 
toplam üç boyuttan ve 19 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın uygulama süreci sekiz hafta şeklinde 

planlanmıştır. Ön testlerin uygulanmasından sonra uygulama süreci başlatılmıştır ve her oturumda 

farklı yazma etkinlikleri (iş birlikli yazma, metin türlerine yönelik yazma vs.) sınıfta 
gerçekleştirilmiştir. Son testlerin uygulanmasının ardından t testi ile verilerin analizi yapılmıştır. 

Yazma etkinliklerinin öğrencilerin yazma tutumlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yazma Tutumu, Yazma Etkinlikleri, Psikolojik Danışman 
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İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin KPSS’ye İlişkin Görüşleri ve Oluşturdukları 

Metaforlar 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Rahime Çelik333 

 
 

Devlet okullarında öğretmen adaylarının görev yapabilmesi için 2002 yılından beri Kamu Personeli 

Seçme Sınavı (KPSS) yapılmaktadır. Bu çalışmada,   Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf 
öğrencilerinin KPSS’ye yönelik görüşleri tespit edilmek istenmiştir. Görüşmelerin gerçekleştirilmesi 

için ilgili literatür de araştırılarak bir görüşme formu hazırlanmıştır.  Nitel desenle yürütülen çalışmada 

yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerin yapılması için ilgili alan yazın da 

taranarak bir görüşme formu oluşturulmuştur. Ayrıca öğrencilerin bu sınava yönelik algılarını 
belirlemek için sınava yönelik oluşturdukları metaforlar analiz edilmiştir. Bunun için nitel araştırma 

desenlerinden fenomeloji, verilerin analizinde ise içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Verileri analiz 

etmek maksadıyla QSR N-VIVO 8 programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler temalarına ayrılarak 
kodlamalar yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: KPSS, sınav sistemi, metafor, görüş 
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PALYATİF BAKIM 
                                                                              

 

Arş. Gör. Dr. Canan SERTDEMİR BATBAŞ334   
                                                                                          Dr. Öğr. Üyesi  Burkay YAKAR335 

                                                                                              Prof. Dr. Edibe PİRİNÇCİ336 

 
 

Palyatif bakım yaşamı tehdit edici hastalıklara eşlik eden sorunlar yaşayan hasta ve ailelerin, fiziksel, 

psikososyal ve manevi problemlerini erken tanımlama, değerlendirme, tedavi ederek acı çekmelerini 

azaltma ya da önleme ve böylece yaşam kalitelerini arttırma amacı olan bir yaklaşımdır. Dünyada ve 
ülkemizde ortalama yaşam süresi giderek uzamakta ve hekimlerin tedavi hizmeti verdiği kronik-

ölümcül hastalıklar giderek artmaktadır. Bu sebeple palyatif bakıma olan gereksinim her geçen gün 

artmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde bu konuya yönelik çalışma ve projeler artan bir ivme ile 
yürütülmekte olsa da karşılanmamış palyatif bakım ihtiyacı bir sorun olarak devam etmektedir. 

Ülkemizde ise tıp fakültelerinde henüz palyatif bakım bilim dalı kurulmamıştır ve yan dal olarak 

palyatif bakım uzmanlığı eğitimi de yoktur. Palyatif bakım hizmeti diğer dal hekimleri tarafından 
birinci ve ikinci düzeyde yürütülmektedir. Sonuç olarak ülkemizde palyatif bakım hizmetlerinin 

geliştirilmesinde geç kalınmaması, hospis hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sosyal güvenlik sistemi 

kapsamına alınması, sağlık çalışanlarının farkındalıklarının arttırılması ve desteklerinin alınması 

önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım, Ölüm, Hospis 
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Orta Gelir Tuzağından Çıkışta Teknolojik Gelişmelerin Rolü: Panel Veri Analizi 
 

 

Ceren PEHLİVAN
337

 
Ecem KAZU

338
 

 

 
Orta gelir tuzağı, orta gelir grubunda yer alan ülkelerin teknolojik ve kalkınma açısından yeterli 

dönüşümü gerçekleştirememesi sonucu bir üst gelir grubuna çıkamamasını belirtmektedir. Yüksek 

ekonomik gelişme aşamasındaki ülkeler teknolojik yenilik yetenekleri sayesinde, sermaye ve teknoloji 

yoğun ülkelerle yarışabilir hale gelebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye'nin de içinde olduğu 56 orta 
gelir tuzağındaki ülkeye ait veriler kullanılarak 2002-2017 yılları için panel veri analizi yapılmıştır. 

Orta gelir tuzağından çıkışta teknolojik yeniliklerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

Teknolojik gelişimi açıklamak için incelenen ülkeler için patent başvuru sayısı, AR-GE harcamaları, 
ileri teknoloji ihracatı ve AR-GE araştırmaları için çalışan araştırmacı sayısı kullanılmıştır. Analiz 

sonucunda çalışmayı destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Orta Gelir Tuzağı, Teknoloji, Panel Veri Analizi 
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Servperf Yöntemiyle Ölçülen Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Müşteri 

Sadakatine Etkisi: Hazır Giyim Perakendeciliği Sektöründe Bir Uygulama 
    
 

Vahide ÖZTÜRK 

 

 
Gelişen pazarlama anlayışında işletmeler arasında yoğun rekabet ortamının ortaya çıkmasıyla birlikte 

hizmet kalitesi kavramı işletmeler açısından son derece önemli hale gelmiştir. Hizmet kalitesi, 

müşterilerin beklentileriyle gerçekleşen hizmet performansının karşılaştırılması olarak 
tanımlanmaktadır. Bu kavram, üzerinde sıkça durulan bir konu olmuştur. Literatürde hizmet 

kalitesinin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ile güçlü bir bağa sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

Bu çalışmada bir hazır giyim mağazasının performansa dayalı hizmet kalitesi ölçülerek bunun müşteri 
memnuniyetine ve müşteri sadakatine etkisi incelenmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden 

olan anket yöntemi kullanılmıştır. Veriler Cronbach Alpha, Regresyon, Korelasyon ve Hiyerarşik 

Regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati 
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Evli Bireylerin Evlilik Doyumlari ile Aldatma Eğilimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

                                            

                                          Doç.Dr.Hatice KUMCAĞIZ339 

Mehriban GÜNAYDIN340 

 
 

 

Bu araştırmanın amacı, evli bireylerde evlilik doyumu ile aldatma arasında ilişkiyle beraber evlilik 
doyumu ve aldatma eğiliminin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 

2018 yılı Giresun il merkezinde yaşayan, en az bir yıllık evli olan yaşları 20 ile 75 arasında değişen, 

113’ ü erkek ve 141’ i kadın olan toplam 254 kişi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Canel 

(2013) tarafından Türkçeye uyarlanan  Evlilik Doyum Ölçeği, Polat ( 2006) tarafından geliştirilen 
Aldatma Eğilimi Ölçeği kullanılmıştır. Analizler sonucunda evlilik doyumu ile aldatma arasında düşük 

düzeyde pozitif yönde (r= .27, p< .001) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırmada, kadınların evlilik 

doyumunun erkeklerden yüksek olduğu, eşleri üniversite mezunu olan kadınların eşlerinin, eşleri 
ilkokul mezunu olanlara göre daha fazla aldatma eğiliminde oldukları belirlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Evlilik, evlilik doyumu, aldatma, aldatma eğilimi. 
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Sosyal Hizmet Eğitiminde Film ve Dizilerin Etkin Kullanımı  
 

 

   Dr. Özgür ALTINDAĞ341 

 Oktay TATLICIOĞLU342 

 
 

Sosyal hizmet eklektik temele sahip hem teori hem de uygulama boyutu olan bir disiplindir. Sosyal 

hizmet uygulaması doğrudan insana ve insanın çevresi ile arasında oluşan ilişkilere odaklanır. Burada 
karşı karşıya kalınan sorunlar sosyal hizmetin de temel çalışma alanıdır. Bu bağlamda sosyal hizmet 

eğitimi alan öğrencilerin insan ve kaynak sistemler arasındaki etkileşim ve bağlantıları iyi bir şekilde 

kavramaları insana dair sorunların etkin çözümünde kilit öneme sahiptir. Sosyal hizmet eğitiminde 

insanlara dair sorunların sanatsal öğeler kullanılarak öğrencilere aktarımı doğrudan görsel öğe destekli 
bir eğitim sisteminden gelen öğrenciler için son derece uygundur. Bu anlamda sosyal hizmet 

eğitiminde hem teorik hem de uygulama odaklı derslerin kapsamına giren uygun dizi ve filmlerin 

kullanılması öğrencilerin söz konusu dersin içeriğini daha net bir şekilde anlamalarına katkı 
sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Eğitim, Sanat, Film, Dizi 
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Hemşirelerde Depresyon Durumunun Değerlendirilmesi 

 

 

Prof. Dr. Edibe Pirinçci343, Öğr. Gör. Ezgi Yaraşır2, Seda Özbey3, Serap Özdemir3, Abdullah Demir3, Prof. 
Dr. S. Erhan Deveci1, Dr. Öğr. Üy. A.Tevfik Ozan1, Prof. Dr. A.Ferdane Oğuzöncül1 

 
 

Depresyon insanları etkileyen küresel bir halk sağlığı sorunudur. Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu 
çalışma depresyon durumunu değerlendirmek amacıyla bir devlet hastanesinde görev yapan hemşireler 

(n=138) arasında yapılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. “Kişisel Bilgi Formu” ve 

”Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)” kullanılarak elde edilen veriler SPSS 22.0 programında, p<0.05 
istatistiksel anlamlılık olarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde t-testi, tek yönlü varyans 

analizi kullanılmıştır. Hemşirelerin yaş ortalamaları 34.15±8.94 olup, %88.4’ünü kadınlar 

oluşturmaktadır. Hemşirelerin BDÖ puan ortalaması 11.87±7.50 olup, %24.6’sı 17 puan ve üzerine 

sahiptir. BDÖ puan ortalamalarının 35-44 yaş grubunda, sosyoekonomik düzeyi kötü olanlarda daha 
yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05).  BDÖ puan ortalamaları cinsiyete, medeni duruma, çalışma 

biçimine ve çalışma pozisyonuna göre ise değişmemektedir (p>0.05). Hastanede görev yapan 

hemşirelerin yaklaşık dörtte birinde depresyonun var olduğu saptanmıştır. Hemşireler ruh sağlığını 
koruyucu girişimlere önem verilmelidir. Hastanede çalışan hemşirelerde ruhsal belirtileri azaltmak 

için, hastanelerde psikolojik, fiziksel ve sosyal koşulları iyileştirmek etkili olabilir. 

 

Anahtar sözcükler: Hemşire, depresyon, vardiyalı çalışma. 
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Eğitim Sosyolojisi Dersinin Öğretmen Eğitimindeki İşlevi 

    
 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu GEZER ŞEN344 

 
 

Eğitim, bireyin üyesi olduğu toplumun kural ve değerlerini edinme sürecidir. Bireyi toplumun işlevsel 

bir üyesi haline getirmeyi amaçlayan eğitim, içinde sosyalleşmeyi de barındıran oldukça geniş 
kapsamlı bir süreçtir. Sosyolojinin eğitimdeki rolü, sosyolojik bir bakış açısı oluşturmak ve eğitimin 

toplumsal hayattaki işlevini irdelemektir. Sosyoloji hem teoriktir hem de eğitimdeki politika ve 

uygulamalarla oldukça ilgilidir. Eğitim programları oluşturulurken ve eğitimdeki sorunlar analiz 

edilirken sosyolojik teorilerden ve araştırma bulgularından sıkça faydalanılır. Öğretmen eğitimi 
programları, öğretmen adaylarının toplumsal hayatın önemli bir boyutu olan eğitim ortamlarına uyum 

sağlamasını hedeflemektedir. Eğitim sosyolojisi dersi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinde 

toplumsal hayatı çok yönlü bir bakış açısıyla anlamlandırmasını ve kültürle bağlantılı bir eğitim ortamı 
oluşturmasını sağlamayı hedefleyen temel bilgi kaynaklarından biridir. Bu çalışmada eğitim 

sosyolojisi dersinin öğretmen eğitimindeki işlevine ilişkin literatür bilgilerinin derlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim sosyolojisi, Eğitim sosyolojisi dersi, Öğretmen eğitimi. 
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Karar Mekanizmalarında Cinsiyetçi Öğeler 
 

 

Dilay GÜVENÇ345 

Sinem YILDIRIMALP346 

Emel İSLAMOĞLU347 

 
 
Demokrasinin yerleşebilmesi kadın ve erkeklerin her alanda ve özellikle karar alma mekanizmalarında 

eşit olarak temsil edilmesiyle mümkün olacaktır. Çoğu ülkede olduğu gibi ülkemizde de yasalar 

önünde eşitlik kurulmuş olmasına karşılık işin esas kısmı yani yaşamsal alanda eşitlik hep göz ardı 
edilmektedir. Kadınların karar alma mekanizmalarında eksik temsilinin giderilmesi, ataerkil yapının 

egemenliğinde gelişen kültürel ve geleneksel uygulamaların getirdiği kalıplamış cinsiyet rolleri, 

değerleri, siyasi partilerin eşitsiz uygulamaları ve toplumsal desteğin eksikliği siyasal yaşamda 

cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına engel olmaktadır. Bu çalışmada; 1935’ten itibaren seçim ve atama ile 
gelinen karar alma mekanizmalarında kadının konumunun Milletvekilliği, Bakanlar Kurulu, Meclis 

