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PAZARLIKLAR 
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aysulakurt@ktu.edu.tr

Özet 

-ekonomik 

görünümlerinin 

belirlenmesini s . Bu bildiri, Trabzon 

nde analizi ve 

öznellik mücadelelerinde yeni alanlar açan ataerkil 

 kullana

gurbetçilik nedeniyle hane içi rolleri üstlenen Karadenizli K

enilmesi durumunun et .

ölümünün belirleyici bir unsurudur. Bu olguya paralel olarak 

 da görülmektedir. Göç,  ve 

sine etki eden bir toplumsal olgu olarak, 

A , cinsler lerde yeni mücadele 

alanlar  açarak,  de i rollerle yükü artan 

Karadenizli  dir .

. Bu d  mevcut cinsiyet kültürü içinde 

ataerk

Anahtar Kelimeler:
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Özet 

Os

 bireylerin birbirine 

ydi

ydi.  K

hüsn-i hal-i ve su-

ydi.

ne girilmesi, bu durumun toplumun huzurunu 

.

, ydi. Aksi bir durum 

mahalleli

de sebep olmakta . Mahallelinin gözünde  ya da -  olmak bu 

.  Bu bildirini ,

 mahalleli

ta reddedilmesine etki eden mahalleli olma halini 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Denetim  

�
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bilinen siyasi ve kültürel bölgele

Ulusçuluk

önlenmesine yönelik çözüm önerileri getirilecektir.  
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Özet 

duran önemli konulardan biridir. 

özünüde

sanat UNESCO-nun qeyri - 

 Tüm bunlar yen

Anahtar Kelimeler: A
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Özet  

bir yöred

Konar-
-

Anahtar Kavramlar:
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A TECRÜBE

Marmara Üniversitesi  

haticefakih@hotmail.com 

Özet 

Tecrübe tecrübe

tecrübe

tecrübe

tecrübe

hal

Bu anlam

tecrübe

tecrübe

tecrübe yi a tecrübe nin 

kendi 

Anahtar Kelimeler:

�
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mhukum@kilis.edu.tr 

Özet 

Edebî eser estetik bir 
gerçekl

Anahtar Kelimeler: Edebiyat sosyolojisi, edebiyat teorisi, yerlilik. 
�
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yakupalan@kilis.edu.tr

Özet 

kter 

ilmesi gerekir.  

Bununla b

Bu yüzden 

Anahtar Kelimeler:
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Gazi Üniversitesi 

yasemingursoy@gazi.edu.tr

Özet 

, erkeklerle birlikte 

edebi 

 umutsuz ve trajik mücadeleyi Kendisi de 

asker olarak 

 n

Anahtar Kelimeler: Boris Vasilyev, ler 
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BOYUTU 

Yakup ÖZKAYA, Emre SAVUT 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

yakup.ozkaya@deu.edu.tr, 

emre.savut@deu.edu.tr 

Özet  

gereksinimi süreci, beraberinde çevre konusunda o

ciddiyeti 

etmeden, mevcut gereksinimleri en etkili y

verilirken, t e çevrenin rolüne 

1992 Rio, Rio+10 ve Rio+

.  Türkiye'deki 

yürütülen . Son olarak ,

Türkiye 

verileri ile örünümü 

. 

Anahtar Kelimeler:

Eurostat

�
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Yrd. Doç. Dr. Hakan YAVUZ 

Sakarya Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü 

hyavuz@sakarya.edu.tr 

Özet 

Son küresel finansa

zle birlikte, kamu 

görünümünü Türkiye ve AB ülkeleri için kar

yüksek, çevre koruma ve 

(2006-

Anahtar Kelimeler: 
�
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Prof. Dr. Temel GÜRDAL 

Sakarya Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü 
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 Gör. Sinem YAVUZ 

Sakarya Üniversitesi 

Alifuat Cebesoy MYO Maliye Bölümü 

sinemy@sakarya.edu.tr 

Özet 

ü

etkin

vergi yükü  dür. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Yükü, Türkiye 
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Yrd. Doç. Dr. FAZIL KARAHAN  

Pamukkale Üniversitesi 

fkarahan@pau.edu.tr

Özet 

ilimleri belirli bir yönteme Burada yeni 

Bilgi, eskiye veya görelilikle ,

 geriye dönük veya yüzeysel bilgi toplam ve

Sübjektif 

maz ilimleri ideal, apriori önermelere 

ir. Bunun yolu 

norganik ve organik sahadaki 

Biyoloji vb. temel psikiyatr-psikoloji  matematikî, 

estetik, etik kriterleriyle Dil, Ahlâk, Hukuk, Ekonomi ve Yönetim Bilimleri kurulabilir ve 

Dil, Ahlâk, Hukuk, Ekonomi ve Yönetim Bilimlerinde 

î etik kriterler insan bilimlerinde 

verebilir ve bu temel üzeri

b

Bu eksiklik giderild . 

nlardan 

Siyasetten de vaz geçilemez. 

da

le mümkündür. 

ç ve Gaye, Bilgi-Bilim ve Eylem; v

da Mutlak, Ol  ve Bilinç r. O halde bilimler ve sanatlar da buna uyun düzen 

e göre . Bu 

, kriterlerini, bu kriterlerle apriori önermelerin 

imkâ  göstermektir. 

Anahtar Kelimeler: -bilim, siyaset 
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� � � � Ar. Gör.  GÜZEL 

��������Marmara Üniversitesi 

guzelhayri@hotmail.com 

Özet 

olarak da 

Anahtar Kelimeler :
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Erciyes Üniversitesi 

Gulbadi.alan@gmail.com, mehtap-dinc@hotmail.com

ÖZET 

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Samakov, Filibe, Sofya, Misyoner. 

�
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Atatürk Üniversitesi 
msk.karaca@mail.com 

Özet 

Ortega Y Gasset 1883-

için 

kitle
tle 

sebeplerle beraber çözümüne yöne

Ortega Y Gasset sebepler 

geçen bir reçete sunar. Bu reçete üniversitele bana kalsa 
kültür fakültesi

olabilecektir. Ga

�
Anahtar Kelimeler: . 
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Hacettepe Üniversitesi 

kilinc.durmus@hacettepe.edu.tr

Özet  

- -i

-

siyle yap-

-

Anahtar Kelimeler: idari y ,
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a.altuncu@hotmail.com 

Özet 

büyük 

içerisindeki görevleri , ,  ve 

Anahtar Kelimeler: Mezopotamya, Sümerler, dini otorite, lugal, nindingirra 
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BAUYRZHAN BOTAKARAYEV 
Ahmet Yesevi Üniversitesi 

bake.kaz.tr@gmail.com

Özet.  

Anahtar Kelimeler: Sovyet Dönemi, Orta Asya, SSCB. 
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Yrd. Doç. Dr. MURAT ÖZTÜRK 

muratozturk8@gmail.com 

Özet 

-

sultana ve 

meselesi de konu çerçevesinde zikredilecektir. 

övgüleri muka

rlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: methiye, 

�
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:
R 

Yrd. Doç. Dr. GÖKHAN GÖKTÜRK 

gokturkg@gmail.com 

Özet 

Klientalizm

ir 

de önemli aktör

Anahtar Kelimeler: Klientalizm, Klientalist        
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mustafa.yontem@gop.edu.tr, i.oktem@hotmail.com��yavuz_artuc@hotmail.com

Özet 

Bu 

incelenmesidir. , kesitsel desende 

i ise psikolojik 

Orta Karadeniz Bölgesinde bir ilde eylerden 

-Campbell 

Psikolojik D

9.

konusu alan 

  

Anahtar Kelimeler: Prososyal 
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�

Mersin Üniversitesi 
hyurek@mersin.edu.tr, dcigdemy86@gmail.com

Özet 

 (1902-
1963) , t

 Türk 
nu edinmektedir. 

bir tarzda 

 Buradan hareketl

 eserin üzerin en 
nedir? , eseri meydana getiren unsurlar nelerdir? , e

? , e
? ebilir. Teorik bilgiler 

Anahtar Kelimeler:
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YO-RE ASYON: 

-
-

. FATMA 
Pamukkale Üniversitesi 

fsenol@pau.edu.tr

Özet 

yönt

Anahtar Kelimeler: Biyo-
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BEKMAN 
Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi

emelkarayel@marmara.edu.tr, mugebekman@yahoo.com 

Özet

yönetim 

Anahtar Kelimeler

�

66



��������	�
����
����������������
	���������	�������
�����
�������
������������������ �������	
�
�

State and Religion in Sweden: Ultimate Dream or a Vague Divorce? 

Res. Assist. Seray KILIÇ 
Dokuz Eylul University 
seray.kilic@deu.edu.tr

Abstract 

Nordic countries are perceived to be the most secular countries of Europe and Sweden is one step 
ahead among them. Tightly bounded with the Evangelic Lutheran denomination since the Uppsala 
Convocation in 1593, state has constantly moved from absolute unity to a neutral attitude towards 
religious communities. In this regard, separation of state and the Church of Sweden in 2000 is seen as 
the ultimate step.  

This paper aims to analyze the evolution of religion-state relations within the historical context. Based 
on review of legislative reports and legal documents, the paper argues that Sweden is a sui generis 
case in the literature for three reasons.  

First, existing relation between the state and the Church of Sweden is the outcome of a centuries-long 
democratic process in which political and religious authorities engaged in a series of negotiations and 
nurtured the existing model within that time. Beginning with 1950s, the state and the Church of 
Sweden carried out inquires and negotiations on how to transform the relations. The fact that 
disestablishment is based on a model recommended in 1968 shows us that current legislation is result 
of a cumulative process. More importantly, not only the process itself, but the structure of
investigating and negotiating committees was designed in a pluralistic manner, including members 
from different parties and denominations.  

Second, the motivation behind changing religion-state relations in Sweden was not only about power-
sharing between religious and civil authorities, but rather about freedom of religion in a democratic 
society , which can be seen in the reports of inquiry commissions. Therefore, reforming the existing 
system was not limited to the adoption of Act on Church of Sweden, and other laws and ordinances 
were also adopted for the regulation of and support to other religious communities. 

Third, it is still possible to conclude that the separation is not an absolute  one and the relation 
between the state and the Church of Sweden is ambiguous. Analysis of legislation on religious 
communities shows that state is more generous to the Church. Besides, as the Church of Sweden is 
still responsible for some civil tasks, this contributes to general affiliation of the Church with the 
welfare state  and therefore further consolidates its image within the society. It seems that the idea of a 
folk-church  still exists in Sweden, which creates an unbalanced situation for other religious 

communities. 

�
Keywords: Church of Sweden, religion-state relations, church-state relations, secularism, freedom of 

religion 
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-ROMANYA) 

vmarttin@ogu.edu.tr 

Özet 

-

Romanya

 , stratejik derinlik  ekseninde harbin seyri ne kadar 

önemlidir? 

 

 

 

 

içindeki yerinin belirlenmesindeki etmenler nelerdir? 

 

Anahtar Kelimeler: 

�
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-

Doç. Dr. C.ARZU 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
arzu.aytekin@deu.edu.tr 

Özet 

 Bu 

Anabilim 
-

üzerine ontolojik 

-   

-
me, 

-

ürünü; g -

�

Anahtar Kelimeler: -

Estetik, Ontolojik Çözümleme.
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YUNAN  ROMA M

KAVRAMLAR 

ALP KAAN KARA 

Yeditepe Üniversitesi 

alpkaankara@hotmail.com 

ÖZET 

mitleri ve gizem dinlerini 

Hatta Bacchus kültü gibi 

bir çok toplums

Religio

mitlerin ve kültlerin  dini 

Anahtar Kelimeler: Religio, , Gizem dinleri, 12 Olimposlu, Roma
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gokhandemirel1905@gmail.com 

 
 

nedeniyle, 

-

erkek rollerinin 

dengelemeyi ve  Y  

, 

itli 

Ve 

h

izin vermez

oranda le edilmesi 

ger  

Anahtar Kelime:  n, Erkek, Hegemonya 
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 *Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler MYO  
nkacar@pamukkale.edu.tr 

Özet 

-

-

Deneklerin moda giysi tercihi ile renk-

15-75 aras

a  bilgiler 

model seçerken etki eden faktörl

r, moda giysilerde renk ve model seçerken etki eden 

mo

(p<0.05), renk-

 inin 
- ir. Denekler tercih ettikleri 

spor giysiyi (%44.5 klasik giysiyi (%30.5) bazen, abiye giysiyi 
(%56.5) nadiren, otantik giysiyi (%60) hiçbir 

 ise moda giysilerin 
zevklerine hit söyle

moda giysilerin 
 belirt

Denekler (%43) moda giysi renk ve modelini s
her zaman, (%47.5) renk uyumunun ve (%47) 

giyilecek yerin 

giyenler daha çok tüm renkleri tercih etmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: 
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YRD.DOÇ.DR. NAZAN KAHRAMAN, YRD.DOÇ.DR. EMRAH KOPARAN 

Amasya Üniversitesi 

nazan.kahraman@amasya.edu.tr, emrah.koparan@amasya.edu.tr  

Özet 

cinsiyetle

kabul edilmesi ve sürdürüleb
olan üniversitelerin yönetim kademelerinde görev alan akademisyenlerin cinsiyet temelli profilleri ve 

Anahtar Kelimeler: 

�
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AN ANALYSIS OF STRATEGIES USED IN TRANSLATION OF 
ENGLISH IDIOMS INTO TURKISH IN F. SCOTT FITZGERALD' S 

THE GREAT GATSBY  NOVEL 

MEHMET ILI, Assistant Professor 

Cankiri Karatekin University 

mehmetili68@gmail.com   

Abstract 

This study aims to make an analysis of the strategies used in translation of idioms. Hence, F. Scott 
The Great Gatsby novel and its translation in Turkish  by Püren 

Özgören were selected as the corpus of study. 

The study covers translation model which consists of four strategies for idiom and provebs offered by 
 Using an idiom of 

similar meaning but dissimilar form, 3. Translation by paraphrase, 4. Translation by ommission. 

And besides, it is aimed to study which strategy was the most frequently used in translation process, 
whether there were any significant changes in their uses, the theories needed in translation of idioms in 
the languages from different origins, and whether having a good command of elements of both 
cultures needed in translation of novel is important or not. 

Key words: Idiom, novel, translation, translation strategies, unrelated languages.

�
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MODERN FATHERHOOD IN FILMS 

Okutman ERCAN GÜROVA 

Ankara Üniversitesi 

ercangurova@hotmail.com

Abstract 

The concept and practice of fatherhood has gone through various important changes in terms of 

involvement of fathers in family life. With the increasing effects of globalisation and its wide-scale 

problems in the 21st century, fathers are forced to respond to situational circumstances which make 

their roles more detraditionalized. This paper focuses on the contemporary fathering roles in three 

different films and elaborates on the distant facets of the style of fathering as a new man . The 

dilemma of nature or nurture in being a father is questioned and two fathering roles with different 

socio-economical backgrounds are dealt with in the Japanese film Like Father Like Son. The story of 

an involved father in the Spanish film Biutiful depicts how and to what extent a father sacrifices his 

life for parenting despite the devastating circumstances around him. The Swedish director Östland 

emphasizes egocentricism  and inconsistencies  of a father in the film Force Majeure and brushes 

off the surface layer of fatherhood, showing the icy and disturbing truth underneath. I conclude my 

paper with a comparison and contrast among the roles of fathering in the aforementioned films and 

�

Key words:  fatherhood, nature or nurture, sacrificing father, egocentricism�
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Gazi Üniversitesi 

bilgehansonsel@gazi.edu.tr, srncagla@gmail.com

Özet 

-

-
-

derslerin 

-

Anahtar Kelimeler:
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-

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

elifbas@ktu.edu.tr

Özet 

vergi 

-liberal politikalar ile devlet koruyuculuktan ve 

piyasaya müdahale öngörmemesi nedeniyle yeni-

muhafazakar sosyal 
politika 
ilerleyerek neo-liberal ve neo-

görmekteyiz.  

-
  

Anahtar Kelimeler:  neo-liberalizm, , toplumsal cinsiyet 
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Yrd. Doç. Dr. HAKAN ARSLAN 

hkncagan@gmail.com 

Özet 
�

ede 

1940 öncesi , , , , 1980-2000
2000 sonra

süreç   

1980- 

Anahtar Kelimeler: Köy Sosyolojisi, Monografi, Küçük Köylülük 
�
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Gazi Üniversitesi 

gnsgrsy@gmail.com, mehmetak@gazi.edu.tr 

Özet 

kuyan 
Güncel ve Popüler Müzikler Dersi ne 

sitenin 
-2014 ve 2014- -

Güncel ve Popüler Müzikler 
kans analizi ile Kolmogorow-

 düzeyinde olumlu

Anahtar Kelimeler: Güncel, , tutum 
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Trakya Üniversitesi 

Özet

ve belirsizlik ortam

e profesyonellik ya da 

toplum için çok kritik görev yapan 

dengelemek

konus

Anahtar Kelimeler: 
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sevilaykalay@hotmail.com, canan--fidan@hotmail.com

Özet 

mak ve Yenimahalle 

ilçelerinde 2015- - -14 

ormunu 

Müzik.................gibidir; 

çünkü................... lde 

kodlama- , örnek metafor derleme , , geçerlik ve güvenirlik 

 ve 

hayat

Anahtar Kelimeler:  
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Dokuz Eylül Üniversitesi 

mehpare.captug@deu.edu.tr 

Özet 

edilen rekabet ilkesi  istekliler ar

si 

etmektedir
gerekmektedir.  

-

Anahtar Kelimeler:
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niversitesi 

fatmasahin@cu.edu.tr 

Yak n Do y ovas

-

 Bu - -

y  kadar kesintisiz olarak . Devam 

��������	
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��� �
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, Cumhuriyet Üniversitesi 

ibrahimdelice@gmail.com 

Özet 

-
- 

-maalesef- mevcuttur. 

 hiçbir kaynakta bahsi geçmeyen 'eksiz 
 Türk 

isim ya d -yani, yüzeysel 

- 

Anahtar kelimeler:
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Çukurova Üniversitesi 
erhanfatih@hotmail.com

Özet 

n

belirtir. 

I. Valerianus dönemine (M.S. 253-

olan sikkelerden faydalanarak, kentin i 

incelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Antik Kilikia, Mallos, Magarsus, Sikke 
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Yolculuk  

Akdeniz Üniversitesi  

   emineu@gmx.de 

Özet 

konusu olur. Belle

n

türküler 

Anahtar sözcükler:
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-40 YILDA 

Yrd. Doç. Dr. MURAT YILMAZ 

aguzel79@gmail.com 

Özet 

Türkiye'de son 30- -ekonomik ve sosyo-

ülkenin demografik da önemli ölçüde -

kente 

 ile 

a 

, Son 

30- da 

 1970

,

elirtilen veriler ve etkenlerden de 75

sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel 

sun demografik 

bugün

Anahtar Kelimeler
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vbilgin@uludag.edu.tr 

Özet 
�

Türkiye Cumhuriyeti 

-

Fakültelerine merkezi bir müfredat belirlenmesi, gayrires

Anahtar Kelimeler:
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ALINMA KEL MELER R 

Bakü Slavyan Universitesi Lise Kompleksi 
iradanabiyeva@mail.ru 

Özet

yabanc  sözler olmadan  önemli 
yere sahiptir. B

ce,
`dan  zaman bu kelimelerin kökü ya Latin ya da Yunanca'ya 

lar . Bu, 
ca`dan larda

kelimelerinin 
Bu ca`dan 

kelimeler çok nadiren saf rus sözleri olur. Bu kelimeler `dan 
 sözlerin  hiç de her zaman kolay olmuyor. Bu tür 

F talyan kökenli, amblem Latin ve Yunan kökenli vb. 
sözcüklerin kökeni verilirken daha ge

Anahtar kelimeler: 
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Dokuz Eylül niversitesi 

tahsinaltuncu@hotmail.com 

Özet 

�

Badmutyun i Heragln

Mihr

geçirmeleri, II. Hüsrev Perviz dönemi, Sasani-

-

Sebeos, 

-

rak 

Anahtar Kelimeler: Sebeos, 

�

�

91



��������	�
����
����������������
	���������	�������
�����
�������
������������������ �������	
�
�

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
mutluyoruldu@gmail.com, niluferzeybek@gmail.com  

Özet 

Kamu kesiminin mal ve hizmet üretimi ve sunumunda 

artmakta -ekonomik 

e kendini göstermektedir. Ekonomide mevcut 

ülkedeki vergi 
beklenen ve 

hedeflenen vergi 

, vergi mükellefi ile vergi idaresi ar
köprü vazifesi gören 

 liyakatinin ve mesleki 

Anahtar Kelimeler: 

�

92



��������	�
����
����������������
	���������	�������
�����
�������
������������������ �������	
�
�

 BAZARCI

Ege Üniversitesi 

selcukbazarci@hotmail.com

Özet 

de tüket

r reklam faaliyetleri gibi içerik olarak birçok taktik ve yönteme 

televizyon reklaml

deki 

Anahtar Kelimeler:
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CHANGING TREND IN FOREIGN AID: THE CASE OF TURKEY 

GÖKHAN UMUT 

g.umut@tika.gov.tr

Özet 

Foreign aid concept has been discussing for a long time, especially in developing countries like 

Turkey, which has tried to develop its economy by aid from international institutions like World Bank 

capasities in order to develop the country. Even if expectations from the aid seem as economic 

reasons, many countries would be suspicious of the real reasons of developed countries interests on 

problems of developing countries. We can mention about the reasons underlying why developing

countries are usually suspicious about the aid. Firstly, this concept generally used in order to increase  

developed countries impact on developing countries especially in the cold war era. Secondly, donor 

countries wish to become an economic power in the recieved countries if they deliver foreign aid. 

However, this concept have been changing thanks to new emerging donors like Turkey, China, Brezil 

and India. Countries which developed by this type of aid contact with recieved countries differently in 

comparison with developed ones. In this presentation, I would try to explain how Turkey contributes 

to changing understanding of foreign aid concept. In addition, I would express how Turkish approach 

differs from other emerging countries. 

Keywords: Foreign aid, Traditional Donors, Emerging Donors, Turkish Approach 
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Abstract 

After the Industrial Revolution there have been substantial technological developments. Because 

modern technology has affected many spheres of life, some philosophical problems raised by

technology and it has questioned during the last quarter of the nineteenth century and most of the 

twentieth century. And consequently in the twentieth century Philosophy of Technology  has entered 

philosophy as a new field of philosophical inquiry. As the most influential Spanish philosopher of the 

twentieth century José Ortega Y Gasset wrote on large variety of topics including technology and he is 

considered as the first philosopher who addressed the question of technology in his course of 1933 

notes which appeared later in the book entitled Meditación de la técnica. In this paper after giving a 

brief information on the main approaches in the philosophy of technology, I will try to articulate 

 approach to the issue within his general philosophy and I want to show how Ortega discusses 

the relation between men and technology, how he describes the characteristics of both previous 

technologies and modern technology and to which problems he draws attention related to modern 

technology. I also would like to appreciate his remarkable contribution to the contemporary debate 

over technology in the light of his relevant writings. 

Keywords: Ortega y Gasset, Meditation on Technics, Man the Technician,  philosophy of technology. 
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Assoc. Prof. Dr. SELDA  
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scaglar@trakya.edu.tr 

 
Abstract 

 
The institution of ombudsman gained constitutional status with the change in the Constitution on the 
date of 12/9/2010 although previous struggles for it had failed. It was established officially with the 
Ombudsman Law with the number 6328 on the date 29/6/2012. The Ombudsman started to receive 
complaints as of 29/03/2013 in order to investigate the problems and recommend solutions for any 
types of acts of the administration in terms of being in accordance with the laws and rightfulness based 
on a justice understanding which is itself based on the human rights. The Ombudsman was established 
as connected to the Grand National Assembly of Turkey (GNAT) with a legal entity.  
In this study, the contributions of the Ombudsman, which has been on active duty for 3 years, in the 
public order of Turkey, to the protection and development of the human rights, and whether the 
decisions given upon the complaints have been fulfilled by the administration, and the missing points 
on these issues will be dealt with and the reasons for these missing points will be examined; and 
recommendations will be made to empower the institutional and functional structure and the functions 
of Ombudsman by considering the evaluations of the international institutions mainly the European 
Union (EU). 

 
Keywords: Ombudsman, human rights, institutional and functional structure, relations with European 
Union 
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Abstract 

The political presence of Muslims in al-

conquest of Visigothic Hispania in 711, untill the fall of Girnata in 1492. Moreover, untill the 

expulsion in 1609, Muslims - continued to live in Iberia. 

Despite all the political struggles, rebellions, occupations and wars, the history of al-Andalus 

means more than political history. Beca

medieval Iberia, al-

nder, 

language, ethnicity etc. Inside the special variation of al-Andalus, women had different roles in social 

life, science and literature. Unfourtunately, because of the patriarchal and political historiography 

tradition and the privacy of family and women in Islam; we can not reach all the informations about 

Muslim women of al-Andalus.  

Even so we know that, in al-Andalus women could study and teach religious and natural 

-rihla fi talab al- en could be 

brilliant poetesses. We will reveal different roles of Muslim women in al-Andalus and analyze the 

importance of them in andalusian society and history. 

Key words: al-Andalus, women, Muslim Spain, Islamic History 
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Abstract 

Although the roots of relational perspective can be traced  to the John Dewey(1922) and his 

pragmatist  views  there are trends  claim that relational sociology  is  a new paradigm and  superior 

to the  old substancialist and essencialist traditions like  positivism. According to relational 

sociologists social reality is relational and  we should focus on relations rather than things by 

rejecting dualities such as body and mind or agent and structure. This means there are ontological 

and  epistemological  differences  between  mainstream sociology  and relational sociology. For 

-effect relationships, 

concepts, attitudes towards objectivity, language and modelling are not the same. Interestingly there 

is not one unique relational sociology and determinist, co-determinist and deep or transactional 

types of relational sociologies   compete with each other. Because there are more ontological 

discussions than epistemological discussions on relational sociology in Turkey, primary purpose of 

this paper is to  investigate  which methodological principles are more appropriate   when we 

conduct  relational sociological studies. In order to achieve this purpose, existing literature and  nine 

recent sociological studies carried out based on figurational or process oriented sociology of N.Elias 

and uncertainty studies of H. White will be evaluated in terms of  systematic review. 

 

Key words: Relational sociology, mainstream sociology , epistemology,, Turkey. 
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ABSTRACT 

 

Time capsules are placed with the intention that they will be opened or accessed at a future date. The 

use of time capsules in education is not a new fact but it is also appropriate in social studies classes. 

Children will record and graph information about themselves and the class. Then they will include this 

information in a time capsule that they will reopen at the end of the year to see how they have 

changed. The purpose of this study is to present how to use time capsules in social studies and 

examine students opinion about it. The research application will be done in an elementary school in 

Ordu province/Turkey in five main steps. The content analysis, which is one of the qualitative research 

to contribute5th  
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Abstract 

 

This paper examines the relationship among female university students from the perspective of 

figurational sociology. The study is based on 10 interviews from the first-year university students 

coming from different cities and backgrounds. The results show that we-group alliance is formed 

through adopting similar behaviors, taste for fashion and expectations. Besides, as these students are 

away from their families to study in a new city, they have the problem of loneliness and homesickness. 

In order to overcome these feelings, they develop a friendship network (we-group) and from then on 

their network is characterized by a strong unity. This unity also helps them to create their own 

university culture in which an identity of a student is shaped in accordance with her relation to other 

students. At the last stage, adaptation of a student to the figurations, which can be called here as 

process-oriented frames defining the group norms and movements, is analyzed through different 

socialization processes.      

 

Keywords: Figurational sociology, grounded theory, friendship networks, university culture, 

socialization process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 

 
 

,  

 

hakanyuksel25@gmail.com, 

 tanersolmaz80@gmail.com 

 

 
     

 

Mobilitenin 

beden dili 

Beden dili

 

 

    Anahtar Kelimeler:  

 

 

 

 

 

166



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 
 

HAYAT 

 

 
 

ensarcetin@yahoo.com 
 

 

 

 

 

 

 

Anahtar kelimeler:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
 

 
 

istemicomlekci@hotmail.com, erdmgenc@hotmail.com 
 

 
 

rcih etmektedirler. 

 

, kolay uygulanabilmesi ve riskin tek 

 
 F

-
n

ki Elde edilen 
bulgular, Finansal Varl odeli

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 

 
-   

Sosyal Hizmet Merkezi  
egitimhekimi@gmail.com, merictuncel@gmail 

 
 

 

 

nun
, 

durumu ortaya koymak yerine

; 
edinmeleri; ilet benlik 

 
-

 
ve  

Verilerin analizinde Mann Whitney U-  

 deney grubu 
edilen verilerin analizinde, 

 
  
Anahtar Kelimeler: . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

169



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
 

TUNA  
 

tunabesen@hotmail.com 
 

 

- dilin temel 
 

 
Tarihleri boyunca konar-  

 

ahiptir. Bu 

 

 
 

 
Anahtar Kelimeler . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
 

 

glsmkymk@hotmail.com 

 

kamusal alan 

 ise kamusal alan, 

gere

 

 

Bu durum

elektron - 

gibi- 

 

Anahtar Kelimeler: Kamu  

171



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
 

 

      

        

        fualver@gmail.com 

 

 

 
 

tekno

n etkisi nedir?  Elde edilen bulgular; 

gazetecilik eylem 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

172



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
 

 

 

osmanakin@mehmetakif.edu.tr, osmankursatonat@mehmetakif.edu.tr 

 

 

gramlar sahip 

 
 
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Paket Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

Post- -  

 
 

a.enderuysal@gmail.com 
 

 
 

 

 

durum, b -

ne benzeyen Yugoslav sinema 
filmleri

post-

  post-
demokrasi hareketleri, 

 

- -
Yugo-

 
 
Anahtar Kelimeler: Yugoslav sinema, Yugo- -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

174



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
   

 
nazliarik@gumushane.edu.tr, sultan.isik@cbu.edu.tr 

 
 

 

 

etmektedir. 

2015-

e olan 

 

var-

Verilerin analizi, 

 ve verilerin 

 

Anahtar kelimeler  

 

 

 

 

 

 

 

175



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
 

  

 bukeahmet@hotmail.com 

 

 

 

belirtmek gerekir. 

 

 

 

-

fikirler

 

z. 

 

Anahtar Kelimeler: Anayasa, Hukuk, Demokrasi, Parlamenter Sistem 

 

 

 

 

176



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
 

 

cananpasali@gmail.com  

 

 

yen iyalektoloji, 

Yunanca  

olarak ise 

ilk defa   

  

diyalektolojisinin kurucusu ise Gillieron olara

( 1711-1765) 

Fakat y

 1703-1 ( ) 

olarak kabul edilir. 

 

" ", "  Denemesi", "

",  

 

 

 .  

 

Anahtar Kelimeler  

 

 

 

 

 

 

 

177



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

ORTAK  
 

 

ali.yildirim26@gop.edu.tr 

 

Bu 

 

 

Anahtar Kelimeler: Din Dili, anlam, yorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

ARAP BAHARI VE SOSYAL MEDYA: TOPLUMSAL 

 
 

 

nurankizmaz@hotmail.com 

 

 

sosy

-

 

 

Anahtar Kelimeler:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 

 

 

gul.turk@marmara.edu.tr, esraaksoydem@gmail.com 

 

 

 

 

B

kendilerine benzeyenlerle  

Bireyler g , s

. Sanal cemaatler, 

bir fikir,  

akta ve birlikte hareket 

etme . emaatlerde de liderler sahip 

oldu  Bu durum 

  

 

 

incelenecektir.  

 

Anahtar kelimeler:  

 

180



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016

URBANIZATION AND URBAN SOCIOLOGY IN WEBER AND IBN 

KHALDUN  
RAMAZAN  

 slami İlimler   

mramazancinar@gmail.com    

Abstract 

Throughout history, our world had played host to so many different cultures and civilizations. These 

diversities had their own ways of living together. Therefore, such as establishment of a city, 

urbanization, social and economical principles of various urban lives had been discussed by different 

aspects. One of the these confrontations about the concept of city and urban life, had seen between 

Islamic and Western civilizations. Because of the distinctive features of religious, architectural, social 

and economical structures, Islamic and Western city had been compared several times.  We will 

of Ibn Khaldun and Max Weber about urban sociology.  

Ibn Khaldun, one of the founders of modern sociology, Islamic historiographer and historian, informs 

us about the concept and meaning of Islamic city. On the other hand, Weber, German sociologist and 

philosopher, shows us the principles of modernWestern urbanization.  

In this study we will focus on the urbanization theories of Ibn Khaldun and Weber. Also we will try to 

show contrats and similarities of Islamic and Western cities.  

Key Words: Max Weber, Ibn Khaldun, Western city, urban sociology 
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EFFECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND MIGRATION 
ON THE CRIME RATES WITHIN THE EUROPEAN UNION 

1 
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Abstract 
 
In this study, effects of economic development and migration on the crime rates are investigated for 
the European Union countries. Economic development while providing wealth for the people may also 
create unwanted externalities and moral hazards in the society. Advanced economies concentrate 
people in urban and metropolitan areas and this concentration may increase the opportunities of 
various types of crimes. Also, higher levels of migration may lead to higher crime rates in the society. 
In the study, economic development level is measured in terms of Gross Domestic Product (GDP) per 
capita income. Seven crime categories are considered; assault, rape, sexual assault, robbery, theft and 
vandalism as a number of occurrences per hundred thousand inhabitants of countries. Migration rate is 
measured as a percentage of migrants of the total population. Data were obtained from Euro stat 
database and covers 30 nations between the years 2008-2013. Results of the cross-country regression 
analysis show that economic development level and high migration rates significantly increase seven 
type of crimes considered in the study. 
 
Keywords: European Union, Economic Development, Crime, Migration, Regression Analysis 
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Abstract 

Arbitration is an alternative dispute resolution method that in cases only permitted by law, the 

parties mutually agree to submit the dispute to impartial individuals for the resolution outside the 

courts. 

There are various pieces of arbitration legislations in Turkey. In terms of Turkish law, 

arbitration has been regulated by the International Arbitration Act. Nr. 4686 of 2001 (IAA), Turkey 

has become a party to many international agreement as June 10, 1958 The Convention on the 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (The New York Convention), European 

Convention on International Commercial Arbitration of 1961, Convention on the Settlement of 

Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (ICSID).  

Arbitral awards are binding and enforceable as decisions of the courts. At the end of the 

arbitration process, arbitral award is final and binding, arbitral award may be reviewed as permitted by 

law when there is no waive. There is an appeal process for decisions of courts since arbitral awards 

should be reviewed by courts. Therefore there is restriction for setting aside process, arbitral awards 

can not be reviewed substantially in terms of arbitration. Setting aside of the award may be claimed on 

limited and procedural grounds. The setting aside grounds are said in the Article 15 of International 

Arbitration Act. The grounds adopted UNCITRAL Model Law. If the losing party can not prevail the 

action of setting aside or does not take an action for setting aside, there is another possibility to set out 

against the enforcement. 

Key Words: Arbitration, Arbitral Award, Seting aside of the arbitral award, Foreign Element, 

Binding, Arbitrability, Recognition, Enforcement 
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Abstract 

Some businesses goes to large-scale lay offs due to different reasons in times of crisis or any other 

period. This method as a cost effective solution for companies, leads to laid-off individuals in terms of 

socio-psychological economic problems. In this context, fire technique through the example of the 

film is Up In The Air were examined.  The reason of choosing Up In The Air film is the best 2009 

feature film which is complied by the British newspaper The Daily Telegraph about the business 

world today. Therefore the company which does not want confrontation with individuals who have 

emotional distress have begun to work with the firing of professional expertise by referring to various 

techniques. 

In this study, discourse analysis technique was applied. Discourse analyses is concept of systematic 

linguistic patterns consisting of terminology and talk at the same time methodological and is a 

perspective of social life consisting of conceptual elements, thinking about discourse (theoretical and 

meta-theoretical element) and way of creating database as it characterized. 

This study aims to examine  layoffs and  the reaction of individuals who laid off in terms of 

psychological and socio-economic context.  In this context, it is analysed firing, firing company and 

the impact on individuals through discourse of the main character.  

Key Words: Career Management, Fire Techniques, Up In The Air Movie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 
 

 
  

 
 

 
hikutlu@baskent.edu.tr 

 
 

 

 her ne kadar kanonik bir fark olsa da, bu 

  

 

  romans olarak da Tristan ile Isolde 
temellerinin  bu 

 da her iki eserin 

 

 

 ise 

 

Anahtar Kelimeler ,  

 

 

 

187



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016

IN IBN HAZM 
 

 
ozturkt@ankara.edu.tr 

Abstract 

The subject of Sifatullah is among the most discussed topic in Islamic thought. Muslim denominations 

topic. Ibn Hazm who belongs to Zahriyya, analyzes sifat/attributes under the topic of knowing and 

believing in God. Ibn Hazm claim that we can know God only via His names which have been 

asma is 

taaddud al-qudama eternals) about their conception attributes. It 

is quite possible that Ibn Hazm reached this result due to living in Cordoba with many religions and 

his refutations of the trinity to Christians.  

Key Words: Ibn Hazm, attributes, asma, Zahriyya 
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Abstract 

 

In 1990s, it has been seen the establishment of public-private partnerships (PPPs) as a key tool of 

public policy across the world. PPPs are a function of particular historical, economic, social and 

political contexts and there are many common trends. Moreover, it is converting because of changing 

global economic patterns, government funding and changing economic structures. In this context, aim 

of the study investigates academic literatures on PPPs in Turkey between the years of 2006-2014 with 

an interdisciplinary approach. As considering the aim, literature method has been used. According to 

the results of literature review, based on chronology, discipline and distribution of keywords, studies 

on PPPs have concentrated in four disciplines such as economics, public administration, public finance 

and other. Results have confirmed that PPPs are an interdisciplinary field. When keywords of public 

-operate-transfer, public-private 

cooperation, public service and the marketization" have been found to be common keywords. When 

-private 

cooperation, public service, build-operate-

privatization, build-operate-  
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Abstract  

 

Lately, the risks have been gaining global aspects and the uncertainty has been increasing at the same 
pace as well. The augmentation of uncertainty in the global risk societies makes the notion of 
confidence more important. Reassuring the risks, such as diease, accidents and terror, is becoming 
more difficult gradually. This situation increases the anxieties inside the society especially in the 
health sector and this increment props up the construction culture of fear.  

The subject of this study is, changing the risks in the health sector (pandemic A influenza) to a global 
risk by the press inside the global risk societies, by using the increasing of uncertainty and mistrust 
news and to construct the culture of fear and normalize the daily life process. The aim of this study is 
top rop up the effect of the press on the process of pandemic.  

Media is one of the most effective tool which forms a culture that exaggerates risks and hazards in a 
risk society. In this work, the process of risk society and fear culture formation, politization and 
merchandising of health, is studied in Pandemic A influenza case by using content analyze and 
relational approach. In this context six moths period of news from national newspapers such as Sabah, 
Posta and Milliyet are scanned.  

Key Words: Global Risk Society, Trust, Culture of Fear, Uncertainty. 
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INSTAGRAM IN TURKEY 
 

Prof.Dr. AYTU  
Ankara University Ankara University 
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Abstract  

 
In globalized world, social media with the influence of capitalism could affect and change the 
practices of people in daily life in various ways. One of these effects in social life is towards 
consumption habits. Lots of events and facts reflected to society through social media can find a place 
in daily life very quickly. 
popularity by providing people with a service to rearrange and recreate the pictures with simple and 
artistic effects, can direct the users to different consumption habits moving them away from pragmatic 
consumption within the context of social identity, sense of belonging, life styles. In this study using 

analyze how instagram changed and manipulated the habits of users. It depends on data acquired 
through deep conversations in a field study with 14 women. According to the results instagram 
brought out alienation by directing users to hedonist consumption and moving them away from their 
own social truths.  
 

Keywords: Consumption habits, grounded theory, relational sociology, instagram, Turkey. 
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Abstract 

 

The aim of this study is to determine the attitude levels of social work students towards their 

 attitude 

levels towards their departments varied meaningfully depending on several variables. Data was 

consisting of two sections. The first part of SATSWD includes 24 open and close-ended 

questions related to demographic and personal information of social work students. The second 

part of SATSWD includes 10 items related to attitudes of social work students towards their 

departments on a 5-point Likert-type scale consisting of 5 choices, from 1=Strongly Disagree to 

5=Strongly Agree. SATSWD was applied to 138 social work students studying in Anadolu 

University, Department of Social Work, Turkey. The data were analyzed with exploratory factor 

analysis by using the statistical package SPSS. Consequently, the findings from this study 

attitudes towards their departments vary meaningfully depending on several variables as social 

 

 

Keywords: Attitude, Social work, Social work students and Attitude in social work 
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THE STUDY OF THE SCALE TO DETERMINE THE ATTITUDES 

OF SOCIAL WORK STUDENTS TOWARDS THEIR 
DEPARTMENTS 

Assistant Professor Dr. EROL KARACA, Pr  
Anadolu University 

erolkaraca@anadolu.edu.tr, ngokcek@anadolu.edu.tr, 
 

Abstract 

 

This study sought to develop a Likert type scale which is valid and reliable in order to 

investigate the attitudes of social work students towards their departments. The research was 

carried out with 138 social work students, studying in Anadolu University, Department of 

first part of SATSWD includes 

24 open and close-ended questions related to demographic and personal information of social 

work students. The second part of SATSWD includes 10 items related to attitudes of social 

work students towards their departments on a 5-point Likert-type scale consisting of 5 choices, 

from 1=Strongly Disagree to 5=Strongly Agree. The data were analyzed with exploratory factor 

analysis by using the statistical package SPSS. The findings of the study revealed that the scale 

was valid and reliable. 