Komisyonları, Müsteşar ve Yardımcıları, Büyükelçiler, Üst Düzey Memurlar, Yerel Yönetimler 

kapsamında incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda kadınların karar alma 
mekanizmalarındaki eşitsizliğine neden olan cinsiyetçi öğeler gruplandırılarak değerlendirilmiş ve 

yaşamda hukuki olarak var olan kadın haklarının toplumsal yaşama dönüşemediği sonucunu ve 

kadının yerini belirleyen esas öğenin toplumsal bilinç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Karar mekanizması, Cinsiyetçi Öğeler, Kadın Hakları 
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Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Maskülen Kabul Edilen Mesleklerde 

Uzmanlaşmış Akademisyen Kadınların Meslekî Deneyimleri 

      
 

Dr. Öğr. Ü. Onur YERLİKAYA ŞAŞMAZ348 

 

 

Toplum tarafından cinsiyetlere atfedilen roller sebebiyle iş yaşamında birtakım ön kabuller mevcuttur. 
Her ne kadar değişen ve dönüşen dünyada mesleklerde cinsiyet ayrımı eskisi kadar keskin sınırlara 

sahip değildir ancak yine de toplumu etkileyen stereotipler, varlığını sürdürmektedir. Bu çalışmada 

toplum tarafından üretilen cinsiyet rollerine göre maskülen alan olarak kabul edilen bazı mesleklere 

sahip akademisyen kadınların deneyimleri konu edinilmiştir. Toplumsal cinsiyet rollerine göre 
maskülen olarak tabir edilen mesleklerin başında gelen mühendislik ve cerrahlık gibi alanlarda 

öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış akademisyen kadınların meslekî açıdan herhangi bir güçlük yaşayıp 

yaşamadıkları merak edilmiş ve toplumsal cinsiyet rollerinin meslek yaşamlarını etkileyip 
etkilemediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

Nitel bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada Fırat Üniversitesinin Tıp ve Veteriner Fakültelerinin 

Cerrahi Bölümlerinde ve Mühendislik Fakültelerinde görev yapan akademisyen kadınlarla 

derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından yarı-
yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Araştırma bulguları içerik analizi ile çözümlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Meslekî rol, Akademisyen Kadınlar. 
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ADOLESANLARDA VEJETARYEN BESLENMENİN EKSİLERİ 
 

 

Feray ÇAĞIRAN YILMAZ349 
Derya ÇAĞIRAN350 

 

 

 

Amaç: Bu derleme; adolesanlarda vejetaryen beslenmenin zararları ile ilgili yapılan az sayıda 

çalışmayı incelemeyi amaçlamaktadır.  

Yöntem:  Pubmed, Google Scholar gibi arama motorlarına ‘adolesan’, ‘vejetaryen’ gibi anahtar 
kelimeler girilerek, son yıllarda yayınlanmış 14 makaleye ulaşılmıştır. 

 

Bulgular: İncelenen çalışmalarda vejetaryenler B12, kalsiyum,D vitamini, iyot, demir, folat eksikliği 
bakımından risk altında bulunmuşlardır. Çalışmalar selenyum, çinko, EPA, DHA takviyesi alınması 

gerektiğini savunmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda vejetaryenlerin kan homosistein düzeyleri, 

vejetaryen olmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Yine vejetaryenlerde diyetle yetersiz protein 
alımının, kemik mineral yoğunluğunda eksikliğe sebep olabileceği çalışmalarda vurgulanmıştır.  

Sonuç: Vejetaryen adolesanların diyetlerindeki yanlışların düzeltilmemesi, konuyla ilgili yeterli 

bilgiye sahip olunmaması gibi nedenlerden dolayı makro ve mikro besin ögelerinde yetersizlik 

görülebilmektedir. Bu durum büyüme gelişme geriliği, algıda azalma, bazı kronik hastalıklara 
yakalanma riskinde artma gibi sorunlara neden olabilmektedir. Bu sorunların önlenmesi amacıyla 

konuyla ilgili çalışmaların sürdürülmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler; Adolesan, vejetaryen, beslenme 
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H. 1250/M. 1835’te Selanik Mahalleleri ve İdarecileri 

 
 

 

Öğr. Gör.Tahsin Hazırbulan351 
 

 
II. Mahmud dönemi Osmanlı Devletinde merkezileşme ve modernleşmenin farklı bir başlangıç 
dönemini oluşturmaktadır. Bu dönemde Ayanların taşrada Yeniçeri Ocağının merkezdeki hâkimiyeti 

sonlandırılmıştır. Askeri, idari, eğitim, ekonomi vb. gibi birçok alanda batı tarzında ki yenilenme bu 

dönemde daha kolay ve süratli bir şekilde uygulamaya konulmuştur. İdari alanda yapılan en önemli 
değişikliklerden biriside Muhtarlık Teşkilatının kurulmasıdır. İstanbul’un ve taşranın güvenliğinin 

yeniçerilerde, ekonomik anlamda ki gücünde ayanlarda bulunması bu kurumların ortadan 

kaldırılmasıyla birlikte yeni idari birimlerin kurulmasını zorunlu kılmıştır. 

 

 
İlk muhtarlık teşkilatı 1829 yılında İstanbul’da Bilad-ı Selase olarak bilinen Galata, Eyüp ve 
Üsküdar’da kurulmuştur. Teşkilatın İstanbul’da kurulmaya başlanmasının en önemli nedeni ise 

Yeniçeri Ocağının lağvedilmesi sonrası kargaşa ortamının bitirilip şehrin güvenliğini sağlamaya 

yönelik bir uygulama olmasındandır. Çünkü eskiden genel güvenlik ve beledî hizmetlerin 
uygulanmasında Yeniçeri Ocağına bağlı subay ve askerlerden istifade edilmekteydi. Bu vb. sebepten 

dolayı özelde İstanbul genelde her noktada mülkî ve malî görevlerin yerine getirilmesi amacıyla 

muhtarlık kurumu/teşkilatı oluşturulmuştur. İstanbul’da elde edilen başarı teşkilatın kısa bir süre 

içerisinde taşrada da kurulmasına neden olmuştur. 

 

 
Daha önce imam, kethüda, papaz, kocabaş, çorbacı vb. gibilerin temsil etmiş oldukları, mahalle, köy, 

cemaatler, 1829 yılında itibaren merkezi otorite tarafından seçilen Müslümanlarda muhtarlara, gayr-i 

Müslimlerde ise kâhyalara devredilmiştir. Gelişen ve değişen süreçle birlikte teşkilatın fonksiyonu, 
görev alanları, yardımcı kuruluşları ortaya çıkmış ve çıkartılan nizamnameler/kanunlar ile kurumun 

işleyişi daha düzenli hale getirilmeye çalışılmıştır. 

 

 
Makalemizde, Selanik’e ait 20 Şevval 1250 tarihli bir deftere göre, muhtarlık teşkilatının Selanik’te 
kurulması ve merkezde bulunan Müslüman, Hristiyan ve Musevi mahallelere atanan imam, muhtar ve 

kâhyalardan bahsedilecektir. Çalışma, merkezi bir teşkilatın taşrada ki ilk örneklerini ortaya koymaya 

çalışacaktır. Ayrıca Osmanlı Millet Sisteminin güzel bir örneği olan Selanik’e ait Müslim ve Gayr-ı 

Müslimlere ait mahalle ve camii, manastır vb. gibi isimlerinin de ortaya çıkacak olması bölge 
toponomisine katkı sağlayacaktır. 

 

 
Anahtar Kelimeler: II. Mahmud, Selanik, İmam, Muhtar, Kâhya, Mahalle, Ruûs Defteri.  
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Sanal Dünyada mı, Gerçek Dünyada mı Yaşıyoruz? 
 

 

Dr. Öğretim Üyesi Yasin DEMİR352 

 

 

İnternet ve bilişim teknolojileri günlük yaşamımızı oldukça kolaylaştırmaktadır. Diğer bireylerle 
iletişim kurma, bilgiye erişme, eğlenme, haberleşme ve alışveriş yapma gibi işlevleriyle dijital 

teknolojiler, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Dijital teknoloji kullanımı sunduğu 

bu sayısız avantajın yanı sıra çok sayıda probleme de neden olmuştur. Daha çeyrek asır önce adını 
dahi duymadığımız internete, akıllı telefonlara, sosyal medyaya, online oyunlara ve online alışverişe 

bağımlılık gibi çok sayıda problem ortaya çıktı. Bu bağımlılıklar yaşamın hemen her dönemindeki 

bireyleri olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Dijital bağımlılıkların çocukların akademik başarısını 
olumsuz etkilediği, eşlerin birbirilerine olan desteklerini azalttığı, sosyal ilişkilere zarar verdiği 

araştırmacılar tarafından sıklıkla vurgulanmaktadır. Günümüzde alışveriş, diğer bireylerle kurulan 

ilişkiler ve eğlenme gibi sıklıkla yaptığımız rutin iş ve aktivitelerde tercihlerimiz sıklıkla gerçekten 

sanala doğru kaymaktadır. İnsanlara arkadaş sayılarını sorduğumuzda sosyal medyadaki arkadaş 
sayılarını, alışveriş yaptıkları yerleri sorduğumuzda online internet sitelerinin adlarını duyar olduk. Bu 

bağlamda bu araştırmada sanal dünyada mı, gerçek dünyada mı yaşıyoruz? sorusuna cevap aranmaya 

çalışılmıştır. Sonuçlar literatür doğrultusunda tartışılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Sanal Dünya- Gerçek Dünya, Dijital Teknoloji, Teknoloji Bağımlılığı, Güncel 

Problemler 
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Marka Tercihinde Bilgi Kanallarının Kullanımı: Otomobil Kullanıcıları Üzerine Bir 

Uygulama 
    
 

Prof. Dr. Tevfik Şükrü YAPRAKLI353 

Yüksek Lisans Öğrencisi Murat KARAKOÇ354 

Arş. Gör. Musa ÜNALAN355 

 
 

Bu çalışmada, otomobil kullanıcılarının marka tercihinde etkili olan bilgi kanallarının kullanımı 

araştırılmıştır. Bilgi kanalları olan geleneksel medya kanalları, internet, kişisel kanallar, bayi-galeri-
satışçılar ve kişisel deneyimin otomobil satın alımındaki tutumsal bileşenler üzerinde bir etkisinin olup 

olmadığı incelenmiştir. Çalışmanın saha uygulaması Elazığ ilinde yapılmış olup, 400 katılımcı 

çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 22 istatistik programı 

kullanılmıştır. Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda; geleneksel medya kanalları, kişisel 
kanallar, bayi-galeri-satışçılar ve kişisel deneyimin tutum üzerinde pozitif yönlü bir etkisi görülürken 

internetin etkisi ise görülmemiştir. Ayrıca, otomobil tercihinde etkili olan değişkenlere yönelik algı 

bakımından en yüksek ortalamaya sahip değişken bayi-galeri-satışçılar olurken; en düşük ortalamaya 
sahip değişken ise geleneksel medya kanalları olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Kanalları, Marka Tercihi, Otomobil Sektörü 
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Madde kullanımının insan sağlığına ve davranışlarına etkileri: Nitel bir çalışma örneği 

 

 

Pınar ERTEN
356

 

Habib YAŞAR
357

 
Serkan TUNÇ

358
 

Sara ARSLAN
 359

 

 

 
ÖZET 
Günümüz sorunları arasında madde bağımlılığı önem arz etmektedir. Madde kullanımının insan 

sağlığı ve davranışları üzerinde etkileri ciddi boyuttadır. Bu etkilerin bilinmesi insan sağlığını 

korumaya yönelik önlemler almaya teşvik edecek ve farkındalık oluşturacaktır. Ayrıca bu konuda 
yapılacak bilinçlendirme çalışmalarına önayak olarak, madde bağımlısı kişilerin madde kullanımını 

bırakmalarına yardımcı olunmaktadır. Bu araştırma ile madde kullanımının insan sağlığına ve 

davranışlarına etkilerinin neler olduğu araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırmalardan 

olgu bilim (fenemoloji) deseni kullanılmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi ile 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Doküman incelemesi ise bu dokümanların belirli kriterler ışığında analiz 

edilmesidir. Çalışma kapsamında, 2013-2018 yılları arasında psikoloji alanında yapılmış olan ulusal 

makaleler incelenmiştir. Elde edilen verilerin sistematik ve kapsamlı değerlendirilebilmesi için içerik 
analizine tabi tutulmuştur. Doküman incelemesinde psikoloji alanına yönelik ulusal dergiler 

belirlenmiştir. Dergiler incelenerek konuya ilişkin yapılan makalelerin tam metinlerine ulaşılmıştır. 