 

Keywords: Attitude, Social work, Scale and Attitude towards social work department 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGIES FOR 
ORGANIZATIONAL CHANGE IN PUBLIC ORGANIZATIONS 

 
Asst. Prof. Dr. SEZAI OZTOP, Assoc. Prof. Dr. YAKUP ALTAN 

Mehmet Akif Ersoy University, Suleyman Demirel University, 
sezaioztop@mehmetakif.edu.tr, yakupaltan@sdu.edu.tr 

 
Abstract 
 
It is widely known that rapid and overwhelming changes in organizational environment have caused 
organizations to change continually. Therefore, organizational change has become one of the most 
important challenges which organizations should deal with whether they are public or private 
organizations. Managers who would like to manage the change process in their organizations easily 
and effectively need to know the most appropriate strategies. There are various methods and strategies 
developed to manage organizational change with respect to organizational conditions such as 
organizational structure and organizational culture. It is widely accepted that the human resources are 
not only an important resource for organizations but also the most effective factor in the success of 
change process in organizations.  
 
It is aimed in this study to determine and compare the effects of various strategies on human resources 
during organizational change process. For this purpose, the data collected from a field research in four 
public organizations have been analyzed. The data were collected with questionnaire technique by 
means of a questionnaire form consisted of forty questions. As a result of the analysis by means of 
SPSS, the strategies in change management affecting 
toward organizational change have been determined.   
 

the lack of information related to 
the change, distrust toward the managers, and concern on future working conditions and abilities. 

their opinions and arrange meetings to provide them information before and during the process. 
Another important strategy is to enable some changes in the plans during change process with respect 

. Besides, it is observed that it is another important strategy to include 
employees in the change management team and enable them to participate in the process with the 
experts and managers during change process. This participation might enable the employees to adopt 
the changes easily and rapidly. 
 
In conclusion, the strategies to be applied during the organizational change process play an important 
role on the perception of human resources toward the change process and therefore affect the success 
of the process. 
 
Key Words: Change Management, Organizational Change, Human Resource Management, Public 
Administration 
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ARBITRATION RULES IN SPAIN AND TURKISCH LAW 
Ass. Prof. MURAT ERDEM, Res. Ass.  

Sakarya University, Sakarya University 

muraterdem@sakarya.edu.tr, recepcakrak@yahoo.com  

 

Abstract 

The main piece of legislation governing international arbitration in Turkey is the International 
Arbitration Law No 4686 (Turkish Arbitration Law). The Turkish Arbitration Law entered into force 
in 2001 and was modeled on the Model Law (1985) and the international arbitration section of the 
Swiss Federal Private International Law of 1987. The Turkish Arbitration Law governs arbitrations 
that are seated in Turkey and involve a foreign element. Even if the seat of arbitration is not Turkey, 
the parties can contractually subject the arbitration to the Turkish Arbitration Law, provided the 
dispute has a foreign element. 

The Turkish Code of Civil Procedural Law No 6100 (CPL No 6100) which came into effect on 1 
October 2011, deals with domestic arbitrations between local parties where no foreign elements are 
involved. The arbitration section of CPL No 6100 resolved long-standing conflicts between the 
Turkish Arbitration Law and the arbitration section of the now-defunct Civil Procedure Law of 1927. 
CPL No 6100 aligned itself with both the Turkish Arbitration Law and the Model Law (1985). The 
arbitration section regulates domestic arbitral proceedings and the enforcement of domestic awards 
with a view to encouraging domestic arbitration in Turkey. 

In addition to the foregoing legislation, the recognition and enforcement of foreign awards is regulated 
separately under the Law on International Private Law and Procedure (Law No 5718). Law No 5718 
entered into force in 2007 and replaced the International Private Law and Procedure No 2675 which 
had been in force since 1982. 

In spain, legislation on arbitration is enacted in the awareness of the indisputable advances attained by 
its precedent, Act 36/1988 of 5 December on Arbitration, in terms of the regulation and modernisation 
of this institution in the Spanish body of law. Since that act came into effect, arbitration has undergone 
considerable expansion in this country. The number and type of legal relationships, particularly 
contractual relationships, in which the parties conclude arbitration agreements have risen substantially. 
Institutional arbitration and its uniform application have been consolidated, particularly in 
international arbitration. An abundant corpus of legal doctrine has been generated, and the use of legal 
procedures to assist and supervise arbitration has been standardised. 

These considerations have revealed, however, that another new and substantial step forward in the 

regulation of the institution is in order. Building on the acquis described, Spain is in a position to join 

the growing community of nations that have adopted the Model Law. Moreover, in the time lapsing 

since its entry into effect, a number of the shortcomings of Act 36/1988 have surfaced. 

As can be seen, the arbitration system in these two countries are similar in some respects. In this study, 

these two countries arbitration procedures will examine. 

 

Keywords: Arbitration, Arbitration Rules, Turkish Arbitration Rules, Spain Arbitration Rules 
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yesimsultan.yasar@gmail.com  

Abstract 

Having no free will to express themselves literally, women in the nineteenth-century have always been 

a study of interest in the academic field. Women writers were locked out of mainstream literature, for 

literature cannot be the business of a woman's life, and it ought not to be". The literary field, 

especially poetry, which has always been a holy occupation, was considered as a serious career for the 

male only. So how women were expected to bring voice to their literary paintings? Through text 

Angel in the House image, spoke 

regardless the expectations of her silence, by adopting a masculine pseudonym, Ellis Bell. Likened to 

the Greek Sappho 

as bringing voice to the pleasing silence of the nineteenth-century parsonage in which she lived. 

Modern pure cry of genuine poetry

-dominated world, surpassing even those of her male-

contemporaries. 

Key Words: -century women writers. 
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THE COMPARATIVE EXAMINATION OF THE RECONCILIATION IN 

CRIMINAL PROCEDURE OF TURKISH AND SPANISH LAWS 
 

Sakarya University 

sildes@sakarya.edu.tr 

Abstract 

 

Alternative dispute resolution methods serve the solution of conflicts without court judgment. Such 

disputes are solvable featured between the parties generally. To apply the laternative dispute 

resolutions provide to the resolving the disputes quickly and reduction of the costs incurred for this. 

It seems that to establsih the aternative dispute resolution methods for some crimes in modern criminal 

justice systems. Accordingly, offender and victim can interfere with judgment by mutual agreement 

about some crimes can be described as petty. If the parties reconciled at the investigation stage this 

would prevent thi criminal case. Or if th parties reconciled on the trial phase on criminal court the 

proceedings will be terminated without a judgment. So the parties can stay away from the devastating 

effects of criminal proceedings. 

The reconciliation procedure which held in Turkish Crimina Procedure Law Articles 253 and ff. is 

also held by Spain Criminal Procedure LAw Articles 253 and ff.. Examination of these two countries 

law about reconciliation will provide a significant and beneficial comparison facilities. There are some 

similar and different issues on these two countries laws. Nevertheless, both systems serve the same 

purpose. Thus, this study aims to establish the awareness about to resolve some criminal disputes by 

peaceful methods. 

 

Key Words: Reconciliation, Conciliation, Alternative Dispute Resolutions 
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USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

IN POLITICAL MARKETING IN TURKEY 
                                                                                                  

Asst. Prof. Dr. AHMET SARITAS, Asst. Prof. Dr. SEZAI OZTOP,  
Mehmet Akif Ersoy University 

saritas@mehmetakif.edu.tr, sezaioztop@mehmetakif.edu.tr 
 
Abstract 

Developments in information and communication technologies have created a fresh and rapid-
developing field in terms of marketing science. One of the fields in which information and 
communication technologies are used for marketing purposes is political marketing.  

Some of the voters who monitor the election process with different demands and expectations might 
act emotionally, but some of them are pragmatic while making up their minds to determine which 
political party they vote for. Political parties apply political marketing means to attract indecisive 
voters on their sides. Political marketing works which are observed intensively before elections and 
but not limited only to election periods play an important role to lead masses.  

The success of political campaigns is based on the establishment of rapid and efficient communication 
channels with voters. To establish rapid and close relationship with voters, and know them, and 
promote the party create an important factor in the success of campaign and in the promotion of 
candidate. Use of internet and social media, the most common ones of the communication 
technologies, in the political marketing field enables political communication to be more rapid and 
efficient. 

The aim of this study is to examine the use of internet and social media by political parties in Turkey, 
which are two of the communication channels used to transfer political marketing messages created to 
affect voters
has been carried out toward the use of information and communication channels by political parties in 
Turkey.  

The findings of the research indicate that the political parties in Turkey take advantage of information 
and communication technologies even though use of these channels are new in Turkey, but some of 
the political parties are better in the use of these technologies than others.  

 
Key Words: Political Marketing, Social Media, Political Party Web Sites. 
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VALLEY: ARTANADA  
 

Prof. Dr. ASUMAN BALDIRAN 
Selcuk University 

abaldiran@gmail.com 
Abstract 
 
Kalykadnos is an important river which flows through Cilicia and Isauria regions and falls into 

Mediterranean Sea. On the south of this valley is the Artanada (Dulgerler) ancient settlement is 46 

kms away from Hadim, 130 kms  away from Konya city centre and 90 kms away from (air distance) 

Mediterranean Sea. Date of the settlement has been in the Palaeolithic period. The location of the 

Artanada ancient city was first put forward by Sterrett. Hellenkemper has mentioned the Artanada in 

his survey in the 1980s. The region had been ruled by Lydia until the Persian invasion in 6th century 

BC. It entered the Hellenistic period with an eastern campaign of Alexander the Great. After his death 

, the area was started to be ruled by Seleukos as successors to Alexander the Great.  It was given to the 

rule of the Pergamum King Eumenes II with Roman invasion over the area. Then the region was given 

to the rule of the successors of Ariarathes V. The large part of the region has entered Tirana Amyntas 

control. In 36 BC, a large part of the region was took control by Amyntas. After the death of Amyntas 

it was transformed into the Roman province by the Auyundan. Also, Bean-Mitford have mentioned the 

Dulgerler highland (Artanada) in their Cilicia study. However they have not mentioned any 

archaeological material and any cemetery at this highland. In this study, the evaluation of 

archaeological materials retained from Artanada ancient settlement during the surface surveys in 

Isauria and Lycaonia region conducted since 2005. In this respect, 72 archaeological materials, that are 

8 osthotech bodies, 26 grave stels, 5 osthotech lids, 1 medusa relieved block, 2 sarcophagus bodies, 26 

architectural materials, 1 inscripted block(?), 1 rock relief and 2 graves, will be described. All of the 

aforementioned materials will be scrutinized in terms of geographical characteristics and context. 

Thus, the characteristics specific to Artanada ancient settlement throughout history will be presented. 
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Abstract 
 
This study consists of the Hellenistic and Roman Per

ning data being enlisted. In this study, how the archaeological data 

obtained during 11 years of study from analogue to digital platform will be explained in a detailed 

way. How the data related to this study are transferred from the very first form that is field slip to the 

computer based form, the process and the programmers used will be explained in detail. Moreover, the 

maps of the reached localizations and their rage from analogue to numerics as the subject of this study. 

The general analysis and visual presentation of the materials obtained from the 11 years of study will 

be done. Therefore, 1200 works are recorded and taken into inventory. Within the process, the surface 

survey region. 

 
Keywords: Surface Survey, Archaeology, Database, Digitize 
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Abstract 
 
The behavioral empowerment approach outlines the activities which upper management must conduct 
in order to empower and strengthen their personnel. The aim of this study was to determine the 

behavioral approaches towards personnel empowerment with respect 
to their socio-demographic and professional characteristics. The study population consisted of 331 
hospital managers working at 39 public hospitals in Ankara. The hospital managers included chief 
physicians, administrative and financial affairs managers, healthcare services managers, patient 
services and health hotel managers, and their deputies. A total of 198 managers were included into the 
study. Data collection was performed using the Behavioral Empowerment Scale developed by Pelit 
(2008). Based on the study results, statistically significant differences were identified between the civil 
status of the managers and the confidence and support dimensions of behavioral empowerment; 
between the fields they graduated from in university and the reward and feedback dimensions; 
between the fields they graduated from in university (or the field of medicine they specialized in) and 
the communication environment, team work, and authority and responsibility dimensions; their titles 
as administrators and the communication environment and team work dimensions; their years in office 
as administrators and the authority and responsibility, and work enrichment dimensions; the number of 
personnel reporting to them and the authority and responsibility, trust and confidence, and training and 
learning dimensions; and the type of hospital the administrators work in and the motivation, 
communication environment, team work, and training and learning dimensions. In light of these 
findings, we recommend that administrators are encouraged to pursue postgraduate education, to 
promote team work, to organize social activities and routine meeting for empowering organizational 
communication, to give greater authority and responsibility to their workers, and to support workers 
by empowering the notion that they can be successful.  

 
Key Words: Hospital, personnel empowering, health management. 
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Abstract 
 
There are several regulatory provisions relating to women under Turkish Law. The primary regulation 
about women is incorporated in the Constitution of Republic of Turkey, 1982. The Constitution of 
Turkey was amended in the year 2004 and then subsequently in the year 2010 in favor of women to 
recognize their rights.  
 
The other regulations about women in the Turkish Civil Code came into force in the year 1926 and 
this Code had several articles against equality for women and men. These articles have now been 
amended in the new Turkish Civil Code, which came into force in the year 2002. For instance, men 
were the designated head of the family in the old Turkish Civil Code which has currently changed and 
right now spouses have equal rights before the Civil Code.  
 
Similarly old Criminal Code had some provisions against women in Turkey and this Act was amended 
in the year 2005 as well. Currently marital rape is a crime, which was subsequently amended as well. 
All the articles proposing such discrimination were amended in the year 2005.  
 
Family Protection Act Law No. 4320 was the first Act for protecting family members, especially 
women, against violence, which came into force in the year 1998. This Act has  heavily criticized and 
does not respond to the necessity of enforcement today, therefore a new was enacted and enforced to 
protect Women. As a result, The Act of Protection of the Family and the Prevention of Violence 
Against Women-Law No. 6284, was enacted and published on March 08, 2012 in the Official Gazette 
and came into force on March 20, 2012. 
 
This paper will deal with the provisions relating to women, however it is applied currently in the 
context to equality of women, their protection against violence, including domestic violence under the 
current Turkish Law and it will cover information and amendments with respect to old regulations as 
well. 
  
Key Words:  
 

261



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
 

 
 

ramazan.uyar@ikc.edu.tr 
 

 
 

lge ve 
 

 
 ana kaynak 

 
 

 
 

Rumlar, Ermeniler ve Romenler 
 

 
 

 

 
 

Anahtar Kelimeler:  

262



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
 

Y  
 

ilyas.sucu@omu.edu.tr 
 

 
 

, bir bilim olarak 
bilinir 

Materyalizm, Sosyal Darwinizm, Korporatizm gibi 

  ise, larla birebir 
idir. D

siyasal/toplumsal lar

 kimi karakteristik 
  

llikler
-

 
, 

sosyolojisinin; tivist karakteri, 
 

kendi tarihsel/ saptanmaya ve tahlil 
edilmeye 

  
 
Anahtar Kelimler: . 

263



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

-100 

 
 

,  

           

           dr_osmankursat@hotmail.com, 

          osmanakin@mehmetakif.edu.tr 

 

 

 

gereksinimler, 

-

 

 

Anahtar Kelimeler:  

 

264



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
 

 
betulgokcen.dogan@gmail.com 

 
 

 

ldir. 

 

 

 

  

 

 

265



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

YANSIMALARI 
 

 

emrahc@bartin.edu.tr 

 

 

de Hicaz Demiryolu'nu

-

 

  

Anahtar Kelimeler:  

 

266



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
 

  

T.C.  

elvancenikli@mu.edu.tr 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:  

267



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

duygu.buyukyazici@outlook.com 
 

 
 

 
-

-

ansal ve kurumsal anlamda 

-

 -sanat ekonomisindeki mikroekonomik talep analizlerinden yola 
, -sanata olan 

 
-

yetersiz veri ve analiz  ile  tespit edil
 

temelle eklenerek, 
destekleme  
 
Anahtar Kelimeler: Sanat, ekonomi, talep, devlet, politika 
 

268



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
Prof.Dr.Hasan TUTAR, Fatih ALTUN, 

 
htutar@sakarya.edu.tr, fatihaltun25@windowslive.com 

 
 

din dir ve din 
ki etkisini 

, 
likle 

ler. G  
osyal 

 

irey ya 

 bir 

dind  maktad
m 

. Bu nedenle g
 

Sakarya  

   

 
-iyilik 

(x=3,671, ss 

3,4015, ss.678
3,456, ss. ,934 - 26, ss. ,905), 
erkeklerinki ise (x= 3,8769, ss.874). Spearman's rho 

 
 

Anahtar kavramlar: di  

269



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
 

 
 

leyla.akgun@igdir.edu.tr, f.tektufekci@deu.edu.tr 
 

 
 

 
 
Anahtar Kelimeler:  
 
 

270



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
 

Prof.Dr.Hasan TUTAR,  
,  

htutar@sakarya.edu.tr, maltinoz@hacette.edu.tr 
 

.   
: uyan 

 

 

393 

k Ve Rehberlik 
 

Bulgular

 
 (x= 2,77; ss= ,165) 

Sakarya 

erk=3,192; S=,737), 
 

  

 

 
 

271



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

E KADINA Y A  
B  N  

 
Dr.  

Gazi niversitesi 
ayseaydin@gazi.edu.tr 

 
 

 
 

 

 insan hak

nellikle 
  

ra 

dir
la 

 da .  
k

 
  

k erkekli aile 

ken

 
 
Anahtar Kelimeler: Erkeklik, k aile, iddet 
 
 
 
 

272



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
  

 

yavuzm@uludag.edu.tr 

  

 

Dil felsefesinde    

a nu konu edinmektedir. A , 

midir; zel ad objeye d ? 

objeye referansta bulun

objelere referansta bulunabilmektedir. in aksine, 

-

 

etmektedir. Beti

,  

i atfetmektir. S yeni 

pers  

adlar problemi 

rtici ya da belirli betim olup olmama

 

 

Anahtar Kelimeler  

273



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 

 

 

 
  

 

ates.hamza@gmail.com, yurtogluelif@gmail.com 

 
 

 

 

estij 

 

 

ermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler:  

 

274



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
 

 

sema.ayaz@hotmail.com 

 

 

 

 

a  a kesin bir bilgi olmasa 

da ttur.  

 

 aras

itit 

i . 

 

Tarhunta a kral olarak tayin edi

 e 

Ta a da etkili 

 

 

Anahtar Kelimeler:  

 

275



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

AN IMPLEMENTATION OF FLIPPED CLASSROOM MODEL IN 
 

 
Alanya Alaaddin Keykubat University 

raziyedemiralay@gmail.com 

 

Abstract 
 
Flipped Classroom Model (FCM) has been used by educational institutions following the 
developments in the field of educational technology. To spread usage of FCM in Turkey, following 

dents 
The aims of this study are examining of FCM implementation in Turkey and views of 

students about usage of FCM. The population of mixed study was a middle school and included 76 
students and their teacher. The data were collected by semi-structured interviews, a given form which 
had open ended questions, and have been analyzed inductively through descriptive analysis and 
content analysis. One of the important results of evaluation that %43 of the students accepted model in 
a few days. All 
most expressed concepts for students are learning to learn, instructional usage of tablets, learning with 
videos, learning easily, funny lessons, increasing of using learning activities. Systematic structure of 
FCM implementation effected cultural differences was determined. Similar applications for different 
courses with FCM and getting feedback from students are recommended. 

Keywords: Flipped classroom model, Turkey, views of students 
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Abstract:  
 

 Cairo, 
when they conquered Egypt in 358/969. Cairo became the administrative centre of the Fatimids who 
determined Shiite propaganda as the basic requirement of the state unlike its predecessor and 
subsequent Muslim governances. As a first stage in the establishment of the city, caliphate palace and 
the mosque was built (359-361/970-972). This mosque, which was known as "Musalla'l Kahire", 

-
education place has b

-
of worship. Al-Azhar Mosque had the feature of being the most important instution in spread of 
Shiite-
of a remarkable library in Al-Azhar enables of consideration of here as an education centre at the same 
time. Based on the Shiite thought principal Al-
geography which was also in the passageway of Islamic geography makes important its contribution to 
the understanding of the madrasa tradition. 
 
In this paper, dealing with the foundation process and the functioning in Fatimid period of Al-Azhar 
University, it is intended to gain an impression regarding religion policy of Caliphate, 
 

Al-Azhar University on medieval Muslim world. 
 
Key Words: Fatimids, Al-Azhar, Shiite, Education 
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Abstract 

-1920), lived a short thirty six years of 
life in the last decades of Ottoman Empire, and died just before the founding of the modern Turkish 
Republic (1923). Thereof, his realistic and influental short stories, written between 1902 to 1920, are a 
substantial and immediate witness to the social life in the last decades of the Empire.  

Until today, especially for the political and educational analysis, these texts are mostly used to indicate 
the significant distinction between the pre-modern and oriental character of the empire and 
modernized and westernized face of the republic.  

On the contary, in this article,  I try to demonstrate the modernizing (even modernized) feautes of the 
Late-

. For in these texts, along with some pre-modern phenomenons, we also find details 
like submarines, automobiles, aeroplanes, motorcycles, telegram chatting, even the vision of a 
European Union.  

 

Keywords: Modern Life , Westernization, Ottoman Literature, Early 20th Century 
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THE DETERMINANTS OF INTRA-INDUSRTY TRADE: 
A LITERATURE REVIEW 

 
 

 

canansenturk@sdu.edu.tr 

 

Abstract 

 

The discovery of intra-industry trade in the post-second World War period has been taken as an 

indication of a major change in the international trade.  Obviously, this process of transformation has 

proven to be the inadequacy of the traditional theory and requires the identification of a new 

philosophy; thus it is based on the challenge of intra-industry trade to traditional theories. In this 

context, The studies related to determinants of intra industry trade have also been increasing 

consistently. The purpose of this study is to examine and to reveal the major studies concerning the 

literature on determinants of intra industry trade in an integrated framework. Another aim of this  

study is contribute to the theory about classification of the determinants of intra industry trade. 

 

Key Words: Intra Industry Trade (IIT), Horizontal Intra Industry Trade (HIIT), Vertical Intra Industry 

Trade (VIIT). 
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TRANSLATOR: PARTNER IN CRIME 
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Abstract 

 

The aim of this study is to examine whether the literary translation strategies could also be employed 

in crime novels, a so-called non-canonized literary genre, particularly in its sub-genres such as 

forensic novels. Such texts in this genre can be categorized as hybrid texts in that they are both 

expressive texts, as they figure in literary conventions, and informative texts due to the technical 

terms/terminology and special-field knowledge they include. On account of the complexities of this 

genre, it is not necessarily appropriate, in the translation of such texts, to adopt the translation 

strategies native to literary texts.  

The material to be analyzed in this study is the novel titled Trace by Patricia Cornwell, one of the 

prominent authors of forensic novel genre. Special-field knowledge and terminology appearing in the 

novel will be exemplified and analysed under 6 categories as follows: (a) technical terms, (b) medical 

terms, (c) proper names, (d) titles of institutions and organizations, (e) abbreviations, (f) cultural 

elements. 

Upon the analysis carried out in the light of the classification, the following questions will be anwered: 

1) Is it appropriate to apply the rules/strategies/norms of literary translation in crime novels, 
especially in forensic novels? 

2) What kind of qualities a crime fiction translator should have? 
3) Is translating the works of a single author a solution for sustaining the unity of terminology? 
4) Should these texts be translated by translators who are specialised in literary translation or 

those specialised in technical translation? 

Key words: detective literature, forensic novels, hybrid text, terminology  
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SL M YET N DO U ARAB STAN DA YAYILI  S REC : BAHREYN RNE  

Ar . G r. EL F K BRA ASLANDO DU 

Uluda  niversitesi 

ekaslandogdu@hotmail.com 

 

ZET 

Arap Yar madas n n s n rlar , kadim sl m tarih ileri taraf ndan; Hicaz, Tih me, Yemen, Aruz ve 
Necd olmak zere 5 b lgeye ayr larak tarif edilmi tir. Aruz'un k s mlar ndan olan sl m' n ortaya 

kt  d nemde Bahreyn olarak bilinen b lge, g n m zde Arabistan n do u sahilinde el-H s  (el- 
Ahs ) olarak isimlendirilmektedir. Bug nk  Bahreyn adas na da, o a da Uv l ad  verilmi tir. ki 
deniz anlam na gelen Bahreyn; Hind okyanusu zerinde bulunan lkeler ile Basra ve Um n' n 
aras ndaki yerde kalan 35 aday  da kapsayan lkeler toplulu unun ismidir. S z konusu adalar n en 
b y ne Bahreyn denilmekte olup, b lgenin ba kenti Hecer dir. Bahreyn in ehirleri k y  b lgesinde 
el- Hatt, i  b lgede ise Hecer olarak iki ana b lgeden birine ba l d r. Yak n do u zerinde birle ip 
buradan tekrar kendi yollar na devam eden t ccarlar ve onlar n karavanlar  i in  bir kav ak rol ne 
sahip olan Bahreyn b lgesi, g neyden kuzeye do ru g  eden insanlar n g  rotas  zerinde 
bulunmaktad r. Bahreyn'in temel limanlar n n di er lkelerle ticaret yapmaya son derece elveri li k y  
kesiminde bulunmas ndan dolay , Arabistan n di er b lgelerinde bulunan ticaret merkezlerinden daha 
aktifti bir konum olmu tur. Co rafi konum itibariyle Sasani mparatorlu una yak n olan bu eyalet, 
mparator II. apur (310-379) 'un h k mdarl ndan itibaren, ran mparatorlu una d hil bir b lgeyi 

te kil etmi tir. Hz. Peygamber zaman nda, Farisilerin egemenli i alt nda olan Bahreyn in valisi 
M nzir b. S v d r. Mec s lik, Yahudilik ve Putperestli in yayg n oldu u Bahreyn in llerinde 
ya ayan Abd lkays, Bekr b. Vail, Temim gibi Arap kabilelerinin denetiminden sorumlu 
olan M nzir b. S v , her ne kadar S s n  valisine ve merkez  otoriteye ba l ysa da m stakil hareket 
edebilmektedir. Hz. Peygamber, hicri 8. as rdan sonra yar madan n e itli b lgelerinde ya ayan 
kabilelere sl m  tebli  amac yla el iler g ndermi tir. Bu ba lamda Hz. Peygamber, 630 y l nda 
Abd ems in halifi olan Al  b. Abdullah b. m d el-Hadram yi; sl miyet a tebli  mektubunu 
iletmek, zek t, sadaka ve cizye toplamak nzir b. ya el i 
olarak g ndermi tir. Res lullah ona ilk olarak sl m a davet maksad yla, ard ndan idareci s fat yla 
birden fazla mektup g ndermi tir. M nzir b. S v n n sl m'  kabul etmesiyle birlikte Bahreyn 
b lgesinde bulunan b t n Araplar'la, bir k s m ranl lar M sl man olmu tur. O b lgedeki Mecusiler, 
Yahudiler ve Hristiyanlar ise Al ya kar  bar l davranm  olup, kendileri ve onlar aras nda ekin ve 
hurma payla m  konusunda bir antla ma imzalam lard r. sl m a tabi olmayan Mec siler ise, 
kestikleri etlerin yenmemesi ve onlar n kad nlar yla nikahlan lmamas  art yla, ba lanm lar d r. Bu 
antla ma, M sl manlar n Arap Yar madas  d nda yapt klar  ilk antla ma olmas  hasebiyle son derece 

nemlidir. Bahreyn'de herhangi bir  olmadan;  bir    bir  da 

   ,     devam 

 Devam eden  de,   Bahreyn    

    bir  sonra vefat eden    

Hutam b. el-Dubay  Bekir b.  ve  kabileleri ;   ridde 

hareketini  Halife Hz.  Bekir, bu irtidat hareketinin    

A  el-  kuman  kuvvetler    bir   

      da    Ridde  

yeniden     ve zamanla   an bir fetih 

hareketi halini   itaat   Irak, Suriye ve   

 fetihler hemen hemen  zamana  Ridde hareketinden sonra 

tekrar  devletine  olan Bahreyn,   i    
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veyselmehmetelgin@yahoo.com 

 

Abstract 
 
Regarding the cultural psychology, Turkey is an honor culture. However, due to its large area, it is 

possible that the endorsement of honor culture in Turkey is not homogenous in all regions, and the 

regional difference may exist. In this regard, the aim of the current study is examining the honor 

culture in Turkey on the basis of the association between regions and crimes (i.e., including either 

related or unrelated with honor culture). In order to achieve this purpose, three different crime types in 

e latest 

judicial statistics (i.e., crimes in 2008) provided by Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) were 

analyzed. In detail, the sample in the analysis was composed of 73,393 sentenced men that form 97% 

of the all convicts regarding the three crimes. In addition to this, the regions in Turkey were 

-Eastern) Turkey in the analysis. The results showed that 

regions and crimes are not independent which indicated that the endorsement of honor culture is 

higher in Eastern Turkey compared to Western Turkey. The results are discussed within the 

framework of honor culture literature. 

 
Keywords: Honor culture, crimes, regions, Turkey 
 

317



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

 
 

Erzincan Üniversitesi 
Sah.253534@gmail.com 

 
Özet  
 

 

 

le 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:  

 

318



��������	�
����
����������������
	���������	�������
�����
�������
������������������ �������	
�
�

ÇEVGÂN 

bahirselcuk@gmail.com 

Özet 

Çevgân, milattan önceki dönemlere kadar uzanan ve özellikle Asya kültüründe önem 
 oyunlardan biridir. Polonun sa  Farsça 

çevgândan (çûbgân) alm . Arapçada savlecân, Türk dillerinde çevgan, çevgen, çevken, ,
çöven gibi isimlerle . Oyunda g meydanda at üzerindeki iki grup oyuncu, 
çevgânlarla arak . izlerine 
rastlansa da bugün geleneksel anlamda sadece 
oynanan oyun Azerbaycan geleneksel sporu Çe -spor 
oyunu) . 

Gündelik hayata dair pek çok hususu edebî metinlere  çevgâna 
da de estetik bir unsur 
çevgân, savlecân, çevgen isimleriyle geçen çevgândaki gûy , yuvarla , hacim, yuvarlanma, 
darbeye maruz kalma; çevgân  (çevgen, savlecân); uzunluk,  uçlu ve gan olma, hareket 

özellikleriyle  Bu oyun saha , binek, biniciler ve 
mücadeleler 
oyununun unsurlar mecazlar  kurularak renkli ve c tablolar 

. oyunun temel ara olan gûy ile
-i Hak, 

umûr, zekan, zemherîr, zulm ; çevgân la adl, âh, akl, ârzû, 
- met-i Bârî, hilâl/mâh-

nev, himmet, hüner, kavs-i kuzeh, kaza/kader, kerem, kirpik, lisân, lutf, 
mahabbet, pây,  pây- -

zülf
-gâh- - - -i mülk- - -i
- - - - - âdde-i terk-i ser ü pâ, 

fezâ-y - - - - -
gussa, meydân- - - - - -
ruh/yüz, saha-i rezm, sahn- endî , sahn- -gâh-  ile 

saha ; akmak, cevlân eylemek, çalmak, darb (vurmak), döne döne hâl getirmek, 
dönmek,  ergürmek, galtân, galtan olmak, galtîde olmak, iletmek, kaddi dü-tâ etmek, rübûde 

 salmak, ser-gerdân, ser-gerdân olmak/etmek, ser-  sürülmek,  urmak/vurmak, 
yuvarlanmak, zîr ü zeber olmak  ile oyundaki hareketlilik ve mücadele ; - -süvâr, 

-süvâr- biniciler ; esb-i tâzî- -i gerdûn  ile de 
binek Bu çevgân a aktiflik ve hareketlilik, 

eyleme geçirme, yönlendirme; gûy a edilgen tabi 
olma gibi roller b  da . Zaman zaman dinî ve tasavvufi 
göndermelerin de  bu söylemlerde, özellikle , çevgân ile 
sevgilinin saç  (zülf, perçem); gûy ile  gönül  (dil, ser)  olarak 

.  

Türk kültüründe önemli bir yer tutan çevgân, klasik Türk  de 
yer verilen oyunlardan biridir. 
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Antropolog Oscar Lewis, da Tepoztlan köyünden  kentsel alanda izini 

k

in, Tepoztlan

etme .

bütün toplumlara genellenen, basit, 

göre mevcut tarihsel-toplumsal alan, 

evrensel benzerliklerden uzak bir süreçtir. 

-dini-siyasal etmenler nedeniyle 

-

gruplara göre oldukça geç

-
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-   
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toplu
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süreci rken de vurgulanmaya 

324



��������	�
����
����������������
	���������	�������
�����
�������
������������������ �������	
�
�

THE EFFECTS OF NATURAL FACTORS ON THE DEVELOPMENT 
OF TRADITIONAL TURKISH HOUSES 

Lec
Selcuk University 

geraybat@selcuk.edu.tr 
Abstract 

When the architecture of Turkish houses is examined, it is observed that construction technique, 

construction materials, architectural plans and even the house settlements on the land change from the 

region to region. It is seen that houses were constructed at a level in accordance with the slope. In 

addition to the topography, orientation is important factor. Directions such as south and southern ones 

have generally a great place in terms of insolation and heat gain.  Another effective factor is the 

climate in architectural development of traditional Turkish houses. For instance, the usage of open and

semi-open places such as iwan, arched portico, yard, increases in hot climates. Roofs are changed

generally terrace roof called as deck roof  instead of curb roof. These terrace roofs even have a 

functional role rather than covering the top of the house. In the houses where hot climate dominates, 

the rates of occupancy and emptiness change. Another factor that the climate affects is construction 

material and technique. The climate affects the density of forest areas and the different kinds of wood. 

If the areas have few trees, the state of quarries carries great importance. In addition to this, the use of 

adobe and bricks is commonly seen in these areas. Apart from all these natural factors, religion,

cultural and social structure are also effective in the development of traditional Turkish houses. 

cultural deformation and modern life is adapted in a quick way. 

Keywords: Traditional Turkish House, Turkish House Development 
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A MULTICULTURAL APPROACH TO THE FIELDS OF LINGUISTICS 
AND LINGUSTIC ANALYISIS OF CARMEN OPERA 

Trakya Üniversitesi 
fatogenc@gmail.com

Abstract 

Human language has been of interest throughout history, so language studies have focused on 
describing the nature of language by considering distinctive aspects of it. It was the 20th century that 
contemporary language studies were launched by Swiss linguist Ferdinand De Saussure who has great 
contributions to the development of linguistics with his significant ideas.  As a recent academic 
discipline, like other intellectual disciplines and also a scientific area, contemporary linguistics 
investigates the rationale behind languages. Increasing our knowledge and understanding of the world, 
it is composed of several subfields that are also called theories of linguistics. This study aims to 
discuss, in a multicultural conception, some of those theories such as Structuralism, Semiotics, 
Semantics and Pragmatics in a holistic point of view by analyzing the opera Carmen. In this respect, 
each theory will be discussed, and then the linguistic analysis of Carmen opera will be presented in 
holistic view. After all, the study will confirm that while dealing with each theory separately restricts 
our perspectives, approaching them as holistically emphasize wholeness and completeness. 

Keywords: Linguistics, Carmen Opera, Holistic View, Fields of Linguistics. 
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MONETARY TRANSMISSION CHANNELS IN THE INFLATION 
TARGETING PERIOD IN TURKEY 

Trakya Üniversitesi 
lozkan2000@yahoo.com 

Abstract 

While investigating the monetary policy and transmission mechanism in Turkey, economic 
developments should also be taken into consideration. The tools used by monetary policy has changed
dramatically especially since 2001. It was difficult to evaluate monetary transmission mechanism 
because of high interest and inflation rates before 2001. However, thanks to the new economic 
program, it has become clearer to observe the effects of monetary policy via transmission channels. 
This paper examines in the light of the developments in monetary policy after 2001 in Turkey, the 
changes experienced in the monetary transmission mechanism and the activity in transmission 
channels. In the same year, 2001, The Central Bank of Turkey adopted inflation targeting regime 
while quitting exchange rate regime. Moreover, those developments in economy had its effects on 
monetary transmission channels too. Therefore, this paper focuses on how interest rate, exchange rate, 
asset price, wealth effect and credit channels are influenced and whether these channels work 
efficiently or not will reasonably be put forward.  

Keywords: Monetary Policy, Inflation Targeting, Transmission Channels, Turkey 
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THE ANALYSIS OF INTERTEXTUAL RELATIONS IN THE NOVEL OF 

BY TEZER ÖZLÜ IN TERMS OF
A 

. 
Trakya Üniversitesi 

ozgeisbecer@yahoo.com 

Abstract 

Intertextuality is one of the most commonly used terms in contemporary literary theory and since it 
covers many relations of various texts (media, technical, literary, etc), arts and cultures; it can be defined 
as a guide to read between the lines of a text. Reading a text with its references to other texts makes the 
reader closer to the text and the text more penetrable. 

There is no doubt that intertextual relations contribute a lot to the meaning of a text and this meaning 
turns reading activity into an adventure-like process since one frequently goes back and forth among the 
texts. While reading activity transforms into a reading experience, intertextuality provides the reader with 
the opportunity to learn new things such as a name of an old film, a famous author or a stunning place. 

This study aims to demonstrate intertextual relations in the novel of  (Cold 
Nights of the Childhood) by Tezer Özlü. Intertextual relations in the novel will be traced according to 

put forward that texts which have strong links with other texts, that is rich in intertextual elements offer 
both an enjoyable and informative reading practice. 

Keywords: Intertextuality, Literary Text, Gerard Genette, Tezer Özlü
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O. HENRY AND THE PURSUIT OF HOPE IN AMERICAN 
LITERATURE WITH THE COMMUNICATIVE PERSPECTIVE 

Marmara Üniversitesi 
akoncavar@yahoo.com 

Abstract 

O. Henry has a significant role in American Literature with his themes appealing to an 

writers in American Literature. He points out that the basis of happiness and miserableness of modern 

people is concluded with the conduct of life with the characteristic way of his style. Inspite of 

everthing,  even if all the vital elements are abandoned, his miserable stories has hope and belief on 

faith. With these perspectives, O. Henry has a great understanding of life in American Literature. 

 With the powerful way of storytelling, he approaches as a social scientist to the most secret 

and private sides of mankind from the stand point of communication. From this aspect, we will 

The German Ideology Life is not 

determined by consciousness, but consciousness by life . With the help of another perspective, the 

most outstanding member of Frankfurt School, Theodor Adorno says Before all the miserableness, 

there are possibilities yet . As all philosophers say, despite all social, economical and cultural 

conditions, we examine the story in the light of their thoughts art and literature and find a way to hold 

on to life. 

 In this study, we will touch on hope and faith to the life since the most gloomy history of 

humanbeing. Lacan, from the recent period of philosophers, states Do not leave your wish . Thus we 

will not leave the hope and excitement to life of humankind for better understanding. 

hold on to life with the deep and striking 

writing sytle in his stories. From this perspective, we will try to understand the human place in life 

from the beginning to today.  

Key Words: O.Henry, story, hope, American Literature 
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Özet 

bu faktörlerin piyasa de

-2015 dönemine ait üçer 

 likidite , büyüklük, aktif büyüme ve 
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Çukurova Üniversitesi  
akays@hotmail.com 

Özet 

The study tries to determine the potential of thermal comfort improvements by analyzing of the
potential of natural ventilation and sun on designed building and settlement in Çukurova Region, 
Turkey. Residential buildings with hot-humid climate design strategies based on certain norms of 
climate responsiveness were developed and the impact of location and climate, size and orientation on 
the thermal comfort was investigated on a model. 
The steps of the design process including measures to be taken against climatic influences in the 
building design are as follows; 
-Analyzing the environmental issues faced by the people of Adana city in Çukurova Region, 
-Examining climatic data collected from the Meteorological Department for Adana , 
-Examining Energy Performance Regulations (BEP-TR)  in the buildings, 
-Developing the concepts of passive designs (which is used for heating, cooling,  

hot- (these are orientation of the building, 
shape of the building, main material of the walls, shading, trees around the house).   
-Analyzing the concepts of passive designs; walls, windows, insulation, heating system, ventilation 
and air conditioning, renewables, 
-Creating sketches, drafts for pre-design, and then, various alternatives with 3D computer program,  
-Achieving creative design a changable modular system in settlement (There are totally, 42 flats in 
three different type designed with modular axe).
-Creating the residential buildings from rectangle forms in clustered building organization .  
-Sliding the modules to create different combinations in settlement, some  features have been 
determined such as garden terraces, unmonotonous building- environment and recreational spaces. 
-Designing a residential building that is environmentally sustainable and creating house models for 1-2 
person and 3-4 person families,  
-Developing with this model, some proposals to be sample for the whole city,  
Some of the topics including measures to be taken against climatic influences in the buildings design 

) are as follows:   
-Considering zoning and land/parcel status in the architectural design of the building, heating, cooling, 
ventilation, lighting needs are kept to a minimum, 
-Taking into account the effects of sun, humidity and wind, the opportunities of natural heating, 
cooling, ventilation and lighting is utilized to the maximum extent,
-Creating architectural solutions and avoiding unwanted heat gains and losses in the orientation of 
interiors and buildings, considering meteorological data (solar, wind, humidity, rain, snow, and so) 
that in climate.  
Results of the measures taken in planning phase for model residential are as follows  ;  
-During the winter months; with some measures taken such as gaining heat from sun, good heat 
absorbing and storing capacity of the walls, mechanical equipment for heating may not required. 
"Even, it may be possible overheating of the building needs its own".   
-During the summer months; with some measures such as the placemet of the transparent surfaces, 
measurement, an angle of the sun's rays in south, shading devices, mechanical equipment for cooling 
may not require. 
-In 'summer and winter'; providing indoor comfort of air conditioning, as well as in greatly reducing 
the load of air conditioning systems. 
heat losses can be reduced. 