Daha sonra belirlenen temalara yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Bulgular, frekans ve yüzdelerle 
tablolar halinde ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Madde bağımlılığı, Madde Kullanımı, doküman incelemesi 
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İşletmelerde Verimlilik Artışı İçin Kaliteli Boş Zaman Programlama Anahtarları 
   

 

 
Öğr. Gör. Nihat DEMİR360 

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TEKİN 361 

 
 

Özet 

İşletmelerde zaman yönetimi iyi bir şekilde planlanarak yapıldığında ve kaliteli boş zaman 

programlama doğru yerde doğru zamanda doğru kişiler için uygulandığında çalışan performansını 
artıran işletme verimliliğini maksimum düzeye çıkaran bir etki yaratmaktadır. Zamanı verimli hale 

getirmek, etkin kullanmak ara vermeden sürekli çalışmak anlamına gelmemektedir. İnsanlar 

çalışmanın yanında eğlenmek, arkadaşlarıyla buluşmak, spor yapmak, sosyal faaliyetlerde bulunmak 
gibi etkinlik ve aktiviteler de uğraşırlar. İşte iş yaşamında başarı kaliteli olarak harcanan boş zaman ve 

çalışma hayatındaki dengeyi sağlayabilmekten geçmektedir. Bu çalışmanın amacı, kaliteli boş zaman 

programlama anahtarlarını işletme verimlilik artışını sağlayan bir unsur olarak ele alıp 
değerlendirmektir. Çalışmada literatür taraması yapılmış ve yöneticiler başta olmak üzere çalışanlara 

boş zaman programlama için çeşitli öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: İş Yaşamı, Kaliteli Boş Zaman, Programlama 
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Kıbrıs’ın Kuzeyinin Öne Çıkan Kentsel İmgelerinin Sanal Ortamlarda Öncesi-Sonrası 

Dialektiğinde Yansımaları: Geçmişten Günümüze Kıbrıs Facebook Profili Üzerine Bir 

İnceleme 
 

 

Yrd. Doç. Dr. Dilan ÇİFTÇİ362 
 

 

Özet 
Bir kent ya da genel olarak ülke üzerindeki temsiliyet şekilleri ve oraya özgü ana ve yan imgelerin en 

etkin bir şekilde tanıtımı ve gösterimi konusunda geleneksel medyanın yerini sosyal medya almıştır. 

Bununla birlikte yeni ve yaratıcı bir vitrine dönüşen sosyal medya araçları ile birlikte günümüzde eski-

yeni dialektiği üzerine yapılan çalışmalarda eskiyi çağrıştırırken yeniden nasıl farklılaştığı üzerinde 
sıklıkla durulmakta ve kentsel bellek çalışmaları kültürel bellek çalışmaları ile birlikte hareket ederek 

kentsel imgelemlerin geçirdiği süreçleri ve günümüzdeki kullanım pratiklerini ortaya çıkarmaktadır. 

Bu bağlamda gerek yerel gerekse yerel olmayan vatandaşların deneyimlerini aktardıkları bir araç 
olarak sosyal medya ortam ve araçları imgelerin zihinlerdeki yansımaları sadece maddesel olarak 

kalmamakta kullanım pratikleri açısından da kültürel bellek öğresi olan mekanlardaki ritüellerin 

yeniden aktarılması önem kazanmaktadır. Bu düşünceden yola çıkılarak bu çalışmada, Geçmişten 
Günümüze Kıbrıs Facebook profili Kıbrıs’ın Kuzeyine özgü kentsel-kültürel imgelerin Öncesi-Sonrası 

diyalektiğinde ne şekilde sunulduğunun izleri sürülecektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada söz 

konusu profilde belli mekanların kültürel bellek olarak geçmişten günümüze ritüeller olarak nasıl 

değişim gösterdiği ve  kent imgelerinin değişimlerinin sosyal medya ortamındaki anlatılarda nasıl 
temsil edildiği ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Bellek, Kültürel Bellek, İmgelem, Dijital Kültür, Anlatı, Öncesi-Sonrası 

Diyalektiği. 
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IMPLEMENTATION OF OVERALL EQUIPMENT EFFICIENCY (OEE) 

TECHNIQUE IN A TRAVEL BAGGAGE MANUFACTURING COMPANY 

 
     

    
363

Dr. Muhammed Ali YILDIRIM 
364

Doç. Dr. Mustafa YÜCEL 

 

 
ABSTRACT 

Today, businesses are trying to increase the productivity of production processes in order to be 

competitive or to remain competitive. Total Productive Maintenance (TPM) introduced in the 1970’s 

is one of the methods used for this purpose. With the improvememt of production systems, the basic 
elements such as efficiency, cost and product quality become dependent on the equipment. In this 

case, it is important to use the equipment in the most efficient way. Overall Equipment Efficiency 

(OEE) is the method that measures the efficiency of the equipment. Overall Equipment Effectiveness 
(OEE), which plays the biggest role in measuring the success of TPM applications, is a very important 

parameter that determines the effectiveness of machines and facilities. To sustain competitive role in 

manufacturing, businesses that want to continue their existence are more likely to benefit from OEE. 
The aim of this study to measure the performance values of a travel baggage manufacturing company 

to reduce productiong losses relating to machines. Overall Equipment Efficiency (OEE) was chosen as 

one of the most suitable measurement methods. In this study, firstly the concept of maintenance and 

total productive maintenance are explained and literature review on equipment effectiveness are 
presented. In addition; the concept of Overall Equipment Effectiveness (OEE) and the analysis of 

machine and equipment suitability, performance efficiency and quality ratio calculations carried out. 

 
Key words: Lean manfacturing, Total Equipment Efficiency (TEE), Total Production Maintanence 

(TPM) 
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İlkokul Öğrencilerinin Yapay Zeka Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının 

İncelenmesi 
 
 

Dr. Zübeyde YARAŞ365 

 
 

Metafor, herhangi bir somut nesne veya soyut kavramlara ilişkin benzetme yoluyla arada kurulan 

bağın bilişsel bir süreç sonunda ifade edilmesi olarak tanımlanabilir. Yapay zeka belirli bir zeka 
düzeyine sahip olan, insanların yapabildikleri belirli işlerin kodlanması yoluyla makineler tarafından 

yapılabilmesine olanak tanır. Hızla gelişen teknolojinin bugünün koşullarında hayatımızın önemli bir 

bölümünde etkin olduğu düşünülürse, kuşkusuz ki gelecek nesil için teknolojik gelişmelere hâkim 

olabilmek çok daha önemli olacaktır. Bu bağlamda bu çalışmada ilkokul öğrencilerinin yapay zeka 
kavramına yönelik metafor algılarının ortaya çıkarılması önemli görülmüş, bu amaçla yapay zeka 

kavramına ilişkin ilkokul öğrencilerin metaforik algıları incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemi 

içerisinde yer alan olgubilim (fenomonoloji) deseni çerçevesinde modellenmiştir. Çalışma grubunu 
2018-2019 eğitim öğretim yılında Elazığ İli’nde bulunan ilkokullarda 4.sınıfta öğrenim gören 210 

öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından oluşturulmuş yarı yapılandırılmış 

form aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Verilerin analiz sürecinin devam etmesi dolayısıyla elde edilen bulguların ortaya 

konulmasından sonra çalışmaya ilişkin sonuçlara, sonuçlar doğrultusunda ise araştırma sahasında yer 

alanlara sunulacak önerilere ayrıca yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Metafor,Yapay Zeka, Zeka 
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Uzaktan Eğitim İle Okul Yöneticilerini Yetiştirme Programının Okullarda 

Uygulanabilirliği 
 
 

 Mukadder Boydak ÖZAN366, Zülküf NANTO367, Hakan POLAT368, Efraim ÖZTÜRK369 

 
 

 

Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitim ile okul yöneticisi yetiştirme sürecini, okul yöneticilerinin 
bakış açıları ile değerlendirmektir. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim 

(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Elazığ ili 

merkez ilçede bulunan ilkokullarda görev yapan 40 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Yarı 

yapılandırılmış ölçek ile açık uçlu sorular sorulmuştur. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi 
uygulanmış ve ifadelerin benzerliğine göre gruplandırmalar yapılarak temalar oluşturulmuştur. Her bir 

temada dikkat çeken yönetici görüşleri doğrudan alıntılarla yansıtılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına 

göre, okul yöneticileri çoğunlukla; eğitim yöneticisi yetiştirme ile alakalı lisans düzeyinde 
üniversitelerde bölümünün olmaması ve okul yöneticiliğinin görevlendirme olmasından dolayı 

yönetici yetiştirme programının olmadığını ifade etmiştir. Yine okul yöneticileri uzaktan eğitim ile 

okul yöneticinin yetiştirilebileceğini, verilecek uzaktan eğitimin konusunun yüksek oranda eğitim 
yönetimi ve alan bilgisi üzerine olması gerektiğini, yılda 80 saat eğitim için yeterli olacağını, 

eğitimlerin üniversiteler tarafından verilmesini ve eğitim sonunda muhakkak sınav yapılarak 

yöneticilerin seçilmesi gerektiğine yönelik görüş bildirmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticileri, yönetici yetiştirme programı, uzaktan eğitim 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
366 Fırat Üniversitesi, Çalışma Eğitim Yönetimi Bölümü, mboydak@firat.edu.tr 
367 Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, zlkfnnt@hotmail.com 
368 Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü hakanpolat@firat.edu.tr 
369 Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ozturkefraim@gmail.com 



                                            

257 
 

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığına Yönelik Algıları 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah EZER370 

Selda AKSÜT371 

 
 

Araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığına yönelik algılarını 

belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımına uygun olan olgubilim desen kullanıldı. Çalışma 
grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve 

Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 30 Sosyal 

Bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken, amaçsal örnekleme 

yönteminden yararlanıldı. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanıldı. Hazırlanan görüşme 
formu ile öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığı becerisine yönelik algıları, sosyal bilgiler dersinde 

çevre okuryazarlık becerisini nasıl kazandırabildikleri, çevre okuryazarlığı konusunda iyi oldukları 

alanlar, çevre okuryazarlığı konusunda eksiklikleri, üniversitede verilen eğitimin çevre okuryazarlık 
becerisi kazandırmada etkisi ve üniversitede çevre okuryazarlık becerisinin geliştirilmesine yönelik 

önerileri tespit edilmeye çalışıldı. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik 

analizi yöntemi kullanıldı ve verilerin değerlendirilebilmesi için nitel veri analiz programından 
yararlanıldı. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre 

okuryazarlık becerisi hakkında bilgi sahibi oldukları görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi, çevre okuryazarlık, Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler öğretmen 

adayı. 
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fezer@firat.edu.tr 
371 Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim 

Dalı, Doktora Öğrencisi,  selda.aksut@hotmail.com 
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TÜRKİYE’DE YÖNETİŞİMİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 
 
 

Hasan AKAY372 

Nevzat NARÇİÇEK373 

 
 

ÖZET 

Değişen dünya dengeleri, beraberinde farklı toplumsal ve siyasal kavramlar üretmiştir. Bu üretim bir 
nevi eski anlayışların tüketilmesi olarak da kabul edilmiştir. Hüküm etme manasını ihtiva eden 

“yönetim” kavramı yaşanan değişim ve dönüşüm karşısında klasik tanımıyla tartışılır hale gelmiştir. 

Demokratik kurumlar açısından, “Temsili Demokrasi” kanalları ile toplumsal organizasyonu öngören 
yönetim kavramı, değişen ideolojiler ve kimlik hareketleri ile beraber toplumsal kitleler tarafından 

yeterli görülmediği için, daha kapsamlı bir katılımı gerekli hale getirmiştir. Yönetim mekanizmaları 

yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmayarak asli ve tali sorumluluk çerçevelerini yeni minvalde 

değerlendirmek zorunda kalmıştır. Yönetişim, bu anlamda yönetme organizasyonun salt devlet 
kanalıyla değil; devlet, sivil toplum, özel sektör gibi daha kapsamlı katılımı öngörerek, devletçi 

politikalardan ziyade, geniş siyasi ve toplumsal hareketleri de karar mekanizmasına dâhil edilmesini 

öngörmüştür. Bu süreç küresel ölçekte yönetişim kavramını daha popülerleştirmiş ve klasik yönetim 
anlayışı, olduğundan farklı olarak tartışılmaya başlanmıştır. 

Bu çalışmada, Türkiye’nin devletçi yapısına rağmen özellikle yerel yönetimde kendini gösteren böyle 

bir yönetişim modelinin, Türkiye’de uygulanabilirliği üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Yönetişim, Yönetim, Sivil Toplum Kuruluşları. 
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373 ÇSB Milli Emlak Müdürlüğü Personeli, İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi ABD Sosyal Bilimler Bilim 
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Mülteci Çocukların Eğitiminde Okul Sosyal Hizmetin Rolü 
   

 

Oktay TATLICIOĞLU374 

  Dr. Özgür ALTINDAĞ375 

 
 

Sosyal hizmet mesleğinin uygulama alanlarında biri olan okul sosyal hizmeti; öğrencilerle okul 
sorunları, aile sorunları ve sosyal çevrelerinde karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde öğrenciyi, 

öğrencinin ailesini ve okul yönetimini destekleyecek ve güçlendirecek çalışmalar yapmayı amaçlar. 

Okul ortamlarında sosyal hizmet okuldan kaçma, risk altındaki çocuklar ve sokakta yaşayan çocuklar, 

özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler, dini-etnik azınlık ve mülteci konumundaki öğrencilerin 
sorunları, kuruluş bakımı altında olan çocukların sorunları, istismar mağduru çocuklar gibi çok geniş 

bir yelpazede hizmet sağlamaktadır.  Bu çalışmada okul sosyal hizmetinin mülteci çocukların 

eğitimindeki ve entegrasyonundaki önemli üzerinden odaklanacaktır.  
Suriye ile uzun sınır komşusu olan Türkiye 2019 itibariyle üç buçuk-dört milyon civarında Suriyeliyi 

ve yedi yüz bin civarından da farklı ülke vatandaşlarına sığınma, ikamet ve koruma sağlamaktadır. Bu 

insanların çocukları ücretsiz olarak devlet okullarından faydalanabilmekteyseler de hala bu çocukların 

ancak yarıya yakını okullaştırılabilmiştir. Okullaşan çocuklar da ise okulu terk, dil öğrenememe, 
sosyal uyum sağlayamama, göçün doğasından kaynaklanan travmatik deneyimler, okulla beraber 

çalışma hayatına atılmış olma, akran şiddeti, dışlanma gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu kadar 

kırılgan olan bir grubu olağan akışındaki eğitim sistemine uyum süreci olmaksızın eğitime dahil 
etmenin zorlukları görülerek gerekli profesyonel müdahaleler yapılmalıdır.  

 

 

  

                                                             
374 Araştırma Görevlisi, Dicle Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü, oktay.tatlicioglu@dicle.edu.tr 
375Araştırma Görevlisi, Dicle Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü, ozgur.altindag@dicle.edu.tr 



                                            

260 
 

Türkiye İçin Satın Alma Gücü Paritesinin Fourier Birim Kök Testleri Yardımıyla 

Sınanması    
 
 

Arş. Gör. Gökhan KONAT376 

Arş. Gör. Dr. Mehmet TEMİZ377 

 

 
Döviz kurları iç ve dış fiyat seviyelerindeki değişimler doğrultusunda şekillenmektedir. Satınalma 

Gücü Paritesi; ülkeler için geçerli fiyat seviyelerinin, ortak para birimi cinsinden ifade edildiğinde eşit 

olması gerektiğini savunan bir döviz kuru teorisidir. Paritenin temelini oluşturan tek fiyat kanununa 

göre fiyatlar tek bir para birimine dönüştürüldüğünde; aynı özellikteki mallar, farklı ülkelerde aynı 
fiyat düzeyinden satışa sunulmalıdır. Döviz kuru serilerinin durağan olup olmadığını inceleyerek 

satınalma gücü pritesinin geçerliliğini test etmek mümkündür. Döviz kuru serisinin sabit bir ortalama 

etrafında durağan bir seyir izlemesi satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerli olduğu sonucunu 
verirken, durağan olmayan bir döviz kuru serisi ise satın alma gücü paritesi hipotezinin geçersiz 

olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada Türkiye için satın alma gücü paritesi hipotezi; 2006:05-

2018:11 arası için fourier birim kök testleri uygulanarak incelenmiştir. Fourier ADF ve Fourier KSS 

birim kök testi sonuçlarına göre; Türkiye için döviz kuru serisinin durağan olmadığı tespit edilmiştir.  
Sonuçlar, Türkiye için SAGP hipotezinin geçersiz olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Satınalma Gücü Paritesi, döviz kuru, Fourier birim kök testleri,  
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Ekolojik Ayak İzi- Ekonomik Büyüme İlişkisi 
    

 

Doç. Dr. Görkemli KAZAR378 

Doç.Dr. Altuğ KAZAR379 

Rukiye ÇAPANOĞLU380 

 
 
Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezi, çevresel bozulma ile kişi başına gelir arasında ters U şeklinde 

bir ilişki olduğunu ifade eder. Buna göre, ekonomi büyüdükçe, başlangıçta çevresel baskılar artarak 

çevre zarar görür, daha sonra ise çevre ile toplum arasındaki ilişkiler olumlu yönde gelişir. Gelişmekte 
olan ülkelerde ise kirlilik, çevre taşıma kapasitesinin ötesinde artmaktadır. Ortaya çıkan kirlilik iklim 

değişikliği yaratarak tarım, sağlık ve üretim alanında negatif dışsallıklara sebep olmaktadır. 

Çalışmamızda Türkiye için 1961-2014 yılları arasında Çevresel Kuznets eğrisinin varlığı 

araştırılmıştır. Bu amaçla, diğer çalışmalardan farklı olarak çevresel bozulma göstergesi karbon 
emisyonu yerine ekolojik ayak izi olarak ele alınarak çevresel bozulma tüm boyutlarıyla 

değerlendirilmiştir. Bulgularımız kuramla tutarlı olarak Türkiye için EKC hipotezini doğrulamaktadır.  

 
Anahtar Kelimeler: Çevresel Kuznets Eğrisi, Ekonomik Büyüme, Çevresel Kirlilik. 
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PROLETER KAMUSAL ALAN VE RADİKAL MEDYA 
 

 

Ferhat GÖÇER  

 
 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, modern dünyanın değişen ekonomi politik yapısının sonucu olarak Batı’da 
ortaya çıkan burjuva ve işçi sınıfının kendi varoluş mekânları olarak işaret edilebilecek kendi kamusal 

alanlarının neliği üzerine bir inceleme yapmaya çalışmaktır. Her toplumsal sınıfın kendi sınıfsal 

özelliklerini, kimliksel karakterini ve ekonomi politik çıkarlarını tartıştığı, savunduğu ve bazen de 
müzakereye açtığı alanlar vardır. Bu süreç her kamusal alanda benzer şekilde işlememektedir. Burjuva 

kamusal alanlarında sorunlar, rasyonel bir sürece indirgenerek çözüme kavuşturulma gayesi 

güdülürken, bu süreç proleter kamusal alanda kendisini farklı bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Her iki 

kamusal alanın kendisini var kılma formları farklı olduğu gibi sahip oldukları medya araçları da 
farklıdır. Burjuva sınıfı kendi çıkarlarını egemen medya aracılığıyla meşrulaştırırken, proleter kamusal 

alanın özneleri de direnişin ve mücadelenin sesi olabilecek radikal medya(lar) yoluyla çıkarlarını 

savunmaktadır. Bu çalışma, genelde farklı kamusal alanları incelerken özelde de egemen medya ve 
radikal medya ilişkisini incelemektedir.  

Anahtar Sözcükler: Burjuva Kamusal Alanı, Proleter Kamusal Alan, Egemen Medya ve Radikal 

Medya 
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SAVUNMA SANAYİ POLİTİKALARININ YERELE ETKİSİ: SUHA KÜMELENME 

YAPILANMASI  
     

 

 Bahattin Gökhan Topal 
381

 

 

 
Özet 

Son yıllarda birçok ülkenin kalkınma politikaları bazı kavramlar üzerinde yoğunlaşıyor. Bu kavramlar 

içerisinde Endüstri 4.0, İnovasyon, Ar-Ge ve Kümelenme gibi başlıklar ön plana çıkarak bölgesel 
kalkınma için kamu politikalarına rehber oluyor. Bu durum doğal olarak rekabet stratejilerinde önemli 

bir yeri olan "kümelenme" iş modelinin uygulamaya alınmasını getiriyor. Kavramsal olarak 

kümelenme sanayileşme içerisinde belirli sektörlerin ortak akılı ile bir araya geldiği, ortak iş modeli 
veya çalışma programları üzerinde buluştuğu ve başarılı uygulama örnekleri de bulunan bir iş 

modelidir.  

Çalışma ile kümelenme kavramı değerlendirilmiş olup, bu alanda sektörel bir uygulama planı olan 

araştırmacılara veri oluşturulmuştur. Ayrıca KOBİ’ler için rekabet ortamı oluşturmak isteyen kamu 
kurumları ve meslek kuruluşu temsilcilerine kaynak sağlaması açısından literatür taraması yapılmıştır. 

Yapılan çalışma ile Savunma Sanayi alanında yapılan çalışmalar ile Elazığ’da faaliyetlerini sürdüren 

Savunma, Uzay ve Havacılık Kümelenmesi Derneği faaliyetlerinin KOBİ’lere yönelik etkileri 
incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Savunma Sanayii, Sanayi Politikaları, Kümelenme, SUHA 
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Dünya’da ve Türkiye’de Çevre Hakkına İlişkin Anayasal Düzenlemeler 
 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İlke Bezen TOZKOPARAN382 

 

 
Klasik anayasa hukuku ile ilgili ilk dönem eserlerde, yaygın şekilde devletin egemenlik öğesine 

yoğunlaşıldığı ve devletin kendisini nasıl örgütlediğinin incelendiği ifade edilmektedir. Daha sonraki 

eserlerde devletin insan öğesi, özel olarak da insan hakları anayasa hukukunun konuları olduğu 
bilinmektedir. Klasik eserlerin neredeyse tamamında, devletin “ülke” unsurunun, üzerinde etraflı 

şekilde durulan bir konu olmadığı belirtilmektedir. Ancak özellikle 20’nci yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren dünyanın karşı karşıya kaldığı çevresel felaketler ve insanların çevre üzerindeki baskıları ülke 
unsurunu önemli bir konu haline getirmiştir. Dünya ülkelerinin yaklaşık dörtte üçü anayasalarında 

çevresel konulara bir şekilde yer vermektedir. İnsan hakları ile çevre ve çevre hakları ile insan 

arasındaki bağlantıya ve nitelikli bir çevre hakkının temel bir hak olup olmadığına ilişkin tartışmalar 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, çevre haklarının anayasallaştırılmasını ve bu hakların küresel 

düzeyde çevre hukukunun bir parçası haline getirilmesini de öneriler arasındadır. Bu bağlamda, bu 

çalışmada, genel olarak çevre hakkı ile ilgili yapılan anayasal düzenlemeler ele alınacaktır. İlk 

olarak çevre hakkı, çeşitli ülkelerin anayasalarında örnekler ile incelenmeye çalışılacaktır. 

Daha sonra da çevre hakkı ile ilgili Türkiye’deki yasal düzenlemeler irdelenecektir. Bu 

düzenlemeler çerçevesinde dünyada ve Türkiye’de, çevre hakkının günümüzdeki boyutu ve 

mevcut durumu ortaya konulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Hakkı, Anayasalar 
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Galsan Tschinag’ın Bir Tuva Hikâyesi Adlı Öyküsünde Coğrafi Unsurlar 
 

 

Arş. Gör. Dr. Nazlı MEMİŞ BAYTİMUR383 
 

 

Özet 
Moğolistan’daki Altay Tuvalarına mensup bir sanatkâr olan Galsan Tschinag’ın Bir Tuva Hikâyesi 

adlı öyküsü yazarın oluşturduğu fiktif âlemin haritasını çıkarmakla birlikte coğrafi unsurları nasıl 

kullanmış olduğunu da göstermektedir. Yazarın öyküsünü meydana getiren coğrafya, günümüzde 

Rusya Federasyonu dâhilinde bir cumhuriyet olarak bulunan Tuva toprakları olup güneyinde 
Moğolistan Cumhuriyeti, kuzeyinde Hakas Özerk Cumhuriyeti, doğusunda Buryat Özerk Cumhuriyeti 

ve batısında Altay Özerk Cumhuriyeti ile sınırlıdır. Onun öykü coğrafyası, fiziki, beşeri, ekonomik ve 

kültürel coğrafyanın özelliklerinden izler taşır. Yazarın, Prof. Dr. Nurettin Demir tarafından günümüz 
Türkçesi’ne aktarılan Bir Tuva Hikâyesi ve Yeni Öyküler adlı eseri toplam 5 öyküden oluşmakta olup 

bunların ilki Bir Tuva Hikayesi’dir. Çalışmada, söz konusu öykü detaylı bir şekilde ele alınarak coğrafi 

unsurlar tespit edilmiştir. Tespit edilen coğrafi unsurlar, Tuvaların hayatını ve kültürünü yansıtan 
yazarın ana malzemesini teşkil ederek öyküdeki yerini alır. 

Anahtar Kelimeler: Galsan Tschinag, Bir Tuva Hikâyesi, Fiktif Âlem, Coğrafi Unsurlar, Tuvalar. 
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Aile İçi Şiddet - Evde Ders Çalışma Arasındaki İlişki: Ortaöğretim Öğrencilerinde Bir 

Araştırma 
          

 

İrfan YILDIRIM384 

 
 

Dünyanın her tarafında önemli bir sorun olarak görülen aile içi şiddet, geçmişten günümüze farklı 

düzey ve çeşitlerde ortaya çıkmış olan, genellikle fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik türleri 
bulunan, saldırgan ve mağdurun kan bağına sahip olduğu şiddet sarmalını ifade etmektedir. Aile içi 

şiddet ile ailedeki çocukların ders çalışmaları arasındaki ilişki, daha çok yabancı ülkelerin üzerinde 

sıkça durdukları bir konu olmuştur. Bu çalışmada aile içi şiddet ile ailede bulunan çocukların ders 

çalışmaları arasındaki ilişki nicel araştırmaların bir yöntemi olan anket tekniği kullanılarak ele 
alınmaya çalışılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, aile içi şiddetin öğrencilerin evde ders çalışmasını 

yaklaşık % 70 oranında olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. Aile içi şiddetin öğrencilerde moral 

ve motivasyon kaybına sebep olduğu ve onların akademik başarılarında düşüşe neden olduğu 
belirlenmiştir.  