Anahtar Kelimeler:    Hot - Humid Climate, Climatic Considerations, Çukurova Region, Turkey 
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POVERTY IN THE SLUMS: WOMEN AS THE SURVIVORS  

Dr. Tuba DUMAN 

  

Eyyubiye 

dominantly of Arabic origin and inhabitants to have connection with rural area and culture. The province 

shares the main characteristics of slums such as being separated from city culturally and physically, 

having concentrated poverty and drug use and weak connections with the city centre. Women of the area 

are affected by such common disadvantages as poverty and the limitations to women in getting education 

and going out with the name of honor. On the other hand, women are not merely passive victims, but 

they are poverty-managers of the households in that they build their lives despite the burdens that fall 

on their shoulders in the house and workplace. The paper aims to investigate the role of women on 

handling with poverty to develop Eyyubiye and their life in Eyyubiye. The specific problems and 

disadvantages besides the good potential of women should be considered together to understand the 

development opportunities and possibility of the province and the similar disadvantaged areas to have a 

better understanding on poverty, women poverty, and city development. 

KEYWORDS: Women Poverty, Slums, Eyyubiye 
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TEXTUAL INTERPRETATION 

 
 

peyman.unugur@gmail.com 
 

Abstract ( ) 

In his famous Al-Muvafaqat, the renowned Andalusian scholar Abu Ishaq al-Shatibi (1320-1388) 
investigates the purposes of Islamic law (al-maqasid al- and argues that two principles must 
be considered for a proper understanding of the importance of Arabic language in 
understanding the main sources, and the consideration of the contexts regarding the initial addressees 
of the Quran along with their reception of the scripture, for God only addresses the people within their 
own circumstances. Without these two critical principles, the authorial intentions, for Shatibi, cannot 
be grasped comprehensively.  

The German Biblical scholar Friedrich Schleiermacher (1768-1834) emphasizes two aspects in 
approaching a text: grammatical and psychological explication. According to the grammatical aspect, 
the text in its entirety and the single sentences /words are constitutive of one another. One must 
therefore refer both to the whole and the parts. As for the psychological aspect, it is necessary to 
understand the authorial intention behind the composition of the text. Condering the contexts in which 
a text is written along with the biographical sketches of its writer is therefore necessary in textual 
interpretation.  

 
in interpreting a scriptural text.  

Keywords (Anahtar Kelimeler): Shatibi, Schleiermacher, maqasid, textual interpretation,  
hermeneutics 
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Assist. Prof. Dr. AYDIN GÖRMEZ 

Yüzüncü Yıl University 

aydingormez@hotmail.com 

 

 

Abstract 

Irish playwright Brian Friel’s play The Freedom of the City is set in Derry, a troubled Northern Ireland 

city, yet the themes emphasized in the play are universal. Although it is quite Irish, it is a sophisticated 

play handling a set of issues such as injustice, colonisation, class conflict, politics, power relations as 

well as poverty. It is clear that the writer wrote the play under the influence of the Battle of the 

Bogside and Bloody Sunday, the last of which is witnessed and experienced by the writer himself; 

however, the writer does not seem to limit his intention with recounting historical events, going further 

than that. Sociologist Dr. Dodds, a character in the play, seems to act on behalf of the playwright, not 

only makes the definition but also addressing the issue of poverty from a scientific perspective in 

detail. This paper seeks to highlight, despite having different motives, the three hapless characters 

representing the oppressed and poverty-stricken Irish citizens who are embodiments of theoretical 

knowledge provided by Dodds. 

 

Key Words: Brian Friel, The Freedom of the City, poverty, colonisation, conflict, politics. 
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DUALISM AND CONFLICT IN BLESS ME, ULTIMA BY RUDOLFO ANAYA 

 

 

bctanritanir@gmail.com 

Abstract 

Bless Me, Ultima is a novel which at times pictures the natural beauties of the borderland,  
at times  delves into mythical past of the Chicanos and at times sheds light on the life of a coming-of-age 
child. Rudolfo Anaya manages to bring all these techniques together to create a bildungsroman which dwells 

spiritual and personal journey of the protagonist who is almost seven years old when the novel begins. In 
the novel, the maturation of the protagonist, Antonio, is being shaped by the war between Catholic and 
Pagan belief, Luna and Marez, father and mother

elements as a whole. So each aspect will be analyzed in a holistic conjure in mind. My argument in this 
paper that is to analyze the novel by presenting conflicting elements one by one  with their background 

 

Key Words: Rudolfo Anaya, Dualism, Conflict, Maturation, Spiritual Journey 
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THE RIGHT TO DATA PROTECTION OF THE EMPLOYEE 
 

Dr.  
Dokuz Eylul University 

ilke.kazikdas@deu.edu.tr 
 

Abstract 
 
The right to data protection is recognized as a fundamental right in many international documents. 
With the evolution of information technology, considerable changes in data processing methods have 
occurred so as to increase and facilitate processing operations. Thus, the necessity of offering adequate 
safeguards to personal data is generally accepted. However, it should be emphasized that the main 
purpose to grant this right is not to preserve individuals against all sorts of data processing activities, 
but to prevent any and all excessive and unjustified operations. Today, it is widely accepted that the 
right to data protection is absolutely necessary to exercise other fundamental rights and freedoms. 
Even if the data protection issue has never lost its popularity on the agenda of international law, the 
importance of this field has been recently acknowledged in Turkish law. A remarkable effort on this 
matter is the enactment of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 which is the most 
comprehensive Turkish legislation in this area.  
Starting from the establishment of the employment relationship and even during the recruitment 
process, personal data relating to employees/prospective employees can be processed due to various 
reasons such as: to meet the obligations of the employer required by laws, to make decisions about job 
assignments and promotions, to implement personal/workplace security and safety, to evaluate the 

the dependency which is brought by the employment contract between the employee and the employer 
increases the risk of unjustified interference with personal data by the employer. Therefore, it is 
necessary to enable the employee to exercise his/her right to data protection in the employment 
relationship. However, employees should also accept a certain degree of data processing to the extent 
that the employer complies with his/her obligations laid down in data protection legislations. All in all, 
the harmonization of rules between data protection law and labour law is considered as a prerequisite 
for ensuring efficient protection of personal data with regard to employees. In this presentation, the 
importance of recognizing the right to data protection in employment relations and the rights and 
obligations arising from this right for the parties will be clarified, taking also account of the newly 
adopted Turkish Data Protection Law.        
 
Keywords: Personal data, employment relationship, right to data protection, turkish data protection 
law  
 

362



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY WITHIN THE CONTEXT OF 
INTERNATIONAL TREATIES:  

AN EVALUATION IN RESPECT TO TURKISH LAW 
 

Dr.   
Dokuz Eylul University 
pelin.tuac@deu.edu.tr 

 

Abstract  
 
According to the Turkish Constitution article 90, in the case of a conflict between international 
agreements, duly put into effect, concerning fundamental rights and freedoms and the laws due to 
differences in provisions on the same matter, the provisions of international agreements shall prevail. 
 
Thus, many international agreements, including the right to social security have general provisions. 
They constitute a major problem of determining whether the regulations including social rights are self 
executing. In order to apply the provisions of agreements directly, the agreements shall entitle 
individual rights and must be applied as norms of law in domestic law by judicial bodies. So the Grand 
National Assembly of Turkey is forced to enact adjustment laws. 
 
Besides that there are monitory procedures of the agreements. They work on collective or individual 
complaint procedures. When such agreements are examined, Turkish Social Security Legislation is 
generally compatible with international norms. However, there are some differences between Turkish 
social security legislation and international instruments.  
 
International treaties that regulate the right to social security in detail are adopted by the International 
Labour Organization and the Council of Europe. These organizations are using monitoring procedures 
to ensure protection of the right to social security. Even though the right to social security which didn't 
clearly enacted in the European Convention on Human Rights, the European Court of Human Rights, 
supervisory body of the ECHR, have decisions relating to social security rights. 
 
Some international agreements have detailed provisions about short-term and long-term insurance 
branches. Especially, Social Security (Minimum Standards) Convention (No. 102) and European 
Social Security Code have detailed provisions. We can compare Social Security Legislation of Turkish 
Law with these international instruments. The result we have reached is that, Turkish Social Security 
Legislation doesn't get behind the provisions of the international agreements. Especially, the persons 
protected by the Turkish Social Security Legislation are more than the persons protected by the 
international instruments. Besides many insurance branches of the Turkish Social Security system 
bring more protection in respect to executions. However the Turkish Social Security Legislation still 
have beneficial provisions that discriminate between the employees, self-employed workers and public 
officials.      
 
Key Words: Human Right, right to social security, international agreements.        
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Abstract 
 

As a theory of social change, modernity predicted that the Enlightenment spirit and its inevitable 
consequences would eradicate the traditional institutions in the West and elsewhere, replacing them 
with new ones. However, what we are witnessing today in various parts of the world does not not 
support fully this modernist narrative although there are societies in which  various social institutions 
apparently have lost their traditional values and functions.  

This is not the whole story, however.  There are certain other societies in which social institutions that 
constitute social structure such as family, economy, military, and education etc. still remain traditional 
to a greater extent. This is the case especially when it comes to religion and institutions related to it.  
For instance, religious practices within a sufi brotherhood (tariqah), as a religious institution, certainly 
remains the same to certain extent as its first originary context.  There is no doubt, however, that there 
occur certain changes even within the internal structure of a tariqah, and the way it organises itself, 
but the religious and spiritual practices remain almost the same for generations.  Similar argument can 
be  put forward with regard to traditional educational institutions.  There are certain institutions related 
to religious education that are still conservative in the way teacher-pubil interaction is conducted, the 
way the curriculum is designed, and the daily life is organised in a given day. This fact in itself 
deserves the attention of social scientists studying traditional and modern social institutions. 

The Turkish case is interesting for many reasons; but the most important one is the fact that unlike 
Pakistan, Afghanistan and elsewhere in various parts the Mulim World, madrasas are prohibited de 
jure as reflected in the constitution. Bu the fact that madrasas are still active in the Turkish society in 
general and very active in the Southeastern parts of Turkey in particular  makes the case worthy of 
interest. This project, then, attempts to analyse the  reasons for the survival of the traditional madrasas 
within the Turkish society, which has been going through a massive modernisation process since 
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Abstract 

Historical and fictional boundaries are generally intertwined in literary works because both are 

narratives presenting the past personal and historical experiences in the present imaginative and fictive 

world. History has always used fictional narratives because the past is never completely or objectively 

represented. Thus, the distinction between history and fiction has always between difficult and unable 

to be sharply defined. Isabel Allende in her novel multigeneric Paula written in 1995 intertwines 

genres within genres. Her multigeneric novel Paula, a memoir and an autobiography is based on the 

extended coma and death of her daughter in 1992 and historical facts about her country and past life. 

Namely, with Paula, Allende has written an autobiographical account of her relationship with her 

daughter to

intertwining history with her own story within a mutigeneric novel. With Paula, Allende did not only 

write about her a fictional story about her deadly ill daughter but also about numerous historical facts 

about her native country, Chile, during the infamous military coup of 1973 and about her family past. 

Briefly, Allende intertwining history and fiction, attempted to reconstruct and illuminate her individual 

and cultural sufferings and historical myths and memories in her multigeneric novel Paula. Thus, 

Paula will be analyzed discussing how history and story (fiction) and genres 

are intertwined.  

Key Words: Isabel Allende, Paula, multigeneric novel 
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TANZIMAT PERIOD NOVELS  AS A WAY OF THINKING 

OKUTMAN MUSTAFA EVER 

 

mever@anadolu.edu.tr 

Abstract
their lives as well as that of the Empire. The genre is closedly related to the tradition, as  the 
tradition had a tendency to perform its reflections by means of concrete stories. Although The 
Novel was a new genre for the Ottoman intellectuals in terms of its Western origins and its 
technique, the real in
East, albeit in a different form. Thus, the Ottoman intellectuals pass through the mediation of 
West while thinking about life. Accordingly, The Novel was considered one of the tools that 
would bring about modern civilization. Fort that  reason, the Tanzimat novelists sought after a 
didactic quality in addition to the narrative and moral qualities. The novelists from the 
Reformation to the Republic periods wrote about  the effects of Westernization on the family, 
the community and political life and also for what and how innovation should be. It means that 
the Tanzimat novel is adopted by the Ottoman intellectuals to express their ideas about 
modernization, Westernization and inno
and Recaizade Mahmut Ekrem, have put forward their work  through this approach. 

 Key words: Reform novel, modernization, ideas, innovation, thinking. 
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Abstract 

 

Importance of foreign direct investment increased as it has started to be seen as source of capital that 

can help underdeveloped countries to reach their long-term economic growth targets. The purpose of 

this study is to examine the foreign direct investment countries economic 

growth together with other chosen explanatory variables and understand factors behind it. The main 

hypothesis is FDI, along with other explanatory variables, would be main predictor of growth in 

developing countries. Analysis of empirical work will be examined with panel data models of pooled 

OLS, fixed effect and dynamic Arellano-Bond along with explanatory variables. In the panel 

framework, 11 emerging market countries data for the period of 1990 to 2012 expected to be used in 

order to analyse the effects of FDI on economic growth for the chosen countries. Significant and 

positive effects of FDI on economic growth have been found, alongside some other chosen 

explanatory variables, such as saving ratio and current account deficit shown similar effects over 

economic growth. Thus, in order to understand the future prospects for emerging countries, the factors 

behind needs to be reassessed for the further studies to come.  

 

Keywords: Foreign Direct Investment, Economic Growth, Emerging Markets, Panel Data Analysis 
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Summary 

 

This paper examines the major approaches in the field of urban studies, in relation to the main subjects 

they deal with, using a descriptive method. Starting with the founding ideas of scholars such as Marx, 

Weber and Durkheim, known as fathers of social sciences; it focuses on the Chicago School, neo-

Weberian and neo-Marxist content, global cities and lastly, critical urban theory. It is possible to shed 

light on the evolution of urban studies by understanding "how these approaches define the concept of 

the city" and "what they suggest for research in urban studies". The evolution of scientific research in 

the field of urban studies is a reflection of both the evolution of cities and the shifts of how we 

perceive and study this evolution. The paper aims to examine these shifts in terms of the concepts used 

and the methods adopted. The examination is concluded with questions about what a basic research in 

urban studies should focus on and how it should be analyzed. 

 

Keywords: City, urbanization, urban studies. 

  

*This work was supported by Research Fund of the Marmara University. Project Number: SOS-D-
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Abstract 

The aim of the study is to research the motives of green buying intentions. Literature suggests 

that consumers tend to buy green products with environmental concerns, consumer 

environmental knowledge, beliefs about bio-fuels and emotions, knowledge, verbal 

commitment, attitudes, and memory. These concepts have been advocated as important 

determinants of eco-friendly behaviors.  In this paper it is hypothesized that consumers buy 

green products as a result of guilt and shame levels they felt, and guilt and shame is originated 

from narcissism. The data collection tool is based on short form of narcissism scale NPI-16, 

guilt and shame scale, and items measuring intention to buy green products. The participants 

were 282 consumers chosen with convenience sampling in two cities in Turkey. In order to 

investigate the relationships, correlation and regression analysis between narcissism, guilt and 

shame, and green buying intention is conducted. The results suggest that there is statistically 

significant however weak relationship between narcissism and green buying behavior. Results 

also suggest a relationship between narcissism and guilt and shame. For future researches, 

authors suggest that other variables should be tested to understand the green consumer buying 

behavior in advance. 

Keywords: Narcissism, Shame and Guild, Green Product, Buying Intention 
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Abstract 

Today tourism event just up the target audience of "tourists factor" is not only analyzed in 

terms of "tourist area factor" that has become a subject of the evaluation is done in terms of 

destination. Tourism has a significant impact on the lives of local people living in the 

destination. Today, this affects more than just the economic aspects, social, cultural and 

environmental dimensions are also important consequences and it is changing the life of local 

people. Tourists and understand the changes that occur as a result of interaction of local 

people is valuable in determining the next steps to be taken. This study aims to research the 

effects of tourism on local people's economic, cultural and environmental life in Alanya. 

According to the demographic characteristics of these aims it attached to reveal their 

differences. 

Keywords: Local People, Destination, Tourism, Alanya 
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Abstract 
 
Being contemporaries but seemingly different in appearance and treatment of the subject, William 

The Vision of William Concerning Piers Plowman, Geof General Prologue 
to The Canterbury Tales and The Romance of Reynard the Fox are a reflection of the contemporary 
social panorama and vision of their world. The portrayal of medieval world with its topical social 
classes, administrational and religious institutions, namely the estates, is a representation of world of 

like Piers 
Plowman and the Knight who are still dependent on conventional morality and virtues, and as 
Grimbert the Badger being loyal to the royal court of King Noble the Lion, the feudal medieval society 
has been experiencing social chaos, cultural decline and institutional degeneration. What is striking as 
well as satirical in the hierarchical representation of medieval society in these literary works is that 
they significantly imply a kind of universality and generalization in terms of not only framing social 
reality of the period but also portraying human nature through the use of characters stereotyped in 
relation to the idea of vices and virtues they represent. In addition to the abuses of practice and 
spiritual disintegration in society these works reflect, the idea of good and idealized morality is also 
metaphorically framed by the illus it 
historical panorama, satirists find substances to be handled in abundance as long as man and his 
relationship with the world and life itself continue. This study aims at exploring the portrayal and 
presentation of satirical notion regarding medieval world and society powerfully diffused and handled 
by the poets in The Vision of William Concerning Piers Plowman, General Prologue to The 
Canterbury Tales and The Romance of Reynard the Fox. 
 
Keywords: 
 
Medieval world, estates satire, dream vision, frame tale, fable. 
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VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS' PERCEPTION OF DISTANCE 
EDUCATION 
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Abstract 
 
The purpose of this study is examining vocational school students' perception about distance 

education. Survey method used to identify students' opinion about the subject. Participant group 

included 174 students from Alanya Alaaddin Keykubat University in Turkey. A questionnare is used, 

as data collection tool. Descriptive statistics and T-Test are used to analyze data. Cronbach's alpha 

value equals to 0.898. As results of study, students' perception is low, male students have higher 

perception level than females, and students with internet access, have higher perception level about 

distance education than others. Consequently, supporting students to have personel internet connection 

would be progressive about distance education. This study focused on a small participations group, it 

would be better to apply this kind of a research to a larger group of students. 

 

Keywords: Vocational School Students, Perception, Distance Education, Survey, Turkey 
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Abstract 
 

defines them, are no obstacles or threats to the system as they are but auspicious others. Their 
presentation in narratives as mythified waste products make

-

the destruction of the 
naturalistically modern novel The Awakening, is actually the outcome of this exhilaration 

which, I claim, actually reveals the pathetic human condition. Students who are subjected to such 
outsiders surrender to fatalism and conformism and they eventually succumb to their safe 
cocoons (iPhones, iPads) as their only outlet, which reveals an ontological oxymoron. This 

what the individual thinks is wrong, unethical, evil, despotic and / or undemocratic. We pity and 
admire anti- posed on us readers / learners by canonized literature and 
film industry (as in the films The Revenant, Braveheart, Forrest Gump and Fight Club), which 
insidiously silence the masses and create 
immortalize
and live-bombs create a routine of fear and indifference in everyday life. We are conditioned to 
believe that what is waiting for us is not only death but oblivion, which is a worse source of fear 

oblivion naturalizes the process of empathising with such outsiders. The aim of this paper is, 
therefore, to exemplify this thesis statement with as many references as possible from American 
literature and film, and analyse the discourse of narrative of this conspicuously-invisible 
lunchbox of culture of obedience. 
 
Key Words: Canon, survival, outsider, anti-hero, auspicious others, pity, tragic grandeur, 
American literature, American film, culture of obedience. 
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Abstract 
 

Since the milk is the main food source of healthy nutrition and every kinds of development of 

individuals from the early ages onward, today it is consumed by millions of people and corollary to 

this sector of dairy products has an important place in the world economy. The recent developing 

technologic and economic transformations caused to the development of sector and thus to the 

increase of competition. In order to follow the changes and hold the competitive power, sector firms 

whose capital costs are increasing have to produce their products in high quality and low costs. 

Likewise, instant changes in the supply and demand of milk productions also show the importance of 

future planning in the sector. 

The aim of this paper is to identify the financial relationship between the cost items which 

constitute the production costs in the production of milk. Monthly data of 2010-2015 in Turkey is 

used. The relationship of fodder which are one of the most important raw materials with milk prices 

are examined by using month data of 2010-2015 in the single equation model and the structural 

refraction times in the periods are identified. Through these structural breaking times, relationship 

between the milk costs and sale prices are analyzed. In the analyses a meaningful relation between 

milk prices and production items is not found, while structural break is identified in the two different 

periods.  

Key Words: Fodder Costs, Milk Production, Milk Prices, Structural Breaks 
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FROM BODILY RITUALS TO SPIRITUAL LANGUAGE;  COMMUNICATIONAL LOOP IN ART AND MYTH 

 

 

Faculty of Communication. 

 

hale.torun@gmail.com 

 

Abstract   

In this study, 

ideas throughout the human history has been analyzed. The questions that lie within the very 

basis of existence come from the forms of expressions made by human body within space and 

the relation of human body with another. Artworks are the most significant reflections of this 

human-specific language within this transformation. Poems, myths and the paintings are the 

centuries old examples of these reflections. The codes that are deeply rooted inside the human 

mind can only become explicit through these reflections. The main characteristic of human 

being is awareness.  

within the body as desire, ambition or faith. In time, these desires are lyricized as songs or 

psalms in accordance with the feelings of absence, restraint and sorrow towards the spiritual 

med to 

make these comparisons along with analyzing examples of transformation. In the context of 

communication, the body and the faith represent two realms of existence that both destroy and 

complete each other. Thus, two different languages appear before us: physical one and spiritual 

one.  

Independent from these both languages, art shows the object its form just with aesthetical 

concerns.  

  

Key Words: Aesthetical concern, Communication, Art, Transformation, C.S. Peirce, Semiotics, 

Eroticism, Freud, Plato. 
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TURKEY ABOUT ISLAMIC BANKING SYSTEM 

 
                               Ramazan YANIK, PhD, Associate Professor 

                                                                                 

                                                                 

              acoskun@atauni.edu.tr                                                       ramazan.yanik@atauni.edu.tr 

 

  

Abstract 

 

and its instruments such as non-interest finance was investigated in Turkey. The used the questionnare 

including eight experssions about confidence of workers to Islamic banking system and demografical 

information which have nine factors. The data obtained from the questionnare were analyzed using 

means and t test score by SPSS 13.0. Results of the study showned that the workers in Islamic banks 

have good and the best levels of confidence to their jobs. Morever, there was a statistically significant 

difference between the surveyers only in Islamic banks and the surveyers previously worked in 

traditional banks. 

 

Keywords: Banking, Islamic Banking, W  
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AKSARAY İLİNİN TURİZM COĞRAFYASI 

 

Prof. Dr. KENAN ARIBAŞ, ERHAN ÖZDEMİR 

Aksaray Üniversitesi  

kenanaribas1907@gmail.com, asuhaber@gmail.com  

Özet 

Turizm çağdaş dünyanın en önemli ekonomik ve iletişim araçlarından birisidir. Aksaray bu 

potansiyelini yeterince değerlendirememektedir. Bu çalışma; İlin turizm potansiyelini ortaya koymak 

yanı sıra turizm pazarlamasında yaşanan sorunlar ortaya konulacaktır. Aksaray; tarih, kültür, kırsal ve 

eko-turizm açısından zengin turizm değerlerini bünyesinde barındırmaktadır. Tarihsel zenginliği, 

prehistorik yerleşmelerden başlayıp, Hitit, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devletine ait 

eserler ile doludur. Kültürel açıdan, Türkler, Kürtler ve Alevi vatandaşlarımızın tarih içinde 

yoğurdukları maddi ve manevi zengin bir eserler listesi bulunmaktadır. Kırsal turizm açısından İç 

Anadolu bölgesinin iklime uygun tarımsal alanlar ve halen geleneğini koruyan köy hayatı, 

kentleşmeden bunalan nüfusa hitap etmektedir. Son olarak eko-turizm, başta Tuz Gölü ve çevresi, 

volkanik Hasan Dağı, Ortaköy ilçesi ve Güzelyurt ilçesi çevresi, doğa ile baş başa kalmak isteyenlere 

doyurucu etkinler sunmaktadır. Aksaray'ın turizm donanımını iki ana faktörün olumsuzluğundan 

etkilenmektedir. İlk olarak Aksaray Kapadokya bölgesinde yer almasına rağmen, Nevşehir'in gelişmiş 

turizm yapısı ile rekabet edememektedir. İkinci olarak da; Türkiye kıyı bölgelerinde uygulanan her şey 

dahil sisteminden, İç bölgelere turistlerin gelmek istememesidir. Bu çerçeve pazarlama sorunları nasıl 

çözüleceği vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray İli, Turizm,  Turizm Coğrafyası, Tarih, Coğrafya   
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Prof. Dr. EREN YÜRÜDÜR, M. NAFİZ HÜDAVENDİGAR 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi 

eyurudur@gmail.com ,nafizhudavendigar@gmail.com     

Özet 

Aksaray ili 410.000 nüfusu Orta Anadolu'nun tarihsel kimliği ön plana çıkan vilayetidir. M.Ö 8. bin 

yılına ait Aşıklı höyük yerleşmesi ile başlayan kültürel birikim sosyal hayatın bütün kademelerine 

sirayet etmiştir. Kültürel yaşantıyı beş ana başlık altında ele almak mümkündür. Dini hayat, eğlence, el 

sanatları ve astronomi ve iklim bilimidir. Dini hayatın ritüellerinde Anadolu tasavvuf anlayışının derin 

izleri bulunmaktadır. Ayrıca Ortodoks Hıristiyanlığın yörede doğması, bu dinin yörede çileci ve sosyal 

paylaşımı ön plana çıkarması, İslam'ın yöreye gelmesi ile tasavvuf'un yaygınlaşmasına temel 

hazırlamıştır. Orta Asya Türk kültürünün yöredeki en önemli iki yansıması, Hıdrellez ile el 

sanatlarındaki motiflerde kendini göstermektedir.  Aksaray halkı kutsal günlerini ve gündelik 

hayatlarını Astronomiden uzak geçirmemiştir. Örneğin Osmanlı Devleti döneminde, Ramazan ayının 

gelmesiyle ay takvimi arasında sıkı bir bağlantı vardır. Keza yön bulmada yıldız haritaları tercih 

edilmiştir. İklim biliminde ise ürünlerin ekimi, sulanması ve hasadının önceden tahmin edilmesinde 

hava koşullarını tecrübe ile kontrol eden ve buna göre nüfusu yönlendiren yaşlı bilge insanlar 

bulunmaktadır.  Böylece kültür coğrafyası halkın; sosyal yapıyla, geçmişle ve doğayla temasının 

somut ürünleri, Aksaray’ı diğer Anadolu kentlerinden ayıran bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Anahtar Kelimler: Aksaray İli, Kültür Coğrafyası, Kültür, Astronomi  
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OKUL BÜYÜKLÜĞÜNÜN, OKULA BAĞLILIK, OKUL İKLİMİ VE 

AKADEMİK GÜDÜLENME AÇISINDAN İNCELENMESİ 
Yrd. Doç. Dr. Asli TAYLİ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

atayli@mu.edu.tr 

 

Özet 

Okul büyüklüğünün, başka akademik başarı olmak üzere, öğrenci sonuçları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle hangi okul büyüklüğünde hangi eğitsel sonuçlar üzerinde, ne gibi bir etkisi olduğu 

çeşitli araştırmacılarca incelenmektedir. Okul büyüklüğünün akademik başarı üzerindeki etkisi sıklıkla 

incelenirken, bunun psikososyal boyuttaki etkisi daha az çalışılmıştır. Bu konudaki genel görüş, küçük okullarla 

öğrencilerin yetişkinler tarafından gözetilip korunduğunda daha iyi performans göstereceği, bu okullarda 

öğrencilerin daha çok yetişkinle iletişim halinde olacağı, bunun da eğitimin daha çok bireyselleşmesi demek 

olduğu olduğunu savunulmaktadır. Büyük okullarda ise, okuldaki sosyal ilişkilerin niteliğinden kaynaklanan, 

daha fazla yalıtılmışlık, yabancılaşma ve hayal kırıklığı yaşanacağı kabul edilmektedir.  

Araştırma bağlamında okulların psikososyal koşulları, okula bağlılık ve okul iklimi, okula bağlılık düzeyleri 

açısından incelenmiştir. Bu amaçla, 2014-1015 öğretim yılı bahar döneminde, Muğla ili, merkez ilçesinde, 

Endüstri Meslek lisesi (912) Ticaret Lisesi (638), ve Turizm Otelcilik Lisesinde (157) öğrenim gören 718 

öğrenciye Bozanoğlu (2004) tarafından geliştirilen Akademik Güdülenme Ölçeği, Çalık ve Kurt (2010) 

tarafından geliştirilen Okul İklimi Ölçeği ve Arastaman (2009) tarafından geliştirilen Okula Bağlılık Ölçeği 

verilmiştir. Veriler, okul büyüklüğünün, incelenen özellikler açısından fark oluşturup oluşturmadığı ve de, bu 

özelliklerin kendi aralarındaki korelasyonel ilişki açısından incelenmiştir. Araştırma sonuçları alanyazın 

bulguları eşliğinde yorumlanacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul Büyüklüğü, Okul İklimi, Okula Bağlılık, Akademik Güdülenme, Lise Öğrencileri 
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Özet 

Beji is one of the famous Islamic law scholars in Andalus during the fifth century (403- 474 AH) (1013-1082 

AD). This paper aims to shed light on the Ijtihad (diligence) theory according to Beji. Moreover, it aims to point 

to the independent reasoning in Beji’s thinking and its impacts on Islamic Law. Therefore, this paper consists of 

two sections: The first section deals with Beji’s works in Islamic Law (Fiqh) and the legal theory (Usûl Al-fiqh) 

of it especially in Maliki doctrine. The second section forms the core of this paper; it focuses on the view point 

of Beji in Ijtihad (diligence) through explaining his concept of Ijtihad (diligence) and its main principles, which 

leads to clarify Beji’s independent reasoning and his critical thinking in Islamic Law (Fiqh). 

 

Key words: Beji, Ijtihad (diligence), Islamic Law 
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                        Dicle Üniversitesi                                       Pamukkale Üniversitesi 

         ssehnazaltunakar@hotmail.com,           ekremka67@gmail.com  

 

Özet 

 

Enerji tarih boyunca insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için bir zorunluluk, aynı zamanda 

sanayi devrimi ve artan makineleşmenin sonucunda, ülkelerin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı 

sağlayabilmeleri için bir gereksinim olmuştur. Ülke ekonomilerinde arzulanan ekonomik istikrara 

sahip olunabilmesi, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanabilmesi için enerji 

stratejik önem arz eden bir sektör olma özelliği göstermektedir. 

Enerji kaynakları bakımından zengin olmayan ülkelerin gittikçe daha fazla dışa bağımlı hale 

gelmeleri ekonomi politikaları ile beraber kamu mali politikalarını da etkilemiş ve değiştirmiştir. 

Ekonomik büyümenin ve kalkınmanın sağlanabilmesi için gerekli üretim düzeyine ulaşmak, sürekli 

artan enerji talebini karşılayacak enerji arzını, güvenli, sürekli ve ucuz maliyetle sağlamakla mümkün 

olabilmektedir. Enerji arzında dışa bağımlılığı yüksek olan ülkelerin mali dengeleri üzerinde baskı 

yaratan enerji ithalat faturasının düşürülebilmesi, enerjinin yurtiçi kaynaklardan sağlanmasını 

gerektirmektedir. 

Enerji ithalatının yarattığı dış ödemeler, cari açığı tetiklemiş ve mali politikalar üzerinde baskı 

oluşturmuştur. Cari açığın finansmanı için enerji sektörüne geri dönüşü olmayan yüksek enerji 

vergileri uygulamaya konulmuş, bu da talebi inelastik olan enerjinin fiyatı üzerinde ağır bir yük 

oluşmasına neden olmuştur. Bu durum, vergi adaletine ters düşmektedir ve tersine artan oranlı bir 

vergi yapısı görünümünün ortaya çıkması sonucunu doğurmaktadır. 

Bu çalışmada, Dünya’da ve Türkiye’de bulunan enerji kaynakları ve uygulanan enerji 

politikalarına değinilmiş, enerjinin kamusal niteliği ve nükleer enerji konusunda Dünya’da uygulanan 

politikalar incelenmiş, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltabilmesi ve vergi adaletine ters 

düşen enerji vergilerini düşürebilmesi için nükleer enerjinin gerekli olup olmadığı tartışılmış, enerji 

vergilerinin vergi adaletine ters düştüğü görüşünden hareketle vergi gelirlerinin ithalatın ve cari açığın 

finansmanı için kullanıldığı yapılan ekonometrik testlerle kanıtlanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Enerjinin Kamusal Niteliği, Enerji Vergileri, Enerji Politikaları, 

Nükleer Enerji, Cari Açık, Bütçe Açığı 
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YEREL YÖNETİM VE YÖNETİŞİMDE YENİ YAKLAŞIM 

ELİF ATASEVEN 

 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

elif_ataseven@windowslive.com 

Yerel yönetimlerle ve yönetişimde yeni yaklaşımı çocuklar, gençler ve kadınlar 

açısından ele alalım: Bu yüzden yerel yönetimlerin 3. bileşenini ele alalım. 

 3. bileşeni sivil toplum kuruluşları; bunlar pek yerel yönetimlerden sayılmazlar. 

Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri gibi kuruluşlar yerel yönetimlerin 

ayrılmaz bir parçası olmalı. Böyle görülürse yerel yönetimler tüm dışsallıklardan 

arındırılabilir. Yerel yönetimler ne kadar dışsalcıysa o kadar efektifliğini yitirir. 

Yerel yönetimler erkil kalırsa meclislerde, faaliyetlere katılımlarında, 

faaliyetlerin kararlaştırılması aşamasında toplumun %50 %50 bileşenlerinde 

sadece erkeklerden %90 karar verme aşamasında olursa öteki 50’nin hakları, 

hukuku, aktif katılımı yönetişime dahili engellenmiş olur. Kadınların hissederek 

veya hissetmeyerek bertaraf edilmek durumunda kalırlar. Bu iki cinsiyet 

açısından ve diğer taraftan yerel yönetimler yaşını başını almış 40-70 yaşına 

gelmiş tecrübeli insanların sadece yönetimde karar alma mekanizmalarında 

bulunabileceği birer kurumsallık değildir. Orada tinecir yaştaki çocukların ve 

gençlerinde bulunması gerekir. Orada toplumun çalışan veya okuyan gençlik 

kesimleri yeteri kadar temsil edilmeli. Profesyonel politikacıların dışında 

toplumun biraz tecit ettiği kendini uzaklaştırdığı politikada ev hanımının da 

dahil olacağı, gençlerinde karar alma mekanizmalarına katılacağı, çocuklarında 

Hz. Ömer dönemindeki gibi çocuk meclislerinde karar alma mekanizmalarına 

katılacağı, fikirlerinin alınacağı ve diğer kurumların (sivil toplumların ve meslek 

örgütlerinin) da dahiliyle yerel yönetimde yönetişime yeni yaklaşım. 

Anahtar kelimeler; Kadınlar, gençler, çocuklar, yönetim 
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KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 
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Anadolu Üniversitesi 

tubagun@anadolu.edu.tr 

 

Özet 

Siyaset, örgütsel yapısı, hitap ettiği kitle, sorunlara çözüm önerme potansiyeli, yasal düzenleme ve 

uygulamaları dolayımıyla cinsiyete ilişkin söylem ve politikaların geliştirildiği bir alandır. Siyasi 

partiler dünya görüşlerini, ideolojilerini cinsiyete ilişkin politikalarla ve genel olarak kadın aracılığıyla 

ve kadın üzerinden aktarırlar. Kadın, her bir siyasi ideoloji tarafından farklı yerlerde ve farklı 

kavramlar çerçevesinde konumlandırılmakta, kadına ilişkin politika ve düzenlemeler de bu ideolojik 

duruşlar çerçevesinde şekillenmektedir. Siyasette kullanılan dil, politika öneri ve uygulamaları 

cinsiyet, toplumsal cinsiyet, kadın kavramlarının kullanımı ve buna ilişkin açılımlar benimsenen 

feminist ideolojinin anlaşılmasında son derece önemli göstergelerdir.  

Bu çalışmada siyasi partilerin cinsiyete ilişkin söylemleri incelenmiştir. Bu amaçla AKP, CHP, MHP 

ve HDP olmak üzere en çok oy olan dört büyük siyasi partinin parti programları, 2014 yerel seçim ve 

2015 genel seçim bildirgeleri esas alınmıştır. Program ve bildirgelerde siyasi partilerin özel olarak 

kadına ve genel olarak cinsiyete ilişkin söylemlerini hangi konu ve kavramlar çerçevesinde 

işlediklerine bakılmıştır. Elde edilen kavramsal çerçeve, söylem ve buna ilişkin politika ve eylem 

planları ekseninde siyasi söylemlerin farklı feminist politikalarla ilişkisi ele alınmış ve karşılaştırmalı 

bir analize gidilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Seçim bildirgeleri, kadın, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, feminizm 
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Marmara Üniversitesi, Milli Eğitim Bakablığı 

suleyman_avci@marmara.edu.tr, tugbaalp@yahoo.com 
Özet 

 

Eğitim öğretim sürecinde yer alan gerek idareci gerekse öğretmenlerin birbirleriyle sağlıklı ve doğru 
iletişim kurabilmeleri eğitim ve öğretim faaliyetlerini direkt olarak etkileyen önemli bir unsurdur. Bu 
bağlamda meydana gelen kalıp yargılar ve önyargılar süreci etkilemektedir.  

Bu araştırma, eğitim yöneticisi gözüyle kadın ve erkek farklılıklarını saptayabilmek ve yöneticilerin 
öğretmenlerle ilgili düşüncelerini tespit etmek, kalıp yargıları var ise hangi yönde oluştuklarını 
saptamak amacıyla yapılmıştır.  
Araştırmanın kaynak verileri, yüz yüze görüşme yöntemiyle ve yarı yapılandırılmış bir görüşme formu 
ve ses kayıt cihazı kullanılarak elde edilmiştir. Görüşme formunun geliştirilmesinde uzman görüşleri 
alınmış ve forma son hali verilmiştir.  
Araştırma kapsamında 10 idareci ile görüşme yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler defalarca 
okunarak ortaya çıkarılan kavramlara göre ayrıştırılmış ve içerik analizleri yapılmıştır.  
Bu çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda idarecilerin öğretmenlerin mesleki etiği ile ilgili 
endişelerinin olduğu söylenebilir. Bazı idarecilerin öğretmenlerin olumlu yönleriyle ilgili düşünceleri 
sabırlı, özverili, merhametli ve hoşgörülü şeklindedir. Olumsuz yönleriyle ilgili görüşleri ise didaktik, 
duygusal ve iletişim eksikliği ifadeleriyle belirtilmiştir. Öğretmenler yaptıkları işlerin takdir edilmesini 
sever ve tanınıp kabul gördükleri ölçüde motivasyonları artar. Öğretmenlerin görev tanımları ile ilgili 
ise öğretmenliğin sadece sınıf içinde olmadığının vurgulanması gerektiği tespit edilmiştir. Kişilik 
özellikleri açısından bakıldığında, bayan öğretmenlerin daha titiz, detaycı ve özenliyken erkek 
öğretmenlerin dağınık ve özensiz olduğunu söylemek mümkündür.  
Bu bağlamda Eğitim Fakülteleri öğretmen adayları yetiştirilirken sadece program ve materyallerin 
geliştirilmesi konusuna değil öğretmen adayının iletişim becerilerini desteklemek amaçlı dersler 
açmalı ve kişisel gelişimleri desteklemelidir. 
 