 

   

Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Ders Çalışma, Akademik Başarı 
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Türkiye’de Sağlık Turizminin Gelişimi Açısından İstanbul ve Antalya İllerinin 

Karşılaştırılması 

 

 
Prof.Dr.Akın AKSU385 

Prof.Dr.M.Gamze AKSU386 

 
 
Özet 

Sağlık turizmi hem turizm hem de sağlık sektörüyle ilişkilidir. Dünyada sağlık sektöründe en çekici 

ülkeler Kanada, İngiltere, İsrail, Singapur ve Kostarika’dır. Literatüre göre maliyet tasarrufu sınır ötesi 
tedaviyi arayanlar açısından en önemli motivasyonlar arasındadır. Sağlık turizminin gelişiminde çeken 

ve iten faktörlerden bahsetmek mümkündür; yerel ülkedeki yüksek maliyetler ve sağlık sigortasının 

olmaması gibi faktörler iten, yabancı ülkelerdeki bakım kalitesi veya hazır prosedürlerin bulunması 

çeken faktörlere örnek verilebilir. Dünya genelinde sağlık turizminin gelişiminin hem olumlu ve 
olumsuz sonuçları mevcuttur. Ülkemizde JCI tarafından akredite edilmiş toplam 44 sağlık işletmesi 

bulunmaktadır. Bu kuruluşların çoğunluğu İstanbul’da, geriye kalanı Bursa, Ankara, Antalya, İzmir, 

Adana ve Kocaeli’nde yer almaktadır. Sağlık turizminin gelişiminde İstanbul ve Antalya illeri benzer 
ve farklı yönler açısından karşılaştırılabilir. Bu çalışmada sağlık turizmi pazarının gelişiminde İstanbul 

ve Antalya İlleri karşılaştırılmıştır. 
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ALTI SİGMA METODOLOJİSİ VE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE İŞ GÜCÜ 

VERİMLİLİĞİ UYGULAMASI 
 
 

Dr.Öğr.Üyesi Burcu ÖZCAN 387 

Sibel SEVER388 

 
 

 

Rekabet şartlarında günümüz sektöründe pazar payını arttırmak, liderliği sürdürebilmek için pek çok 
çalışma gerçekleşmektedir. Günümüzde bu çalışmalardan biri olan Altı sigma projesi işletmelere bu 

hedeflere ulaşmak için yol gösterme niteliğindedir. İşletmelerde süreçlerin tanıtılması, analiz 

edilmesi, ölçülmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması 

amacıyla kullanılan, etkili ve kolay istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir. Etkin 

çalışma ile verimsizliklerin ortadan kalkmasında istatistiksel bakış açısıyla uzun vadeli çözüm 

önerileri sunmaktadır. 

Altı Sigma, işletmeler için birçok önem taşımaktadır. Bunlardan ilki, küreselleşen ve değişen koşullara 
ayak uydurabilmek için yeniliklerle başarı sağlayabilmektedir. Altı sigma yeni fikirlerin açığa 

çıkarılarak paylaşımın gerçekleşmesiyle birlikte hızlandırmayı sağlayabilmektedir.Tüm işletme 

sistemini ve şirket süreçlerini daha iyi analiz etmek ve değerlendirebilmek için stratejik değişimleri 
kolaylaştırmaktadır. 

Altı Sigma Yol Haritası işletmelere yol göstermek açısından önem taşımaktadır.Yol haritasının ilk 

aşamasında temel süreçler, kilit müşteriler tanımlanır ve müşteri gereksinimleri belirlenir. Ardından 
mevcut performans ölçümü, iyileştirmelerin öncelik sırasına konulması, analizi ve yürütülmesi, altı 

sigma sisteminin genişletilmesi gerçekleştirilir. 

Çalışma, Bir Demir-Çelik Fabrikasının mevcut giriş-çıkış, yarı mamul, hammadde, nihai ürün ve 

hurda stok alanında gerçekleştirilmiştir. Mevcut stoklama konusunda bir sorun olduğu belirlenmiştir. 
Hammadde girişlerinin manuel olarak kaydedilmesi, stok alanının yeterince büyük olmaması, emek 

yoğun işlemlerin fazla olması gibi sebeplerden dolayı sistemdeki stok miktarı ve mevcut stok miktarı 

arasında farklılıklar oluşmaktadır. Ayrıca üretim için gerekli hammaddelerin bulunmaması gibi 
sorunlar Altı Sigma ile analiz edilerek, çözüm önerileri sunulmuştur. 
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OECD Ülkelerinde Eğitim Eşitsizliğinin Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi 

   
  

Doç. Dr. Görkemli KAZAR389 

Doç.Dr. Altuğ KAZAR390 

Rukiye ÇAPANOĞLU391 

 
 

 

Gelişmekte olan ülkelerde eğitimin gelişmiş ülkelerin gerisinde olduğu bilinen bir gerçektir. Kadın ve 
erkek arasındaki eğitim açığının en yüksek olduğu ülkeler, gelişmekte olan ülkelerdir. Bu nedenle, bu 

ülkelerde eğitimde cinsiyet eşitsizliği de çok yüksek boyutlardadır. Dünya genelinde ise son yıllarda 

kadınlar tarafından eğitimde eşitlik yönünde başarılar elde edilmesine rağmen hem iktisadi hayatta 

hem de istihdam alanında önemli etkiler yaratılamamıştır. Bu çalışmada OECD ülkelerinde 
okuryazarlık oranları, eğitim seviyesine göre işteki durum, eğitimin kamu maliyet ve faydaları, 

eğitimin özel maliyet ve faydaları ile kazanç oranları cinsiyet farklılığı dikkate alınarak 

karşılaştırılmalı bir analiz yapılmıştır. Bulgularımız gelişmiş ülkelerde de eğitimden faydalanma 
açısından cinsiyet eşitsizliğini desteklemektedir. Aynı zamanda, bu eşitsizliğin gerek maliyet ve fayda 

gerekse ekonomik süreçlere katılım ve pay alma konusunda da farklılıklar yarattığı gözlemlenmiştir. 
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Paternalist Liderliğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi 
 

 

Prof. Dr. İsmail BAKAN 

Makbule OĞUZ 

Mehtap KOÇDEMİR 

Hamran AMIRLI 

 

 

 

Örgütlerin zorlu rekabet koşullarında ayakta kalabilmeleri için önemli görevlerden biri yöneticilere 
düşmektedir. Yöneticinin örgüt içerisindeki tutum ve davranışlarının, en önemlisi liderlik 

davranışlarının, işgörenin motivasyonu ve iş tatmini üzerinde etkisi olacağı düşünülmektedir. Yönetici 

ile işgören arasındaki etkileşim gün geçtikçe önemli bir hal almaya başlamıştır.  Ataerkil toplumlarda 
görülmekte olan paternalist liderlik, liderin işgörenlerine saygı duyan, korumacı ve işgörenlerin 

sorunlarıyla yakından ilgilenmesi olarak tanımlanmaktadır. Paternalist değerlere sahip yönetici 

çalışanlarına baba rolüyle yaklaşmaktadır ve örgütte aile ortamı yaratmaya çalışmaktadır. İşgörenler 
kendi değerleriyle örgütün değerleri uyum gösterdiğinde tatmin olmakta ve örgütle olan ilişkilerini 

devam ettirmektedir. Bu çalışma kapsamında paternalist liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisinin 

araştırılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda Kahramanmaraş’ta yer alan gıda işletmelerinde 

çalışan işgörenlere anket çalışması uygulanmış ve anket sonucunda elde edilen veriler SPSS programı 
aracılığıyla analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizler neticesinde paternalist liderliğin iş tatminini 

olumlu etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. 
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Psikolojik İlaç Kullanımı 
 

 

Pınar ERTEN
392
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 393
 

Habib YAŞAR
394

 

Serkan TUNÇ
395

 

 

 

 

ÖZET 

Günümüzde birçok insan herhangi bir rahatsızlık yaşadığında daha kolay ve etkili olduğunu 

düşündüğü için ilaç kullanımına yönelebiliyor. Özellikle psikolojik ilaçların kullanımı 

toplumda çok yaygın ve bilinçsizce başvurulan, kısa süreli bir çözüm olarak görülmektedir. 

Psikoterapi ise çoğu zaman tek başına uygulanılan, uzun süreli bir tedavi şeklidir, ve daha 

etkili olmasına rağmen ilaçla tedavi çok daha fazla tercih edilebiliyor. Birçok psikolojik 

rahatsızlık ilaç kullanımına cevap verememekte, uzun vadede psikoterapi daha etkili 

olabilmektedir. Fiziksel acılarını dindirmek için ve ruhsal problemlerden kurtulmak için ilaç 

ilk çare olarak görülmektedir. Bunun nedeni psikoterapinin uzun sürmesi ve maliyetli 

olmasıdır. Bu çalışmada; insanların psikoterapi yerine ilaca başvurma nedenleri araştırılmak 

istenmektedir. Bu doğrultuda nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) 

kullanılmıştır. Bireylerin bu yöndeki görüşlerini ortaya koymak için metafor tekniğine 

başvurulmuştur. Araştırmanın katılımcı grubu seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. 

Araştırma da  “İlaç … gibidir; çünkü…” şeklinde soru sorularak katılımcıların görüşleri 

alınmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabii tutulmuştur.  
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MİKRO FİNANS VE MİKRO KREDİLERİN EKONOMİK ETKİLERİ 
 

 

 
Prof.Dr. Hasan Bülent Kantarcı396 

Ahmet Özden397 
 

 
ÖZET 

 

Yoksulluk konusu pek çok ülkeyi yakından ilgilendirmekle birlikte, özellikle az gelişmiş ülkeler 

açısından oldukça önemli sorunların başında gelmektedir. Yoksulluğun pek çok sebepleri 
bulunmaktadır. Bu konuda da pek çok sınıflandırmalar yapılmaktadır. Yeterli gelire sahip olamama 

yoksulluğun baş sebeplerinden sayılmaktadır. Yoksulluğun azaltılmasında bu yüzden gelir ve yaşam 

şartlarını arttırıcı politikalar izlenmesi gerekmektedir. Bunun içinde mikro finans ve mikro kredi 
uygulamaları bazı kişiler için bir miktar olumlu etkilerde bulunabilmektedir. Bu çalışmamızda mikro 

kredilerin çeşitleri, dünyadaki durumu veTürkiye’deki uygulamalar ele alınmaktadır.  
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The Relationship Between Self-Regulation and Use of Language Learning Strategies in 

Secondary School Students 
 
 

   Instructor Furkan CANBAY398 

 
 

 

This study aimed to investigate the relationship between self-regulation and use language strategies. 
The participants were 264 secondary school students from a foundation school. The study employed 

Strategy Inventory for Language Learning which was developed by Oxford (1990) and Self-

Regulation Skills Scale which was developed by Arslan (2011) and the Personal Information Form 

prepared by the researcher as data collection instruments. The data which were gathered from these 
tools were analysed through SPSS 18.0 program. The findings showed that the students had a medium 

level of language strategy use despite their little ages. It was also seen that there was a relationship 

between self-regulation and use of language learning strategies. Additionally, it was found out that 
age, level of income and education level of mothers were effective in the development of self-

regulation in children. 

Keywords: Secondary School Students, Language Learning Strategies, Self-Regulation, English 
Language Teaching. 
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5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı “İnsan ve Çevre” Ünitesine Ait 

Konuların Kazanımlarına Ulaşma Düzeyinin Değerlendirilmesi 

 
 

Özlem GÖKÇE TEKİN399 

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz GÜRBÜZTÜRK400 

 
 
 

Özet 

Bu araştırma ile 5. sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı “İnsan ve Çevre” ünitesine ait “İnsan ve 

Çevre İlişkisi” ve “Yıkıcı Doğa Olayları” alt konularının kazanımlarına ulaşma düzeyini değerlendirmek 
amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Elazığ il merkezindeki bir 

okulun 6. sınıfında öğrenim gören 70 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından 

hazırlanan çoktan seçmeli başarı testi kullanılmıştır. Pilot uygulama sonunda madde analizleri yapılmıştır. 18 

maddeden oluşan testin ortalama ayırt ediciliğinin rort= 0.45, ortalama güçlüğünün port= 0.57 ve güvenirlik 

katsayısının (KR-20) 0.765 olduğu tespit edilmiştir. İlgili ünitenin iki alt konusuna ait kazanımlara ulaşma 

düzeyini belirlemek için mutlak başarı yüzdeleri hesaplanmıştır. “İnsan ve Çevre” ünitesine ait “İnsan ve Çevre 

İlişkisi” alt konusunun kazanımlarına ulaşma düzeyi %56.18, “Yıkıcı Doğa Olayları” alt konusunun 

kazanımlarına ulaşma düzeyi ise %58.07 olarak bulunmuştur. “İnsan ve Çevre” ünitesindeki iki alt konuya 
ait kazanımların mutlak başarı yüzdelerinin 70’in altında kaldığı belirlenmiştir. 
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İş Ve Mesleklerine Bakış Açılarına Bağlı Olarak Antrenörlerin Örgütsel Destek Algıları 
 

 

Prof. Dr. İsmail BAKAN 

Mehtap KOÇDEMİR 

Serkan DEMİR 

 
 

 

Algılanan örgütsel destek, kurumun çalışanlarının katkı ve refahına özen gösterdiğine dair genel bir 

inançtır. Çalışanlar kurumları tarafından ödüllendirme, takdir edilme ve saygı gibi beklentilere ihtiyaç 
duymaktadır. Kurumlar, çalışanların bu ihtiyaçlarına özen göstermeli ve bu isteklerini karşılayarak 

çalışanların örgüt ile olan duygusal ilişkilerine olumlu yönde fayda sağlamalıdır. Örgütsel destek algısı 

yüksek olan çalışanlar örgütleri hakkında daha olumlu duygulara sahip olup, çalıştıkları kuruluşların 
beklentilerini karşılamak için daha fazla gayret göstermektedirler. Bu bilgilerden hareketle iş ve 

mesleklerine bakış açılarına bağlı olarak antrenörlerin örgütsel destek algılarında farklılık olup 

olmadığının incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırma 
verileri Ankara ilinde bulunan spor salonları, spor kulüpleri ve kamu kurumlarında çalışan antrenör ve 

spor eğitim uzmanlarına uygulanan anket tekniği ile elde edilmiştir. Veriler SPSS programı 

aracılığıyla analize tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda iş ve mesleklerine bakış açılarına bağlı olarak 

antrenörlerin örgütsel destek algılarında farklılık oluştuğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
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Zorunlu Aşı Uygulamalarının Anayasal Boyutu: Kişinin Maddi ve Manevi Varlığı 

Üzerindeki Hakka Kamu Sağlığı Gerekçesiyle Müdahale  

 
 

Dr.Öğr.Üyesi Y.Metin ÖZDEMİR401 

 
 

Aşı, toplumun bulaşıcı hastalıklardan korunması için bilinen en etkili, en güvenli ve en ucuz 
yöntemdir. Buna rağmen kamu sağlığını tehdit eden kültürel bir fenomen olarak aşı retleri Dünya’da 

yaygınlaşmaktadır.  

Dünya Sağlık Örgütü’nün “Genişletilmiş Bağışıklama Programı”nın uzun yıllardır başarıyla 
uygulandığı Türkiye’de de aşı retlerinde artış gözlenmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin bazı çocukluk 

çağı zorunlu aşılarının yasal dayanaktan yoksun olduğunu saptayan bireysel başvuru kararı ise yeni 

tartışmaları gündeme getirmiştir.  

Çalışmada ilk olarak zorunlu aşı ve aşı reddi kavramları ele alınmış, ilgili mevzuat yargı kararları 
ışığında incelenmiştir. Ardından, zorunlu aşı programlarının, birey hakları ile kamu sağlığı arasındaki 

denge zedelenmeksizin nasıl hayata geçirilebileceği sorusuna yanıt aranmıştır.  

Değerlendirmemize göre, zorunlu aşılar bakımından Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alınarak yeni 
düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır. Söz konusu programların tasarımında insan haklarına saygı 

prensibinin dikkate alınması programların başarısına katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Zorunlu aşı, kişinin maddî ve manevî varlığının korunması ve geliştirilmesi 
hakkı, kamu sağlığı 
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Spor Yapmanın Mutluluğa Etkisi 

    
 

Doç. Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU402 

Ögr. Gör. Tuba USLU403 

 

 
 

Mutluluk, psikolojide ele alınan önemli konulardan biridir. Mutluluğun ne olduğunun yanında nasıl 

artırıldığı sorusunun da yanıtlanması önemlidir. Bireyler dış çevrenin yaratmış olduğu olumsuz etkileri 
azaltabilmek, iş ve sosyal yaşantı içerisindeki azalan mental enerjiyi geri kazanabilmek ve bunun yanı 

sıra kendini mutlu ve sağlıklı hissedebilmek amacıyla, boş zamanlarında spor vb. birçok etkinlik 

içerisinde yer alabilmektedirler. Spor yapmanın bu etkinlikler içinde önemli bir yeri vardır. Bu 

nedenle, bu çalışmanın amacı spor yapan kişilerde hissedilen duygular içerisinde yer alan mutluluğun 
yerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda yapılan analizler sonucunda; cinsiyet, haftalık spor 

yapma süresi ve spor merkezine üyelik durumu ile spor yapan bireylerin mutluluk düzeyleri arasında  

anlamlı farklılık bulunmuştur. Ancak, yaş ile spor yapan bireylerin mutluluk düzeyleri arasında 
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 
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Türkiye’de Stoklanabilen Tarım Ürünleri Fiyatları ve Spekülasyon İhtimali  

 
 

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe KURUCU404 

 

 
Türkiye’de, stoklanabilen ve stoklanamayan tarım ürünlerindeki fiyat oluşumu ve bu fiyatların girdi 

maliyetleri ile ilişkisi stoklanabilen ve stoklanamayan tarım ürünleri için farklılık göstermektedir. 

Stoklanamayan tarım ürünleri fiyatları kısa dönemde inişli çıkışlı bir yapıda iken, stoklanabilen tarım 
ürünleri fiyatları uzun dönemli trendler göstermektedir. Bu çalışma stoklanabilen fakat emtia/mal 

piyasaları bulunmayan kuru soğan ve patates gibi tarım ürünlerinde fiyat oluşumunu araştırmaktadır. 
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Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu’da Esnaf Örgütleri 
 

 

Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer AYDEMİR405 
 

  

Anadolu’nun uzun tarihi boyunca canlı bir ekonomik ve yönetsel yaşantısı olmuştur. Pek çok 

farklı medeniyeti topraklarında barındıran Anadolu çevresindeki coğrafya ile kapsamlı ticari 
faaliyetler sürdürmüştür. Günümüzde yaklaşık 4000 yıl öncesinde bu ilişkilerin canlı bir şekilde 

yaşandığının izlerine hem yapılan kazılarda hem de kazılarda bulunan tabletlerde rastlamak 

mümkündür. Asur ticaret kolonileri olarak adlandırılan bu dönemde Anadolu’da onlarca ticaret 
kolonileri ortaya çıkmıştır. Karum ve wabartum olarak adlandırılan koloni merkezleri farklı örgütsel 

yapılara da sahip olmuşlardır. Sanayileşme öncesi temel üretim kesimini oluşturan esnaf teşkilatlarının 

ilk nüvelerine bu ticaret kolonilerinde rastlamak mümkündür. Günümüzde bazılarının hala varlıklarını 

sürdürdüğü esnafların benzerleri örgütsel yapılar MÖ 4000 yılında da Anadolu’da faaliyet göstermekte 
idiler. En ünlüsü Kayseri civarında bulunan Kültepe’den çıkartılan ve genel olarak Kapadokya 

tabletleri olarak adlandırılan belgelerde onlarca meslek grubunun varlığına rastlamak mümkündür. 

Tabletlerdeki meslek/esnaf adları ve örgütsel yapıları günümüz lonca teşkilatına benzer örgütsel 
yapıların varlığına işaret etmektedir. Söz konusu tabletler iyi bir devlet ve ticaret yapısının yanında 

gelişmiş bir esnaf örgütlerinin de varlığına ispatlamaktadır. Başlarında esnaflardan sorumlu liderlerin 

de bulunduğu meslek grupları toplumun ihtiyaçlarının giderilmesi yanında ticari hayatın 
geliştirilmesine de katkıda bulunmuşlardır. Pek çok araştırmacı tarafından incelenen ve günümüz 

dillerine çevrilen tabletlerden elde edilen bilgilere göre dönemin esnaf gruplarına derici, demirci, 

hancı, çamaşırcı, marangoz, berber örnek gösterilebilir. Bahse konu meslek grupları Anadolu beylik ve 

Osmanlı döneminde ortaya çıkan ve varlığını başarılı bir şekilde sürdüren ahiliğe ve onun örgütsel 
yapısına benzemektedir.  

 Çalışmamızda cevabı aranan temel soru; Kültepe tabletlerinde hangi esnaf gruplarının yer 

aldığını ve nasıl bir örgütsel yapıya sahip olduklarının ortaya konmasıdır. Çalışmamızın amacı, Asur 
dönemi Anadolu’da yer alan esnaf örgütlerinin ortaya çıkartılması ve ileri dönemlerde aynı coğrafyada 

yer almış ahilik benzeri yapılar ile benzerliklerinin ortaya çıkartılarak işletme tarihi çalışmalarına 

eksik halkanın tamamlanmasına katkı ağlamaktır.  

Anahtar Kelimeler: İşletme Tarihi, Kültepe, Esnaf Örgütleri, Ahilik. 
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Akıllı Yaptırımlarının İnsan Haklarına Etkisi 
 

 

Arş. Gör. Zeynep SEYİTOĞLU DANIŞMAN406 

 

 

Uluslararası barışın ve güvenliğin sağlanması ve korunmasından sorumlu Güvenlik Konseyi, BM 
Antlaşması’nın VII. bölümü uyarınca, barış ve güvenliği tehdit eden süjelere karşı ekonomik ve 

diplomatik yaptırımlar gibi askeri kuvvet kullanılmasını içermeyen (41. madde)  ve saldırı fiilinde 

bulunan süjelere karşı kuvvet kullanmaya varan (42. madde) yaptırım kararları alabilmektedir.  
Güvenlik Konseyince 41. maddeye dayanarak alınan kapsamlı ekonomik yaptırımlar, hedef ülkedeki 

toplumun tümüne yöneliktir ve bu yaptırım kararlarından ülkedeki masumlar da etkilenmektedir. 

Anılan yaptırımlarla toplumun tümüne verilen zararlar, Güvenlik Konseyi’nin 41. maddeye dayanarak 
aldığı bir diğer yaptırım türü olan “akıllı yaptırımlar”la azaltılmaya çalışılmaktadır. Akıllı yaptırımlar, 

belirli kişi ya da kuruluşları hedef almaktadır. Güvenlik Konseyi’nin 1267 sayılı Kararı’yla ilk kez 

Taliban Hükümeti ve El Kaide üyeleri için gündeme gelen akıllı yaptırımlar, günümüzde terörizme 

finansman sağladığı iddia edilen birçok kişi ve kuruluş için mal varlığının dondurulması, seyahat 
özgürlüklerinin kısıtlanması gibi tedbirleri içermektedir. Çalışmamızda, terörizmle savaşta bir silah 

olarak kullanılan “akıllı yaptırımlar”ın, insan haklarına etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Akıllı Yaptırımlar, Güvenlik Konseyi Ekonomik Yaptırımları, İnsan Hakları 
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Eğitimde Çocuk Haklarına Yönelik Sosyolojik Bakış 

    
 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu GEZER ŞEN407 

 
 

Sosyolojik bakış, çocuk ve çocukluğun değişen algısında önemli bir unsur olmuştur. Çocuklukla ilgili 
son dönemlerdeki çalışmalar çocuk sosyolojisi adı altında sürdürülmüştür. Çocuk sosyolojisi ile 

birlikte, çocuklar ve çocukluk hakkında yeni bir düşünme tarzı gelişmiştir. Çocuk sosyolojisi 

çalışmaları, çocuk hakları konusunda dünya çapında artan ilgiyle eş zamanlı gerçekleştirilmeye 
başlanmıştır. Çocuk haklarının savunulması ve çocuklara yönelik yeni sosyal teorilerin oluşturulması 

çocukların toplumdaki statüsünün yeniden gözden geçirilmesini sağlamıştır. Çocuk sosyolojisi, 

çocuklukla ilgili görüşlerin yeniden yapılandırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Çocukların 

toplumsal hayata aktif katılımı ile topluma katkılarını açıklığa kavuşturmada ve çocukların eğitim 
alanındaki haklarının araştırılmasında sosyolojik teoriye ihtiyaç duyulmaktadır. Çocuğun sahip olduğu 

hakların yanı sıra, bu hakların nasıl gerçekleştirilebileceğinin de sorgulanması oldukça önemlidir. Bu 

çalışmanın amacı, çocuk sosyolojisinin çocuk hakları konusunun araştırılmasında önemli bir teorik 
temel oluşturduğu düşüncesinden hareketle eğitimde çocuk haklarının sosyolojik açıdan 

tartışılmasıdır. Çalışmada eğitimde çocuk haklarına ilişkin literatür bilgilerinin derlenmesi 

amaçlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Çocuk sosyolojisi, Eğitim sosyolojisi, Çocuk hakları, Eğitim, Eğitimde çocuk 

hakları. 
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Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital Öykü Kavramına Yönelik Metaforik Algıları 

 
 

   Dr. Vildan DONMUŞ KAYA408 

 

 
Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının dijital öykü kavramına yönelik metaforik 

algılarını incelemektir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim deseninde tasarlanmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla 
belirlenerek, 2018-2019 bahar dönemi Fırat Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 

Türkçe Eğitimi ABD 2. sınıfta Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini alan 68 öğretmen 

adayından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının, dijital öykü kavramına yönelik metaforik algılarını 

tespit etmek için araştırmacı tarafından oluşturulan metafor anket formu kullanılmıştır. Formda 
öğretmen adaylarından dijital öyküleri neye benzettiklerini bir metafor üzerinden gerekçeleriyle 

açıklamaları istenmiştir. Bu şekilde yazılı olarak elde edilen metaforlar gerekçeleriyle birlikte analiz 

edilerek belirli temalar altında kodlanmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının dijital 
öyküleri zihni geliştiren, eğlenceli ve sürükleyici bir araç olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretmeni Adayı, Dijital Öykü, Metafor, Algı 
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Akıllı Turizm: Bir Literatür Taraması 

 
 

Dr. Öğr. Üyesi Hulisi BİNBAŞIOĞLU409 

 

 
Turizm sektörü, teknolojiyle oldukça fazla ilgilidir. Teknolojik gelişmeler, hem tüketicilerin 

tercihlerini hem de turizmdeki süreçleri etkilemektedir. Turistler, seyahatlerinin tüm aşamasında 

bilgiye ihtiyaç duyar. Turistlerin bilgiye ulaşmasındaki en önemli araç ise bilgi iletişim 
teknolojileridir. Bilgi iletişim teknolojileri günümüzde turizm işletmelerinin ve destinasyonların 

rekabet etmesini sağlayan önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır (Buhalis 2000). Turizme 

akıllılık kavramının girmesi ise, turizm ile ilgili bilgilerin teknolojik bir platform vasıtasıyla 

paydaşların birbiriyle bağlantılı olmasını gerektirmektedir (Buhalis ve Amaranggana, 2015). Akıllı 
turizm ise çağımızda insanların gereksinimlerini daha kolaylaştıran bir sistem olarak görülmektedir. 