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticisi, kalıpyargı, okul 
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SOSYAL MEDYADA KEHANET VE MANİPÜLASYON HABERCİLİĞİ 

OLARAK FUAT AVNİ ÖRNEĞİ 

 

Ömer ALANKA
1
 

 

ÖZET 

Sosyal medyanın etkisinin giderek arttığı günümüz medya dünyasında bilginin niteliği ve 

mahiyeti giderek farklı biçimlere bürünmektedir. Türkiye’nin gündemiyle ilgili çoğu zaman 

tartışmalara neden olan örneklerden biri de Fuat Avni müstear isimle görüşlerini yazan 

Twitter kullanıcısıdır. Genel habercilik kodlarının başında gelen doğruluk ve tarafsızlık 

ilkelerinin görmezden gelindiği yeni medyada haber ve enformasyon kurgulanan (fiction) ve 

manipüle edilen bir hale dönüşmektedir. Bu bağlamda Fuat Avni örneği bir yandan habercilik 

kodlarının ihlal edildiğini göstermekte, diğer yandan çeşitli kehanetlerle toplumun 

yönlendirilmesinin örneğine dönüşmektedir. Çalışmanın temel savını enformasyonun 

epistemik doğasının gerçeklikten kurguya kaydığını öne sürmekte ve bilginin kehanete 

dönüştüğünü ileri sürmektedir. Enformasyon kavramının epistemik doğasını oluşturan 

doğruluk, gerçeklik, tarafsızlık ilkeleri yeni medyanın hızına yetişememekte ve ilgi çekmek 

için farklı yollara başvurulmaktadır. Habercilik, dijital çağda olan olayların olduğu gibi 

aktarılması ile yetinmemekte ve enformasyonu üreten kaynak bir kâhin gibi hareket 

etmektedir. Çalışmada incelenen Fuat Avni hesabi ortaçağ ya da antikite kahinlerinin yaptığı 

gibi geleceği gördüğünü iddia etmekte ve gelecekte neler olacağını söylemektedir. Bu 

olgunun altında yatan ideolojik nedenlerin başında manipülasyon yapma gelmektedir. 

Gelecekle ilgili tahminler haberin irrasyonel etkisini artırırken, izleyicide metafiziksel bir etki 

de uyandırmaktadır. Kehanetle ilgili etki, izleyicilerin haberin kaynağını kabul etmesini de 

güçlendirmektedir. Bu bağlamda çalışmada Fuat Avni sosyal medya hesabının içeriği 

incelenmekte haberciliğin ihlal noktaları örneklerle araştırılmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Habercilik, Kehanet Haberciliği, Manipülasyon, Fuat Avni.  

 

 

                                                           
1
 Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü 
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GUSTAVE LANSON’UN İLİMLERDE USUL/EDEBİYAT TARİHİ ADLI 

ÇALIŞMASI İLE M. FUAT KÖPRÜLÜ’NÜN TÜRK EDEBİYATI 

TARİHİNDE USUL ÇALIŞMASI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR 

İNCELEME 

Yrd. Doç. Dr. SELİM SOMUNCU  
Adıyaman Üniversitesi 

selimsomuncu@hotmail.com 

 

Özet 

Gustave Lanson’un İlimlerde Usul/Edebiyat Tarihi adlı çalışması belli bir sistematik dâhilinde 

olmamakla birlikte birçok önemli konuya temas eden ve Türkçede yayınlandığı günden beri hem 

edebiyat hem de bilim çevrelerinde dikkatleri üzerine çekmiş önemli bir çalışmadır.  Edebiyat 

araştırmaları, edebiyatta yöntem, edebi akımlar, edebi incelemeler, edebiyat-medeniyet ilişkisi, 

edebiyat araştırmacısının niteliği gibi konular üzerinde duran Lanson’un burada bahsettiği hususların 

her biri başlı başına bir makale konusu oluşturacak kadar hacimli konulardır. Lanson’dan yaklaşık 

yarım asır sonra M. Fuat Köprülü Türk Edebiyatı Tarihinde Usul başlığıyla bir çalışma yayımlar. Bu 

çalışma Lanson’unkine benzer bir içeriğe sahiptir. Hatta iki çalışmanın işlediği konular genel itibariyle 

aynıdır. Fakat bakış açısı itibariyle Köprülü’nün makalesi Lanson’dan ayrılır. Köprülü kendi 

çalışmasına başlarken Lanson’un makalesinden haberdar olduğunu fakat onu yetersiz bulduğunu da 

söyler. Daha sonra metin içerisinde de zaman zaman Lanson’u eleştirir. Köprülü’ye göre Türk 

edebiyatıyla Fransız edebiyatı, gerek menşeleri, tekâmül tarihleri açısından gerekse genel hatları 

itibariyle ileri düzeyde bir ihtilâf hatta tezat arz eder. Bu çalışma, birisi Fransız diğeri Türk edebiyatına 

yönelik yazılmış bu iki makaleyi benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırmalı olarak incelemeyi 

hedeflemektedir. Çalışmada Köprülü’nün Lanson ile ayrıştığı hususlar ve ona getirdiği eleştirilere de 

yer verilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Lanson, Köprülü, Edebiyat Tarihinde Yöntem 
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNE 

YÖNELİK GÖRÜŞ VE GEREKSİNİMLERİ 

 

Doç.Dr. Ruhan KARADAĞ 

Adıyaman Üniversitesi  

rkaradag@adiyaman.edu.tr 

 

 

Özet 

 

Eğitim sisteminin en önemli unsurunu oluşturan öğretmen toplumdaki değişimin itici gücünü de temsil 

etmektedir. Eğitimde istenen hedeflere ulaşılabilmesi sistemdeki öğretmenlerin yaşamboyu öğrenme 

süreci içinde olmasına ve mesleki gelişime uyum sağlamasına bağlıdır. Öğretmenlerin eğitim 

sürecinde etkin rol almaları ve mesleki gelişimlerini sürdürebilmeleri ise hizmet öncesi ve hizmet içi 

aldıkları eğitim programları yoluyla gerçekleşmektedir. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni 

adaylarının mesleki alanda kendilerini geliştirmelerine yönelik görüşlerinin ve gereksinimlerinin 

belirlenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını amaçlı örneklem yoluyla belirlenen ve son sınıfta 

öğrenim gören 20 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Sınıf öğretmeni adaylarının mesleki 

gelişimlerine yönelik görüşlerini ve bu konudaki gereksinimlerini tespit etmek amacıyla yapılan bu 

çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, nitel araştırma çerçevesinde olgubilim 

(fenomenoloji) araştırması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış 

görüşmeler yoluyla toplanmış; betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma yoluyla elde edilen 

verilerin bundan sonraki süreçte sınıf öğretmeni yetiştiren fakültelerin eğitim programlarının 

geliştirilmesine ve hizmet öncesi öğretmen eğitimine yönelik etkinlik planlamalarına katkı sağlayacağı 

umulmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Mesleki gelişim, hizmet öncesi eğitim, sınıf öğretmeni adayı 
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SANAT METAFOR VE DÖNÜŞÜM 

Doç. Dr. YUNUS BERKLİ, GÜLTEN GÜLTEPE 

Atatürk Üniversitesi  

yberkli@atauni.edu.tr, gultepe.gulten@gmail.com  

  

   Özet 

   İnsanoğlunun ilk arkaik betimlemeleri mağara, taş, kaya gibi doğanın yapısında bulunan, çeşitli 

organik nesneler üzerinde, figüratif veya sembolik işaretlerin sahnelendiği tasvirler olarak ortaya çıkar. 

Tasvirler, insanın doğa karşısındaki mücadelesini ve hayvan dünyasını büyülü bir biçimde aksettiren 

çalışmalardır. İlkçağlardan itibaren süre gelen insanoğlunun doğa karşısındaki varoluşunun kökeninde, 

benzetmelerin (Metafor) veya benzetmelerden yola çıkılarak farklı dönüşümlerden ilham almış olması 

gerektir. İnsanın bir büyücü edasıyla doğa nesnesinin; bir ağaç parçası, bir kemik ya da bir taş 

parçasını belli bir örneğe benzeterek o şekle dönüştürmesiyle, işaretler, adlar, kavramların 

oluşabileceği gibi bu oluşumlar neticesinde insanın kendisi dahi hayvandan insana veya insan-hayvan 

karışımından melez bir dönüşüm metaforu olarak da ortaya çıkmış oldu. XX. yüzyılın görsel ve 

sanatsal metaforları ise çağın mekanik bir dil yaklaşımına evrildiğini, artık bir tür hayvanın bir tür 

mekanik parçayla oluşturulan yeni melez bir bütünden bahsedilebileceğini de gösteriyordu. XX. 

yüzyılın sanat realiteleri, insanla doğa arasına giren teknik, dünyanın biçimsel algısını yeniden 

tasarlamıştır. Endüstriyel çağın yaratıları, yapay bir dünyanın görünümlerinden başka bir şey değildi. 

Anahtar Kelimeler: Sanat, Metafor, Sembol, Arketip, Dönüşüm 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNME 
EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Yrd. Doç. Dr. FARUK LEVENT 

Marmara Üniversitesi 

faruk.levent@marmara.edu.tr 

 

Okutman ERSOY M. UÇAR 
İstanbul Ticaret Üniversitesi 

emucar@ticaret.edu.tr 

 

 
Özet  

Eğitim ve öğretimin daha etkili ve nitelikli hale getirilebilmesi için bir çözüm aracı olarak 

değerlendirilebilecek yansıtıcı düşünme kavramı, son yıllarda gittikçe daha da fazla önemini 

arttırmakta ve bu artan önemin bir göstergesi olarak da yansıtıcı düşünme kavramı ile ilgili çok sayıda 

araştırmalar ortaya konmaktadır. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilim 

düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma yöntemi olarak bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden 

biri olan betimleyici tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini ise 2013-2014 

akademik döneminde yaz okulu kapsamında ders alan 3. ve 4. sınıf öğrencisi öğretmen adayları 

oluşturmaktadır. Örneklem grubu olarak alınan öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerini 

belirlemek amacıyla, Semerci (2007) tarafından geliştirilmiş ve geçerlik güvenirlik çalışmaları 

yapılmış olan “Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Yansıtıcı Düşünme Eğilimi (YANDE) Ölçeği” 

veri toplama amacıyla kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının 

yansıtıcı düşünme eğilim düzeylerinin yaş, cinsiyet, öğretmenlik branşı, kaçıncı sınıf öğrencisi 

oldukları, eğitim gördükleri üniversite türleri, bölümlerini tercih sıraları ve daha önce herhangi bir 

üniversite bitirip bitirmediklerine göre anlamlı farklılıklar göstermediği belirlenmiştir. Bununla 

birlikte öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerinin oldukça yüksek bir düzeyde olduğu 

saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, yansıtıcı düşünme, yansıtıcı öğrenme, yansıtıcı öğretmen 
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MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNDE MUHASEBE MESLEĞİNİN İMAJI  

 

Dr.İsmail ATABAY 
Balıkesir Üniversitesi  

atabay@balikesir.edu.tr 
 
 

Özet 

Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan Meslek Yüksekokullarında 

verilen mesleki eğitimlerden biri de muhasebe eğitimidir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

Programında daha yoğun olmak üzere, İşletme Yönetimi, Pazarlama, Dış Ticaret, Büro Yönetimi ve 

Yönetici Asistanlığı gibi Meslek Yüksekokulları bünyesindeki pek çok programda muhasebe eğitimi 

verilmektedir.  

 Her meslek için önemli bir değer olan meslek imajı,  mesleğe yönelik algıların toplamıdır. 

Diğer bir ifadeyle, meslek imajı bir insanın o meslek ile ilgili sahip olduğu inançları, fikirleri ve 

izlenimleridir. Mesleklere yönelik olumlu ya da olumsuz imajın oluşmasında etkili pek çok faktör 

bulunmaktadır. Mesleğin imajının oluşmasında meslek mensuplarının tutum ve davranışları, başarı 

hikayeleri, toplum kesimleriyle iletişim biçimleri, yaşam biçimleri bu faktörlerden bazılarıdır. 

 Çoğu meslek gibi, muhasebe mesleğinin de kendi imajını yaratması, yönetmesi ve savunması 

gerekir. Toplumda muhasebe mesleğinin saygınlığını yükseltmek, iş kalitesini ve çalışan 

memnuniyetini arttırmak açısından muhasebe meslek imajı üzerinde önemle durulması gereken bir 

konudur. Gelecekte kamu ya da özel kurum ve kuruluşların muhasebe departmanlarında veya mali 

müşavirlik bürolarında ara eleman olarak görev alabilecek, hatta lisans tamamlama ve mesleki 

yeterlilikleri yerine getirerek meslek mensubu olabilecek olan meslek yüksekokullarında muhasebe 

eğitimi alan bu öğrencilerdeki muhasebe mesleğinin imajının bilinmesi son derece önemlidir.  

Bu çalışmada muhasebe eğitimi alan meslek yüksekokulu öğrencilerindeki muhasebe mesleği 

imajının ve çeşitli demografik özelliklerin muhasebe meslek imajı algılamasında farklılıklara yol açıp 

açmadığının tespiti amacıyla, Balıkesir Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulları bünyesinde 

muhasebe eğitimi verilen farklı programlarda okuyan öğrenciler üzerinde yapılan ankete dayalı 

araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Mesleği, Meslek İmajı, Muhasebe Eğitimi Alan Öğrenciler 
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ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN KAZAKİSTAN 

EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

AZİZA SYZDYKOVA 

Ahmet Yesevi Üniversitesi 

azizayesevi@gmail.com  

 

 

Özet 

 

Gelişmekte olan ülkeler için yabancı yatırımlardan beklenen en önemli katkı, ülkenin ticari dengesinin 

ve ekonomik büyümenin sağlanmasına yardımcı olmasıdır. Yabancı yatırımlar ile iktisadi büyüme 

arasındaki ilişkiyi araştıran ampirik çalışmalar; sermaye hareketlerinin bazı gelişmekte olan ülkelerde 

oldukça yüksek oranda ekonomik büyümeye neden olduğunu, bazı ülkelerde de ekonomik krizlerin 

çıkmasına zemin hazırladığını göstermiştir.  

Bu çalışmada Kazakistan’da yabancı yatırımların özellikle doğrudan yabancı yatırımların ekonomik 

büyüme üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 2005–2014 yılları arasındaki 

GSYİH, gayrisafi sabit sermaye birikimi, kamu harcamaları, dış ticaret ve yabancı yatırımlara ilişkin 

üç aylık veriler kullanılarak Kazakistan’da uluslararası yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki test edilmiştir. Analiz, durağanlık sınamasından başlayarak, Granger anlamda 

nedensellik testi, VAR uygulaması, Etki-Tepki fonksiyonları, Varyans ayrıştırması ile son bulmuştur. 

Granger nedensellik yaklaşımı çerçevesinde yapılan analizler sonucunda Kazakistan ekonomisinde, 

büyümenin Granger anlamında tek nedeni açıklık olarak görünmektedir. Yabancı yatırımların 

büyümeyi etkilediğine dair örneklere nedensellik sınamasında rastlanmamıştır. Öte yandan yabancı 

yatırımların ekonomik büyüme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi görülmemiştir. 

   

Anahtar Kelimeler: Doğrudan yabancı yatırım, ekonomik büyüme, Kazakistan ekonomisi, VAR 
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KURUMSAL KALİTE VE GİRİŞİMCİLİK: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ 

Araş. Gör. Dr. Sibel BALI 

Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

sibelbali@uludag.edu.tr 

  

Özet 

Girişimciliğin istihdam, teknolojik gelişme ve inovasyon üzerindeki etkilerini vurgulayan çalışmaların 

artmasıyla birlikte, girişimciliği etkileyen dinamikler iktisat literatüründe yoğun şekilde araştırılmaya 

başlanmıştır. Bu konuda son yıllarda artan ilgiye rağmen, kurumsal faktörlerin girişimcilik kararları 

üzerindeki etkisini ele alan araştırma sayısı kısıtlı sayıda kalmıştır. Kurumların girişimcilik üzerinde 

önemli etkileri olduğuna dair görüş birliği henüz oluşmamıştır. Bu doğrultuda bu çalışmanın temel 

amacı kurumsal kalitenin girişimcilik üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Kurumsal çevrenin bir 

ülkedeki girişim fırsatlarını tanımlayarak girişim kararları üzerinde etkili olacağı düşünülmektedir. 

Kurumsal kalite uzun dönemde belirsizliği ve işlem maliyetlerini azaltarak girişimcilerin risk algıları, 

seçimleri ve buna bağlı olarak yatırım kararları üzerinde etkili olmaktadır. Bu bağlamda kurumsal 

kalitenin yeni girişim kararları üzerindeki etkilerini değerlendirmek için 2004-2013 dönemi 

kapsamında 99 ülke için dinamik panel veri analizi yöntemi analiz yapılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, kurumsal kalite, hukukun üstünlüğü, yolsuzluk kontrolü, politik 

istikrar, dinamik panel veri analizi. 
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İLKOKUL 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM VE EL 

YAZISI YAZMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yrd. Doç. Dr. Seher BAYAT,  Hasan KÜÇÜKAYAR 
Ordu Üniversitesi, Aşağıboynuyoğun İlkokulu/Giresun 

seherbayat@hotmail.com,  small37@hotmail.com 

Özet 

 

Türkiye’de 2005 yılında uygulamaya konulan eğitim programında öğrencilere bitişik el yazısı öğretimi 

esas alınmıştır. Bitişik eğik el yazısının öğretimine geçiş nedenlerinden biri bitişik eğik yazının geri 

dönüşlere izin vermediği ve bu durumun da yazının akıcı ve doğru yönde gelişimini sağladığı; bitişik 

eğik yazıdaki süreklilik ve hızın, düşüncenin sürekliliği ve hızı ile birleştiği ve birbirinin gelişimini 

desteklediğidir. Bir diğeri ise öğrencilerin başlangıçta eğik ve dairesel çizgiler çizdiği ve bu durumun 

da öğrencilerin bitişik eğik yazıya geçişini kolaylaştırdığı, öğrencilerin anatomik yapıları gereği 

kalemi eğik olarak tuttukları ve bitişik eğik el yazısının estetik oluşudur. Hem bu savların ele alınması 

hem de bitişik eğik yazı öğretiminin değerlendirilmesi düşüncesiyle bu çalışmada ilkokul 3. sınıf 

öğrencilerin bitişik eğik el yazısı yazma başarılarının ve yazılı anlatım başarılarının değerlendirilmesi 

ve eğik el yazısı yazma başarısı ile yazılı anlatım başarısı arasındaki ilişkinin irdelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeline dayanmaktadır. Çalışma Türkiye’nin Giresun 

İlinde öğrenim gören 110 3. Sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilere anahtar kelimeler 

verilerek hikaye yazmaları istenmiş. Öğrenci yazılarından elde edilen veriler güzel/doğru el yazısı 

yazma ve yazılı anlatım boyutlarında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin bitişik el 

yazısı yazma başarıları iyi düzeyde, yazılı anlatım başarıları orta düzeyde, el yazısı yazma ve yazılı 

anlarım başarıları orta düzeyde ilişki bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yazılı anlatım becerisi, eğik el yazısı, Türkçe öğretimi, yazma programı, ilkokul 

3. sınıf öğrencileri 
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Toplumsal Algıda Müzik Enstrümanları ve Kimlik İlişkisi 

 

MERYEM MEMİŞ, TUBA GÜN 

Anadolu Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi 

meryemmemis@anadolu.edu.tr, tubagun@anadolu.edu.tr  

 

Müzik, seslerin insanlığın duygu, düşünce ve karakterine uygun bir şekilde belirli kurallar 

çerçevesinde düzenlenmesini ifade eder. Kimlik ise, birey ve toplumun karşılıklı olarak birbirine 

atfettiği ve farklılık ve aynılığa vurgu yapan özellikler bütünüdür. Toplumsal yapı, gelenekler, 

değerler, din, kültür ve sanat gibi pek çok unsur kimliğin inşasında etkili olan faktörlerdir. Bireysel ve 

toplumsal bir ürün olarak müzik, hem kimliği şekillendirmekte hem de kimlik tarafından 

şekillendirilmektedir. Bireylerin ve toplumsal grupların kendilerini başkalarından ayırarak grup 

aidiyetini pekiştirmelerini sağlayan müzik, aynı zamanda bir kültür aktarım aracıdır. Bu çalışmada 

müziğin aktarım araçları olan enstrümanlar ve toplumda bu enstrümanlara yönelik kimlik algısı 

araştırılacaktır. Bu çerçevede, araştırma, Bourdieu’nun ekonomik, sosyal, kültürel ve sembolik 

sermaye kavramları üzerinden yürütülecektir.  

Müzik- kimlik ilişkisi bağlamında çok sayıda araştırma yapılmasına rağmen, enstrümanlara yönelik 

toplumsal algıdaki kimliklendirmeyi ortaya koyan çalışmalara fazla rastlanmaması bakımından 

araştırma önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı, müzik enstrümanlarının toplumsal algıda 

herhangi bir kimliğe tekabül edip etmediğinin tespit edilmesidir. Araştırma kapsamına alınacak olan 

enstrümanlar; keman, piyano, bateri, bağlama, bendir, gitar, ney şeklindedir. Nicel araştırma 

yönteminin benimsendiği araştırmada, Eskişehir merkezde tesadüfi örneklem tekniğiyle seçilmiş 200 

kişilik bir örneklem grubuna anket formu uygulanmış ve veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Müzik enstrümanları, Kimlik, Ekonomik sermaye, Kültürel sermaye. 
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Trakya University 
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Abstract 

 

Worked and unworked knucklebones (astragaloi) were being used as gaming pieces, divination tools, 

amulets, dice and other things in many culteres. Some astragaloi inscribed with the names of gods as 

Hermes, goddess as Nike, heroes as Akhilles, or individual letters of the Greek alphabet or person 

names for a religious artefact or bearer of good luck are known from sanctuaries and temples. The 

inscribed astragalos considered here was discovered from “Sanctuary of Apollon Klarios” during the 

excavations of the Propyleon. Klaros is an oracular sanctuary where was located in the territory of 

Kolophon in İonia. The knucklebone inscribed with two lines, has in the first line and in the 

second lineletters on the face side of the astragalus. 

The presence of astragaloi in sanctuaries suggests that they might be served as offering.  

In this paper, the name on the astragalos of Klaros and the function of astragalos by use of this name 

will be discussed. 

 

Keywords: Astragalos, astragaloi, inscribed astragalos, Apollon, Klaros, sanctuary, 
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TÜRK VE İSPANYOL GELENEKSEL BAŞLIK VE ŞAPKALARINDA 

KULLANILAN  

SÜSLEME ÖZELLİKLERİ 

Yar. Doç. Dr. LALE ÖZDER 

Arş. Gör. MİHRİNAZ SÖYÜK 

Gazi Üniversitesi 

Laleozder@gazi.edu.tr 

Mihrinazsoyuk@gazi.edu.tr 

Özet 

 

Giyinme ve süslenme kültürü Medeniyetin varoluşundan beri her topluma ve kültüre 

göre farklılıklar göstererek insanoğlunun hayatında var olmuştur. Zaman içerisinde giysi ve 

aksesuarlar bedeni örten bir nesneden ziyade vücudu daha güzel göstermek ve kusurları 

kapatmak amacıyla da kullanılmıştır. Bu nedenle giysilere ek olarak aksesuar kullanımı da 

gittikçe yaygınlaşmıştır. Hatta bazı kültürlerde belli anlamlar kazanmıştır. Özellikle şapka ve 

geleneksel başlıklar günümüzün halen yaygın olarak kullanılan en önemli 

aksesuarlarındandır. Geçmişi M. Ö. 3200 yıllarına dayanan başlık ve şapkalar geçmişten 

günümüze değişerek gelmiş olmasına rağmen, bu başlık ve şapkalarda bulunan semboller 

birçok toplumda farklı anlamlar ifade etmektedir. Ayrıca şapka kullanımı ve modellerin 

değişiminde toplumsal seçkinlik, inanç, gelenekler, statü, cinsiyet gibi etkenler ile siyasi, 

sosyal, ekonomik ve coğrafi yapı,  en önemli etkenler arasında yer almaktadır. Bazı 

kültürlerde ise iklim etkisiyle birçok şapka ve başlıkta kullanılan malzeme ve süsleme 

tekniğinde benzerlikler bulunmaktadır. Bu çalışmada Türk-İspanyol geleneksel başlık ve 

şapkalarında kullanılan süsleme teknikleri ve malzemeleri ile benzerlikleri ele alınacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kültür,  Geleneksel Başlık,  Süsleme,  Şapka, Aksesuar 
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VAN'DAKİ ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA EN ÇOK İLGİ DUYULAN KİMYA KONULARI VE 

NEDENLERİ 

Prof. Dr. Mehmet Maşuk KÜÇÜK*a ve Yusuf MAYAKb 

masukm2000@hotmail.com 

 

ÖZET:  

 Van'da bulunan liselerden, Atatürk Lisesi, Milli Piyango (Mesut Özata Anadolu) Lisesi, 

Mehmet Akif Ersoy (Erek) Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Özel Serhat Fen Lisesi ve Kazim Karabekir Lisesi 2. 

ve 3. sınıf (11. ve 12.) öğrencilerine, toplam 350 öğrenci, en çok ilgi duyulan kimya konuları ve 

nedenlerine yönelik 20 anket sorusu uygulanmıştır. Bu sorular açık uçlu, çoktan seçmeli ve evet-hayır 

şeklinde birbirini destekleyici olarak seçilmiş ve bir sonraki soruyla tutarlı olup olmadığından 

yararlanarak sonuca varılmıştır. Güvenirlik için ayrıca bu liselerdeki kimya öğretmenleriyle birebir 

görüşülüp anketle bağlantılı sorular sorulmuştur. Anket sonucunda en çok ilgi duyulan konular: 

1. Atomun Yapısı ve Periyodik Çetvel, 

2. Madde ve Kimyanın Temel Yasaları, 

3. Gazlar, 

4. Mola Kavramı, 

5. Katılar, Sıvılar ve Çözeltiler, 

6. Asitler ve Bazlar. 

  

 İlgi duyma nedenleri de sırayla; konunun kolay anlaşılır olması (38,9), öğretmenin konuyu iyi 

anlatması (19,2), üniversite girişi sınavı ile ilgili olması (22,1), pratik hayatla ilgili olması (11,3), deneye 

yönelik olması (6,2) ve bunların dışındaki nedenler (2,3) olarak bulunmuştur. 

 Anket sonucundan 1. sırada yer alan, konuların kolay ve anlaşılır olması iki nedene 

dayanmaktadır: 1. Kimya kitaplarına, 2.  Öğretmene. Burada anlaşılmayan kitapları da anlaşılır hale 

getirme öğretmene dayandırılırsa, kimyayı  öğrenmede yine birinci sırada öğretmen etkisi yer alacak 

ve bu değer % 48,09'a karşılık gelmektedir. Bu sonçtan da öğrenim ve eğitimde öğretmenin öneminin 

çok büyük olduğu bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim sistemizde öğretmene ve öğretmen 

eğitimine çok önem verilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Son zamanda öğrenciler üzerinde 

yapılan etkili öğretmen anketinde; ilk okuldan itibaren, liseden mezun oluncaya kadar kaç öğretmen 

derslerinize girdi? Verilen cevapta (200 öğrenciden) oratalama "50 değişik öğretmen derslerimize 

girdi". Bunların kaçından etkilendiniz? Verilen cevaplardan ortalama 4 veya 5 olduğu tespit edilmiştir.   

Bu nedenlerle öğretmen eğitimi ve öğretimi temel problemimizdir. Bunun gerekliliğine inanilarak 

yeniden inşa edilmesi lazımdır. 

 

Anahtar Kelimeler: ilgi duyulan kimya konuları, kimya eğitim ve öğretimi, ortaöğretim kimya  

-------------------- 
a Prof. Dr., YYÜ Eğt. Fak. Kimya Eğt. 65080 Van 
b Kimya Öğretmeni 
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A MODEL PROPOSAL WITHIN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL THEORY 

IN UNIVERSITIES: INTEGRATED PROJECT MANAGEMENT 

 

Yrd. Doç. Dr. Ömür Hakan KUZU 

Iğdır Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü 

ohk2007@hotmail.com, omur.hakan.kuzu@igdir.edu.tr 

 

Abstract 

 

In this study, a conceptual model that was developed with regard to project development and 

management process in the light of the existing structurings in order for the research activities 

of the universities to turn into public use and result-oriented projects was analyzed as a case 

study. 

A conceptual framework that is for project management applications that provide opportunity 

for the research missions of the universities to be carried out more effectively and practically 

was tried to be presented in the first part of the study and the project offices and/or central 

structurings of some universities in Turkey were analyzed. 

In the second part of the study, the conceptual model that was developed for the establishment 

of “Project Management and Development Application and Research Center” of a state 

university which was analyzed as a case study was evaluated. 

Lastly, in the study, the structurings of project center/offices of the other universities along 

with the specific university that was analyzed as a sample were discussed with a critical point 

of view and some suggestions were developed for the forthcoming studies and universities. 

Key Words: Integrated Project Management, Project Center, University 
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TEKEL ÖRNEĞİ 

Yrd. Doç. Dr. AYNUR ERDOĞAN 
İstanbul Üniversitesi 

aynur.erdogan@istanbul.edu.tr 

 

Özet 

Bu çalışmada, özelleştirme öncesinde, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş'de 

(TEKEL) çalışarak emekli olan kadın işçilerin geçmişteki çalışma hayatlarına ayna tutularak iş ve 
yaşam memnuniyetleri düzeyi tespit edilmeye çalışılmaktadır. Araştırmada sözlü tarih yöntemiyle 

emekli işçi kadınların sözlü ifadelerine başvurulmuştur. Mülakatlardan elde edilen bulgular 

doğrultusunda, köyden kente göçün başladığı 1950’li yıllardan itibaren kentte vasıfsız işçi haline gelen 
kadın tarım işçilerine istihdam imkanı sağlayan Kamu İktisadi Teşekküllerinde sosyal devlet 
anlayışının yansıması olarak kadın çalışmasını kolaylaştıran ve iyileştiren koşulların hazırlandığı tespit 
edilmiştir. Neo-liberal dönemde benzer eğitim düzeyine ve sosyal fırsatlara sahip kadınların çalışma 
koşullarıyla karşılaştırıldığında Tekel’de çalışan kadın işçi haklarının kadınlar için çalışmayı teşvik 
edici olduğu sonucuna varılmıştır. Buna göre, düşük eğitim düzeyine sahip veya eğitimsiz, vasıfsız 
kadın işçiler Kamu İktisadi Teşekküllerinde işçilerin memnuniyetini artıran koşullarda istihdam 
edilebilirlerken özelleştirme politikalarının uygulanmasının ardından bu tipolojideki kadın işçilerin 
çalışma motivasyonlarının azaldığı söylenebilir. 
 

Anahtar kelimeler: Kadın işçi, iş memnuniyeti, Tekel işçileri 
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Özet 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde okul müdürlerinin yetkileri 
78. Maddede “müdür, görev, yetki ve sorumlulukları” başlığı altında ele alınmıştır. İlgili
yönetmelikte, okul müdürlerinin  yetkilerinden bazıları “öğrencilere ders yılı içinde 
gerektiğinde 5 günü geçmemek üzere izin verebilir. Bu yetkisini yardımcılarına devredebilir”, 
“okul ve öğrencilerin katılacağı yarışmalar ve sınavlarla ilgili komisyonları oluşturur, bu 
etkinliklere katılan öğrencilere danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere öğretmen 
görevlendirir” şeklinde ifade edilmiştir. Bu ve benzer yetkilerin kullanımı okul müdürlerinin

yetki teriminin ifade ettiği bütün anlam katmanlarını doğru algılayıp yorumlamalarına; görev 
ve yetki ayırımının farkında olmalarına ve  kendilerine tanınan yetkileri içselleştirilmiş 
olmasına bağlı  görülmektedir. Bu araştırma, okul müdürlerinin yetkilerinin sorgulanması, 
yetki kullanımının sınırlarının belirlenmesi ve yetki kullananların bireysel yorumlarının 
eğitim sistemine etkilerinin ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul müdürü, yetki, yetki devri 
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IN THE LIGHTS OF RECENT DATA MİDDLE ANATOLIA IN 6`th 

MILLENIUM B.C. 
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ramazangunduz42@hotmail.com 

 

Abstract 

To the classic chronological order, 6
th 

millennium B.C. in Middle Anatolia includes the whole 

period of Early Chalcolithic and an important part of Middle Chalcolithic period. Researchers think 

they can name this period as “agriculturist villagers’ urbanization period” Because itis estimated that 

in some parts, the village life is the core ofthe economy of city-country-emperorship system.  

The first things coming to mind about Anatolia in Neolithic and Chalcolithic period are Konya 

plain and Cappadocia. The main reason of it is the number of researches conducted in this territory 

about the early period. This research is limited with the settlements in Konya plain and Cappadocia. 

Not only West Catalhoyuk in Konya, Can Hasan inKaraman, Kosk Hoyuk inNiğde, Tepecik-Ciftlik 

inAksaray, also Guvercinkayası date backto 6
th 

Millennium B.C. 

The chronological place of the settlements mentioned above bases on the analogical analysis 

ofthe ceramics uncovered in those places and C14 analysis of the findings. Moreover, evaluating the 

findings together with the architectures gives idea about characteristics of architecture of the time. 6
th 

millennium B.C. of Middle Anatolia will be enlightened with the researches about the ceramics and 

the architecture of the settlements. 

Anahtar Kelimeler: Pottery, Middle Anatolia,Archeology. 

 

 

*Bu Bildirinin Hazirlanmasıdsa 2013 yilinda Albert-Ludwigs Universität/ Archäologische Fakültät,– 

Ur – und Frühgeschichtliche Archäologie,  Bölümünde Tamamladiğım Yüksek Lisan Tezim “Die 

Dunkel Bemalte Keramik des 6. Jahrtausends v.Chr in der Ebene von Konya” Başlıklı Çalışmamdan 

Yararlanılmıştır.  
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         Life Styles and Cultural belongingness: As an example Ottoman Social System  
 

Prof.Dr.Sami Sener 
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Abstract 

As a life style, culture offers to connect one to the society, strengthening his or her 
sense of belonging at a greater degree.  Every culture is shaped in its social context, 
establishing its unique social system and social world which then make up its own 
civilization. Such rich cultural systems enrich our experiences in the world and offer 
humanity to enhance the life on earth with different cultural diversities.  

In the last years Humanity face serious crises especially in the field of social and 
psychological areas.  In order to solve such social and political problems can be 
effective with understand and make sense of human being and social  world of 
society.   

In my paper, I would like to provide examples from real case scenarios which had 
been adopted as a culture of living in Ottoman Civilization which on its remain 
today’s Turkey is formed.   Examining Social Life Style during Ottoman Era can 
reveal interesting findings; thus, providing new understandings  and insights for 
today’s world. 
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SEMAVİ DİNLERDE “ON EMİR” İN DEĞERİ VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ROLÜ 

    Prof. Dr. Fikret KARAMAN 

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Fkaraman23@yahoo.com 

  Din, Allah tarafından insanlık tarihiyle birlikte bireyin yaratılışına yerleştirilmiş “asli 

bir teslimiyettir.” Henri Bergson toplumun dine olan ihtiyacını; “Yeryüzünde ilimsiz,  

felsefesiz insan toplumu bulunabilir. Fakat dinsiz toplum bulmak imkânsızdır”  şekline 

açıklamıştır. Sosyolog Botton ise;  “dinlerin laik toplumun bugüne kadar karşılayamadığı 

ihtiyaçlarına cevap verdiğini dolayısıyla dinler, bütün insanlığa aittir. Sadece dindarlara terk 

edilemeyecek ölçüde yararlı, etkili, akla uygun değerlerdir”  demiştir. 

Kur’an, Hz. Muhammed’e verilen ilimle hikmetlerin daha önce Hz Musa’ya verilen 

hikmetlerle benzerlik taşıdığını hatırlatmıştır. Tevrat’ta “on emir” olarak geçen hükümlerle 

İsra suresinin 22-38 ayetlerindeki emirler arasında ortak değerler bulunmaktadır. Bu değerler 

karşılaştırıldığında semavi dinlerde toplumu disipline eden ortak değerlerle kültürlerin olduğu 

anlaşılmaktadır.   

 1-“ Allah’ın birliğini tanımak, 2-Ana babaya iyi davranmak,3-Muhtaçlara iyilik etmek, 4- 

Cimrilikten, İsraftan kaçınmak, 5- Çocuklarını korumak, 6-Zinadan sakınmak, 7-Adam 

öldürmemek, 8- Yetim malı yememek, 9-Sözünde durmak, 10-Ölçüyü, tam yapmak, 11-

Bilmediğinin peşine düşmemek, 12-Büyüklük taslamamak” tır. 

Hz. Musa’nın şeriatındaki “on emir” ise şunlardır: 1-Allah’tan başka ilah 

bulunmamak, 2-Puta tapmamak, 3-Ana babaya saygılı olmak, 4-Cumartesi gününü kutsamak, 

5-Allah’ın ismini boş yere anmamak  6-Adam öldürmemek, 7-Zina etmemek, 8-Hırsızlık 

etmemek, 9-Yalan şahitliği yapmamak, 10-Başkasına ait olana göz dikmemek” tir.  

 Sempozyumda on emirle birlikte top lumun mutluluğunu merkeze alan ilahi 

kitaplardaki mesajlar irdelenerek sosyal hayatımızdaki değerleri, yaptırımları, rolü 

tartışılacaktır.   

 

  Anahtar Kelimeler: On Emir, Din, Kur’an, Toplum 
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Özet 

Boyutları farklı bile olsa göç olgusuna her ülkede rastlanmakta, göç olgusu varlığını her alanda ve 

her yerde hissettirmektedir. Sosyal bir hareket olan göç olgusu, gelişmekte olan ülkeler için 

olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir kavramdır. Gelişmiş veya gelişmekte olan yerleşim 

merkezlerinin etkilendiği en önemli faktörlerin başında gelen göç olgusu çözülmesi gereken bir 

sorun özelliği kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, göç sorunu yaşayan küçük yerleşim birimlerinin 

nüfusunu korumak ve geri kazanmak için çeşitli öneriler ortaya koymaktır. Araştırma sahasını 

oluşturan Doğanhisar, idari yönden Konya’ya bağlı bir ilçedir. İlçenin yüzölçümü 516,8 km2 ve 

merkez belediye sınırı 93 km2 dir. Denizden yüksekliği 1200 m olup, Sultan Dağları en önemli 

yükseltisidir. Tarihi dönemlerden beri önemli yolların geçtiği bir hat üzerinde yer alan ilçede, 

karasal iklim hüküm sürer. Birinci dereceden deprem bölgesi içinde yer alır. Nüfusun sürekli 

azalmasından dolayı kasaba görüntüsünden sıyrılamamıştır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa 

dayanan ilçenin tarım potansiyeli iyi durumdadır. Tahıllar ile sebzeler ve meyveler yetiştirilir. 

Elma, vişne üretimi önemli yer tutar. Sanayisi ve ticareti gelişmemiştir. Eko-Turizm potansiyeli 

mevcut olup herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Ulaşım karayollarına dayanır. Nüfus özellikleri 

bakımından göç veren, yaşlı nüfusu fazla olan ilçede, eğitim ve sağlık koşulları iyi durumdadır. 

Doğanhisar ilçesi de bu göç hareketinden olumsuz etkilenen küçük ilçelerimizden biridir. Sürekli 

göç vererek nüfus kaybetmektedir. Çalışmada, araştırma sahasından yola çıkarak, genel anlamda 

göçe neden olan doğal ve beşeri faktörleri belirleyerek, göçü önlemek için alınacak tedbirleri 

ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Göç, nüfus, yerleşim birimi, beşeri coğrafya özellikleri 
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ÖZET 

 

 Günümüze kadar, kişilerarası ilişkilere, eğitim ve iş hayatına yansıyan olumsuz etkileri 

nedeniyle toplumun ve sağlık hizmetlerinin önemli bir konusunu oluşturan dikkat eksikliği-

hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocukluk dönemine özgü bir rahatsızlık olarak ele alınmaktaydı. 

Oysa, bireylerde DEHB’nin çocukluk ve ergenlik çağındaki yaygınlığı %3-12 arasında 

değişmekteyken bu oran ergenlikte % 80’e yükselmekte yetişkinlikte ise, % 30-65 arasında 

seyretmektedir. yetişkinlikte DEHB’in görülme sıklığının azımsanmayacak ölçüde olduğu verilerden 

görülmektedir. Literatürde yetişkinlikteki DEHB’in kalıcı hale gelmesine ilişkin oranlar farklılık 

göstermekte ancak, % 30-45 arasında bir kalıcılık oranı olduğu da kabul edilmektedir (Duran, 2006).  

DEHB’li bireyler, sürekli tekrarlayan işler yerine daha değişken koşullara sahip işleri tercih 

etmektedirler. Ancak, günümüz koşullarında her birey, her durumda arzu ettiği şartlara sahip bir işe 

yerleşememektedir. Bunun yanı sıra bireyin DEHB eştanılaması yapılmadığı için birey kişilik 

özelliklerine uygun bir iş tercihi de yapamama durumuyla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durumun 

topluma sosyo-ekonomik yansımaları olumsuz yönde olmaktadır. 