Akıllı turizm uygulamalarını başarılı bir şekilde yürüten turizm işletmeleri ve özellikle destinasyonlar, 

günümüz rekabet ortamında kendilerine yer bulma fırsatı yakalayabileceklerdir. Bu çalışmanın amacı 
da, akıllı turizm ile ilgili uluslararası alanda yayınlanan makalelerin incelenmesidir. Akıllı turizm ile 

ilgili literatür taraması “ScienceDirect” veri tabanından elde edilmiştir. Ulaşılan makalelerden 2013-

2019 yılları arasındaki 30 çalışma incelemeye alınmıştır. Araştırma terimi olarak “smart tourism (akıllı 
turizm)” kelime grubu araştırılmıştır. Araştırma terimleri başlık, özet, anahtar kelimeler ve tam metin 

dahil tüm alanlar için kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Turizm, Smart Turizm, Teknoloji, Literatür İncelemesi 
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SAVAŞIN PSİKOLOJİK İZLERİ 

 

Pınar ERTEN
410

 

Nermin TEKİN
411

  

Hicran YILMAZ
 412

 
Gül TOLUNGÜÇ

 413
 

 
Özet  

Bu çalışmanın amacı, savaşın insanlar üzerindeki psikolojik etkilerine yönelik yapılan çalışmaların 

incelenmesidir. Bu doğrultuda, nitel araştırmalardan doküman incelemesi tekniğine göre 2014-2018 
yılları arasında Yükseköğretim Kurumu (YÖK) bünyesinde yapılan tezler araştırılmıştır. Bu çalışmada 

veriler betimsel analize göre değerlendirilmiştir. Kullanılan analiz yöntemi, belirli bir konuda, 

birbirinden bağımsız olarak yapılmış olan birden fazla çalışmanın sonuçlarını birleştirerek elde edilen 
araştırma bulgularının yorumlanmasına dayanır. Çalışmaya konu olan tezlerde, savaşa maruz kalan 

bireylerin özellikle çocuklar ve kadınların savaş sonrası kendilerinde ortaya çıkan psikolojik 

sorunlarına yoğunlaşılmıştır. Bulgular frekans ve yüzde tabloları şeklinde sayısallaştırılarak 

gösterilmiştir.  
Anahtar sözcükler: Savaş, Psikolojik etkiler,  doküman incelemesi.  
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İnovasyon Kararlarında Çok Kriterli Karar Verme Metotlarının Kullanılması 

  
 

  Dr. Öğretim Üyesi Tuğba SARI414 

 

 
 

İnovasyon, günümüzün hızlı değişen iş dünyasında, her geçen gün artan müşteri talep ve beklentilerine 

karşılık vererek, yüksek performans göstermek isteyen firmalar için hayati önem taşımaktadır. Ancak 
inovasyon çalışmaları, firmalar için bir maliyet oluşturduğundan, işlemin başında isabetli kararlar 

verebilmek, işin karlılığı ve devamlılığı açısından oldukça kritiktir. Çok kriterli karar verme 

yöntemleri yöneticilere, analitik ve güvenilir inovasyon kararları verme konusunda yardım etmektedir. 

İnovasyon kararları, yeni bir ürün geliştirme veya mevcut ürünü iyileştirme gibi ürün inovasyonu 
alanında olabileceği gibi; müşterilere yüksek hızlı veya son teknolojili hizmet imkanları sunma gibi 

hizmet inovasyonu alanında da gerçekleşebilir. Aralarında AHP, ANP, TOPSIS, PROMETHEE, 

VIKOR, GRA, DEA, TODIM ve DEMATEL  
gibi tekniklerin de bulunduğu çeşitli çok kriterli karar verme metotları bulunmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı bu tekniklerin, ürün ve hizmet inovasyonu alanındaki kullanımlarını sunmaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Çok kriterli karar verme, İnovasyon, Hizmet inovasyonu, Ürün inovasyonu,  
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İlkokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersine İlişkin Görüşleri 

 
    

Dr. Öğretim Üyesi Birsen SERHATLIOĞLU415 

   Fatma KALO HECAN416 

 
 

Bu çalışmanın amacı ilkokul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Oyun dersi hakkındaki görüşlerini 

belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubunu 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde Elazığ il ve ilçelerinde 3. ve 4. 

sınıfta öğrenim görmekte olan 137 ilkokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacılar 

tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Uzman görüşüne 

başvurularak hazırlanan görüşme formu 5 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Nitel veriler betimsel analiz 
yaklaşımıyla değerlendirilmiştir. Araştırma soruları çerçevesinde oluşturulan temalar kategorize 

edilerek yorumlanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin çoğunluğunun Beden Eğitimi ve Oyun ders saatini 

yeterli bulduğu, ders kapsamında en çok geleneksel oyunları tercih ettikleri, uygulamaların çoğunlukla 
okul bahçesinde yapıldığını belirttikleri, bu ders için kullanılan materyal, araç-gereçlerin yeterli 

olduğu ancak farklı materyal kullanmak istediklerini, bu dersi ağırlıklı olarak Matematik ve Fen 

Bilimleri dersleriyle bağlantılı olarak işledikleri ortaya çıkarılmıştır. Bu sonuçlar ışığında öneriler 
getirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Öğrenci, Beden Eğitimi ve Oyun Dersi, Görüş, Nitel. 
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Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sanal Kimlik Algısı ve Toplumsal Yabancılaşma 

Durumlarının İncelenmesi 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Gönül ŞENER417 

 
 

Günümüz teknolojisinde yaşanan gelişmelerle birlikte sosyal medya olarak adlandırılan yeni bir ortam, 
günlük yaşam içinde yerini hızla almaya başlamıştır. Özellikle mobil iletişim teknolojilerinin 

hayatımıza girmesiyle birlikte insanlar kendi öz kimliklerinin dışında farklı kimlik tasarımları 

oluşmaya başlamış, sahip olduğu sosyal yaşamdan uzaklaşarak, sosyalleşme aracı olarak gördükleri 

makineye bağımlı hale gelmiştir. Yaşanan bu değişimler en çok yeni nesil tarafından benimsenir 
olmuştur. Bu çalışma ile Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin sanal kimlik algısı ve 

toplumsal yabancılaşma durumları incelemeye değer görülmüştür. Araştırma nitel araştırma 

paradigması doğrultusunda şekillendirilmiştir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu 
ile toplanmış, veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde 

edilen bulgulara ve bu bulgular doğrultusunda ortaya çıkan sonuçlara, tartışmaya ve önerilere ayrıca 

yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sanal Kimlik, Toplumsal Yabancılaşma, Öğrenci 
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Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Beklentileri: Nitel Bir Araştırma 
 

 

Mukadder Boydak ÖZAN418 

  Hakan POLAT419  

Efraim ÖZTÜRK420 

 Zülküf NANTO421 

 
 

 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının Türk eğitim sistemine ilişkin beklentileri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bu çalışma için nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 50 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplamak için hazırlanan üç 

adet açık uçlu soru görüşleri alınmak üzere öğretmen adaylarına sorulmuştur. Elde edilen verilerin 

analizinde nitel araştırmaları çözümlemede kullanılan içerik analizi yöntemi uygulanmış ve ifadelerin 
benzerliğine göre gruplandırmalar yapılarak temalar oluşturulmuştur. Çalışmada katılımcıların örnek 

görüşlerine yer verilmiştir. Araştırmanın sonuçlara göre; öğretmen adayları fiziki donanımın yeterli 

olduğu, öğrencilerin yeteneklerinin ön plana çıkarıldığı, öğretmene değer verilen bir ortamda 
öğretmenlik yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Eğitim sistemlerinin cazip gelen yönleri, ödev 

verilmemesi, okulda geçen zamanın az olması, sınavların az olması olarak belirtilmiştir. Meslekle 

ilgili olarak saygınlığın artırılması, her öğretmenin kendi branşında derse girmesi yönünde 
değişiklikleri gerçekleştirmek istediklerini belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Türk eğitim sistemi, eğitime ilişkin beklentiler, öğretmen adayları, 
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SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNOVASYON KAVRAMINA İLİŞKİN 

METAFORİK ALGILARININ BELİRLENMESİ 
 
 

Arş. Görv. Erdal ZENGİN 

Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa UĞRAŞ 

 

 

Özet:  Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının inovasyon kavramına ilişkin algılarını 

belirlemektir. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemleri kapsamında olan olgubilim deseni 
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Fırat Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan 214 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemi belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak 
araştırmacılar tarafından iki aşamadan oluşan bir form hazırlanmıştır. Bu form “inovasyon … gibidir. 

Çünkü….. dir.” şeklinde olup öğretmen adaylarından bu formu doldurmaları istenmiştir. Formun ilk 

kısmında araştırmacılar öğretmen adaylarından inovasyon kavramı ile ilgili zihinlerindeki metaforu 

belirtmeleri istenmiş, ikinci kısmında ise oluşturdukları metafora yönelik açıklama yapmaları 
istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemi kullanılarak betimlenmiştir. Yapılan analiz 

sonucunda öğretmen adayları inovasyona yönelik farklı metaforlar oluşturdukları belirlenmiştir. bu 

metaforlardan bazıları “yenilik, değişim, ilerleme, gereklilik” şeklindedir. Araştırma sonucunda elde 
edilen bulgulara göre önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: inovasyon, sınıf öğretmen adayları, metafor 
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Şehir İçi Ulaşımda Toplu Taşıma Sektöründeki Minibüs Hattı Şoförlerinin Çalışma 

Koşullarına Dair Nitel Bir Araştırma: İstanbul Sarıyer-Beşiktaş Hattı Örneği 

Doç. Dr. Abdurrahman BENLİ422 

Arş. Gör. Özge Alev SÖNMEZ ÇALIŞ423 

Arş. Gör. Elif ALP424 

 

Dünyada taşımacılık; havayolu, denizyolu, demiryolu ve karayolu ile gerçekleşmektedir. 

Türkiye’de en yaygın taşımacılık karayolu taşımacılığı olmaktadır. Karayolu ulaşımında şehir 

içinde vatandaşlar özellikle trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde toplu taşıma araçlarını 

kullanmaktadır. Şehir içi yolcu taşımacılığı belediye ve halk otobüsleri, minibüs, dolmuş, 

taksi, tramvay, vapur vb. birçok vasıta aracılığı ile yapılmaktadır. İstanbul’da şehir içinde 

kullanılan toplu taşıma araçlarından bir tanesi de minibüslerdir. Birçok toplu taşıma aracı 

olmasına rağmen yolcular tarafından çoğunlukla tercih edilen minibüsler; İstanbul’da bu 

hatlarda çalışan şoförler için de istihdam kapısı olmaktadır. Toplu taşıma araçlarını kullanan 

şoförlerin çalıştıkları toplu taşıma araç türüne göre farklı çalışma koşulları olabilmektedir. Bu 

bağlamda minibüs şoförlerinin de çalışma koşullarını incelemek üzere İstanbul Sarıyer-

Beşiktaş hattındaki minibüs şoförleri ile mülakat tekniği kullanılarak nitel bir araştırma 

yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Toplu Taşıma Sektörü, Çalışma Koşulları, Minibüs Şoförleri, İstanbul 

 

 

 

 

 
                                                             
422 Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 
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423 Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 

oasonmez@sakarya.edu.tr 
424 Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 

elifa@sakarya.edu.tr 
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Gasilhane Görevlilerinin Çalışma Sorunları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Sakarya İli 

Örneği 

Doç.Dr.Abdurrahman BENLİ425 

Arş.Gör.Elif ALP426 

Arş.Gör.Özge Alev SÖNMEZ ÇALIŞ427 

Cenazenin nakli ve defni süreci; ölüm raporunun hazırlanması, cenazenin yıkanması, 

kefenlenmesi, tabutlanması ve nakil belgesinin hazırlanması işlemlerinden oluşmaktadır. 

Cenazelerin yıkanması ve kefenlenmesi işlemlerinin temel sorumlusu ise, gasilhane 

görevlileri olmaktadır. Gassal ya da ölü yıkayıcı da denilen bu çalışanların yaptıkları işe özgü 

sorunları olabilmektedir. Örneğin, tüm çalışma süresince ayakta olma iskelet sisteminde 

bozulma, çalışma ortamının aşırı sıcak olması nedeniyle tansiyonda yükselme, temizlik 

maddelerinin yanlış kullanılması sonucu solunum sisteminde bozulma ve bulaşıcı hastalıklara 

maruz kalma gibi gasilhanede çalışmanın fiziksel boyutu vardır. Bunların yanında, çocuk 

cenazesi yıkama, parçalanmış ceset görme, ölü yakınlarıyla birebir muhatap olma gibi işin 

duygusal boyutu da bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle gasilhane görevlilerinin çalışma 

yaşamına ilişkin birçok sorunu mevcuttur. Bu nedenle gasilhane görevlilerinin çalışma 

yaşamından kaynaklanan sorunlarını incelemek üzere Sakarya ilinde çalışan gasilhane 

görevlilerine mülakat tekniği kullanılarak nitel bir araştırma yapılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Cenaze Hizmetleri, Gasilhane, Gassal, Ölü Yıkayıcı, Çalışma Sorunları, 

Sakarya 

 

 

 

 

                                                             
425 Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 

abenli@sakarya.edu.tr  
426 Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 
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Gemi Adamlarının İş Sözleşmesinin Son Bulması ve Kıdem Tazminatı Hakkı: 854 Sayılı 

Deniz İş Kanunu Kapsamında Bir İnceleme 

 

Gökçe CEREV428 

ÖZET 

 

 Denizcilik sektörünün kendine özgü çalışma şartları bu sektörde çalışanların farklı bir 

yasal düzenleme ile çalışma şartlarının düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Türkiye’de gemi 

adamlarının çalışma şartlarının yasal çerçevesi 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile düzenlenmiştir. 