Bu çalışmada, yetişkinlerde dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğunun kişilik özelliklerine yansıması 

ele alınmıştır. Çalışmanın örneklemini bankacılık sektörü çalışanları oluşturmaktadır. Bu çalışmada 

bankacılık sektörünün tercih edilen sektör olmasının nedenleri, sektörün diğer sektörlerle 

kıyaslandığında daha kurumsallaşmış bir sektör olması, bankacılık sektöründe kayıt dışılığın 

bulunmaması, sektör çalışanlarının oransal olarak eğitim seviyelerinin yüksek olması, sektör 

çalışanlarının demografik özelliklerin birbirine yakın özellikler taşıyor olmasıdır. 

Çalışmamızda, Edremit Körfez Bölgesinde bankacılık sektöründe çalışan personele anket 

uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, bankacılık sektörü çalışanlarında DEHB’li bireylere 

rastlanmıştır. Bu noktada bankacılık sektöründe çalışan DEHB’li bireylerin çalışma koşullarına ilişkin 

olarak önerilerde bulunularak DEHB’li bireylerin topluma olan sosyo-ekonomik etkileri tartışılarak, 

ilerleyen zamanlarda konu ile ilgili çalışma yapan/yapmayı planlayan araştırmacılara bir temel 

oluşturulmaya çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yetişkinlik Dönemi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Dehb’in 

Kişilik Özelliklerine Yansıması, Bankacılık Sektörü 
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Özet 

Bu araştırmada iş yaşamında sanal kaytarma olgusunun kişilik değişkeni ile ve bazı demografik 

değişkenlerle (cinsiyet, yaş ve eğitim) ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla iş yaşamında 

sanal kaytarmayı ölçmek için Lim (2002), Henle ve Blanchard (2008) tarafından geliştirilen ve Örücü 

ve Yıldız (2014)’dan Türkçe olarak temin edilen Sanal Kaytarma Ölçeğinin (SKÖ) yanı sıra Kişiliği 

ölçmek için H.J.Eysenck ve S.B. Eysenck (1978) tarafından geliştirilen ve Cantez (1984) tarafından 

Türkçeye uyarlanan Kişilik Ölçeği (KÖ) kullanılmıştır. Araştırma beyaz yakalı belediye 

çalışanlarından gönüllü, 182 Kadın %61.50 ve 114 Erkek %38.50 olmak üzere toplam 296 katılımcıya 

uygulanmıştır. Verilere SPSS 22 paket programında çoklu regresyon analizi, pearson korelasyon 

analizi ve t testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; kişiliğin içe dönüklük- dışa dönüklük ve 

nevrotiklik alt boyutları, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi değişkenleri birlikte sanal kaytarmanın önemli 

ve önemsiz sanal kaytarma davranışları ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir. Kişiliğin içe 

dönüklük-dışa dönüklük, nevrotiklik alt boyutları, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi değişkenleri birlikte 

sanal kaytarmanın önemli ve önemsiz sanal kaytarma davranışlarını anlamlı düzeyde yordadığı 

bulunmuştur. Cinsiyet değişkeni ile işyerinde sanal kaytarmanın önemsiz sanal kaytarma davranışı alt 

boyutu arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, önceki araştırma sonuçlarına göre 

tartışılmış ve gelecekte yapılacak araştırmalara önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sanal Kaytarma, Kişilik, Çalışma Psikolojisi, İş Yaşamı 
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Özet 

 

İnsanlık tarihinde ana yol olarak nitelendirebileceğimiz ve bu özelliği nedeniyle de farklı ülkelerdeki 

halkları ve milletleri birbirine bağlayan uluslararası yollar bulunmaktadır. Bu yollardan birisi de 

Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan İpek Yolu’dur. 

Anlaşılacağı üzere bu geniş coğrafya üzerinde sadece değerli bir madde olan ipek taşınmakla 

kalmamış, yüzyıllar boyunca diller, dinler, kültür ve medeniyet unsurlarının da taşındığı bir yol haline 

gelmiştir. Kültürlerin paylaşımında son derece önemli olan bu yolu, bilindiği üzere Türkler işlek hale 

getiren millet olmuştur. Bunun en önemli kanıtlarından birisi olarak bu yol üzerinde Türkler tarafından 

inşa edilen eserler ki buna örnek olarak olan Göktürkler’den ve Selçuklulardan kalma sayısız anıtı 

gösterebiliriz. Ayrıca bu yolun ana noktaları olan Kaşgar, Hotan, Karaşar gibi şehirleri 

incelediğimizde sayısız kanıtlara ulaşabiliriz. Bu kentler Türk yurtlarını birbirine bağlarken, medeniyet 

seviyesi yüksek yerleşim bölgelerinin kurulmasında önemli rol oynamıştır. Böyle dememizin sebebi 

bilindiği üzere, bu kentlerde kültürel zenginliğinle beraber maddi imkânların birleşmesi olmuştur. 

Belirttiğim üzere adı geçen kentlerde oluşturulan pazarlardaki tüccarlar sayesinde yeni bir kültür 

ortamı yaratılmış ve bu ortam bize Farabi, Birüni, Ibni Sina gibi önemli bilim adamlarının yetişmesine 

olanak sağlamıştır. Ortaçağ sonuna kadar doğu ve batı arasında ticaret ve aynı zamanda kültür köprüsü 

olarak nitelendirebileceğimiz bir yol haline gelmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İpek yolu, medeniyet köprüsü, ana yol 

 

445

mailto:aykutkar@outlook.com


 

Türkiye’de Raylı Sistem İçin Ulaştırma Hizmet Kalitesinin Ölçümü 
 

 

Doç. Dr. Şenol ALTAN,   Yrd. Doç. Dr. Ayşe EDİZ 

 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
senolaltan@gmail.com , ayseediz@gmail.com 

 

 

 

ÖZET 

 

Gelişmiş ekonomilerde hizmet sektörünün ekonomik faaliyetler içindeki payı oldukça 

yüksektir. Özellikle ticaret, haberleşme, sağlık, ulaşım, eğitim, kamu hizmeti gibi  hizmet 

sektörlerindeki gelişmeler diğer tüm sektörlerin gelişimine pozitif yönde katkı sağlamaktadır. 
Tüm ekonomik faaliyetler üzerinde bu denli etkili olan hizmetler sektörü ürün bazında diğer 
sektörlerden farklılık göstermektedir. Hizmetin en önemli özelliği fiziksel bir varlığa sahip 
olmamasıdır. .Bu nedenle birçok durumda hizmeti sunanla hizmeti alanın aynı yerde olması 
gerekmektedir. Bir hizmetin etkisi ancak o hizmet alınıp tüketildikten sonra ortaya çıkmakta 

ve bu etkinin kalite düzeyinin ölçülmesi ise bir ürünün kalite düzeyinin ölçülmesi kadar kolay 

olmamaktadır. 
 

Hizmet kalitesinin ölçülmesinde temel yaklaşım, verilen bir hizmetin hizmeti alan 

kişinin beklentilerini mümkün olduğunca karşılamasıdır. Bir hizmeti satın alan kişinin hizmeti 
satın almadan önceki beklentisi ile hizmeti satın aldıktan sonraki algısı arasındaki farklılığın 
yönü ve derecesi hizmet kalitesinin niceliksel olarak ölçülmesinin çıkış noktasıdır. Bu çıkış 
noktasından hareketle, Parasuraman, Zeithhaml ve Berry tarafından geliştirilen Servqual 
ölçeği birçok hizmet sektöründe hizmet kalitesinin ölçülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu 
ölçek hizmete ilişkin 22 adet özellikten hareketle hizmet kalitesi boyutları çerçevesinde 
hesaplanan ve algılanan kalite - beklenen kalite şeklinde formüle edilen ortalama servqual 
skoruna dayanmaktadır. 

Hizmet sektörü içinde yer alan ulaşım sektörü bir ülkenin hem kendi ulusal sınırları 
içinde hem de diğer ülkeler ile bağlantısını sağlayan en önemli sektörlerden biridir. Bu 

sektörün verdiği hizmet ne kadar iyi olursa üretim merkezleri ile tüketim merkezleri 

arasındaki iletişim de o kadar güçlü olacaktır. Demiryolu ulaşımı ise ulaşım sektörü içinde 
maliyeti en az ve en güvenilir olan ulaşımdır. Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında 
demiryolu ulaşımına oldukça önem verilmesine karşın sonraki yıllarda karayolu taşımacılığı 
ön plana çıkmıştır. Son yıllarda Türkiye’de demiryolu ulaşımına yeni yatırımlar yapılmaya 
başlanmıştır. Bu amaçla 2003 yılında yüksek hızlı tren (YHT) için ilk girişimler yapılmış ve 
ilk defa 2009 yılında Ankara-Eskişehir-Ankara arasında hizmet veren YHT hattı hizmete 
açılmıştır. Daha sonra Ankara-Konya-Ankara, Ankara-İstanbul-Ankara ve Konya-İstanbul-
Konya hatları da devreye girmiştir. 

Bu çalışmada Servqual ölçeği kullanılarak Türkiye’deki YHT hizmetinin hizmet 

kalitesinin ölçümüne ilişkin bir çalışma yapılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: HizmetKalitesi, UlaşımSektörü, Müşteri Memnuniyeti,  

                                  ServqualYöntemi 

446

mailto:senolaltan@gmail.com


1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

An Evaluation Of The Policy Implemented In Turkey For Syrian 

Asylum Seekers Residency 

 

Associate Professor Dr. SEDAT BENEK, Research Assisstant ABDULHALİK PINAR 

Harran University 

sbenek@hotmail.com, axalik@gmail.com 

 

Abstract 

The population of the world is in constant flux. Movements of population at various scales, 

takes place between the various places and occurs for very different reasons. Foremost among them, 

the economic factors , political factors , and environmental factors come. Due to political factors, a 

civil war is taking place Since the spring of 2011 in Syria, because of this war 12 million people have 

been displaced to be 4 million to get out of the country. Therefore, considering all dimensions of the 

Syrian Civil War, the United Nations specifies, “today's biggest humanitarian crisis”. 

With the Syrian civil war, Turkey, who faced with one of the largest migrations in the history, 

followed open door policy to the Syrians. Besides, Turkey has given “temporary protection” status  to 

the Syrian citizens in accordance with the usages of international law and international refugee law. 

Thus, Syrians in Turkey were tried to be hosted as “guest” until the situation in their country returns to 

normal. However, the turmoil in Syria did not end within a short time as expected, on the contrary the 

situation has become increasingly complex, and there does seem to be. The main purpose of this study 

from this point view, is to reveal the background of guest policy that Turkey implement Syrians and 

the reflections and reactions of the guest and host.  

 

Keywords: Turkey-Syria Relationship, Temporary Protection, Guest Status, Syrian Refugees, Asylum 

Seekers, Open-Door Policy 
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Abstract 
 
In the secularization debates, it is mostly pointed out that there is a distinction of 

the religious and the secular. Although it is known this distinction was made by Durkheim 
in sociological literature, in fact this distinction is made by religion not by the sociologists, 
especially holders of secularization thesis. In another words, whenever and wherever 
religion emerges, it affirms some things as sacred, and leaves the other ones as profan. 
This paper claims that there is a dialectical relationship between the sacred and the secular. 
The religion has deep roots in human history has long been known. On the other hand, 
secularity is also known to have deep roots as religion does. Accordingly, secularity also 
exists inevitably where religion exists.  

In this paper, whether there is the separation of the sacred (religious) and the 
profane (secular) in Islamic tradition, will be discussed in sociological perspective. 

 
Keywords: Islam, sacred, profane, secularization 
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Turizm sektörünün ülkelerin ekonomilerine yapmış olduğu katkının sürekli artış 

göstermektedir. Turizm sektörünün gelişimi ve değişimi ile turizm pazarında rekabeti 

artıracak nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç daha da önemli bir noktaya ulaşmıştır. Bu nedenle 

turizm sektöründeki rekabetin temel belirleyicisi olan potansiyel işgücü olarak 

nitelendirilebilen turizm öğrencilerinin hizmet kalitesine bakış açısı da önem taşımaktadır. 

Çünkü sektörün geleceğine rol verecek insan kaynağı hizmet kalitesine nasıl yaklaşıyorsa 

gelecekte sektörün yapısı da benzer şekilde değişkenlik gösterebilir. Bu noktadan hareketle bu 

araştırmada bir hizmet sektörü olan turizm sektöründe çalışmayı düşünen turizm 

öğrencilerinin hizmet kalitesine bakış açısını değerlendirmeye yönelik bir değerlendirme 

yapılmıştır. Bu amaç çerçevesinde aynı zamanda turizm öğrencilerinin eğitim memnuniyetin 

seviyesini ölçmek ve geleceğe yönelik bakış açılarını tespit etmeye yönelik sorular 

yöneltilmiştir. Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi'nin turizm ile ilgili olan üç Meslek 

Yüksekokulu, bir Yüksekokulu ve bir Fakültede yer alan Turizm İşletmeciliği bölümünde 

gerçekleşmiştir. Demografik değişkenlere ilişkin verilerin yorumlanmasında frekans ve yüzde 

analizinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin eğitim memnuniyeti ve geleceğe yönelik 

düşüncelerinin hangi boyutlardan oluştuğunu belirleyebilmek amacı ile ölçekte yer alan 

önermeler faktör analizine tabi tutulmuştur. Faktör analizinden elde edilen boyutların 

demografik özellikleri itibari ile farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacı ile t testi, 

ANOVA uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin turizm bölümünü bilinçsiz bir şekilde tercih 

ettikleri, üst sınıflardaki öğrencilerin gelecek kaygısının arttığı, hizmet kalitesine 

yaklaşımlarının sınıflar açısından farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Turizm, turizm eğitimi, eğitim memnuniyeti, hizmet kalitesi, insan 

kaynakları, gelecek planlaması 
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Abstract 
 
The reason of this study is to determine the important failure and defect of the social service and care 
applications through the disabilities needs in 4 private care and rehabilitation agency for disabilities in 
Konya city. These agencies are work on service to disabled people for their care and rehabilitation 
both boarding and daily care as a social service institution. As a qualitative research type, this 
investigation was performed based on “open ended questions and probes yield in-depth responses 
about people’s experiences, perceptions, opinions feelings and knowledge” (Patton, p.4, 2001). 
The research fields were visited several times to observe activities, behaviors, actions, conversations, 
interpersonal interactions and organizational processes. 
 
The results of this study are that; these agencies serve for the people who have different ages, sex, and 
kind of disability. Service application realized in same place and by similar application. So this way of 
application leads some important problems on the one hand different nutrition needs not satisfied, also 
they are not satisfy the variety of psychological, social and cognitive needs. On the other hand it leads 
some abuse of vulnerable disabled.  
 
Key Words: Disability, Private Care and Rehabilitation Agencies, Rehabilitation 
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Abstract 

 

According to international documents, every marriage entered into by an individual before reaching 

the age of eighteen is called “child marriage” and girls that get married are called  “kid brides” 

(Çakmak, 2009:2). Convention on the Rights of the Children, Child Rights Committee and Convention 

on Excluding All Kinds of Discrimination against Women have accepted the minimum age limit for 

marriage as 18; individuals enter into marriage at earlier ages. Child marriages is one of the most 

important social problems in Turkey.  

Qualitative research method was used in this study. Interviews were made with 20 women who had 

married at their13-18 and living in Konya province. These early marriages were generally entered into 

without the consent of women and at the request of the parents. Ignorance and immaturity of women 

cause some problems especially in terms of birth and infant care, some of them were not even aware of 

birth and pregnancy. Adolescent married individuals want to continue their education, join the 

business life, participate in social life without getting isolated from social life, decide on having 

children on their own without the pressure of their partners and families. Finally, early marriages were 

observed to decrease the life satisfaction.   

 

Key Words:  early marriages, life satisfaction, exhaustion 
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Özet 
 

Opus dergisi, yayın hayatına 1962 yılında başlamış, 1965 yılında 30. Sayısı ile son vermiştir. Yayın 

çizgisini daha çok Klasik Batı Müziği ekseninde sürdüren Opus, aylık dönemlerle yayımlanmış ve 

Klasik Batı Müziği bestecileri,  müzik formları, eser analizleri, çalgı türleri, konser eleştirileri, 

besteciler vb. konulara yer vermiştir. Türk müziği eğitiminin yükseköğretim düzeyinde henüz 

verilmeye başlanmadığı yıllarda yayımlanan Opus, kökleri Osmanlı İmparatorluğu’na dayanan ve 

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte hararetli tartışmaların yaşandığı müzikte yenileşme tartışmalarına da 

dahil olmuştur.  

Ülkenin müzik politikaları ve buna bağlı uygulamalar hakkında görüş bildiren ülkenin önde gelen 

müzik insanları,  etkisi hala günümüzde de hissedilen müzik eğitimi sisteminin oluşmasına da 

kaynaklık etmiştir. Bu bakımdan, Gültekin ORANSAY, Kemal İLERİCİ, Halil Bedi YÖNETKEN, 

Veysel ARSEVEN, Muammer SUN, İlhan K. MİMAROĞLU ve İlhan USMANBAŞ gibi dönemin 

önde gelen müzik insanlarının; müzikte yenileşme, tek ses – çok ses, ülkenin müzik politikaları 

hakkında kaleme aldığı yazılar, yakın dönem müzik politikalarımızın incelenmesinde önemli 

kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bu araştırmada, Opus dergisinde müzikte yenileşme hareketleri ve buna bağlı uygulamalar hakkında 

fikir yazıları kaleme almış yazarların makaleleri, günümüzdeki yansımaları ve etkileri bakımından 

eleştirel bir gözle ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Opus, Musiki İnkılabı, Alaturka 
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ÖZET 

 

Günümüz dünyasında özellikle özel sektör için örgütlerin rekabette sahip olduğu maddi olmayan soyut 
değerlerinin bütünü olan entelektüel sermayenin önemi giderek artmaktadır. Örgütlerin sahip olduğu 
bilgi, deneyim, teknolojik altyapı, müşteri ilişkileri, insan sermayesinin birikimi vb. değerleri ifade 

eden entelektüel sermaye, örgütlerin doğru yönetilmesini sağlayan etkenlerdendir. Ayrıca rakipleri 
karşısında örgütün gerçek değerinin ortaya çıkmasına ve örgütün sürdürülebilir bir yapıya sahip 
olmasını sağlamaktadır. Benzer çıkarımları kamu kurum ve kuruluşları için öne sürebilir. 
Yapılacak çalışma ile 1992 yılında kurulan Süleyman Demirel üniversitesinin 24 yıllık süre içinde 
sahip olduğu entelektüel sermayenin envanteri nitel analiz yoluyla genel olarak ortaya konulmaya 
çalışılacaktır. Bunun için özellikle bahse konu olan dönemde akademik ve idari olarak üst yönetim 

düzeyinde görev almış kişiler örneklem olarak seçilecektir. Betimsel nitelik analizi şeklinde yapılacak 
bu çalışma için 24 yıl bizzat üniversitede görev almış veya yakın zamanda emekli olmuş akademik ve 
idari kişilerle yüz yüze görüşmeler yapılacaktır. Daha sonra 24 yıllık süre içinde izlenen insan 
kaynakları politikasının entelektüel sermayeye olan etkisi dönemsel olarak değerlendirmeye  
çalışılacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, İnsan Kaynakları Yönetim Anlayışı, İnsan Sermayesi, 
Süleyman Demirel Üniversitesi 
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ÇALIŞAN HIRSIZLIĞINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER: İŞLETME TARAFINDAN 

SUNULAN OLANAKLARDAKİ YETERSİZLİKLER VE YÖNETİM UYGULAMALARI 

AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME 

Mehtap Aracı
1
 

 

 

Çalışan hırsızlığı, hırsızlığın nedenlerinin bulunması ve işletmelere caydırıcı önlemler 

alma olanağı sunması gibi nedenlerle, gerek sosyal bilimciler gerekse psikologlar tarafından 

araştırmaya değer bulunan bir konudur.  ‘Sahip olup kullanmak veya başka birine satmak 

amaçlarıyla çalışanların şirket mallarını izinsiz ve yetkisiz olarak kendine mal etmesi’ olarak 

tanımlanabilen çalışan hırsızlığı, bütün iş alanlarındaki işletmelerin karşı karşıya kaldığı bir 

sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Çalışanlar işletme içinde sahip oldukları konum ve olanaklara göre çok küçük bir 

malzemeyi evine götürme olanağından, en gizli bilgilere ulaşmaya kadar pek çok olanağa sa-

hip olabilmektedirler. Çalışanın bu olanakların kullanımını hırsızlığa dönüştürmesi için 

gerekli fırsat ve motivasyonu ortaya çıkaran unsurlar birey kaynaklı olabileceği gibi, işletme 

ve yönetim kaynaklı da olabilir. Düşük maaşlar, uzun mesai saatleri, sigortasız çalıştırma, 

kötü çalışma koşulları, bireye fiziksel ve zihinsel yeteneklerine uygun olmayan işler verilmesi 

gibi işletme kaynaklı pek çok uygulamanın yanı sıra,  baskı ortamı yaratan ya da yüksek 

düzeyde inisiyatif kullanımına olanak veren yönetim tarzları ya da iyi işlemeyen denetim 

mekanizmaları da bu türden çalışan suistimallerine yol açabilmektedir.  

Literatürde, çalışan hırsızlığının daha çok demografik ya da psikolojik kaynaklı 

bireysel nedenleri üzerinde durulduğu görülmekte, çalışan hırsızlığının yol açtığı parasal 

kayıplara değinilmektedir. Amerika ve Avrupa’da uzun yıllardır araştırılan çalışan hırsızlığı, 

henüz ülkemizde yönetim ve işletme literatüründe yeterince yer almamış, özellikle işletme ve 

yönetim kaynaklı nedenlerinin bilinmesi suretiyle önlem alınması gereken çok önemli bir 

sorun olarak, insan kaynakları yönetimi alanında hak ettiği ilgiyi görmemiştir. Bu çalışmada 

çalışan hırsızlığının nedenleri; işletme tarafından çalışana sunulan olanaklardaki yetersizlikler 

ile yanlış yönetim uygulamaları açısından değerlendirilmiş, çalışan hırsızlığının yol açacağı 

işletme kayıpları geçmiş araştırmalara ait istatistiklerle ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çalışan hırsızlığı, çalışma koşulları, yönetim 
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BENLİK KURGUSUNUN ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
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Yrd. Doç. Dr. Ömer Kürşad TÜFEKCİ 
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Son yıllarda tüketici karar vermesinde ve tüketim davranışlarında kültürün etkisine hem farklı 

kültürel kıyaslamalar hem de aynı kültür içinde bireysel düzey değişkenler üzerinden 

odaklanma eğilimi artış göstermektedir. Zira kültür normlar, değerler ve düşünme 

biçimlerinin kültürel farklılıklar oluşturacağı yönündeki farkındalığı ve duyarlılığı yeniden 

geçerlileştirir ve sonra da psikolojik süreçlere ve tüketici davranışları farklılığına temel teşkil 

eder. Bu çalışmanın amacı; bir tüketici grubu olan üniversiteli sporcu öğrencilerin benlik 

kurgusu algılarının (bağımlı –bağımsız benlik) onların spor kıyafetine yönelik karar verme 

tarzlarına olan etkisini incelemektir. Bir devlet üniversitesine kayıtlı, bireysel veya takım 

sporlarıyla uğraşan toplam 224 öğrenciden üç bölümden oluşan anketi (sporcuların kültürel 

anlamda kısaltılmış benlik kurgusu algısı, spora ve sporcuya uyarlanmış tüketici karar verme 

ve demografik özellikler) cevaplandırmaları istenmiştir. Yapılan korelasyon ve regresyon 

analizleri sonucunda üniversiteli sporcu öğrencilerin karar verme tarzları üzerinde 

algıladıkları bağımlı ve bağımsız benlik kurgusunun farklı etkiler gösterdiği bulunmuştur. 

Toplulukçu olarak bilinen Türk kültüründe sporcu öğrenciler bağlamında ikili benlik kurgusu 

ile tüketici karar verme ilişkisinde ulaşılan sonuçlar,  mevcut teorik bilgiler ışığında ele 

alınmış, hem pazarlama stratejisi geliştirecek uygulayıcılara hem de gelecekte ilgili 

değişkenlere odaklanacak araştırmacılara öneriler çerçevesinde tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, bağımlı-bağımsız benlik kurgusu, tüketici karar verme tarzları, 

üniversiteli sporcular, tüketici davranışı  
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Özet 

 

Günümüzün çokkültürlü toplumlarında görüldüğü gibi Türkiye’de de kimlik temelli 

tanınma talepleri sosyo-politik gündemi oluşturan önemli bir parametre haline gelmiştir. Her 

ülkenin barındırdığı özgün geçmiş ve toplumsal dinamikler bağlamında gelişen kimlik 

tanımlamalarının ortaya çıkardığı sorunlar ve bunlara getirilen çözüm önerileri farklı içerikler 

sergilemiştir. Bununla birlikte, postmodern liberal geleneğe sahip toplumlarda yaşanan kimlik 

sorunlarına cevaben, çokkültürcülük/çokkültürlü yurttaşlık isimleriyle kavramsallaştırılan bu 

yaklaşımlar genel olarak farklılıkların tanınma taleplerinin politik kabulünü içermektedir.  

 Bu yönüyle, Türkiye’deki Alevi topluluğunun istemleri bu meyanda 

değerlendirilebilir. Son yıllarda, Türkiye’de Alevilerin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik 

çalışmalar bahsi geçen süreç çerçevesinde ulus-devlet anlayışının kimlik politikalarındaki 

esnemeye paralel ilerlemektedir. Bu süreçte kitle iletişim araçlarının sergilediği rol toplumsal 

kanaati belirlemede önemli bir yere sahiptir. 

 Bu çalışmanın amacı Alevilerin haklarına dair yapılan çalışmaların seyrine 

değinilerek, günümüzde Alevi topluluğuna bazı hakların tanınması yönündeki yeni kanun 

tasarısı hakkındaki görüşler ortaya konacaktır. Bu bağlamda, çokkültürlü yurttaşlık olgusu 

kapsamında yeni kanun tasarısı hakkında Alevi-Bektaşi dernek, vakıf ve federasyonlarının 

görüşlerine yer verilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlü yurttaşlık, çokkültürcülük,postmodern kimlik, Alevi 

toplumu 
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Özet 

İnsanlık tarihi boyunca daima var olduğunu bildiğimiz, bütün semavî ve beşerî dinlerde yer alan, 

günahkârların ölüm sonrası cezalandırılacağı mekân Kur’an’da cehennem, iyilerin ölüm sonrası 

ödüllendirileceği mekân da cennet kavramlarıyla ifade edilmektedir. Söz konusu mekânlar, farklı 

kelimelerle nitelendirilmiş olsa da temel kavramlar olarak cennet ve cehennem ön plandadır. Bu 

makalede cennet ve cehennem için Türkçenin en eski dönemlerinden başlayarak hâlâ dilimizde 

varlığını sürdüren tamu ~ tamuġ kavramları irdelenecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: cehennem, tamu ~ tamuġ, cennet, uştmaḫ ~ uçmaḳ 
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Özet 

Sağlıklı çalışma ortamları kurumların sürdürülebilirliği ve başarısı üzerinde belirleyici olan 

önemli etkenlerden biridir. Fiziksel faktörlerin yanında psikolojik ortam ruhsal bir varlık olan 

çalışan üzerinde derinlemesine etki göstermektedir. Son yıllarda çalışma psikolojisi alanında 

yapılmış olan araştırmalar psikolojik baskı- şiddet (mobbing) olgusunun büyük bir önem 

taşıdığını göstermektedir. Mobbing çalışma hayatında bir ya da birkaç kişinin diğerlerine 

sistematik olarak düşmanca ve ahlak dışı iletişim ile gerçekleştirdiği psikolojik terördür ve 

örgütsel sessizliğin sebeplerinden biridir. Örgütsel sessizlik ise kişilerin susması veya 

susturulması olarak tanımlanabilir. Çalışma hayatında işgörenlerin bazı konularda sessiz 

kalmaları hem içinde bulunduğu kurumu etkilemekte hem de işgörene psikolojik ve fiziksel 

zarar verebilmektedir. Literatür incelendiğinde örgütsel sessizliğin işgörenlerde stres, düşük 

motivasyon, azalan iş tatmini ve iletişim kopukluğu v.b. olumsuz etkiler oluşturduğu 

görülmektedir. Düşmanca ve ahlak dışı iletişim ile yarattığı sessizlik ilişkisinde etik değerlerin 

önemli bir yerinin olduğu düşünülmektedir. Mobbing ve örgütsel sessizlik ilişkisinde etik 

değerlerin öneminin ortaya konulmasının amaçlandığı çalışma, gelecek nesilleri şekillendiren 

ve geliştiren yükseköğretim kurumlarından biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde 

çalışan akademik ve idari personel üzerinde yürütülecektir. Bu çalışmanın mobbing örgütsel 

sessizlik ile etik literatürüne katkı yapacağı ve bu konuların gündemde kalmasını sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Etik değerler, Mobbing, Örgütsel Sessizlik 
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Özet 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik faaliyetlerinde kayıt dışı ekonomi oranının yüksek 

olduğu hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Kayıt dışı ekonominin hacmi son 30 yıl içinde 

özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere bütün dünya ekonomisinde önemli bir 

boyuta ulaşmıştır. Doğası gereği, kayıt dışı ekonominin gerçek boyutunu tahmin etmek mümkün 

olamamaktadır. Bir ekonomide kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün daha doğru tahmin edilebilmesi 

için, mevcut ekonomide doğru ve güvenilir mali ve parasal politikalar oluşturabilmek ve bu 

politikaları doğru biçimde uygulamak gerekmektedir. Bu nedenle uygulamada kayıt dışı ekonominin 

büyüklüğünü belirlemek amacıyla bazı tahmin metotlarından faydalanılmaktadır. Kayıt dışı ekonomiyi 

hesaplamada kullanılan çok sayıda tahmin yöntemi bulunduğundan, yapılan hesaplamalar kullanılan 

yönteme ve ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebilmektedir. 

Bu çalışmada Türkiye’de kayıt dışı ekonominin makroekonomik değişkenlerle ilişkisi incelenerek 

makroekonomik yaklaşım temelinde kayıt dışı ekonominin yapısını belirlenmiştir. Bu bağlamda kayıt 

dışı ekonomiyle ekonomik büyüme, istihdam, enflasyon ve faiz arasındaki ilişkileri kapsamlı bir 

şekilde sunmak araştırmanın özgün tarafını oluşturmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kayıt dışı ekonomi, Ekonomik Büyüme, İstihdam, Enflasyon, Türkiye. 
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Özet 

 

Tanzimat’ın ilanından bugüne kadar Türk edebiyat tarihinin neredeyse en önemli teması Batılılaşma 

sorunudur. Ziya Paşa’dan Ahmet Midhat’a, Halid Ziya’dan Hüseyin Rahmi’ye, Recaizade Mahmut 

Ekrem’den Tevfik Fikret’e kadar özellikle 19. yüzyılın son çeyreğinde, bu temayı eserlerinde 

işlemeyen edebiyatçımız yok gibidir. Birçok şairimiz tarafından “şairi-i âzâm” olarak adlandırılan 

Abdülhak Hâmid Tarhan, Avrupa’nın farklı şehirlerinde diplomatlık vesilesiyle ikâmet etmiş ve 

buralardaki yaşantısını şiirlerinde tasvire çalışmış bir şairimizdir. Abdülhak Hâmid bu şiirlerinde Batı 

kültürünün farklı yönlerini, modern dünyanın insani değerleri olumsuz yönde nasıl değiştirdiğini ele 

alır. “Belde” ve “Sahra” başlıklı şiir kitaplarında hem romantik hem de bir yönüyle realist Hamid’le 

karşılaşırız. “Sahra” adlı şiir kitabında “bedevîlik” ve “beledîlik” kavramlarını nasıl algıladığını ifade 

eden Abdülhak Hamid “Belde” adlı eserinde şehrin farklı görüntülerini ayrıntılı olarak farklı bir bakış 

açısıyla ele almıştır. Bu eserdeki şiirlerde köyleri, sokakları, tiyatroları ile Paris, şairin zihninde ve 

gönlünde vazgeçilmez bir mekân olarak karşımıza çıkar. Bildirimizde, hayatının uzun bir dönemini 

Avrupa’nın farklı şehirlerinde geçirmiş olan Abdülhak Hâmid Tarhan’ın bu eserlerindeki şehir ve 

medeniyet tasvirleri incelenecek; bu mekânlara yüklediği anlamlarla ilgili olarak şair, şiir ve zihniyet 

bağlamında değerlendirmelerde bulunulacaktır.  

 
Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı, Abdülhak Hâmid Tarhan, Sahra, Belde, Tanzimat Dönemi Şiiri 
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“KUTSÎ RUH” KAVRAMININ İSLAM FELSEFESİNDEKİ 

SERENCÂMI 

Yrd. Doç. Dr. ADNAN GÜRSOY 

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

adnangursoy@gmail.com 

 

ÖZET 

 

İslam düşüncesinde bazı filozof ve düşünürler, peygamberin özellikle “Hz. Muhammed’in ruhunu” 

ifade etmek üzere “Kutsî ruh/akıl/nefis” kavramını kullanmışlardır. Bu kavramın içerdiği ve ima ettiği 

kimi hususların, Cebrail’in kimliği, vahyin mahiyeti, Hz. Muhammed’in ontolojik statüsü gibi 

meselelerde birtakım tartışmaları beraberinde getirmesi mümkün görünmektedir. Bu bağlamda, üç 

semâvî dinin ilahiyatında da önemli bir yeri bulunan “Ruhu’l-Kudüs” kavramıyla kurulabilecek dilsel 

ve konusal irtibat, söz konusu tartışmalara ilişkin ilgi çekici bir boyut kazandırmaktadır. Kökeni Eski 

Ahit’e uzanan, Hıristiyan inancının temellerinden biri olan “Ruhu’l-Kudüs” kavramı, İslam dininin 

nübüvvet ve melek inancı açısından merkezi bir yere sahiptir. Eski Ahit’te, “Tanrı ruhu” anlamında 

anlaşılan kavram, “Tanrı’nın kendi iradesini gerçekleştirmek ve mesajını aktarmak için seçtiği insanlar 

üzerinde etkili kıldığı kuvvet” şeklinde açıklanmıştır. Hristiyanlıkta, teslis inancının üçüncü unsuru 

olan “Ruhu’l-Kudüs”, Hz. İsa’nın doğumuna Hz. Meryem’i hazırlayan ve Hz. İsa’yı tüm hayatı 

boyunca destekleyen işlevi öne çıkarılarak “Tanrı’nın mukaddes ruhu” şeklinde izah edilmiştir. Kur’an 

ve hadislerde bu kavram ile vahiy meleği Cebrail kastedilmiştir. Bu bildiride, “kutsî ruh” kavramının 

İslam felsefesi tarihindeki serencamı ele alınacak, iki kavram arasındaki irtibatın dayandığı temel 

felsefî fikirler tartışılacak, ayrıca İslam düşünce geleneğinin diğer disiplinleri olan Kelâm ve 

Tasavvuf’ta bu muhtevanın yankıları ve/veya etkilerine işaret edilecektir.   

 

Anahtar Kelimeler: Kutsî Ruh, Sezgi, Vahiy  
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MEYDAN OKUMA VE TEPKİ: ÇİN ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

TEORİLERİ 
 

Arş.Gör.NİLGÜN ELİKÜÇÜK 
Gazi Üniversitesi 

nilgun_elikucuk@hotmail.com 

Özet 

 

Modernitenin sorgulanması aynı zamanda bilim sembolü altında üretilen bilginin evrenselliğini içeren 

modernitenin bilme biçimlerine meydan okumayı beraberinde getirdi. Bu bağlamda, teori, farklı 

bilgi/bilme biçimlerinin hem önemli bir aracı hem de kültür alanlarındaki parçalanmış bilginin en 

önemli sembollerinden biridir. Uluslararası ilişkilerdeki teorik ortodoksiye karşı meydan okumalar ise, 

disiplini dışarıdan zorlayan kültürel bilgi biçimleridir. Şimdilik, sadece pre-teorik olarak görülen Batı-

dışı uluslararası ilişkiler teorilerinin, totalciliğe hapsedilmiş ötekilikten güçlü bir meydan okuma 

yaratabilmesi için, öncelikle farklı jeokültürel zeminler üzerine inşa edilen teorilerin, yalnız evrensel 

ortodoksiye karşı değil, diğer alternatif yaklaşımlarla karşı da yarışan bir görünüm arz etmesi 

gerekmektedir. Bundan farklı bir tarihsel konjonktürde disiplinin gelişimini incelerken “Alternatif 

uluslararası ilişkiler teorileri ne zaman ortaya çıkmıştır?” sorununu sorabilmemize imkân sağlayacak 

temel koşul, Batı-dışı genellemesinden kurtulan jeo kültürel teorik tanımlamalar olacaktır. Bu yüzden 

çalışma batı dışı değil alternatif bir teorileştirme faaliyeti olan ve Çin Okulu ya da Çin Uluslararası 

ilişkiler teorileri olarak da anılan çalışmaları pre-teorik değil bizatihi teori ön kabulüyle ele alacaktır. 

Çin’in alternatif uluslararası teori üretme çabalarına, öncelikle Çin karakteristikleriyle uluslararası 

teori, uluslararası teorinin yerelleştirilmesi/yerlileştirilmesi, Çin perspektifinden uluslararası teori gibi 

pek çok kavramsallaştırma eşlik etse de, disiplinin olgunluk döneminde ortaya atılan Çin Okulu 

diğerlerini kapsayıcı bir şemsiye görevi görmektedir. Çin Okulunun ilk dönemlerindeki temel 

problematiği büyük fikirler üretmek ya da uluslararası politikaya ontolojik alternatifler bulmak yerine, 

yerli bir uluslararası teori üretmek mümkün mü, mümkün olursa sürdürülebilir mi ve en önemlisi nasıl 

inşa edilebilir üzerinedir. Çin Okulunun sürdürülebilirliği ise hâkim paradigmanın uluslararası politika 

perspektifine alternatif ontolojik kavram ve şemaların sunulmasına bağlıdır. Yaqing, Çin Okulunun 

beslenebileceği muhtemel kaynakları hem düşünce hem pratik bağlamında üç başlık altında ele 

almaktadır. Konfüçyanizmin evren felsefesi olan Tianxia dünya görüşü bunlardan ilkidir. Tianxia 

felsefesinin pratiğe uygulaması olan Tribute sistem ve yine Konfüçyanizmin düzen prensibi ise diğer 

önemli iki kaynaktır. Xuetong’un pre-Qin dönemi devletler sistemi analizi yine aynı ehemmiyette 

teorik kaynaklardır. Çin Okulunun muhtemel kaynakları arasında sadece büyük çaplı sistemsel 

analizler değil antik dönemden devşirilen kavramlarda önemli rol oynamaktadır. Çalışmada 

uluslararası teori üretme çabalarının Çin’in yükselişinin ekonomik, siyasi ve sosyolojik sonuçlarından 

türetilen açıklamalarına alternatif bir yaklaşım olarak tarih felsefesinin analiz yöntemine 

başvurulacaktır. Bu minvalde Çin’in yükselişi ve uluslararası teori inşa etmeye neden olan sonuçları 

Arnold Toynbee’nin medeniyetlerin yükselişi ve düşüşü, meydan okuma-tepki teorisi ışığında 

anlamlandırılmaya çalışılacaktır. Toynbee uygarlıkların doğuşuna sebebiyet veren değişimi meydan 

okumanın yol açtığı tepkiyle açıklamaktadır. İki medeniyetin karşılaşması ve daha yüksek kültür 

formuna sahip olanın meydan okuması karşısında diğer medeniyetin tepki olarak yaratıcılığa teşvik 

edilmesi bu teorinin temel önermesidir. Doğum tek bir eylemdir. Büyüme ise bir süreç. Meydan 

okuma ve tepki devinimi, eğer her başarılı tepki yeni yaratıcı uyarlamalar getiren bir eşitsizlik 

sağlıyorsa, kendi kendini sürdürebilen bir dizi olur. Toynbee’nin meydan okuma ve tepki dizisinin 

önemli bir bileşeni ise uyarıcıdır. Uyarıcı meydan okuma şeklinin somut hali, meydana okuyan ve 

bunu okumayı alan tarafın gerçekliği nasıl algıladığı zihninde nasıl şekillendirdiğidir. O halde büyük 

meydan okumalar büyük uyarıcılar doğurur ya da öyle algılanır. Son dönemlerde Konfüçyanizmin 

tekrar diriltilmesi ve Datong, evrensel devlet ideasına yapılan vurgular, Marksizmin terk edilmeye 

başlanması, meydan okumaya verilen tepkinin boyut değiştirdiğini göstermektedir. İşte bu noktada 

Çin’e özgü uluslararası teori üretme çabaları Batılı teorilere karşı tepkinin, gelenekselciliğe, antik Çin 

düşünce sistemine dönüşmesinin sosyal bilimler alanına yansımasıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çin Okulu, Toynbee, meydan okuma ve tepki 
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MEDENÎ YARGILAMANIN DİLİ  
Yrd. Doç. Dr. AYŞE KILINÇ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

akilinc@aku.edu.tr 

 

Özet 

Yargılama hukuku bakımından yargılamanın hangi dilde yapılacağı hususu önem arz etmektedir. Zira 

yargılama yürütülürken yapılan yazışmaların, tarafların dilekçe ve taleplerinin, hâkim tarafından 

yapılan sözlü yargılamada kullanılması gereken resmî dilin, özellikle yabancılar bakımından birtakım 

sorunlar oluşturduğu açıktır. Bu çalışmada ise medenî yargılama bakımından kullanılan dil ve buna 

ilişkin sorunlar ile çözüm önerileri ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yargılama, medenî yargılama hukuku, yargılama hukukunda dil 
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MESLEK EDİNİLMİŞ ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİ 
 

Arş. Gör. DUYGU ÇELEBİ 
Dokuz Eylül Üniversitesi 

duygucelebi89@hotmail.com 

Özet 

 

1960’lı yıllardan itibaren ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak işletmeler açısından 

nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması, yöneticilerin yetiştirilmesi, genellikle arızi durumlarda, ortaya 
çıkan işgücü ihtiyacının giderilmesi amacına hizmet etmek üzere esnekleşmenin neden olduğu 

istihdam türlerinden biri olan geçici iş ilişkisi ortaya çıkmıştır. İşverenin, işçinin iş görme edimini, 

işçinin rızasını almak koşuluyla, belirli veya geçici bir süreyle, bir başka işverene devrettiği esnek bir 
istihdam modeli olan geçici iş ilişkisi, meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisi ve meslek edinilmiş geçici 

iş ilişkisi olarak iki farklı şekilde kurulabilmektedir. Devreden işverenin geçici iş ilişkisi kurma işini 

mesleki faaliyet olarak yürüttüğü durumlarda meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi söz konusu olmakta ve 

bu ilişkinin özel istihdam büroları aracılığıyla kurulması amaçlanmaktadır. 
Özel istihdam büroları aracılığıyla yürütülen geçici iş ilişkisi son yıllarda yaygınlaşmış; son yirmi 

yılda özellikle Avrupa’da bu kapsamda çalışan kişi sayısında artış meydana gelmiştir. Geçici iş 

ilişkisi, gerek işletme açısından rekabet ortamına, değişen koşullara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun 
olarak işgücü talebinin ve üretim talebindeki dalgalanmaların karşılanmasını kolaylaştırması gerekse 

çalışan açısından işgücü piyasasındaki istihdam olanaklarının artırılmasını sağlaması gibi çeşitli 

avantajlar sağlayan bir kurum olma özelliği arz etmektedir. Ancak avantajların yanında bir takım 
dezavantajları da beraberinde getirmesi sebebiyle konunun yasal düzene kavuşturulması önem arz 

etmektedir. Nitekim konuya ilişkin olarak geçici iş ilişkisiyle çalışanlara yönelik koruyucu bir çerçeve 

çizmek amacıyla 19.11.2008 tarihli 2008/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi onaylanmıştır. Söz 

konusu direktif temel ilke olarak geçici olarak çalışanlara eşit muamele yapılmasını kabul etmiş; özel 
istihdam bürosu çalışanlarının haklarının, çalışma koşullarının geçici işçi sağlama sözleşmesi 

kapsamında işçinin çalışacağı işyerindeki çalışan emsal çalışanın dikkate alınarak düzenlenmesi 

esasına dayanmıştır. 
Türkiye’de, özel istihdam büroları tarafından yürütülen geçici iş ilişkisi 06.05.2016 tarihinde yasal bir 

zemine kavuşturulmuş; 2008/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine uygun bir düzenleme 

getirilmiştir. Söz konusu yasal düzenleme ile hem geçici olarak çalışanların korunması hem de gelişen 

teknoloji ve ekonomik ilişkiler göz önüne alındığında sistemin etkin şekilde işlemesi sağlanmaya 
çalışılmıştır. Çalışmamızda meslek edinilmiş (özel istihdam büroları aracılığıyla kurulan) geçici iş 

ilişkisi incelenecek olup konuya ilişkin Türk Hukukunda getirilen yeni yasal düzenleme, ILO 

sözleşmeleri ve Avrupa Birliği Yönergeleri ele alınacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Esneklik, Geçici İş İlişkisi, Özel İstihdam Bürosu 

464

mailto:duygucelebi89@hotmail.com


1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

ANNIE ERNAUX’NUN ANNE İMGESİ ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME: BİR KADIN 

 

Doç. Dr. ÜMRAN TÜRKYILMAZ 
Gazi Üniversitesi  

uturkyilmaz@gazi.edu.tr 

   
Özet 

 

Yirminci yüzyılın önemli Fransız yazarlarından olan Annie Ernaux, özyaşamöyküsel 
özellikler taşıyan Bir Kadın adlı yapıtında zihinsel ve fiziksel bütünlüğünü yok eden hastalıktan 
kurtulamayan ve kaçınılmaz bir şekilde sona doğru sürüklenen annesini ve ölümünün varoluşsal 
gerçekliğini etkin bir biçimde irdeler.  

Yapıtını yaşamın dinamiğini oluşturan ölüm izleği üzerine temellendiren Annie Ernaux, 
yaşam-ölüm diyalektiğindeki insanın varoluş kaygısının yansıması üzerinde durur. Yazar, 

Normandiya’nın küçük bir kırsal kasabasında geçen çocukluğunu, gençliğini ve bu yılları izleyen 

yetişkinlik dönemini belirgin bir biçimde aktardığı Bir Kadın’da yalnızca kendi yaşamöyküsünü 
aktarmakla kalmaz. Özyaşamından hareket ederek yaşamına yön veren başat izlekleri kaleme alan 

Annie Ernaux, içinde yaşadığı Fransız toplum yapısına da odaklanarak “auto-socio-biographie” 

şeklinde değerlendirdiği yeni bir yazın türünü ortaya koymaya çalışır. Yapıtının sosyoloji, tarih ve 
yazın arasında yer aldığını imleyen Ernaux, annesinin arzusuyla aktardığı ve içine girdiği düşünce 
evreninde kendi ruhunun derinliklerini de açımlar.   

Çalışmamızda, Annie Ernaux’nun Bir Kadın adlı yapıtında ayrıntılı bir şekilde yorumladığı ve 
ölümsüzleştirmek istediği anne imgesi, Freud’ün psikanalitik yaklaşımı çerçevesinde irdelenmeye 
çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Annie Ernaux, Bir Kadın, anne imgesi, Freud.   
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KOBİ’LERDE KULLANIMI VE 
KURUMSAL PERFORMANSA ETKİLERİ: ANTALYA ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. ÖZLEM ÇETİNKAYA BOZKURT, Yrd. Doç. Dr. ESRA B. BULGURCU

GÜREL 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

ozlemcetinkaya@mehmetakif.edu.tr, esragurel@mu.edu.tr 

Özet 

İşletmeler, hemen hemen her sektörde, herhangi bir düzeyde teknolojiyi örgütlerinde kullanmakta,

piyasa koşullarının zorlaması ve imkânları ölçüsünde de yenilikleri takip etmek zorunda 
kalmaktadırlar. Bilişim teknolojilerinin kullanımı çalışma şartlarından, örgütsel yapıya, insan 
kaynakları yönetiminden işyerinin yeniden yapılanmasına kadar ilgili bütün alanlarda örgüt işleyişine 
etki etmiştir. Buradan hareketle;  araştırma, bilişim teknolojilerinin KOBİ’lerin kurumsal performansa 
etkisini araştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın evreni Antalya Organize Sanayi Bölgesinde 
faaliyette bulunan KOBİ’ler oluşmaktadır. Araştırmadaki veriler basit tesadüfi örneklem yoluyla 
seçilen Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren toplam 141 işletmeden elde edilmiştir. 
Araştırmanın temel sorunsalı KOBİ’lerin hangi bilişim teknolojisini kullandığını belirlemek ve bunun 
işletme performansı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmada ikincil verilerle birlikte, birincil 
veriler de kullanılmıştır. Birincil veriler yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada iki 
bölümden oluşan bir soru formu kullanılmıştır. Birinci bölümde, KOBİ’lerin büyüklüğü, faaliyet 
süresi gibi kapalı uçlu sorular yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde KOBİ’lerin bilişim 
teknolojilerini kullanmalarının işletme üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik 28 soruya yer

verilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak istatistiki analizler yapılmıştır. 
Bunlar; güvenilirlik analizi ve betimsel analizlerin yanı sıra ankete katılan KOBİ’lerin bilişim 
teknolojileri kullanmasının işletme performansına etkilerini belirmeye yönelik ifadelerin aritmetik

ortalama, frekans ve yüzde değerleri incelenmiştir. Araştırma sonuçları bu konuda çalışan 
akademisyen ve uygulamacılara bilişim teknolojilerinin KOBİ’lerin kurumsal performansına etkisi 
konusunda güncel bilgi sağlayacak ve ileride yapılacak araştırmalarda farklı boyutların ve ilişkilerin 
araştırılmasına sebep olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Bilişim Teknolojileri, KOBİ, Performans
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NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN “BEN” ŞİİRİNİ FENOMENOLOJİK 

YÖNTEM İLE OKUMA 
 

Arş. Gör. ELİF ESRA ÖNEN
1
, Yrd. Doç. Dr. ŞAMİL YEŞİLYURT 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

elif.onen@nevsehir.edu.tr, samilyesilyurt@gmail.com 

 

Özet 

Edebî metinleri felsefi yaklaşımların ışığında okuma çalışmaları, özü yakalamada farklı bakış açıları 

sunmaktadır. Bu yaklaşımlardan fenomenoloji, terim olarak ilk kez 18. yüzyılın ikinci yarısında 

Johann Heinrich Lambert’in Neues Organon adlı eserinde kullanılmış; Hegel’in 1807’de yayımladığı 

Die Phänomenologie des Geistes adlı eserinde kavramın tam tanımı yapılmış; nihayet Husserl’in 

Logische Untersuchungen (Mantık Araştırmaları) adlı eserinde bütün bilimlerin temeli olarak ifade 

edilmiş ve felsefi dikkati “şeylerin kendisi”ne çekmiştir. “Mutlak öz”e ulaşmayı amaçlayan Husserl, 

fenomenolojinin felsefi bir disiplin olarak kurucusu kabul edilmektedir. Bilinç her zaman bir “şey”in 

bilincidir ve kasıtlı olarak şeylere yönelir. Öncelikle, nesnenin özüne ait olmayan tüm bilgiler 

“paranteze alınarak” inceleme dışı bırakılır ve bilginin bilinçte nasıl oluşturulduğu anlaşılmaya 

çalışılır. Husserl’in noesis olarak adlandırdığı öznenin düşünme edimi ile noema olarak adlandırdığı 

düşünce içeriği olan nesne, algı sürecinde bilincin yönelişselliğinde ve nesnenin (bilince gönderme 

yapan fenomen) varlık anlamının nasıl kurulduğunun tespit edilmesinde önemli rol oynarlar. 

Dolayısıyla edebî metin ile özne arasındaki diyalektik ilişkiyi çözümlemek fenomenlerin özünün 

anlaşılması ile somutlaşmaktadır. Bu düşüncelerle Necip Fazıl’ın “Ben” şiirinin fenomenolojik okuma 

denemesi yapılmış, metnin çok boyutlu anlam tabakalarına inilerek şairin bilincine ulaşılmaya 

çalışılmış; bilincin öz’ü betimlenmiştir. Şiir, Necip Fazıl’ın fenomenolojik algı düzlemini 

göstermesinin yanında şairin kendilik sorununu göstermesi bakımından da dikkate değer bir görünüm 

sergilemiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Fenomenoloji, nesne, indirgeme, paranteze alma, yönelimsellik. 
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VERGİ GELİRLERİNDEKİ ARTIŞIN KAMU BORÇLANMA 

İHTİYACINA ETKİSİ 

Öğr.Gör.MUSTAFA MELKİN ÖDER 

Balıkesir Üniversitesi 

mstfoder@gmail.com 

Özet 

Vergi ve Kamu Borcu konuları, hem maliye hem de ekonomi alanlarında oldukça fazla ilgi gören 

başlıklardır. Bu iki kavram, ülkelerin ekonomik gelişme süreçlerine doğrudan etki eden ve yönetimde 

etkinliği arttıran önemli kararların alınmasına ışık tutmaktadır. Vergi ve Kamu Borcu kavramlarının 

arasında, borçlanmayı ortaya çıkaran ve başka bir konu olan Kamu Harcaması yer alır. Çünkü 

kamunun borçlanma ihtiyacı ve miktarı, kamu harcamasının büyüklüğüne, harcamaların temel ve 

doğal finansman aracı olan vergilerin miktarına, ardından gelirin harcamayı karşılayamayıp açık kalan 

kısmın ne kadar borç ile finanse edileceğine bağlı olacaktır. Bu çalışmada da kamu harcamalarının 

büyüklüğü nedeniyle temel kamu geliri olan vergilerin yetersiz kalması sonucu devletin borçlanma 

yoluyla kaynak bulması ve böylece toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmesi çabaları 

incelenmiştir. Çalışmada Türkiye ve OECD verilerinden 2007-2014 yılları arasını kapsayacak şekilde 

faydalanılmıştır. Özellikle Türkiye verilerinin rakamsal olarak daha net olması bakımından anlamlı 

sonuçlara ulaşmak mümkün olmuşken OECD verilerinin yüzdesel değerlerden meydana gelmesi 

sebebiyle daha genel anlamlar ortaya çıkmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Vergi, Kamu Borcu, Harcama 
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TÜRK CEZA HUKUKU IŞIĞINDA YAPAY DÖLLEMEDEN DOĞAN CEZAİ 

SORUMLULUK 

Öğr. Gör. Başak Oya İSÇAN 

Yalova Üniversitesi  

basakoya@hotmail.com 

Özet 

Üremeye yardımcı yöntemlerin gelişmesi ile ortaya çıkan ahlaki ve sosyolojik problemlerin en 

önemli hukuki sonucu insan haklarına yönelik ihlaller bakımındandır. Nitekim anne ve baba olma 

hakkı ve çocuğun soyunu öğrenebilmesi hakkı doğrudan ceza hukukunun koruduğu menfaatlerin 

içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple çalışmamızda öncelikle yapay dölleme kavramı, yapay dölleme 

çeşitleri ve yapay döllemede kullanılan tekniklerin hukuksal boyutu karşılaştırmalı olarak 

incelenecektir. Ayrıca Türkiye’de yapay dölleme şartları üzerinde durulacak ve bu hususta güncel 

yönetmelik değişikliklerine yer verilecek ve Almanya, İngiltere, Avusturya ve ABD yüksek mahkeme 

içtihatlarına değinilecektir. Çalışmamızın asıl konusunu ise yapay döllemenin Türk Ceza Hukuku 

boyutu oluşturmaktadır. Yapay dölleme yöntemlerinden doğan cezai sorumluluklar ilgili suçlar 

bakımından ayrı ayrı ele alınacaktır. Son olarak, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri 

Yönetmeliğinde yer alan yapay döllemeye ilişkin ceza hukuku sorunlarına mahkeme içtihatları 

çerçevesinde ışık tutularak çözüm önerileri sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: üreme, tedavi, yapay dölleme, cezai sorumluluk,  
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*   Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi 
** Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi 

 

Belediyeler Tarafından Düzenlenen Meslek ve Beceri Edindirme 

Kurslarının İstihdam Edilebilirlik Üzerine Etkisi: BUSMEK Örneği 
 

AYSUN SOYKAN*, Yrd. Doç. Dr. ASLAN TOLGA ÖCAL** 
Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi 

aysunsoykan@hotmail.com, atolgaocal@gmail.com 

 

Özet 

   

Bu çalışmada Türkiye’deki belediyelerin açmış olduğu meslek ve beceri edindirme kurslarının 

bireylerin istihdam edilebilirliklerine yaptığı etki Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek 

Edindirme Kursları (BUSMEK) örneği üzerinden incelenmiştir. Çalışmanın teorik kısmının yazımı 

için yerli ve yabancı literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Uygulama kısmında ise; Bursa Büyükşehir 

Belediyesi başta olmak üzere bünyesinde meslek ve beceri edindirme kursu bulunan belediyelerin web 

sayfalarından faydalanılmıştır. Ayrıca Busmek eğitim sorumlusu ve istihdam danışmanı ile görüşmeler 

yapılmış, bu görüşmeler aracılığıyla da kurslar hakkında bilgi ve verilere ulaşılmıştır. Yapılan 

inceleme ve görüşmeler 2013 yılı öncesi verilere ulaşmaya imkan vermediği için çalışma içerisinde 

2013-2015 yılları arasındaki veriler incelenmiştir. İncelemeler sonucunda 16 ana alanda ve 120 farklı 

branşta eğitim verilen Busmek’te bu dönem içerisinde 268 kursiyerin işe yerleştiği, 2011 yılından beri 

verilen girişimcilik eğitimleri sonucunda ise 96 kursiyerin kendi işini kurduğu bulgularına ulaşılmıştır. 

İstihdam edilebilirlik üzerine en somut etkinin gözlemlendiği alanların; 1) Muhasebe ve finansman 2) 

Bilişim Teknolojileri 3) Kuaförlük ve cilt bakımı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu alanları ise; yiyecek 

içecek hizmetleri, çocuk gelişimi ve el sanatları alanları takip etmiştir. Toplam eğitim alan kursiyer 

sayısının istihdam edilen kursiyer sayısına oranına bakıldığında kursların bireylerin istihdam 

edilebilirliği üzerine çok anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. Çalışmanın meslek ve beceri 

edindirme kurslarının istihdam edilebilirlik kavramıyla arasındaki ilişkiyi “BUSMEK” özelinde 

incelemesi bakımından literatüre katkı yapması beklenmektedir. 

 

Anahtar Kelime: Mesleki Eğitim, Yerel Yönetim, Meslek Edindirme, İstihdam Edilebilirlik 
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ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ VE 

GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLE AİLESEL ÖZELLİKLER ARASINDAKİ 

İLİŞKİLER 

 
Öğr.Gör. AYLİN TAŞKIN 

Balıkesir Üniversitesi  

ataskin@balikesir.edu.tr 

 
Özet 

 

Girişimcilik ve girişimcilik eğilimi günümüzün artan rekabet ortamı içerisinde üzerinde önemle 

durulan konulardandır. Ekonomik gelişmenin gücü olarak görülen girişimciliği etkileyen toplumsal, 

ekonomik, çevresel ve kültürel birçok faktör bulunmaktadır. Bireyin içinde doğduğu ve büyüdüğü aile 

ve ailesel özellikler de bu faktörlerden biri olarak değerlendirilebilir.  

Bu çalışmada, potansiyel girişimci olarak görülen önlisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri 

belirlenmeye ve girişimciliği etkilediği düşünülen ailesel özellikler ile girişimcilik eğilimi arasındaki 

ilişkiler incelenmeye çalışılmıştır. Ailesinde veya aile çevresinde girişimci olan ve girişimci örneği 

olmayan öğrenciler ile, ailesi tarafından girişimciliğe teşvik edilen ve edilmeyen öğrenciler 

karşılaştırılmıştır. Bu bakımdan öncelikli olarak girişimcilik ve girişimci kavramları açıklanmış, 

girişimciliğin önemi vurgulanmış, genel olarak aile yapısı hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın 

uygulama bölümünde ise Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulunda okuyan önlisans 

öğrencilerine bahsi geçen özellikleri içeren bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı 

yardımıyla değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Girişimci, girişimcilik eğilimi, ailesel özellikler  
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Türkiye’de Alternatif Tiyatro Arayışları 
Arş.Gör.Fatih YARŞI 

Atatürk Üniversitesi 

fatihyarsi@atauni.edu.tr 

 

Özet 

 

Tanzimat döneminden, günümüze kadar Batı etkisiyle şekillenmiş Türk Tiyatrosu, geleneksel olandan 

ayrışmayı denemiş ve gerçek manada batılı anlayıştaki tiyatro ile tanışmaya başlamıştır. Önce 

Meşrutiyet, sonra Cumhuriyet dönemi ile birlikte şekil değiştirerek Batılılaşmaya başlayan Türk 

Tiyatrosu, özellikle 1960 sonrasında görülmeye başlanan alternatif tiyatro çalışmaları ile kabuk 

değiştirmeye devam etmiştir. Bu dönemin en önemli olayı 1960 darbesidir, ülke dinamiklerinin 

devingenliği ve dönem olayları, tiyatronun şekillenmesinde etkin bir hal almıştır. Özgürlükçü 

yapısıyla bilinen 61 anayasası, üniversitelere dinamizm kattığı gibi toplumsal ve siyasal 

örgütlenmelere de hız kazandırmıştır. Bu dönemde, devlet tiyatrosu toplumsal çalkantılardan uzak 

kalmayı yeğlemiş, muhalif söylemlerin özel tiyatrolar aracılığıyla dile getirilmesi tiyatro sanatını 

oldukça popüler duruma getirmiştir. Epik Tiyatro kavramı, Piscator’un ortaya koyduğu politik tiyatro 

anlayışından etkilenerek gelişmiş, Türk izleyiciyle tanışması 60’lı yıllara denk gelmiştir ki bu dönem 

tam da politik tiyatronun beslendiği ortamı sağlamaktadır. Türkiye’nin dinamik yapısı ilerleyen 

yıllarda da kendini net olarak hissettirmiş 1980 askeri darbesi ile birlikte tiyatro da kendine düşen payı 

almıştır. Tiyatro sert yasaklama ve sansürlerle birlikte zaman zaman kesintilere uğramış, sonraları 

kendisine popüler olan ama rejim eleştirisine kapalı bir söylem geliştirerek, daha çok gişe ve hasılat 

yapan bir tavır edinmiştir. 80’li yıllar yasaklamaların aşılabilmesi için yeni bir kapı aralığı da yaratmış, 

özel tiyatrolar alternatif tiyatro fikirleriyle yeni arayışlara girmiştir. Bu arayışlar, devletin direkt 

müdahalelerinden kurtuluş reçetesi olmakla birlikte, farklı mekan ve sahneleme anlayışları için, çeşitli 

denemelerin yapılabilmesini de olanaklı kılmıştır. Yüzlerce yıllık tiyatro geleneğine karşı çıkarak yeni 

bir bakış açısıyla tiyatro yapmaya çalışan alternatif tiyatrolar; İtalyan sahne biçimlemesinden, daha 

esnek yapıda olan ve “avangard” olarak ifade edilebilecek estetik arayışları da beraberinde getirmiştir. 

Politik misyonunu kaybeden tiyatro alanı giderek ticari çıkarların ön planda tutulduğu eğlence 

sektörüne yaklaşmaya başlamış, 90’lı yıllarda başlayan 2000’li yıllarda kendisini iyice hissettiren 

harcama kültürü içinde yeni mekanlar ve sınırsızlıklarla birlikte yeni ifade şekilleri kazanmıştır. Biz bu 

çalışmada önce Ankara Sanat Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu, sonra Tiyatro Araştırma Laboratuvarı 

(TAL) ile başlayıp, Bilsak Atölyeyle devam eden ve günümüzde DOT, Tiyatro Boyalı Kuş, İkinci Kat, 

Mekân Artı ve Kadıköy Theatron gibi ülkemizde Alternatif Tiyatro çalışmalarına katkı sunan tiyatro 

gruplarının çalışmalarını değerlendirmeyi amaçlıyoruz. 

 

Anahtar Kelimeler; Türkiye, Tiyatro, Türk Tiyatrosu, Alternatif Tiyatro 
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NEW FORMS OF TRADEMARK 

Asst. Prof. Dr.  ESRA HAMAMCIOĞLU 

Kadir Has Üniversitesi  

esra.hamamcioglu@khas.edu.tr 

 
Abstract 

A trademark is “a word, name, symbol or device which is used in trade with goods to indicate the 

source of the goods and to distinguish them from the goods of others”. A service mark is “a mark used 

in the sale or advertising of services to identify the services of one person and distinguish them from 

the services of others”. The term  trademark is commonly used to refer to both trademarks and service 

marks.  

A trademark, helps to identify the source of product or service and plays an important role in 

advertising. Consumers choose a particular trademark for its known quality.  Trademarks are protected 

by intellectual property rights law.  

In Turkey, trademarks are regulated by Decree-Law No. 556 on the Protection of Trademarks 

(hereinafter: “TML”). TML Art. 5 defines a trademark indirectly as any word, name, symbol or device 

or any combination thereof adopted by a enterprise to identify his goods or services and distinguish 

them from those manufactured or sold by others.  A mark includes words, phrases or slogans, logos, 

pictures, names, letters, sounds, colours, three dimensional figures, numbers or a combination of these. 

Possibilities are almost limitless.  

A trademark must acquire a distinctive character . A sign which lacks distinctive character shall not be 

registered as a trademark (TML Art 5 and 7/1/a). And secondly a trademark must be defined by the 

graphic representation. Graphic representation of a trademark must be “clear, precise, self contained, 

easily accessible, intelligible, durable and objective” (These are known as the Sieckmann Criteria). As 

a rule, a sign which has these basic conditions can be trademarked and registered.  

This study will attempt to examine the conditions of the distinctive character and graphic 

representation. If new forms of trademarks such as single colours, smell, three dimensional figures, 

taste and motions have these basic conditions, they can also be registered. For three dimensional 

figures we also have to consider TML Art 7/1/e. According to this provision “signs consisting 

exclusively of the shape which results from the nature of the goods themselves, or the shape of goods 

which is necessary to obtain a technical result, cannot be registered”. Generally, there may be 

hesitation in registering new types of trademark.  

Conditions to register especially new forms of trade mark (non-traditional trademarks) under 

provisions of TML are aimed to be assessed and examined with a comparative law analysis in our 

study.   

Keywords: trademark, colour, smell, taste, motions.  
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ŞİİRSEL YAPI AÇISINDAN ÇOCUK ŞİİRLERİ 

 

Doç.Dr. NİHAT BAYAT 

Akdeniz Üniversitesi 

nihatbayat@gmail.com 

 

Doç.Dr. GÖKHAN ÇETİNKAYA 

Niğde Üniversitesi 

gokhancetinkaya76@hotmail.com 

 

Özet 

 

Bu çalışmada çocuk yazını kapsamında ele alınan çocuk şiirleri kavramı irdelenmiştir. Öncelikle şiir 

türü, çağdaş dil kuramları ve göstergebilim verilerine dayalı olarak ortaya çıkan şiirbilimin ilkeleri 

açısından betimlenmiş ve buna göre şiirin doğal dil üstünde yapılan özel bir biçimlenme sonucunda 

oluştuğu anlatılmıştır. Şiirsel dilin tözü olarak ele alınan doğal dilde iletişimsel boyutun öncelikli 

olmasına karşın şiirsel dilde ileti bastırılır. Şiir, iletinin bastırılması yoluyla dilin ve sözcüklerin birer 

alım nesnesine dönüşmesi sonucunda yapılanır. Ancak çocuk yazınının bir türü olarak değerlendirilen 

çocuk şiirlerinde eğitme ve öğretme temel amaç olarak ele alındığından ileti öne çıkarılır. İletinin 

okura aktarılması öncelendiğinde şiirsel nitelikler kaybolmaya başlar. Yalnızca belli bir ölçü ve uyakla 

yazılmış dizeli anlatımlar, sözkonusu betiklerin şiir olmasını sağlamakta yetersiz kalır. Dolayısıyla 

çocuk okurlar, birçok çocuk şiirini okurken gerçekte şiirsel bir deneyim yaşamaz. Bunun yerine şiirsel 

olmayan metinlere özgü iletişimsel bir edim içinde bulunurlar. Bu durum, çocukların şiirsel ve 

yazınsal bilinç geliştirmelerine engel olur. Bu nedenle çocuk yazını kapsamında ele alınan çocuk 

şiirlerinin, öncelikle şiirsel niteliklere sahip olması ve oluşturdukları yeni anlamlama dizgesinin 

çocuklar tarafından şiirsel bir okumaya olanak tanıyacak biçimde üretilmesi önerilmiştir.   

 

Anahtar Sözcükler: Şiir, çocuk şiiri, çocuk yazını. 
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SEEKING FREUD IN KUNDERA’S POSTMODERN WORLD, THE 

UNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING 

Araştırma Görevlisi ŞEYMA AŞAR 

Erciyes University 

seymaerzncnl@gmail.com 

 

Abstract 

This paper is written as an attempt to analyze The Unbearable Lightness of Being by the postmodernist 

writer Milan Kundera with a Freudian reading. The novel intended to be studied in this paper displays 

many features of postmodern literature that are closely associated with the father of psychoanalyses, 

Sigmund Freud. Among these; the function of dreams, the relationship with mother and place of 

sexuality in human psyche will be applied to the novel by focusing on three characters Tomas, Tereza 

and Sabina. Thereby; throughout this work, I will be seeking an answer to the question: “How could 

we make a Freudian interpretation of what is underneath these characters’ surface layer?” In order to 

do that, firstly the writer’s intention in creating such characters should be unfolded. The writer here at 

stake is a very thought-provoking one, Milan Kundera. The paper will look into his ways of combining 

symbols with psychological connotations and how interpretations of certain things are left hanging in a 

postmodern ambiguity.  

 

Key Words: Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being, Sigmund Freud, interpretation of 

dreams. 
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ERNEST SOSA VE GETTİER PROBLEMİ 

Doç. Dr. KEMAL BATAK 

Sakarya Üniversitesi 

kemalbatak@sakarya.edu.tr 

Özet 

Bu bildiride Edmund Gettier’ın geleneksel epistemolojinin bilgi tanımına yönelttiği eleştirilerden 

sonra Ernest Sosa’nın bu meseleye dair görüşlerini inceliyorum. Daha çok çağdaş erdem 

epistemolojisinin savunucu olarak bilinen Sosa, bu fikri savunmadan önce de Gettier problemi ile 

ilgilenmiştir. Bu nedenle ben burada hem erdem epistemolojisi periyodunda ve özellikle de erdem 

epistemolojisi öncesi periyodda Sosa’nın bu problemle ilgili görüşlerini betimliyorum. Ona göre, 

gerekçelendirilmiş doğru inanç biçimindeki geleneksel bilgi görüşü Gettier ile beraber çürütülmüştür. 

Sosa, temelde dışsalcı ve güvenilirci bir perspektifle bu meseleye dair cevaplara sahiptir. O, geleneksel 

içselci bilgi beyanının empirik bilgide p gerçeği ile p inancı arasında nedensel bağı ihmal ettiğini, 

Gettier karşı örneklerinde kullanılan epistemik kapanış ilkesinin reddedilmesi gerektiğini, doğru 

inancın ancak bir entelektüel erdeme dayanıyorsa bilgi olabileceğini ve bizi bilgiye götürecek akıl 

yürütmelerimizin bir yanlışlık içermemesi gerektiğini düşünür.    

Anahtar Kelimeler: Ernest Sosa, bilgi, şans, delil, gerekçelendirilmiş doğru inanç, dışsalcılık 
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ŞAM EMEVİLERİ DÖNEMİ İSPANYA’SINDA KABİLEVİ VE ETNİK 

REKABETİN SİYASAL VE TOPLUMSAL HAYATA ETKİLERİ 

ÜZERİNE 

 

Prof. Dr. Adem APAK 

Uludağ Üniversitesi 
ademapak@uludag.edu.tr 

 

Özet 

Velîd b. Abdülmelik  döneminde Mûsâ b. Nusayr ve Târık b. Ziyâd tarafından gerçekleştirilen fetih 
hareketleri neticesinde İspanya toprakları Müslümanlar’ın hâkimiyetine girerek Endülüs adını almıştır. 
Daha sonra Batı Avrupa’yı hedef alan akınlar, Abdurrahman el-Ğâfikî’nin (H.112-114/M.330-332) 

valiliği döneminde Ramazan 114’te (Ekim-Kasım 732) gerçekleşen ve Müslümanlar’ın ağır yenilgisiyle 
neticelenen Balâtü’ş-Şühedâ (Vak‘atü Balât=Gazvetü Balât) Poitiers savaşıyla durdurulunca, 
Endülüs’teki Araplar, Emevîler dönemi tabiî sınırlarına çekilmişlerdir. Bu hadiseden sonra ülkedeki 
Müslümanlar, Emevîler devleti yıkılıncaya kadar genelde iç mücadelelerle uğraşmışlardır.  

İspanya’nın Müslümanlar tarafından fethi sonrasında ülkede yeni bir toplum yapısı meydana 
gelmiştir. Daha önce ülkede yerleşik bulunan Hristiyan çoğunluk Hispano-Romen ve yine Hristiyan olan 

Vizigotlar ile azımsanmayacak sayıya ulaşan Yahûdî unsur üzerine, Araplar, Berberîler ve mevâlîden 

müteşekkil yeni Müslüman topluluklar yarımadaya gelmişlerdir. Bu çeşitliliğe daha sonra mühtedi 
İspanyollar (müvelled) ve Orta ve Doğu Avrupa menşeli azınlıklar (sekâlibe) de eklenmiştir. Gerek Şam 
Emevîleri döneminde gerekse daha sonraki süreçte İspanya’da unsurlar arasında ırk ve din kaynaklı 
mücadeleler meydana gelmiştir. Bölgede özellikle Müslümanlar arasında gerçekleşen bu mücadelelerin 
en önemli sebeplerinden biri de kuşkusuz kabile dayanışmasına karşılık gelen asabiyettir. Endülüs’e 

fetihle birlikte Araplar’dan yaklaşık 40-50 bin kişi gelmiş, aynı anda bunun birkaç katı Müslüman 
Berberî de bölgeye yerleşmiştir. Gerek Araplar, gerekse Berberîler yeni mekânlara kabîleler halinde 
iskân edildikleri için bu yerleşme şekli, doğudaki eyâletlerde olduğu gibi kabîle yapısının devamını 
sağlayıp asabiyeti canlı tutarken, aynı zamanda içtimaî kaynaşmanın da gecikmesine sebep olmuştur. 
Öyle ki, ülkeye gelen Arap kabîleleri eskiye dayanan kıskançlık ve rekabetleri buraya da taşımışlar, onlar 
kendilerini tarihî kökleri olan Mudarî veya Yemenî, ya da Kaysî-Kelbî gruplaşması içinde kabul 
etmişlerdir. Bu bölünme daha sonraki yıllarda gerek Araplar arası iktidar mücadelelerinde, gerekse 

Endülüs’ün genel siyasetinde önemli derecede etkinlik göstermiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Endülüs, Kabile, Adnanî, Kahtanî, Berberî 
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HİTİT PANTHEONUNDA TANRIÇA IŠTAR VE ONUN HURRİCE
ATRİBÜSÜ ERIŠANGI

Yrd. Doç. Dr. NURSEL ASLANTÜRK 
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü

n.aslanturk3@gmail.com, n.aslanturk@karatein.edu.tr

Özet 

Tanrıça IŠTAR; Mezopotamya’nın “Aşk ve Savaş Tanrıçası”dır. Tanrı Tešup’un kız kardeşi olan bu

Tanrıça Sumer’de INANNA, Babil’de IŠTAR, Ugarit’te Anat ve Hurri pantheonunda ise “Ša(ṷ)uška”

adı altında kutsanılırdı. Tanrıça’nın adının geçtiği en eski belgeler Asur Ticaret Kolonileri Çağı’na
tarihlendirilen Asur’dan Anadolu’ya gönderilmiş mektuplardır. Bu mektuplarda Tanrıça çoğunlukla 
Sumerogram olarak INANNA, INNIN ya da NINNI geçmektedir. Hitit literatüründe ise Tanrıça’nın 
adı IŠTAR (Akadogram) ya da GAŠAN olarak yazılmakta; fakat Orta Hitit döneminden itibarende

genellikle Ša(ṷ)uška (Hurrice) olarak okunmaktadır. Tanrıça’nın kültü İÖ.15.yy.’ın ortalarından 
itibaren Ninive’den Anadolu’ya ve Suriye üzerinden Akdeniz kıyılarına kadar yayılmaktadır. En 
önemli kült merkezleri arasında Fırat Nehri’nin yukarısında bulunan Šamuḫa Şehri, Suriye’nin 
kuzeybatısında bulunan Ḫattarina, Kizzuṷatna’da bulunan Laṷazantiḭa ve muhtemelen Šamuḫa

yakınlarında bulunan Tameninga Şehri yer almaktadır. Hurri mitoslarından Hedammu Şarkısı’nda 
(CTH 348) Ša(ṷ)uška’ya okyanusta yaşayan Hedammu adındaki bir devin aşık olduğu anlatılmaktadır.
Hitit devlet antlaşmalarından Ḫukkana Antlaşması’nda; Šattiṷaza Antlaşması’nda hem Hitit hem de 
Mitanni tanrıları arasında adı geçmekte iken; Tette Antlaşması’nda; Duppi-Tešup Antlaşması’nda; 
Niqmepa Antlaşması’nda; Manapa-Tarḫunta Antlaşması’nda; Alakšandu Antlaşması’nda; Ulmi-Tešup

Antlaşması’nda ve Kurunta Antlaşması’nda (Bronz Tablet) antlaşmaya tanıklık eden tanrılar arasında 
adı geçmektedir. Hitit şahıs adlarının IŠTAR içeren teofor öğeler taşıması Šauškamuṷa (NH 1141),

Šaušgatti (NH 1142), Šauškaziti (NH 1143), Šauška-D
KAL-ziti (NH 1144) bu tanrıçanın popülerliğine 

ayrıca kanıt olarak gösterebilinir. Genelde tanrıça olarak betimlenen Ša(ṷ)uška Yazılıkaya Açıkhava 
Tapınağı’nda bulunan 38 numaralı kabartmada eril olarak tasvir edilmiştir. Kutsal hayvanı arslan, 
silahı ise gürz olan Tanrıça IŠTAR’ın hizmetkarları ise Ninatta ve Kulitta’dır. Atribüsü ise KUB 27.1 
(Bo 2033) (CTH 712) (Yeni Hitit) metinde bir ince ekmeğin sunulduğu Erišangi’dir.

Anahtar Kelimeler: Hitit, Hurri, IŠTAR, Erišangi, Pantheon.
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COĞRAFİ BİR YAKLAŞIMLA TÜRKİYE SİYASETİNDE KADIN 

VEKİLLER 

Prof. Dr. SEVİL SARGIN 

Marmara Üniversitesi  

sevil.sargin@marmara.edu.tr 

Özet 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenliğin millete ait olduğu düşüncesi üzerine inşa edilmiştir. Ancak 

milleti temsil etme ve millet adına karar verme hakkı başlangıçta sadece erkeklere tanınmış bir haktı. 

Bu sebeple ilk 4 seçimde TBMM’de kadın vekil yoktu. 3 Nisan 1930’da Belediye Kanunu’nun kabul 

edilmesiyle yerel seçimlerde ve ardından 11 Aralık 1934 yılında Anayasa’da yapılan değişiklikler ile 

TBMM’de Türk kadınına siyaset yapabilme, yani seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Nitekim 1935 

yılında yapılan 5. Dönem TBMM Genel Seçiminde meclise giren 399 vekilin 18’i yani %4.5’i kadın 

vekil olmuştur. 1935 yılından sonra 1939 ve 1943 yıllarında yapılan seçimlerde ise meclise giren vekil 

sayısı artarak 429’a çıkmasına karşın kadın vekil sayısı azalarak 16’ya düşmüştür. Hatta 1935 yılından 

2002 yılına kadar geçen 67 yılık süre içinde, yapılan hiçbir seçimde, kadın vekil oranı kadının seçme 

ve seçilme hakkını kullandığı ilk seçimdeki % 4.5 oranına dahi ulaşamamıştır. Örneğin çok partili 

seçimin yaşandığı 1950 yılında yapılan seçimde meclisteki kadın vekil sayısı 3’e, toplam vekil 

sayısına oranı ise %0.6’ya kadar gerilemiştir. Nitekim 196O ve 1980 askeri darbelerinin ardından 

yapılan seçimlerde de bu manzara değişmemiştir. Ancak 2007 yılında yapılan genel seçimde mecliste 

kadın vekil sayısı 50’ye, toplam vekil sayısına oranı ise uzun yıllar sonra ilk defa %9.1’e yükselmiştir. 

Bu seçimden sonra yapılan 2011 seçimlerinde bu oran %14, 2015 seçimlerinde ise sırasıyla %18 ve 

%15 olmuştur. Son yıllardaki bu belirgin artışa rağmen mecliste bulunan kadın vekil oranı ile Türkiye, 

191 ülke içerisinde 124. sırada yer almaktadır. Aynı oran İsveç’te %43, Meksika’da %42.4, Fransa’da 

%26, Kenya’da %19.7 ve  Romanya’da %13.7’dir.   