Deniz İş Kanunu kapsamında düzenlenen iş sözleşmesinin düzenlenmesi, uygulanması ve son 

bulması farklı sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Bu sonuçlardan birisi de kıdem tazminatıdır. 

Kıdem tazminatı genel olarak belirli bir süre çalışma sonucunda sözleşmenin kanunda 

belirtilen şartlar ile son bulması ile elde edilen toplu paradır. Kıdem tazminatı çalışanın 

emeğinin karşılığıdır ve aynı zamanda çalışan açısından bir güvencedir. Bu çalışmada 854 

sayılı Deniz İş Hukuku kapsamında iş sözleşmesi tanımlandıktan sonra, iş sözleşmesinin son 

bulma durumları ve bu durumlara göre çalışanların hak ettiği kıdem tazminatı incelenmiştir. 

Deniz iş hukuku kapsamında sözleşmenin niteliği ile son bulmasının sahip olduğu özel durum 

kıdem tazminatının yapısına da etki etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deniz İş Kanunu, Gemi Adamı, Hizmet Sözleşmesi, Fesih, Kıdem Tazminatı  
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Teknolojik Gelişmelerin İşgücü Piyasalarına Etkisi: Endüstri 4.0  

 

Gökçe CEREV429 

ÖZET 

 Çalışma kavramı insanlık tarihiyle birlikte var olan ve gelişen bir kavramdır. Çalışma 

kavramının paradigmaları insanlığın gelişimiyle birlikte değişim göstermiş ve toplumsal hayata yön 

vermiştir. Geçmişin geleneksel çalışma yaklaşımı günümüzde çeşitli faktörlerin etkisi ile değişime 

uğramıştır. Sanayi devrimi ile başlayan bu değişim küreselleşme ve teknolojik ilerlemelerle birlikte 

hız kazanmıştır. Çalışma hayatının şekillenmesinde en önemli etkenlerden birisi de teknolojik 

gelişmelerdir. Üretim faktörlerine sanayi devrimi ile giriş yapan teknoloji zaman içinde gelişerek 

çalışmanın merkezi konumuna gelmiştir. İnsanlığın çalışma hayatı içinde geldiği en son teknolojik 

aşama Endüstri 4,0 olarak tanımlanmaktadır. Endüstri 4.0 ile çalışma hayatında gelişmiş teknolojiler 

yer almaya başlamış ve üretimin boyutu yeniden şekillenmiştir. Endüstri 4.0 gelişmesi üretim 

faktörleri içinde önemli bir yere sahip olan emeğin yeniden şekillenmesine yol açmıştır. Bilgi ve 

teknoloji emek piyasalarında daha çok önem kazanırken, akıllı robotlar, yapay zekalar vb. teknolojik 

gelişmeler emek piyasasında insanın yerini ve boyutunu tartışmaya açmıştır. Bu çalışmada Endüstri 

4.0’ın çalışma hayatında meydana getirdiği değişimler ele alındıktan sonra, bu değişimlerin işgücü 

piyasalarına olası etkileri açıklanacaktır. Çalışmanın sonucunda emek piyasalarının geleceğinde 

çalışanların bilgi seviyelerinin ve bu bilgiyi kullanabilmelerinin ana belirleyeceği faktör olacağı 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Endüstri 4.0, Emek, İşgücü Piyasaları 
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Kültür, Teknoloji Ve Teknopark İlişkisi 

Hasan UZUN430 

 

Özet 

Sanayi toplumu da, bilgi toplumu da ‘kuvveden fiile geçen’ bilimin, yani teknolojinin eseridir. 

Teknoloji; toplumları iki yönden, bir yandan mevcut kültürü değiştirerek, diğer yandan iktisadi refahı 

arttırarak etkiler. İster sanayi öncesi toplumdan sanayi toplumuna geçiş, ister sanayi toplumundan bilgi 

toplumuna geçiş olsun; kalkınmanın ve iktisadi refahın bedeli, kültür değişikliğidir.  

Teknopark terimi, bu açıdan teknolojinin en üst düzeyde kullanıldığı yer anlamından çok; 

toplumların bir gelişme göstergesi, yeni bir sosyal olgu, günümüz toplumunda değişimi hızlandıran bir 

kurum (yeni bir organizasyon), yeni bir üretim birimi, yeni bir üretim ilişkiler ağı ve değişen yaşam 

tarzlarına cevap niteliği taşıyan, kavramlar bütünü olarak kullanılmıştır. 

 Her çağın birçok alanda olduğu gibi, bilim ve teknoloji alanlarında da kendine özgü bir 

karakteri vardır. Aynı zamanda her toplumunda kendine özgü karakteristik bilim ve teknoloji zihniyeti 

vardır. Toplumdan topluma emeğin kullanımı, toplumdan topluma ham maddenin kullanımı, 

toplumdan topluma sektörsel gelişme farklılıkları ve toplumdan topluma teknolojik kullanım 

usullerinde birbirinden farklıdır. Nasıl ki, kurumların dinamiklerini belirleyen en önemli etken 

toplumların sahip olduğu değerlerdir. Kurumlar arasındaki farklılığın temel nedeni de bu değerlerdir. 

Her toplum muhtelif şartlarına göre şekillenmektedir. Toplumların temel sorunu, bilgi üretebilecek ve 

bu bilgiyi kullanabilecek insan yetiştirme sorunudur. Buda ancak toplumu oluşturan kültürel motiflerle 

mümkündür. 

 Burada, ‘sanayi toplumlarının bilgi toplumuna evrilmesi ve teknoketlerin kurulması’ sürecinde 

toplumların kültürel motiflerinin önemi vurgulanmak istenmiştir. Konu bu olunca, doğal olarak, ‘bilgi, 

inovasyon, teknoloji’ kavramlarının da kültürel açıdan irdelenmesi gerekmiştir.  

Anahtar kelimeler: Kültür, Teknoloji, Teknopark, Kognitif Süreç. 
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Neden Tiçarileşemiyoruz 

 

Hasan UZUN431 

 

Özet 

 Ülkemizde pek çok kentte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknokent, Teknopark v.b.) 

mevcuttur ve bu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri(TGB)’nin büyük bir bölümünde aktif şirketler 

bulunmaktadır. Büyük çoğunluğu kamu desteği ile kurulan bu şirketler, ürün geliştirme ve yenileme 

üzerine çalışmaktadırlar. Ancak bu şirketlerin büyük bir bölümünün ürünü hiç ticarileşememekte, bir 

kısmının ürünü ise ticarileştikten kısa bir süre sonra rekabet v.b. nedenlerle piyasadan silinmektedir. 

Ülkemizin 2023 vizyonu ve uzun vadeli hedefleri de düşünüldüğünde, yeni ürünlerin ticarileşme 

sorununun çözülmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Çünkü hatırı sayılır miktarda bütçe ayrılan Ar-Ge 

faaliyetleri, ürünün ticarileşmemesi durumunda maalesef bir anlam ifade etmemektedir. Burada 

öncelikle problem tespit edilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın bu noktasında akla gelen bazı sebepler 

Ar-Ge kültürünün topluma yayılamaması, üçlü sarmalın (kamu, özel sektör, üniversite işbirliği) zayıf 

olması, kamu desteklerinin yetersizliği veya yanlış yönlendirilmesi, pazar bulma sorunları, ticarileşme 

potansiyeli olan fikirlerin yeterince ifade edilememesi ve ürünlerin ticarileşme hedefiyle 

geliştirilmemesi olabilir.  

 Elbette firmaların büyüklüğü, finansal ve örgütsel yapısı, stratejisi, kültürü, sahiplik yapısı, 

lokasyonu gibi özelliklerin firmanın başarısı üzerindeki etkisi de vardır. 

 Bu çalışma ekonomik ve sosyolojik verileri ışığında, Ar-Ge kültürünün geliştirilebilmesi, 

sürdürülecek politikaların belirlenmesi, şekillenmesi ve kamu kaynaklarının etkin kullanılabilmesi için 

çeşitli öneriler ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Ticarileşme, Ürün Geliştirme, Ar-Ge, Ar-Ge Kültürü. 
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Teknik ve Sosyal Program Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Sakarya Üniversitesi 

Örneği 

Doç. Dr. Tuncay YILMAZ432 

Öğr. Gör. Zeynep SÖZCAN433 

 

Özet 

 

Küreselleşmenin etkisiyle önemi giderek artan girişimcilik, ülkelerin refah seviyesinin 

yükselmesinde rol oynayan temel faktörlerden biridir. Toplumların kalkınması ve gelişmesi, 

ülke ekonomisine katkıda bulunabilecek girişimciler yetiştirebilmesine bağlıdır. Özellikle 

yoğun genç nüfusa sahip toplumlarda girişimciliğe ilgi duyan bireylerin çeşitli eğitimler ve 

teşvikler ile desteklenmesi noktasında üniversitelere büyük görev düşmektedir. Potansiyel 

girişimciler olarak üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin açığa çıkarılması ve 

girişimciliğin bir kariyer olarak görülmesinin sağlanması geleceğin girişimcilerinin 

yetiştirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. 

 

Bu çalışmada, lisans düzeyinde eğitim gören teknik ve sosyal program öğrencilerinin 

girişimcilik eğilimlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 

Sakarya Üniversitesi’nin teknik bilimler alanında eğitim veren Mühendislik Fakültesinin 

Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümü; Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri 

Fakültesinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri ile sosyal bilimler eğitimi 

veren İşletme Fakültesinin İşletme Bölümü ve Siyasal Bilgiler Fakültesinin İktisat Bölümü 

son sınıf öğrencilerinden 362 kişinin katıldığı bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

Uygulama sonrası elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 24.0 

programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, bağımsız örneklem t-testi ve one-

way ANOVA kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu araştırmaya katılan üniversite 

öğrencilerinin yüksek düzeyde girişimcilik eğilimine sahip olduğu ortaya çıkarken, teknik 

program öğrencileri ile sosyal program öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

 

Girişimcilik eğiliminin demografik değişkenler olan cinsiyet, ailenin meslek durumu, 

girişimcilik eğitimi alma ve girişimcilik faaliyetinde bulunma gibi değişkenlere göre farklılık 

göstereceği öngörülmüştür. Yapılan farklılık analizlerine göre, erkek katılımcıların 

girişimcilik eğilimlerinin kadın katılımcılara göre daha yüksek olduğu ve geçmişte herhangi 

bir girişimcilik faaliyetinde bulunanların girişimcilik eğilimlerinin, girişimcilik faaliyetinde 

bulunmayanlara göre daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ailenin meslek durumunun 

ve alınan girişimcilik eğitiminin ise katılımcıların girişimcilik eğilimlerini farklılaştırmadığı 

ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Üniversite Öğrencileri 
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Fitness Spor Merkezlerine Devam Eden Bireylerin Spor Merkezlerini Tercih Etme ve 

Yeterlilik Düzeylerinin Araştırılması 

1
Mikail TEL 

1
Atakan AKSU 

1
Ramazan ERDOĞAN 

 

1. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Elazığ, Turkey 

Özet 

Bu araştırma; fitness spor merkezlerine üye bireylerin bu spor merkezlerini tercih etme, 

memnuniyet ve yeterlilik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel bir çalışma 

olup, anket formu kullanılmıştır. Araştırmadaki verilerin elde edilmesinde Tel (200l) ve Sunay & 

Saracaloğlu (2003) tarafından kullanılan anket bazı değişiklikler yapılarak fitness merkezlerine 

uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini fitness spor merkezlerine üye olan 96 gönüllü kişiden (53 

erkek ve 43 kadın) oluşturmaktadır.   

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir, tanımlayıcı 

istatistikler olarak yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma teknikleri uygulanmıştır. Araştırmada 

elde edilen verilere göre; katılımcıların demografik özelliklerine bakıldığında % 34,4’ünün kadın, % 

65,6’sının erkek, yaş ortalamasının 27,60 yıl, spor yaşları ortalaması 4,28 yıl olduğu tespit edilmiştir.   

Katılımcıların 35,4’ünün 2001-4000 TL gelir düzeyine sahip oldukları, % 66,7’sının evli olduğu ve 

büyük bir çoğunluğunun %62,5 ‘inin lisans-ön lisans mezunu eğitim düzeyine sahip oldukları 

belirlenmiştir. Katılımcıların %86,5’inin bir spor merkezine üye oldukları ve %88,5’inin özel bir 

tesiste spor yaptıkları tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların %52,1’inin spor merkezlerini tercih 

etmede kolay ulaşım ve yaygınlığın etkili olduğunu görülmüştür. Ayrıca katılımcıların spor yapma 

nedenlerine bakıldığında %46,9 unun ile fiziksel sağlığımı korumak ve devam ettirmek için tercih 

ettikleri belirlenmiştir.  

  Sonuç olarak; katılımcıların spor merkezlerinin kullanışlı ve yeterli olduğunu ayrıca spor 

merkezlerini tercih etmede spor yapılan mekâna kolay ulaşım ve yaygınlığın etkili olduğu 

belirlenirken aile, arkadaş ve çevrenin spor merkezlerini tercih etmede pek fazla etkili olmadığı 

belirlenmiştir.  

 

            Anahtar Kelimeler: Fitness, Spor Merkezleri, Spor, Tercih etme 
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