Kadının seçme ve seçilme hakkını kullandığı ilk seçim olan 5. Dönem seçimlerinde her biri  

birbirinden farklı 18 ilden 18 kadın vekil seçilmiştir. İzleyen seçim dönemlerinde kadın vekil sayıları 

azalmakla birlikte yeni iller de bu sürece katılmışlardır. Yukarıda da belirtildiği gibi özellikle son 

yıllarda, kadın vekil sayısı geçmiş yıllara oranla belirgin bir artış göstermiş ve büyük şehirlerin kadın 

vekil oranı da bir hayli yükselmiştir. Nitekim 1935-2015 yılları arasında yapılan seçimlerde illerin 

çıkarttığı kadın vekil sayıları toplandığında İstanbul diğer bütün illere göre açık ara öndedir. Her ne 

kadar 1946 ve 1965 yıllarında yapılan seçimlerde olduğu gibi İstanbul’un da meclise kadın vekil 

gönderemediği dönemler olsa da toplamda en fazla kadın vekil seçilen il İstanbul’dur. Onu en yakın 

Ankara ve İzmir izlemektedir. Örneğin 2015 yılında yapılan 25. Dönem Genel Seçiminde 97 kadın 

vekilin 20’si, aynı yıl içinde yapılan ikinci seçimde ise 81 kadın vekilin 18’i İstanbul’dan seçilmiştir. 

Bu son seçim döneminde Ankara 6, Diyarbakır ve Bursa 4, İzmir ise 3 vekil ile en fazla kadın vekil 

çıkaran diğer iller olmuştur. Bazı iller ise hiçbir seçim döneminde meclise kadın vekil 

gönderememiştir. Örneğin Sinop, Giresun, Kırklareli, Gümüşhane, Nevşehir, Kütahya, Erzincan, 

Adıyaman bu illerimizdendir.   

Bu çalışmada her bir seçim dönemi için veriler detaylandırılmış, kadın vekillerin seçildikleri illere  

göre dağılımları CBS programı kullanılarak haritalanmıştır. Elde edilen veriler tek parti dönemleri,   

çok parti dönemleri, askeri darbeleri takip eden seçim dönemleri gibi siyasi tarihimizde önem taşıyan 

dönemler de göz önünde bulundurularak irdelenmiştir. Ayrıca kadın vekil profilini ortaya koymak 

açısından vekiller doğum yerleri, eğitim ve meslek durumları itibarıyla incelenmiş, CBS programında 

haritaları, grafikleri, tabloları oluşturulmuş, analizleri yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, TBMM, kadın vekiller, genel seçimler 
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Hastanelerde Tıbbi Malzeme Yönetimi Sürecinde Muayene ve Kabul 

İşlemleri: Askeri Hastane Örneği 

Yrd. Doç. Dr. ÇAĞDAŞ ERKAN AKYÜREK, Arş. Gör. SİNEM MUT 
Ankara Üniversitesi 

Özet 

Hasta tedavisinin aciliyet ve reddedilmezlik göstermesi ve yatarak tedavi gören hastalara hizmet 

vermesi bakımından hastaneler kesintisiz hizmet sunan organizasyonlardır. Hastanelerde ortaya 

çıkabilecek olan ani gereksinimleri karşılamak ve tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinin kesintiye 

uğramadan sürdürülmesi için bulundurulması gerekli stokların belirli bir seviyenin altına düşmemesi 

hayati bir öneme sahiptir. Sağlık sisteminde sürdürebilirliğin sağlanmasının en önemli hususlarından 

biri sağlık lojistiğidir. 

 Hastanelerin yeterli düzeyde stok bulundurmaları ile faaliyetleri arasındaki sıkı ilişki, stokların 

önemini açıkça göstermektedir. Çalışma ulusal ve uluslararası literatür ve hastane malzeme tedarik 

kayıtlarının incelenmesiyle oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı, sağlık kurumları için anahtar rol 

oynayan tedarik zinciri yönetimi faaliyetleri kapsamında, TSK Sağlık Komutanlığı ilaç ve tıbbi 

malzeme yönetiminin incelenmesi, tedarik zincirini oluşturan halkanın başlangıcı olan ihtiyaçların 

belirlenmesinden, kullanıcıya ulaştırılması ve envanterden çıkarılması dahil bütün aşamalarını 

incelemektir. Tedarik aşamalarından birisi olan muayene ve kabul işlemlerinin sürece etkisi, tedarik 

süreci içerisindeki yeri ve ayrıca idarenin ihtiyacı olan tıbbi malzemelerin, muayene ve kabul işlemleri 

esnasında ret edilme sebepleri son dört yılın istatistikî verileri kapsamında açıklanmış, ret sebeplerini 

asgariye indirici tedbirler hakkında önerilerde bulunulmuştur.  

  

Anahtar Sözcükler: Hastane, Malzeme Yönetimi, Mal Muayenesi, Tedarik 
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BİR MEDENİYET UYANIYOR: PARİON 

Prof.Dr. VEDAT KELEŞ, Arş.Gör. ALPER YILMAZ 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

vkelesus@gmail.com, alperyilmaz.a@gmail.com  

Özet 

Parion, Çanakkale Boğazının Anadolu kıyısında, Marmara Denizine doğru uzayan Bodrum Burnu 

üzerinde yer almaktadır.  Antik Kent Günümüz Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer Köyü sınırları 

içerisindedir. Kuruluşu  M.Ö 8.yy.'a kadar giden kent Troya Kralı Priamos'un oğlu Paris'in şehridir. 

Uzun süren sahipsizlik ve suskunluğundan kurtarılmayı bekleyen kent 2005 yılında Parion Kazı 

ekibinin Antik Kente gelmesiyle başlayan kazma kürek sesleriyle derin uykusundan uyandırılıp 

arkeoloji dünyasına tanıtılmaya başlanmıştır. Kentte: Roma Hamamı, Yamaç Hamamı, Tiyatro, Güney 

Nekropolis, Odeion alanlarında arkeolojik kazı çalışmaları devam etmektedir. Bu kazılar sırasında 

ortaya çıkan bilimsel bulgular Parion'un Antik Çağın en önemli kentlerinden birisini olduğunu ortaya 

koymuştur. Özellikle Roma Devri'nde en parlak çağını yaşanan Parion Roma tarafından iki kez koloni 

statüsü verilmiştir. Önemli bir Roma Vetaran kenti olan Parion'da yer alan Roma Dönemi'ne ait 

yapıların birçoğunda Anadolu mimarisi geleneği aksine İtalyan mimarisi geleneği görülmektedir. 

Kentte Roma'nın çeşitli lejyonlarından getirilen emekli askerler geldikleri bölgenin kültürünü Parion'a 

taşımışlardır. Çalışmamızda kentin gelişimi gösterilerek Roma kolonizasyonun Parion üzerindeki 

etkileri ve Roma kolonizasyonu karakteri hakkında bilgiler sunulmaya çalışacaktır. Parion Kazıların 

dünü, bugünü ve geleceği hakkında araştırmacılara önemli bilgiler verilerek kentin tanıtımı 

sağlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Parion, Troas, Çanakkale 
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TÜRKİYE’DE İŞ GÜVENCESİ SİSTEMİ KAPSAMININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. SABAHATTİN YÜREKLİ 
Erzincan Üniversitesi 

sayurekli@hotmail.com, syurekli@erzincan.edu.tr  
 

Özet:  

İş Hukukunun en önemli konularından ve amaçlarından biri, işçi ile işveren arasındaki çalışma 

ilişkisinin varlığını korumak, işçinin işini güvence altına almaktır. Ülkemizde, 4773 sayılı Kanuna 

kadar fesih bildirimiyle yapılacak fesihlerde sebep gösterme zorunluluğu olmaksızın, işçi ya da 

işveren kanunda belirlenen bildirim sürelerine uyarak diledikleri zaman sözleşmeyi feshetme imkânına 

sahiptiler. Bu durum özellikle işçi açısından her an işini kaybetme endişesi içinde olma nedeniyle 

oldukça sakıncalar içermekteydi. İş güvencesi, işçinin işini korumak amacıyla işverenin keyfi olarak 

fesih hakkını kullanmasına engel olmak için işverenin fesih hakkına ya da işçiyi işten çıkarma 

yetkisine bazı sınırlamalar getirmiştir. Türkiye “Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi 

Hakkında 158 sayılı Sözleşmeyi 1994 yılında onaylanmıştır. Bu sözleşmeye uyum sağlamak üzere, 

4773 sayılı Kanun çıkarılarak 15.08.2002’de yürürlüğe konulmuştur. Daha sonra 4773 sayılı Kanunla 

getirilen hükümler bazı değişikliklerle 22.05.2003 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 ve devamı 

maddeleriyle düzenlenmiştir. 

İş güvencesi hükümlerinin amacı, işverenin iş sözleşmesini geçerli bir neden olmaksızın keyfi 

olarak sone erdirmesinin engellenmesi, dolayısıyla iş ilişkilerinde sürekliliğin sağlanmasıdır. İş 

güvencesi hükümlerinden sözleşmesi feshedilen her işçinin yararlanması söz konusu değildir. İş 

güvencesi sisteminde aranılan bu koşullar nedeniyle, iş güvencesi hükümleri ancak belli bir çalışan 

kesime uygulanacaktır. İş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmek için; işçilerin 4857 sayılı İş 

Kanunu kapsamına girmesi ve İşK.m.18’de aranılan koşullara sahip olması gerekmektedir. İş 

güvencesinden yararlanmak için aranılan koşullar; belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışma, işyerinde 

otuz veya daha fazla işçinin çalıştırılması, en az altı aylık kıdem, işveren vekili olmamaktır. 

İş güvencesi sisteminden yararlanabilmek için aranılan koşullar değerlendirildiğinde, belirli 

süreli iş sözleşmesiyle çalışanların kapsam dışında tutulduğu görülmektedir. Belirli süreli iş 

sözleşmesiyle çalışanların güvence kapsamı dışında tutulmasıyla, belirli-belirsiz süreli iş 

sözleşmesiyle çalışan işçiler arasında eşitsizlik oluşturulmuştur. Yine, getirilen güvence sistemiyle 

küçük işyerleri ve altı ay çalışması olmayan işçiler bakımından iş güvencesi hükümleri 

uygulanamadığından çok sayıda işçi bu güvence sistemi dışında bırakılmıştır. Çalışma hayatında bir 

hak getirilmekte ise bu hakkın çalışanlara eşit olarak uygulanması gerekir. Getirilen sınırlamalarla çok 

sayıda işçinin iş güvencesi sistemi dışında bırakılması iş hukukuna hâkim olan işçinin korunması 

ilkesine ters düşmektedir. Çalışanlar arasındaki bu eşitsizliğin iş güvencesine ilişkin hükümlerin tüm 

çalışanlara uygulanması yoluyla giderilmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İş güvencesi. 
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SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİ VE CİNSİYET ROLLERİ
*
 

Prof Dr. ALİ MAVİLİ,  Arş. Gör. BAHAR ÇELİK 

Selçuk Üniversitesi 

bhrclk0290@gmail.com 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Sosyal Hizmet mesleğinin tercih edilmesinde cinsiyet rollerinin etkili olup 

olmadığını araştırmaktır. Araştırmada nicel araştırma deseni kullanılmıştır ve araştırma tanımlayıcı 

nitelikler taşımaktadır. Araştırmanın evreni Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümlerinde eğitim gören 715 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmada evrenin ulaşılabilirliği dikkate alınarak örneklem seçimine gidilmemiş ve tüm evrene 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak veri toplama sürecinde üniversiteye gelmeyen, çalışmaya katılmak 

istemeyen ve yahut çalışmaya katılıp tüm soruları doldurmamış olanlar çalışma dışında kalmış ve 

böylece toplamda 486 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada sosyo-demografik verilerin toplanması 

amacıyla literatür taraması sonucunda araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu ve cinsiyet 

rollerini belirlemek amaçlı Bem Cinsiyet Rolü Envanteri (BCRE) kullanılmıştır. Anket formu ve 

BCRE 01.10.2015-30.11.2015 tarihleri arasında uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler 

bilgisayar ortamına aktarılmış olup verilerin istatistiksel analizleri SPSS 20.0 paket programı aracılığı 

ile yapılmıştır.  Elde edilen bulgulara göre Sosyal Hizmet bölümü okuyan öğrencilerin çoğunlukla 

kadın olduğu, annelerinin yarısından fazlasının ilkokul mezunu olduğu ve okuma-yazma bilmeyen 

annelerin önemli bir oranda olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca kadın öğrencilerin en yüksek oranda 

feminen cinsiyet rolüne sahip oldukları, erkek öğrencilerin maskülen cinsiyet rolüne sahip oldukları, 

aile ve öğrencinin geliri, ebeveynlerin eğitim düzeyi düştükçe feminen cinsiyet rolüne sahip 

öğrencilerin oranının arttığı, çalışmayan anne veya babaya sahip öğrencilerde feminen cinsiyet rolü 

oranı yükseldiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; kadının eğitim düzeyinin artması için 

yeterli düzeyde politika üretilmesi ve uygulanması, sosyal hizmet mesleğinin cinsiyete özgü bir 

meslek haline gelmemesi için üniversiteye hazırlanan öğrencilerde farkındalık oluşturmak adına çeşitli 

faaliyet ve düzenlemelere gidilmesi, çocuğun cinsiyet rollerini öğrenme süreci ilk olarak ailede 

başladığı için, daha özgüvenli, ne istediğini bilen ve cesur çocuklar yetiştirmek adına konuyla ilgili 

yapılacak tüm faaliyetler sadece kişi bazında değil aileyi de destekleyecek düzeyde olması gerektiği 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal hizmet, Meslek seçimi, Cinsiyet rolleri  

 

                                                           
*
 Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda yapılmış olan 

“Sosyal Hizmet Mesleğinin Seçiminde Cinsiyet Rollerinin Etkisi: Konya Örneği” adlı tezden üretilmiştir. Bu 

çalışma Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü tarafından 2015 ÖYP-110 

proje numarası ile desteklenmiştir.  
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ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN KADINLARIN EKONOMİK KRİZLERDE 

GÖRMÜŞ OLDUKLARI AİLE İÇİ FİZİKSEL VE RUHSAL ŞİDDETTİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 
     SERAP IŞIK 

Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans 

     TBMM 

           sm_1513@hotmail.com 

 

Özet 

Çalışan ve çalışmayan kadınların ekonomik krizlerde görmüş oldukları aile içi şiddet, hem kentsel 

hem de kırsal alanlarda birçok kadının hayatını etkileyen bir problemdir.  

Yoksul kadınların büyük bir bölümü eğitimden mahrum bırakılmış ya da yeterli eğitim 

alamamışlardır. Bu nedenle aile dışından veya içinden gelen her türlü etkiye kolayca 

kapılabilmektedirler. Aile içi şiddet bunlardan biridir. Aile içi şiddet herhangi bir aile üyesinin bir 

başka aile üyesine uygulamış olduğu şiddettir. Aile içerisinde yaşanan şiddetin en önemli temsilcisi 

kadındır. 

Aile içi şiddet, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi ruh sağlığı sorunlarına neden olabilir. 

Şiddete uğramış kadınların çocukları da aile içi şiddetten etkilenir. Eşler arasında şiddetin olduğu 

ailelerde büyüyen çocuklar, daha sonraki yaşamlarında şiddet uygulayıcısı olma ya da şiddete maruz 

kalma ile ilişkili olabilecek, bir dizi ruhsal ve davranışsal problemler yaşayabilirler. Kamuoyunda ruh 

sağlığı alanının, kadın ve çocuğa karşı uygulanan şiddete karşı çözüm üretmek ve istismar ile ilişkili 

ruh sağlığı sorunlarının azaltılması üzerinde önemli bir etkisi olabilir. 

Evlenmeden önce kendi ailesinde baskıya ve şiddete maruz kalan kadın evlendikten sonra daha 

baskının ve şiddetin daha ağırını kendi eşinden görmektedir. Bunu ise kader olarak kabul edip 

katlanmak durumundadırlar. Bu konuda herhangi bir yere başvuramamakta ve kimseden yardım 

alamamaktadırlar. 

 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Çalışan Kadın, Çalışmayan Kadın, Aile İçi Şiddet, Yoksul 
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TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLERİN CİNSİYETE DAYALI POZİTİF AYRIMCILIK 

SAĞLAMAYA YÖNELİK KOTA UYGULAMALARI 

 

Arş. Gör. Dr. Rengül Ekizceleroğlu 

Trakya Üniversitesi 

rengulekizceleroglu@trakya.edu.tr 

 

Özet 

Günümüzde kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine katılımı bakımından mevcut 

olan eşitsizlik, sadece az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde değil, demokrasi ve insan 

hakları bakımından gelişmiş kabul edilen pek çok ülkede yaşanmakta olan bir sorundur.  Bu 

sorun sadece kadınların eksik temsili ile ilgili olmayıp, esasında bir demokrasi sorunudur. Bu 

sorunu aşmak ya da hafifletmek için alınan önlemlerden biri, siyasi partiler, parlamento ya da 

yerel yönetim kademelerinde kadınlara nicel olarak daha fazla yer vermeye yönelik kota 

uygulamalarıdır.   

 

Kota uygulamalarını cinsiyetler arasındaki fiili eşitsizliği azaltma işlevi nedeniyle 

destekleyen görüşler olduğu gibi, bunların hem hukuki meşruluğunu sorgulayan hem de bu tür 

uygulamalara eşitsizlik yarattıkları ve adil olmadıkları gibi gerekçelerle karşı çıkan görüşler 

de bulunmaktadır. Bu çalışmada, cinsiyete dayalı pozitif ayrımcılık kapsamında düzenlenen 

kotalara ilişkin uygulamalar, teorik ve karşılaştırmalı bir biçimde incelenmektedir.  Ayrıca, 

Türkiye’de kadınların örgütsel anlamda siyasete katılımının ilk basamağı olan siyasi partilerin 

tüzüklerinde cinsiyete dayalı kota düzenlemeleri bulunup bulunmadığı, var ise bunlara uyulup 

uyulmadığı incelenmektedir. Elde edilen sonuçlar, gelişmiş ülkelerde giderek artan bir şekilde 

kabul görmeye başlayan ve “siyasette kritik temsil eşiği” olarak ifade bulan %30-33 asgari 

temsil oranı ile birlikte değerlendirilmekte, sorunun aşılmasına ilişkin öneriler sunulmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kadının siyasete katılımı, siyasi partiler, pozitif ayrımcılık, kota 

uygulamaları 
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TÜRKİYE’DE SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ: İLLER 
BAZINDA MEKÂNSAL EKONOMETRİK ANALİZ 

 
Arş. Gör. IŞIN ÇETİN, Prof. Dr. MUSTAFA SEVÜKTEKİN 

Uludağ Üniversitesi 
isin@uludag.edu.tr, sevuktekin@uludag.edu.tr 

 
Özet 

 

Gelişmişlik düzeyi tanımında çok sayıda ekonomik, sosyal ve kültürel değişkenin kullanılmaktadır ve 

gelişmişlik düzeyi, coğrafi bazda karşılaştırma olanağı sağlayan sosyo-ekonomik gelişmişlik 

endeksleri oluşturmak suretiyle ölçülmektedir. Ülkemizde, illerin ve bölgelerin gelişmişlik 

düzeylerinin karşılaştırmalı olarak ölçülmesinde Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) 

Araştırmalarının var olduğu görülmektedir. Çalışmanın çıkış noktasını, Türkiye Cumhuriyeti 

Kalkınma Bakanlığı tarafından, düzenli aralıklarla rapor edilen SEGE araştırmaları oluşturmaktadır. 

Çalışmada; Türkiye’de iller ve bölgeler bazında sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri, mekânsal 

ekonometrik modeller kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla; demografik, istihdam, eğitim, 

sağlık, mali ve yaşam kalitesi göstergeleri dikkate alınarak analiz sürecine uygun değişken tanımları 

yapılmıştır. Analizler GeoDa Software paket program kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizin iki alt 

aşaması mevcuttur. İlk aşamada, iller bazında sosyo ekonomik göstergeler ayrı ayrı değerlendirilerek, 

iller ve bölgeler arası bir etkileşimin olup olmadığı, varsa bu etkileşimin hangi göstergeler arasında 

olduğu tespit edilmiştir. İkinci aşamada mekânsal regresyon modelleri kullanılarak, illerin ve 

bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini etkileyen faktörlerin neler olduğu, bu etkilerin ne 

yönde ve büyüklükte olduğu tespit edilerek ekonometrik açıdan değerlendirmeler yapılmıştır. 

Kalkınmanın, özellikle de sürdürülebilir kalkınmanın önem arz ettiği günümüzde, çalışmadan elde 

edilen bulguların faydalı bilgiler vereceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik, Mekânsal İstatistik, Mekânsal Ekonometri 
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MODERNLEŞME-SEKÜLERLEŞME SÜRECİNDE İSLAM AİLE
YAPISINDA GÖRÜLEN DEĞİŞMELER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. ALİ BAYER
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

aliayer@hotmail.com

Özet
Aile, sosyoloji literatüründe üzerinde en çok durulan temel kurumlardan biridir. Aile, bireyin

dünyaya geldiği andan itibaren içinde yer aldığı, ona yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli bakım

ve desteğin sunulduğu sosyal bir ortamdır. Toplumsal değişmeyle birlikte, sosyal yapıdaki sosyo-

ekonomik farklılıklar aile yapısının zamanla değişmesini de beraberinde getirmiştir. Sekülerleşme,

dini kurum ve sembollerin toplumsal önemini kaybettiği bir süreç olarak göz önüne alındığında,

ailenin “kutsal” olarak kabul edilen niteliklerinde de birtakım değişmeler meydana gelmesi kaçınılmaz

olmuştur. Bu araştırma Türk aile yapısının süreç içerisinde geçirdiği değişmelere odaklanmıştır.

Günümüzde kadın yalnız çocuk yetiştiren, evde oturan anne modelinden meslek kadınına

dönüşmüştür. Erkeklerin üstünlüğü giderek azalmış, eşit fırsatlar gündeme gelmiştir. Ailede anne ve

baba sorumlulukları paylaşmış ve bir eşitlik akımı başlamıştır. Çocuklar, baba ile daha çok ilişki içine

girmişlerdir. Kadın, evde ve dışarıda aktif çalışmasıyla "süper kadın" haline gelmiştir. Sanayileşmeyle

birlikte ailenin fonksiyonu daralmış, azaltılmıştır. Sekülerleşme süresinde yaşanan bu değişmeler bir

mekan olarak evi insanların yatıp dinlendikleri bir “otel” haline dönüştürmüştür. Modernleşme her

şeyden önce ailenin mahremiyetini dönüştürmektedir. Aileyi alenileştirerek kamusal olguya

çevirmektedir. Son yıllarda aile ile ilgili "mahrem" konuların televizyon ve gazetelerde yer alması, bu

açıdan çarpıcı örneklikler meydana getirmektedir. Genel durum böyle olmasına rağmen diğer

toplumlara göre, İslam'ın, Budizm'in ya da Katolikliğin hâkim olduğu toplumlarda ailenin daha güçlü

ve önemli bir kurum olduğu söylenebilir. Aile, bu dinî önemini başta İslam olmak üzere bütün semavi

ve diğer dinlerde korumuş, lakin son dönemlerde ortaya çıkan sekülerleşme sürecine paralel olarak bu

durumda önemli değişmeler gözlenmiştir. Zamanla niceliğindeki değişikliklere rağmen temelindeki

erkek, kadın ve çocuklar bu yapının her şeklinde yer almıştır. Bu birlikteliğin bir yönü ile toplumsal

yapının devamı için gerekli olmasından dolayı, ailede yaşanan çözülmeler veya yapı değişiklikleri

kendini genel anlamda toplumun değişiminde göstermiştir. Bu yönüyle ailenin toplumdaki gelişmeleri

ve değişimleri yansıttığını söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Sekülerleşme, İslam Ailesi, Rol Farklılaşması, Çalışma

Yaşamı, İş Aile Çatışması
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BEYAZIT AKMAN’IN SON SEFARAD ROMANINDA OSMANLI 

DEVLETİ’NİN GÖZÜNDEN “ENDÜLÜS” 

Arş. Gör. Alp Eren DEMİRKAYA 

Bartın Üniversitesi 

ademirkaya@bartin.edu.tr 

 
Özet 

 
Buhara, Semerkant, Bağdat, Kudüs ve İstanbul gibi şehirler İslâm medeniyetinin zirve merkezleri 

olarak kabul edilir. Kurtuba ve Tüleytula şehirleriyle Endülüs de bu önemli merkezleri içerisinde 

barındıran güçlü bir İslam Devleti olarak karşımıza çıkar. Tarık bin Ziyad’ın önderliğindeki ordu 

tarafından 711 yılında fethedilişinden 1492 yılına kadar 781 yıllık tarihi serüveni içerisinde 

Endülüs, rahmet ve bereketin yağdığı, müzik ve ilmin iç içe geçtiği, dünyaya yön verecek icatların 

yapıldığı; etnisiteden ve dini baskılardan uzak, birlik ve beraberlik temelinde şekillenen bir İslâm 

Devleti hüviyetine sahiptir. 15. Yüzyılın sonlarına doğru ise Endülüs’te bulunan bu refah ortamının 

yerini yavaş yavaş kaos ve endişe alır. Romanda Yahudi Hahambaşı Moşe Kapsali İstanbul’da 

Sultan II. Bayezid’in huzuruna çıkarak Endülüs’ten gelen feryatların yer aldığı mektupları okur. II. 

Bayezid’in almış olduğu karar doğrultusunda Denizci Kemal Reis komutasındaki kadırgalar 

İspanya’ya gönderilir. Bildirimizde Son Sefarad romanından hareketle İslam medeniyetinin 

Batı’daki kıymeti olan Endülüs’ün Osmanlı nazarındaki görünüşü ve Osmanlı Devleti’nin Endülüs 

Müslümanlarına ve Yahudilerine yapmış olduğu yardımlar üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Roman, Son Sefarad, Endülüs, Osmanlı, Müslümanlar, Yahudiler 
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BU YIL NE EKELİM? ŞEMSİYYE’DE ZİRAATLA İLGİLİ 

HUSUSLAR 

 

Doç. Dr. ATİLLA BATUR 

Dumlupınar Üniversitesi 

atillabatur@hotmail.com 

 

Özet 

 

Şemsiyye, Anadolu’da konu olarak astroloji üzerine yazılmış, bilinen ilk Türkçe eser olma özelliğini 

gösterir. Eser, 811 H. /1408-1409 M. tarihinde,  Sultan II. Murad devrinin meşhur âlim ve şairlerinden 

olan Yazıcıoğlu Mehmed ile Ahmed-i Bican’ın babası Yazıcı Salih tarafından yazılmıştır. Eserin yurt 

içinde ve yurt dışında onlarca nüshası bulunmaktadır. Nüshalarının çokluğundan da anlaşılacağı üzere 

devrinde en çok okunan eserler arasında yer almaktadır. 4182 beyitten oluşan Şemsiyye; On iki ay ve 

her ayın yirmi beş bölümünden oluşan farklı konuları ihtiva etmektedir. Eser iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde on iki ayın genel özellikleri ve ilgili ayda yapılması/yapılmaması 

gereken hususlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. İkinci bölümde ise her ayın içerisinde olabilecek yirmi 

beş farklı durumun (örneğin; güneş tutulması, ay tutulması, şimşek çakması, şiddetli yağmur yağması, 

gök gürlemesi gibi) o yıl içerisinde nelere işaret ettiği geniş açıklamalarla anlatılmıştır. Eserin 

başından sonuna kadar hemen her başlığında tarım ve ziraatla ilgili hususlara değinilmiştir. Özellikle 

Ziraatla ilgili ilginç konuların mevzubahis edildiği bu eserde, o yıl ekilmesi düşünülen hububatın 

hangi şartlarda tespit edileceği belirtilmiştir. Ayrıca ürünün daha verimli olması için ne zaman, nasıl 

ve hangi durumlarda ekilmesi gerektiği bilgilerini vermesi açısından da oldukça önemlidir. 

Çalışmamızda; yıl içerisinde ekilmesi uygun olacak hububatın seçilmesiyle ilgili ilginç bilgiler, 

ziraatla ilgili kadim eserler ile yaşanmış tecrübelerin enmuzeci olan hususlar incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Astroloji, Yazıcı Salih, Şemsiyye, Ziraat. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TERZİLİK MESLEĞİ, MODA VE KADIN 
Bahriye YALÇINKAYA 

 

Öğr. Gör. Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler MYO, DENİZLİ byalcinkaya@pau.edu.tr 

 
Özet 
Terzilik, insanlık tarihi kadar eski olduğu bilinen bir meslektir. Meslek, insanın yaşamını 
sürdürebilmesi için yoğun bir eğitim ve çalışma gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı 
unvandır.  İnsanların estetik ve güzel görünmelerini sağlamak amacıyla; hayalindeki tüm güzellikleri 
sanatkâr ruh ile kumaşa, deriye, kürke, işleyip diken kişilere terzi, bu mesleğe de terzilik ismi 
verilmektedir. İlk İnsan ve İlk Peygamber Hz. Âdem (A.S) zamanından beri insanlar giyinme 
ihtiyaçlarını; beslenmek için avladıkları hayvanların derilerini dikerek karşılamışlardır. Mesleği 
terzilik olarak bilinen ve ilk kez, iğne ile elbise dikip giyen Peygamber, Hz. İdris (A.S)’dır. XIX. 
yüzyılın sonlarında, Osmanlı Toplumu’nun büyük bir kısmı giysilerinde kullandığı kumaşları kendileri 
dokumuş, tasarımını ve biçkisini yaparak giysilerini dikmişlerdir. II. Abdülhamit döneminde 
Müslüman Bayanlar için “Hanımlara Mahsus Gazete”, hazır kalıplar yayınlayarak kimsesiz kadınlara 
meslek öğreten, dikiş evleri ve fabrikalar açan cemiyetler kurulmaya başlanmıştır. Bunlardan biri de 
1913’te Bahire Hakkı Hanım tarafından kurulan “Biçki Yurdu” dur. 1913’ten 1923 yılına kadar devam 
eden bu kurs 1380 Müslüman bayan terzi yetiştirmiştir. Daha sonra Babıâli’de “İslam Hanımlar 
Terzihanesi” ve Şişli’de “İslam Terzihanesi” açılmıştır. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
terziler kendi aralarında çeşitli kategorilere bölünmüş ve ürettikleri ürünlerin kalitesi kadar, yarattıkları 
‘ambiyans’ ve yaptıkları isim ile orantılı olarak sınıflandırılırmışlar dır. Cumhuriyet ile birlikte 
değişen yaşam tarzı, Türk kadınını geleneksel çizgisinden ayırmış, 1970 ve1980 yıllarında renkli ve 
şatafatlı giyim tarzını başlatmıştır. Giysi, yüzyıllarca toplumlarda kendini ifade etmenin en etkin aracı 
olarak kullanılmış, adeta sessiz bir konuşma biçimi olarak süregelmiştir. Giysi, kimi zaman taşıyan 
kişinin mesleğini ya da toplumdaki konumunu belirlemiştir. Daha iyi ve güzeli arama duygusu 
yıpranan, eskiyen giysinin yerine aynısını değil de farklısını edinme isteği ile moda olayı başlamıştır. 
Modern insan giyime daha fazla harcama yaparken, diğer taraftan kıyafetlerinin seçimi ve 
hazırlanması için ayırdığı zaman da giderek azalmıştır. Son yirmi yıl içinde küçük atölye terziciliği, 
makineleşme ve buna dayalı gelişen hazır giyim sektörü, ekonomik alım gücünün düşmesiyle de 
birleşince terzilik mesleğini bitişe sürüklemiş durumdadır. Ülkemizde çok gelişmiş olan hazır giyim 
üretimi, fiyatları da çok aşağıya çekerek terzilerin rekabet etmesine imkân vermemektedir. Halkımızın 
alım gücünün azalması terzilerin işlerini azaltmıştır. Bu çalışmada, kadın terziliğinin geçmişten 
günümüze anlamını sorgulamak ve değişimini yorumlamak, modern tüketicinin eğilimleri 
doğrultusunda terzilik mesleğinin yaşatılması gerekliliğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu 
çalışmanın materyalini Denizli İli’nde halen faaliyet gösteren, terziler birliğine kayıtlı toplam 169 (42 
kadın) ve tesadüfü örneklem yoluyla seçilmiş il merkezinde yaşayan 18 kadın terziler oluşturmaktadır. 
Bu çalışmada literatür tarama tekniği kullanılarak kadın terzilerin sayıları belirlenmiş ve deneklerle 
yüz yüze yapılan mülakatlar sonucunda kadın terzilerinin gelişen teknolojiyle birlikte geçilen seri 
üretim ve konfeksiyon üretiminin, terzilik mesleğini nasıl etkilediğini dikkat çekilerek yaşadıkları 
sorunları incelenmiş, sorunlara ilişkin çözüm önerileri getiriliştir. 

Anahtar Kelimeler:  Terzilik, Meslek, Moda, Kadın 
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RISK MANAGEMENT APPLICATIONS IN SHIPPING INDUSTRY 
Asst.Prof.Dr.GÖKÇE ÇİÇEK CEYHUN 

Kocaeli University, Maritime Faculty 

gokceceyhun@hotmail.com 

 

Abstract  

 

All kinds of business include some risks and risk management is an essential requirement of today’s 

business environment. Especially the shipping industry contains several risk factors that have to be 

taken into consideration as freight rates, timely delivery, delays, human errors, fees, insurance, 

damaged merchandise, accidents, global economic conjuncture, international relationships of 

countries, and, etc. Due to the fact that shipping business is becoming increasingly risky, the risk 

management practices in the shipping industry are ever increasingly seen as a competition factor for 

all departments of the companies. Therefore numbers of prudent and conscious shipping companies 

have started to implement risk management applications in order to keep up with the globalization. 

The overall objective of this paper is to reveal risk management applications in the shipping business 

by reviewing the literature. In accordance with this purpose, the risk management literature, advanced 

organizational structures and major activities of shipping companies have been identified. Then the 

key issues of shipping business and the sources of business risks have been evaluated reviewing by 

risk management applications of shipping companies. Finally the paper was concluded with future 

recommendations of risk management applications for the top levels of shipping managers. 

 

Keywords: risk management, shipping industry 

 

 

491

mailto:gokceceyhun@hotmail.com


1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016

TATAR NESİR ÖRNEKLERİNDE KÖY KONUSU (1960-1990)
DOÇ. DR. ALSOU KAMALIEVA

Bartın Üniversitesi

alsukamal@yahoo.com

Özet

Tatar edebiyatında “köy konusu” oldukça önemli bir yer tutar. Özellikle 1960’lardan

başlayarak 1990’lı yıllara kadar olan süreçte Tatar edebiyatında “köy” konusu başlı başına

araştırmalara konu olacak nitelikte bir içerik oluşturur. Bu dönemde yazılan manzum türlerdeki eserler

ayrı bir araştırma konusu olacağı için, daha gerçekçi olarak kabul edilen ve hayalden çok hakikat

üzerinden hareket eden nesir türlerinde köy konusunun araştırılması heyecan verici bir çalışmadır. Bu

dönemde nesir türünde eser veren Tatar edebiyatçılarının büyük bir çoğunluğunun “köy çocuğu”

olduğunu vurgulamak gerekir.  Tahsilini ilerletmek için köyden büyük şehre gelen edebiyatçılar

çocukluk yıllarına, dolayısıyla çocukluklarının geçtiği doğal ortamlara özlem duyarlar ve özlemlerini

eserlerine yansıtırlar. Bu yıllar tüm dünyada olduğu gibi Sovyet edebiyatının içerisinde önemli bir yer

oluşturan ve birebir etkileşimde olan Tatar edebiyatında da yeni bir edebî akımın hayat bulduğu bir

dönemdir. Realizmin etkisindeki Tatar edebiyatında özellikle “Köy Realizmi” diyebileceğimiz türde

çok sayıda ve sanat değeri - kendi şartları içerisinde - yüksek nesir örnekleri verilmiştir. Bu dönem

ayrıca baskıcı Sovyet Rejiminin “köy” ölçeğinden hareketle ironik bir tarzda Tatar edebiyatında

eleştirilen ve içten içe hicvedilen en canlı örneklerinin verildiği dönemdir.

Anahtar Kelimeler:  Tatar Edebiyatı, nesir, köy, 1960-1990’lı seneler.
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A RESEARCH ON THE EFFECTS OF EMPLOYEE VOICE ON WORK 

ALIENATION 
 

Öğr. Gör. BANU MENEMENCİOĞLU, Öğr. Gör. SARP GÜNERİ  
Kavram Meslek Yüksekokulu, Kavram Meslek Yüksekokulu 

banu.menemencioglu@kavram.edu.tr, sarp.guneri@kavram.edu.tr  

 

Abstract  

 

Employee voice was initially conceptualized by Van Dyne and colleagues. Employee behavior is 

defined as bringing forward a constructive proposal in the organization and therefore improving the 

organization. Employee voice behavior is important for organizations because it is a tool used by 

employees to help organizations innovate and successfully adapt to dynamic business environments.  

Work alienation entered in organizational terminology in 1950s and first conceptualized in 1959 by 

Seaman in five dimensions as powerlessness, meaninglessness, normlessness, isolation and self-

estrangement. It is composed in these dimensions as the sense of estrangement felt by employees 

reflected in their lack of beliefs and goals towards the work and the future and in their believing that 

their work is not meaningful.  

 

The purpose of this study is to investigate the effects of employee voice on work alienation. Data was 

collected through convenience sampling method from 200 employees working in organizations 

functioning in the public/private sectors. Data was collected through the survey form. In the data 

collection tool, employee voice scale of Van Dyne (1998) and work alienation scale of Hirshfeld and 

Feild (2000) were used.    

  

The results of the study indicate that there is a negative relationship between ProSocial employee 

voice and work alienation. This study was executed in order to emphasize the importance of employee 

voice and work alienation as well as to open a new perspective in the field of organizational behavior 

regarding the bond between the two concepts.      

  

Keywords: Employee Voice, Work Alienation, Organizational Behavior    
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ERKEN DÖNEM BİR EDEBİYAT TEORİSİ VE ESTETİK KİTABI: 
HİKMET-İ EDEBİYYE 

DOÇ. DR. İRAHİM HALİL TUĞLUK 
Adıyaman Üniversitesi 

itugluk@adiyaman.edu.tr 

Özet 
Matbuat dünyasındaki çok yönlü gelişmelerle birlikte Tanzimat sonrası Türk Edebiyatı’nda, edebiyat 
ve sanat üzerine fikir bildiren eserler önemli ölçüde artmaya başlamıştır. İlk başta daha çok belagat 
kaidelerini bildirme vazifesi gören tenkit mahiyetindeki eserler daha sonra nitelik yönünden daha 
önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu eserlerden biri de Mehmed Ziver tarafından kaleme alınan 
‘Hikmet-i Edebiyye’ adlı eserdir. 1305 / 1889 tarihinde kaleme alınan eser, hem bir edebiyat teorisi 
hem de estetik mülahazalar içeren bir eleştiri kitabı hüviyeti taşımaktadır. Eserde edebiyatın hikmetine 
ilişkin tespitler yapılmakta, edebiyat-felsefe ilişkisine değinilmekte ve edebiyat-toplum münasebeti ele 
alınmaktadır.  Ayrıca eserde, Hüsn, Tenkit, Şark ve Garbî, Romantizm Mesleği Nedir? gibi dikkat 
çeken başlıklar bulunmaktadır. Böylece Mehmed Ziver, edebiyat eleştirisinde dikkat çeken en önemli 
unsurlardan olan güzellik üzerine yaptığı girişle eserinin estetik yanını da ortaya koymaktadır. 
Hikmet- Edebiyye’yi önemli kılan diğer önemli bir husus ise bu eserin, hem dönemindeki hem de 
kendinden önceki birçok yerli ve yabancı isme yer vermesi ve tespitlerini edebiyat tarihinden isimlerle 
birlikte zikretmesidir. Bu anlamda Hikmet-i Edebiyye’nin eleştiri alanında önemli bir yere sahip 
olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu bildiride Mehmed Ziver’in Hikmet-i Edebiyye adlı eseri 
üzerinde durulacak ve eserden birtakım örnekler verilerek, Mehmed Ziver’in genelde edebiyat özelde 
ise tenkit alemine ne gibi kazanımlar getirdiği ortaya konulacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Mehmet Ziver, Hikmet-i Edebiyye, Ara Nesil, tenkit, estetik 
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İSRÂİLİYYÂT’IN ANLAM ÇERÇEVESİ, KAYNAK VE BİLGİ DEĞERİ 

Yrd. Doç. Dr. ERTUĞRUL DÖNER 

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

ertugruldoner@hotmail.com 

Özet  

 

Kur’an’ı Kerim ve Sünnet’e dayalı İslam dini ve düşüncesi, kendinden önceki ilahî kaynaklı dinleri 

tasdik edici/doğrulayıcı, kendini de bu dinlerin kemâle ermiş hali görmesi ve İslam’ın tevhid ilkesi 

üzere kurulu olması gibi sebeplerle, başta var olduğu toplumun bilgi/haber ve rivayet malzemeleri 

hakkında konuşması veya onları kullanması içine doğmuş olduğu vasatın özelliklerini göstermesi 

açısından oldukça önemlidir. Kur’an metni geçmiş peygamberler ve kavimlere dair birçok kıssa içerir. 

Kitab-ı Mukaddes’te ise bu peygamberlere ve kavimlere dair anlatılar çoğu zaman Kur’an’daki 

kıssalardan daha geniş ve ayrıntılı bir muhtevaya sahiptir. İslam öncesi dönemde Yahudilik ve 

Hıristiyanlığın yazılı kaynaklar yanında sözlü kültüre de sahip olduğu bilinmektedir. Hz. Peygamber 

ve Medine döneminde bilhassa Yahudilerle kurulan yakın ilişkiler sebebiyle Müslümanların Ehl-i 

kitaptan öğrendikleri bilgi ve rivayet malzemesi İslam geleneğinde İsrâiliyyât kavramıyla ifade 

edilmiştir. Bu çalışmada İsrâiliyyât’ın tefsirde bir sorun mu yoksa bir imkan mı olduğu meselesini 

açıklığa kavuşturmak için, ilk dönemlerdeki Müslüman âlimlerin bilgi anlayışları ve bilgi kaynakları 

ile son dönemdeki epistemolojik paradigmalar mukayeseli biçimde ele alınacak, diğer bir ifadeyle 

sahabe ve tâbiûn ulemasınca “bilgi” olarak kabul edilen şeyin mahiyeti ile modern dönemde “bilgi” 

kavramına yüklenen anlam ve içeriğin aynı mı yoksa farklı mı olduğu sorgulanacak ve bu sorgulama 

neticesinde modern dönem Müslüman araştırmacıların büyük bir kısmında hakim olan menfi 

İsrâiliyyât telakkisi ve tenkidinin anakronistik olup olmadığı tartışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: İsrâiliyyât, bilgi, değer, kaynak, tefsir. 
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KASİDE İLE GAZEL ARASINDA DİVAN ŞİİRİNDE “MÜZEYYEL 

GAZEL” TEZ TANITIM YAZISI 

 

 HATİCE KÜBRA ÖZÇELİK 

Gazi Üniversitesi 

kubrahaltas@hotmail.com 

 

Özet 

Bu çalışmada 15-19.yüzyıllar arasında yaşamış 80 divan şairinin divanlarında yer alan 30.402 gazelde, 

mahlas beytinden sonra zeyl beyit/beyitler tespit edilen 830 müzeyyel gazelin değerlendirilmesiyle 

giriş ve üç ana bölümden oluşmuş olan yüksek lisans tezinin tanıtımı ve genel olarak elde edilen 

verilerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Müzeyyel gazel; kaside nazım şekliyle kafiye örgüsü, 

başlığının olması ve medhiye, fahriye ve dua muhtevalı zeyl beyit/beyitlerinin bulunması açısından 

benzerlik göstermektedir. Divan şairleri tarafından çok kullanılan bu gazel çeşitinde, genellikle gazelin 

mahlas beytinden sonra bir beyit eklenerek çeşitli konuların işlendiği görülmüştür. Müzeyyel 

gazellerin çoğu divan tertibinde gazellerin içerisinde yer almıştır fakat kasideler içerisinde yer alan 

müzeyyel gazeller de bulunmaktadır. Ele alınan yüksek lisans tezinde incelenen divanlarda tespit 

edilen müzeyyel gazeller zeyl beyit/beyitlerde işlenen konularına göre, “Osmanlı Padişahları ve Devlet 

Adamları”, “Edebî-Tarihî Şahsiyetler”, ““Maşûk” ve “Aşk, Âşık, Rakip”, “Poetika”, “Hasbihâl” ve 

“Diğer” olmak üzere 6 alt başlıkta gruplandırılmıştır. En çok müzeyyel gazel örnekleri ilk iki başlıkta 

tespit edilmiştir. Padişah ve devlet adamlarının övüldüğü müzeyyel gazellerde, memduhun 

Şehnâme’de adı geçen şahlarla mukayese edildiği, kalıplaşmış bazı ifadelerle övüldüğü ve şairlerin 

müzeyyel gazel vesilesiyle Memduh’tan isteklerini dile getirdikleri görülmektedir. Benzer şekilde, 

Divan şairleri müzeyyel gazellerin zeyl beyitlerinde hem kendi şiirlerini hem de birbirlerinin şairlik 

kabiliyetlerini de övmüşlerdir. Mevlânâ ve Mevlevîliğe duyulan sevgi ve saygı yine zeyl beyitlerde 

Divan şairleri tarafından sıkça dile getirilmiştir. Zeyl beyitlerde Divan şiirinin aşk anlayışı, maşûk, 

âşık ve rakibin özellikleri ile hasbihâl tarzı söyleyişlere de yer verilmiştir. Bu konulara ek olarak Diğer 

başlığı altında değerlendirenler ise herhangi bir başlığa dâhil edilemeyen ve birbirinden farklı konuları 

zeyl beyitlerinde ihtiva eden müzeyyel gazellerden oluşmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler : Divan şiiri, Nazım şekilleri, Gazel, Kaside, Müzeyyel gazel 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN 

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) PLATFORMU 

Doç. Dr. Zafer ÇAKMAK, Arş. Gör. Cengiz TAŞKIRAN 

Fırat Üniversitesi 

zcakmak@firat.edu.tr , ctaskiran1@gmail.com  

 

Özet 

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte eğitim alanında da bir takım değişikliklerin yapılması 

kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle FATİH projesi ile birlikte eğitime teknoloji entegrasyonu, 

okulların akıllı tahtalarla donatılması ve öğrencilere tablet dağıtılması eğitimde gelenekselliğin ötesine 

geçen bir atılım olmuştur. Tüm bu atılımlar, eğitime gerek okul içerisinde gerekse okul dışında 

kullanılacak çevrimiçi öğrenme nesnelerinin oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir.  Öğrenme 

nesnelerinin eğitimde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bunların avantajları ve dezavantajları da 

sorgulanması gereken bir konu haline gelmiştir. Bunların yararlarının ve sınırlılıklarının öğrenilmesi 

de öğretmenlerin bu platformları kullanıp kullanmamalarıyla doğru orantılı olan bir durumdur. Bu 

nitel çalışmanın amacı Türkiye’de FATİH projesi ile birlikte kurulmuş olan Eğitim Bilişim Ağı’nın 

(EBA) öğretmenler tarafından nasıl görüldüğünü ve nasıl değerlendirildiğini tespit etmektir. Bu 

kapsam da 14 Sosyal Bilgiler Öğretmeni ile çalışılmıştır. Öğretmenlere EBA platformu ile ilgili açık 

uçlu sorular yöneltilmiştir. Bu sorular kapsamında EBA’yı kullanıp kullanmadıkları, Okul alt 

yapılarının EBA’ya uygun olup olmadığı, EBA’yı kullanmanın faydalı olup olmadığı, EBA hangi 

derslerde kullanılırsa daha etkili olacağı ve Öğrenciler için bu platformun verimli olup olmadığı 

soruları sorulmuştur. Bu bulgular ışığında genel olarak EBA platformunun faydalı ve öğrenmede 

kolaylık sağladığı ancak gerekli alt yapıların henüz tamamlanmasından dolayı yeteri derecede istifade 

edilmediği belirtilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitimde teknoloji, Öğrenme nesneleri, EBA 
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ÇATIŞMA YÖNETİMİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ AÇISI: ÇÖZÜMSÜZLÜKTE 

TIRMANMA KISIR DÖNGÜSÜ VE NİAGARA SENDROMU 

Yrd. Doç. Dr. H. BAHAR AŞCI, Yrd. Doç. Dr. R. DİLEK KOÇAK 

Karabük Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi 

baharasci@gmail.com, r.dilekkocak@gmail.com 

 

Özet 

İlk defa Charles Sanders Peirce tarafından 1896 yılında ortaya atılan, Kenneth Craik ‘in (1943)  geliştirdiği ve Peter 

Senge’nin 1990 yılında yayınladığı “Beşinci Disiplin” (The Fifth Dicipline) adlı çalışması ile yönetim literatürüne 

kazandırılan zihinsel modeller, yöneticiler için en çok çatışmaların çözümlenmesinde uygulama alanı 

bulabilmektedir. Burada ifade edilen çatışma; ast kademe yöneticilerinin yeni fikirlerinin kabul edilmemesinde, 

ortaya attıkları fikirlerin bir üst yönetimin alışılageldiği yönetim tarzına karşıtlık oluşturması ya da yönetim 

algılarının derininde yatan iç imgelerle çatışmasıdır. Bir çatışma durumunda yöneticilerden beklenen ya da 

yapmaları gereken ise mevcut çatışmaya uygun çözüm seçenekleri oluşturabilmeleridir. Çatışmanın konusu her ne 

olursa olsun, yönetici çatışmanın sebeplerini anlayarak örgütün hedefleri doğrultusunda çözümlemekle 

yükümlüdür. Aksi takdirde çatışma tartışmaya dönüşecek ve örgüt,  Senge’nin ifade ettiği “Tırmanma Kısır 

Döngüsü” (Escalation Loop) ile karşı karşıya kalarak çalışamaz hale gelecek ve misyonunu 

gerçekleştiremeyecektir. 

Bu çalışmada öncelikle örgütsel çatışma ile öğrenmenin insanlar ve örgütler için hiç bitmeyen bir olgu olduğunu 

belirterek literatüre öğrenen organizasyonlar için sistem düşüncesi alt başlığında Mental Modelleme’yi kazandıran 

Senge’nin Mental Model’inin değişkenlerinden biri olan “Tırmanma Kısır Döngüsü” arasındaki ilişki açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bu ilişki ise çözümsüzlükle sonuçlanmıştır ve ortaya çıkan çözümsüzlük Anthony Robbins’in 1992 

yılında tanımlamış olduğu Niagara Sendromu  (Niagara Seyndrome) ile ilişkilendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Çatışma Yönetimi, Öğrenen Organizasyon, Mental Model, Tırmanma Kısır 

Döngüsü, Niagara Sendromu. 
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KATİL KİM? KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN KISKACINDA 

2000’LER VE TÜRK POLİSİYE EDEBİYATI 
 

Dr. HÜLYA BULUT 
                                                   Boğaziçi Üniversitesi 

        hulyab@boun.edu.tr 

 

Özet  

 

Türkiye’de 90’lar ve 2000’ler, 1980 sonlarında başlayan tüketici toplum anlayışının daha 

da belirginleştiği yıllardır. Sosyal yaşamdaki “canlılık” edebiyat dünyasına hem içerik 

hem de satış stratejileri üzerinden yansır. Yapıtlarda bir yandan post-modern kurgular, 

fantastik unsurlar geçmişe oranla daha sıklıkla ele alınıp türsel bir zenginliğe gidilirken; 

sinema, televizyon gibi iletişim araçlarının teknik imkânlarının kullanımıyla da görsel 

anlatı dili ve renkli bir dünya oluşmaya başlar.  

Bu renkliliğin içinde polisiye roman basımları da 1990’larda hız kazanır ve edebiyatın 

çok satan türleri arasındaki yerini alır. 2000’lerse Türkçe polisiye romanlar için bir altın 

çağ olarak değerlendirilebilir. Orhan Pamuk, Osman Aysu, Akif Pirinçci, Emrah Serbes, 

Ahmet Ümit gibi yazarlar kanalıyla modern/post-modern polisiye romanın birçok başarılı 

örneğine rastlanmaktadır.  

Ahmet Ümit’in ilk olarak 1996 yılında Cem Yayınevi tarafından yayımlanan, sonraki 

yıllarda Can, Om ve Doğan Yayınevleri tarafından basılan, 2011 yılından itibarense 

Everest Yayınları’na transfer olan romanı Sis ve Gece ilk yayımlandığı 1996 yılından beri 

çok satanlar listesindeki yerini korumaktadır. Ümit’in yazın dünyasındaki egemenliği, 

romanın sinemaya da aktarılmasıyla devam edecektir.  

2000’lerde görselliğin daha da artması sonucu polisiye edebiyat da bu alandan daha çok 

yararlanma yoluna gider ve başarılı örnekler verilmeye başlanır. Bu örneklerin 

yaratıcıları arasında gençlerin fenomen haline getirdiği Behzat Ç. Serisinin yazarı Emrah 

Serbes de bulunmaktadır. 

İlk romanı Her Temas İz Bırakır’la  başarılı bulunan yazarın romanı Behzat Ç. adıyla 19 

Eylül 2010’da Star TV’de yayımlanır. İlk sezonun bitişinden sonra aynı yaz  “Behzat Ç. 

Seni Kalbime Gömdüm” adlı bir sinema filmi çekilir. Üçüncü sezonun bitişinden sonra 

da ikinci sinema filmi olan “Behzat Ç. Ankara Yanıyor” çekilir. Dizi, Eylül 2010/Mayıs 

2013 tarihleri arasında yayımlanır ve çok geniş bir izleyici kitlesine ulaşır.  

Tam da bu noktada, “kültür endüstrisi” kavramına dikkat çekmek gerekmektedir. Bu 

kavramın kuramsallaşmasını sağlayan Frankfurt Okulu’nun iki önemli temsilcisi olan 

Max Horkheimer ve Theodor Adorno, ileri kapitalist toplumlarda üretici güçlerin ve 

finansal sektörün kitle tekellerini ellerinde tuttuklarını vurgular. Bu bildirinin temel 

amacı da Ahmet Ümit ve Emrah Serbes’in yapıtları üzerinden Türkiye’de polisiye 

romanın kültür endüstrisinin bir parçası haline nasıl geldiğini tartışmak olacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kültür endüstrisi, polisiye roman, Ahmet Ümit, Emrah Serbes. 
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ULUSLARARASI EKONOMİK SAHADA TRANSFER 
FİYATLANDIRMASI NEDEN YAPILIR? 

 

Doç.Dr. Murat BATI 
İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

murat.bati@izmir.edu.tr 

 

Özet; 

Globalleşme ile birlikte ekonomik ilişkilerin de yoğunlaşması ticari sınırların ülke sınırlarını 

zorlayarak genişletilmesi sonucunu doğurmuştur. Uluslararası düzeyde ticari faaliyette bulunan 

firmalar özellikle maliyet unsurunu da dikkate alarak karlılıklarını maksimum kılmak adına mikro 

vergi planlamasını da uygulayarak ekonomik süreçte yer almaktadırlar. Bu noktada şirket grupları 

oluşturularak kendi aralarında istenildiği fiyatı uygulayarak vergi avantajlarını da kullanarak karlılık 

durumlarını maksimum kılacak fiyat koşullarını kullanarak avantajlı hale getirilmeye çalışılmaktadır. 

Devletler söz konusu uygulama ile vergi açısından hazine zararına uğramamaları nedeniyle transfer 

fiyatlama denilen kavramı kullanarak mezkûr zararı minimize ederek ülke ekonomilerini sağlıklı 

işletmeye çalışmaktadırlar.  

 

Bu noktada uluslararası arenada faaliyet gösteren firmalar maliyet minimizasyonunu sağlamak 

adına kendi ülkelerinde üretime başladıkları ürünlerin nihai şeklini vergi oranı nispeten daha düşük 

olan başka bir ülkede gerçekleştirerek kar maksimizasyonu sağlamaktadırlar. Mal ve hizmet 

satışlarının çok uluslu şirketler grubunun çeşitli ülkelerdeki kolları, iştirakleri arasında yapılması 

durumunda transferler uluslararası düzeyde gerçekleşmekte ve fiyatlandırmalar da uluslararası transfer 

fiyatlandırması başlığı altında değerlendirilmektedir. Aynı ülkede grup içi şirketler arasında 

gerçekleşen işlemler sadece o ülkenin vergi gelirlerini ilgilendiriyor olmasına rağmen, uluslararası 

karakterli yapılan mal ve hizmet transferlerinin fiyatlandırması birden fazla ülkenin milli gelirini ve 

vergi gelirini yakından ilgilendirmektedir. Dünya ticaretinin önemli bir kısmını gerçekleştiren çok 

uluslu şirketler bu özelliklerini bir takım uygulamalarla lehine bir avantaja dönüştürmektedirler. 

 

Bu minvalde çok uluslaşma beraberinde kendi ülkesinin vergi avantajını dahi hiçe sayarak 

kendi ülkesinde hazine zararı yaratarak şirket karını maksimum kılmak adına yapılan bu uygulamayı 

ülkeler kendi vergi kanunları ile transfer fiyatlaması yöntemini kullanarak adeta korumaya 

çalışmaktadırlar. Birçok ülke bu konuda başarılı olabilirken tüm dünyada hala tespiti ve 

cezalandırması ciddi bir sorun olan transfer fiyatlaması uygulaması başka da şartların varlığının olması 

münasebetiyle bu sistem devam etmektedir/edecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Transfer Fiyatlaması, ilişkili kişi, vergi kaçırma.  
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TÜRKİYE’DE UYGULANAN İDARÎ CEZALARIN 

TEMEL CEZA HUKUKU İLKELERİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Arş. Gör. Murat EKİNCİ 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

mekinci@ybu.edu.tr 

 

ÖZET 

 

Ceza (müeyyide), kamu düzenini ve toplum huzurunu sağlama amacıyla devlet (otorite) 

tarafından vazedilmiş kurallara muhalefet halinde maruz kalınacak bir “netice” dir.  

Bu neticeler (cezalar) hem “adlî düzeni” hem de “idarî düzeni” sağlama amacındadır. Adlî 

düzen; kişilerin hayat haklarının, vücut bütünlüklerinin, mallarının, namuslarının, şeref ve 

saygınlıklarının söz konusu olduğu düzendir. İdarî düzen ise; genel sağlığın, genel ahlakın, trafik 

işleyişinin, vergilendirmenin, serbest piyasanın, çevre temizliğinin, memur ve öğrenci disiplininin söz 

konusu olduğu düzendir. 

Adlî düzen ve idarî düzen birbirinden farklı hukuki değerlerle ilgilidir. Bu nedenle adlî ve idarî 

düzeni koruyan cezaların ağırlıkları, amaçları, veriliş usulleri, tesis makamları, icra edilme şartları, 

hukukî dayanakları farklıdır.  

Bu farklılıklar sebebiyle; kanunilik, şahsilik, ölçülülük, geriye yürümezlik, mükerrer 

cezalandırma yasağı, savunma hakkı, lehe kanun, masuniyet karinesi gibi temel ceza hukuku 

ilkelerinin adlî suç ve cezalar ile idarî suç ve cezalarda uygulanması birbirinden farklıdır. Örneğin 

suçta ve cezada kanunilik ilkesi adli suç ve cezalarda katı şekilde uygulanırken; idari suç ve cezalarda 

sadece “cezada kanunilik” ilkesi uygulanmakta; “suçta kanunilik” ilkesinin varlığı kısmen kabul 

edilmektedir. 

Temel ilkelerin uygulanma dereceleri, doktrinde “kabahat cezaları, disiplin cezaları ve 

regülatif cezalar” şeklinde ayrıma tabi tutulan idari cezaların her bir çeşidi için de 

farklılaşabilmektedir. Örneğin savunma hakkı kabahat cezalarında gerekli görülmezken; regülatif 

cezalarda zorunlu kabul edilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ceza Hukuku İlkeleri, Adli Ceza, İdarî Ceza, İdarî Cezaların Tasnifi. 
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ISTANBUL TEXTILE ECONOMY DURING THE WESTERNIZATION 
PERIOD 

Dr. OYLUM ÖKTEM İŞÖZEN 
Bilgi Üniversitesi 

oylumoisozen@gmail.com 
Abstract 
 
Clothing is one of the areas which most affected by the phenomenon of Westernization. In 
westernization philosophy of both the Ottoman Empire and the Republic, women's participation in 
social life has accelerated social change. The change in women's clothing with European fashion and 
lifestyle magazine and newspapers which women follow and the establishment of women's 
associations, have changed the position of women in society and this change has reached its peak after 
the proclamation of the Republic. 
European clothing stores and tailor shops have met the needs of women in the high income level.  
While Beyoglu and therefore Galata, have represent the changing face of modernity in Istanbul, lives 
in Istanbul across the Golden Horn was quite different. When the researches in the textile economy 
field considered from different aspects, it is interesting to note the existence of two different cases in 
the Old City.  
Researches in the field were mainly reading the westernization of the Ottoman Empire and the 
modernization of the Republic through Istanbul.  
This study aims to reveal the status of the Istanbul textile economy, during the late Ottoman period 
and the early years of the Republic. 
Key Words: Westernization, Textile Economy, Beyoglu, Grand Bazaar 
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AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA 

TÜRK CEZA İNFAZ KURUMLARINDA YAPILAN ÇIPLAK ARAMA 

UYGULAMASI ÜZERİNE HUKUKİ BİR DEĞERLENDİRME 
 

Yrd.Doç.Dr. Zekiye Özen İNCİ 
İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

ozen.inci@izmir.edu.tr 

 

Özet; 

Hükümlü veya tutuklunun ceza infaz kurumuna kabulü yahut kurumda cezasını infaz ettiği süreç 

içerisinde, kuruma sokulması veya kurumda bulundurulması yasak bir madde veya eşyayı vücudunda 

bulundurduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı halinde beden çukurlarında ve çıplak biçimde 

gerçekleştirilen aramaya çıplak arama adı verilmektedir. Türk hukukunda çıplak arama kanunla değil, 

idarenin düzenleyici bir işlemi olan bir tüzükle düzenlenmiştir. Tüzükte düzenlenen çıplak arama 

şartlarının oluşup oluşmadığı bakımından yapılacak değerlendirmede ise bazı yönetmelik ve protokol 

hükümleri dikkate alınacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda temel haklara müdahalenin ancak 

kanunla yapılabileceği belirtilmiştir. İdarenin düzenleyici işlemleriyle hükümlü ve tutukluların 

bedenlerine müdahale edilmesinin Anayasa’ya uygunluk bakımından tartışılması gerekir. Ayrıca, 

Tüzük hükümlerinde çıplak arama yapılabilmesi için öngörülen şartlar, temel haklara müdahaleyi 

yoruma dayalı olarak genişletmeye de müsaittir.  

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, çıplak arama ile ilgili kararlarını Sözleşme’nin 3. ve 8. maddeleri 

çerçevesinde değerlendirmektedir. Mahkeme, cezaevi güvenliğini sağlamak ve cezaevinde kargaşa 

çıkmasını önlemek için bazı durumlarda çıplak aramanın gerekli olabileceğini ancak aramanın uygun 

şekilde yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Mahkeme’ye göre, cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin 

çıplak aramaya maruz kalmaları 3. maddeye aykırılık teşkil edebilmektedir. Mahkeme’nin konuya 

ilişkin kararlarından Frérot/Fransa, Iwańczuk/Polonya, Valašinas/Litvanya kararlarının Türk mevzuatı 

ve uygulaması ile ne ölçüde örtüştüğünün tartışılması gerekir.  

 

Anahtar Kelimeler: Çıplak arama, beden çukurlarında arama, insan onuru, kötü muamele yasağı.  
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ANADOLU DÜĞÜNLERİNDE KARŞILAMA: ANKARA 

ÇANKAYA DÜĞÜNLERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI 
 

 

Arş. Gör. AKIN KUMTEPE, Doç. Dr. GÜLAY KARŞICI 
Kırıkkale Üniversitesi, Marmara Üniversitesi 

akin_kumtepe@hotmail.com, gulaykarsici@gmail.com 

 

Özet 

 

Anadolu’da yaşayan birçok topluluğun konuklarına değer vermesi gelenek ve göreneklerine 

yansır. Hem dini, hem de din dışı etkinliklerinde bu konukseverlik, ritüellerin ya da törenlerin 

en iyi şekilde yapılması kadar önemlidir. Çoğu toplumda olduğu gibi Anadolu kültüründe de 

evlilik ön plandadır ve toplumun en küçük yapısını meydana getirirken 

akrabaların/tanıdıkların düğün törenlerinde yanlarında bulunması gerekir. Düğün töreni, 

düğün sahibinin yaşadığı yerin kültürüne göre ve onun ekonomik durumuna göre değişiklik 

gösterir ama amaç genelde ortaktır: Bu önemli günlerinin güzel geçmesi ve düğünlerine gelen 

konuklarını en iyi şekilde ağırlanmasıdır.  

 

Birçok toplulukta düğün töreni başlamadan düğünün yapılacağı yere gelmeye başlayan 

konukların düğün sahibi aile tarafından girişte en iyi şekilde karşılanması gerekir. 

Anadolu’daki kültürlerde bu karşılama sırasında müzik olmalıdır ve bunu birkaç kişiden 

oluşan çalgı grubuyla gerçekleştirir. Kimileri davul, zurna ile düğünün yapıldığı yörenin 

müziklerinin çalınmasıyla karşılarken; kimileri Batı müziğinin çalgılarından oluşan, “trio 

karşılama” ya da “karşılama grubu” olarak adlandırılan oda müziği grubu ile Batı klasik 

müziğinin popüler örneklerinin çalınmasıyla konuklarını karşılar. Müzik etnografisi alan 

çalışmasında yöntem ve teknikler kullanılarak Ankara ilinin Çankaya ilçesinde yer alan 

otellerdeki düğünlerde yapılan bir doktora tezinden üretilen bu bildiride; 2013’te başlayan bu 

tez çalışmasının geldiği nokta betimlenirken, kaynak taraması ile elde edilen Anadolu’daki 

düğün törenlerindeki karşılama geleneklerinden söz edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: düğün, düğün karşılama, etno müzikoloji 
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6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL DEĞERLERE YÖNELİK 

ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

KENAN BAŞ , Arş. Gör. CENGİZ TAŞKIRAN 

Fırat Üniversitesi 

kaoti_23@hotmail.com,  cengiztaskiran1@gmail.com 

 

Özet 

 
Değer, genel olarak bir toplumun üyeleri tarafından doğru kabul edilen ve devam ettirilmesi 
noktasında bilinçli hareket edilen duygu, düşünce, tutum ve davranış örüntüleri olarak ifade edilebilir. 
Geçmiş tarihsel süreçlere bakıldığında değerleri kaybolmaya yüz tutmuş toplumların, uzun vadede 
sürekliliğini devam ettirebilmeleri mümkün olmamıştır. Bu çalışmanın amacı, ortaokul 6. Sınıf 
öğrencilerinin toplumsal değerler ile ilgili algılarını tespit etmektir. Araştırmada tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Elazığ merkezde yer alan beş farklı okulun altıncı sınıf 
öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ebru Bakaç (2013) tarafından 
geliştirilen 23 maddelik, 5’li likert tipi“Toplumsal Değerlere Yönelik Algı Ölçeği” kullanılmıştır. 
Veriler SPSS 17.00 programıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ikili gruplarda’’t-testi’’, ikiden 
fazla olan gruplarda ise tek yönlü varyans analizi (Anova)  kullanılmıştır. Verilerin 
karşılaştırılmasında anlamlılık düzeyi ,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen 
bulgulara göre “ Cinsiyet, Anne Eğitim Durumu, Okul Öncesi Eğitim Alma, Anne ve Baba Ayrı Olma” 
değişkenlerine göre istatistiksel açıdan herhangi bir farklılık elde edilemezken, “Okul” değişkenine 
göre anlamlı düzeyde bir farklılığın olduğu görülmüştür. Öğretimin her kademesinde değer eğitimine 
yönelik tutumları olumlu yönde etkileyecek etkinliklere yer verilmesi daha sağlıklı sonuçlar 
doğurabilir. 

 

 
Anahtar Kelimeler. Değer, Algı, Öğrenci 
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LAS CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE ESTUDIOSOS SOBRE SU 

PAPEL EN LA VIDA POLÍTICA Y SOCIAL DE LOS RECURSOS DEL 

AL-ANDALUS 

 
Prof.Dr. Lütfi ŞEYBAN 

Sakarya Üniversitesi 

seyban@sakarya.edu.tr 

 

Resumen 
 
En la historia del Islam, las fuentes de las que obtenemos datos sobre la identidad, la personalidad, la 

vida escolar, los lugares de formación, los tutores y discípulos de los sabios se denominan libros de 

tabakát (anales onomásticos biográficos oficiales) o a’lám. Las anotaciones hechas por los sabios en 

dichos libros nos ofrecen informaciones concretas sobre la vida intelectual y la educación en Al 

Ándalus, la España musulmana, además de darnos detalles importantes de la vida política, social, 

financiera y, especialmente, de la vida cultural de aquella sociedad. 

En este caso, las informaciones y hallazgos obtenidos mediante el análisis de estas fuentes nos 

muestran que los sabios andalusíes tenían una alta posición y ejercían gran influencia en la vida social. 

La abundancia de actividades culturales e intelectuales que llevaron a cabo muestran que, en casi todos 

los ámbitos, Al-Ándalus ocupó un lugar prominente en el contexto de su tiempo. 

Estos mismos datos nos dicen que los sabios andalusíes recibían una esmerada educación, tanto en el 

propio territorio andalusí como en muchas ciudades de diversos países de Oriente Medio. Tras una 

ardua preparación, la mayoría de estos sabios se implicaron profundamente en las actividades 

intelectuales y educativas al volver a su tierra. Tanto en sus etapas de educación, y especialmente en 

las actividades de discipulado, como durante el desempeño de cargos oficiales como los de cadi o 

visir, sus relaciones con los políticos y con el pueblo nos ofrecen interesantes informaciones históricas. 

En la España musulmana hubo una forma de vida de enorme riqueza cultural, pues la naturaleza del 

Islam supo unir los diversos elementos culturales existentes en la Península Ibérica, una síntesis que le 

dio su peculiar idiosincrasia. Hemos de tener en cuenta el papel que ejercieron los sabios en todos los 

ámbitos de la vida andalusí, en todos aquellos asuntos que conciernen íntimamente a los valores, en la 

vida de las gentes de todas las clases sociales y en la creación de todas las formas y etapas de 

adquisición de dichos valores. 

 

Palabras clave: Al-Ándalus, sabios, vida social, vida doméstica, relajación, entretenimiento. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER SEÇİM 

MOTİVASYONLARI VE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 

BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
 

Arş. Gör. TAHSİN ERME 
Bülent Ecevit Üniversitesi 
tahsin.erme@gmail.com 

 

Özet 

Bu çalışmada işletme bölümünde okuyan öğrencilerin seçtikleri kariyer yolunda etkili olan 

motivasyonel faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Belirlenen motivasyonel faktörler 

gruplandırılarak açıklanmaya çalışılacaktır. İşletme bölümü birinci sınıf öğrencileri ile işletme bölümü 

son sınıf öğrencileri karşılaştırılarak kariyer seçim motivasyonlarında algı farklılığının var olup 

olmadığı tespit edilmeye çalışılacaktır. Bunun yanında öğrencilerin kariyer seçimlerinde etkili olan 

motivasyonel faktörler ile girişimcilik özellikleri arasındaki ilişki inceleme konusu olarak ele 

alınacaktır. Çalışmamızdaki bir başka amacımız, öğrencilerin kariyer seçim motivasyonlarının 

demografik özellikler açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Motivasyon, Kariyer Seçimi, Girişimclik. 
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ENFLASYON-FAİZ ORANI–DÖVİZ KURU ÜÇLEMİ :  

GEG PROGRAMI DÖNEMİNDE TÜRKİYE GERÇEĞİ 

 

Prof. Dr. Işıl AKGÜL, Yrd.Doç.Dr. Selin Özdemir YAZGAN 

Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi  

iakgul@marmara.edu.tr,  sozdemir@marmara.edu.tr 

 
ÖZET 

 

Enflasyonun faiz oranı ile ilişkisi, ekonomi teorisinde yer alan ve sıkça araştırılan temel konulardan 

biridir. Bunun yanı sıra döviz kuru kaynaklı baskıların doğrudan etkilerin yanında beklentileri de 

olumsuz yönde etkileyerek enflasyon eğilimini güçlendirdiği bilinmektedir. Merkez Bankasının 

hükümete ve kamuoyuna yaptığı son açıklamada da, 2015 yılı enflasyon hedefinin tutturulamamasının 

temel nedeninin kurlar olduğu belirtilmiştir.    

Türkiye gibi küçük ve açık ekonomilerde beklentiler, döviz kurlarındaki değişimlerin enflasyon 

beklentileri için referans olarak alınmaları nedeniyle kur değişimleri tarafından etkilenebilmektedir, 

başka bir deyiş ile Türkiye'de enflasyon oranının döviz kuruna duyarlılığı yüksektir. Enflasyon ve 

döviz kurundaki yükseliş ise faiz oranı artışını gerektirebilir. MB’nın bu göstergeler ışığında 

davranmaması durumunda ise kur artışı daha da hızlanabilir. Bu üç değişken arasındaki ilişki, 2002 

yılından itibaren Enflasyon hedeflemesi programı uygulamasına geçen Türkiye için sıklıkla gündeme 

gelmektedir.  

Bu bildiride de adı geçen üç değişkenin MB’nın izlediği yaklaşımlar ve bu konular ile ilgili yapılan 

siyasi söylemlerin geçerliliği ile enflasyon hedeflemesi kapsamında analizi yapılmaktadır. Bu aşamada 

anılan üçlemin sorgulanması, uygulanan politikalar açısından üçü bir arada olamayacaksa, hangi 

ikisinin önemli olduğu sorusuna cevap bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda da enflasyon-faiz 

oranı ve enflasyon-döviz kuru ikilemi incelenmektedir.      

Faiz-enflasyon-döviz kuru arasındaki ilişkilerin analizi, yukarıda değinilen konulara cevap vermek 

amacı ile doğrusal ve doğrusal olmayan eştümleşme ve nedensellik testleri yardımı ile yapılmıştır. 

Bulgular, politika koyuculara anılan ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi nasıl ele almaları 

gerektiği konusunda yol gösterici olacaktır.  

 
Anahtar kelimeler: Enflasyon oranı, Faiz Oranı, Döviz Kuru, Doğrusal Olmayan Eştümleşme, 

Doğrusal Olmayan Nedensellik. 
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BİR MEVLEVÎ ŞEYHİNİN KALEMİNDEN TASAVVUF: NEŞÂTÎ 

Arş. Gör. ÖZGE ÖZBAY 

Bartın Üniversitesi 

oozbay@bartin.edu.tr 

Özet 

 

XVII. asırda Osmanlı’nın gerileme süreci başlarken, bilakis ilmî ve edebî sahadaki yükselişi devam 

etmiş; saray çevresinin edebiyata iştiraki ve şairlerin devlet erkânı tarafından muhafaza ve teşviki ile 

nitelikli şairler yetişmeye devam etmiştir. Şairlerde klâsik çizginin ötesine geçmek için arayışlar 

başlamış, aynı kaynaktan beslenen birden çok edebî ekol ortaya çıkmıştır. Bir yandan dilde sadeleşme 

felsefesiyle yola çıkan mahallîleşme akımı, bir yandan şiirin anlam ve hayal boyutunu ön plana 

çıkarmayı hedefleyen Sebk-i Hindî, bir yandan da inanç, bilgi ve felsefî düşünceyi şiire zerk eden 

hikemî üslup ayrı kulvarlardan edebiyatımıza girmiştir. Bununla beraber divan şiirinin gelişiminden 

itibaren etkileşim içerisinde olduğu tasavvuf da şiirin temel malzemelerinden birini teşkil etmeye 

devam etmiştir. Devrinin önemli şahsiyetlerinden Neşâtî böyle bir edebî atmosferde yetişmiştir. 

İslam’ın mistik bir yorumu olan tasavvuf, divan şairleri tarafından doğrudan yahut mecaz, istiare, 

teşbih ve telmih gibi söz sanatları vasıtasıyla manzumelere zerk edilmiştir. Vahdet-i vücut nazariyesi, 

tasavvufi kavram ve semboller, tarikatlara ait özellik ve eşyalar, ibadet şekil ve hususiyetleri tasavvufî 

manzumelerde kullanılmıştır. Mevlevî şeyhi olan Neşâtî, klâsik mutasavvıf şairlerden farklı olarak 

şiirlerinde tasavvufu daha çok mecazlar vasıtasıyla işlemiştir. Bu bildiride Neşâtî Dîvânı’nda yer alan 

tasavvufî unsurlar ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Divan edebiyatı, XVII. asır, Mevlevîlik, tasavvuf, Neşâtî. 
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CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK KÂĞIT PARALARINDAKİ  
COĞRAFİ UNSURLARA DAİR ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

 
Yrd. Doç. Dr. ÖZNUR YAZICI  

Karabük Üniversitesi  
oznuryazici@karabuk.edu.tr 

Özet 

Kâğıt paralar; günlük yaşantının önemli bir parçası olup, hemen her yaştan insan arasında el 
değiştirmekte ve sadece yerli halk tarafından değil, yabancılar tarafından da kullanılmaktadır. 
Ülkelerin ulusal kimliğini yansıtan değerlerden biri olan kâğıt paralardan bazılarının üzerinde, coğrafi 
unsurlara ait çok çeşitli görsellere rastlanır. Araştırma; bu görsellerdeki coğrafi unsurların tanınması, 
merak uyandırması, ziyaret edilmesi ve en önemlisi gelecek kuşaklara aktarılmasında kâğıt paraların 
katkısına ilişkin öğrenci görüşlerine dayanmaktadır. Bu amaçla; 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar 
Dönemi’nde Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde “Türkiye’nin Doğal ve 
Kültürel Mirası” dersini alan 208 öğrenciye, ders kapsamında kazandıkları temel bilgiler çerçevesinde, 
Cumhuriyet Dönemi Türk kâğıt paralarındaki Fiziki ve Beşeri Coğrafya görsellerine dair 
farkındalıklarını ve düşüncelerini belirlemek üzere bir anket formu uygulanmıştır. Betimsel durum 
saptaması olan araştırmada elde edilen veriler, nitel veri analizi ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme 
sonucunda; öğrencilerin görsellere dair farkındalığı düşük çıkmış ve kâğıt paralar üzerindeki resimlere 
dikkat etmedikleri görülmüştür. Buna karşılık öğrenciler; üzerlerindeki görsellerin daha dikkat çekici 
renklerde ya da hafif kabartma halinde basılması, medya ve afişlerle iyi organize edilecek tanıtım 
programların düzenlenmesiyle, doğal ve kültürel mirasın yerli halk ve yabancı turistler tarafından 
bilinmesi, korunması ve geleceğe aktarılmasında kâğıt paraların çok önemli bir görev üstlenebileceğini 
belirtmişlerdir. 
 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya eğitimi, doğal miras, kültürel miras, kâğıt para.  
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İSLAM FİLOZOFLARI VE GAZALİ’NİN ONTOLOJİSİNDE VARLIK- 

MAHİYET TARTIŞMALARININ TEOLOJİK UFUKLARI 
Yrd. Doç. Dr. TUNCAY AKGÜN  

İnönü Üniversitesi 
tuncay.akgun@inonu.edu.tr 

 

Özet 

İslam felsefesinde varlık ile ilgili temel düşünce, varlığı oluşturan ilke ve ilk nedenin Tanrı olduğu 

düşüncesidir. Aristo’dan hareketle metafiziğin temel konusunu “varolması bakımından varlık” 

şeklinde belirleyen Müslüman filozoflar, vücud kavramını felsefenin merkezine yerleştirmişler ve 

özellikle Farabi’den başlayarak varlık ve mahiyet ayrımını belirgin kılmak üzere teorik çalışmalar 

yapmışlardır. Farabi ve İbn Sina gibi düşünenlere göre varlık – mahiyet ayrımı sadece mümkün 

varlıklar için söz konusu olabilir. Aynı şey Tanrı için söz konusu edilemez, çünkü yaratıcının mahiyeti 

bizzat varlığının sebebi yine kendi olan varlık iken, yaratılan diğer varlıklar, var olmak için başka bir 

sebebe muhtaç olan varlık olarak algılanmış ve mahiyeti olmayan (zorunlu) varlığa muhtaç oldukları 

vurgulanmak istenmiştir. Kaldı ki İslam filozoflarına göre mahiyetler yaratılmadığı için onların 

yokluğu da düşünülemez. Varlık kavramı Gazali’nin sisteminde de temel bir kavram olarak yer 

almakta ve anlamaya konu olan her şey bu kavram çerçevesinde şekillenmektedir. Gazali’ye göre 

İslam filozoflarının Zorunlu Varlık’ın mahiyetinin bulunmadığına dair görüşleri akıl dışıdır. Bir şeyin 

var veya yok olduğunu söyleyebilmenin ön şartı, o varlığın “ne” olduğunu bilmemize bağlıdır. Bu da o 

varlığın bir mahiyete sahip olmasını zorunlu kılar. Filozofların düşünceleri Gazali için tehlikeli ve 

yanlıştır. Çünkü Gazali’ye göre mahiyeti olmayan bir şeyin gerçekliğinde söz edilemez; bu Tanrı’nın 

varlığını inkâr etmeye kadar götürebilir. İbn Rüşd göre varlık ve mahiyet ayrı olamaz. İbn Rüşd’e göre 

bir şeyin tanımlanması yani mahiyetinden söz edilmesi, onun bilfiil var olması demektir ki bu durum, 

o şeyin varlığına dair bilginin ne olduğuna / mahiyetine ilişkin bilgiden önce geldiğini gösterir. İbn 

Rüşd’e göre nesnenin varlığı mahiyetinden öncedir. Onun mahiyetini varlığı ile aynı saymak, 

Gazali’nin söylediği gibi, mahiyetini ortadan kaldırmak anlamına gelmeyip, yalnızca mahiyetiyle 

varlığın bir olmasının kabulü anlamına gelir. 

 

Anahtar Kelimeler: İslam Filozofları, Gazali, Varlık, Mahiyet. 
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YAYILMA TEORİSİ 
 

PhD öğrencisi ALIMA AIMURZAYEVA, PhD AKTOLKIN ABUBAKIROVA 
Gazi Üniversitesi, H.A.Yesevi Üniversitesi 

alimaaimurzayeva@gmail.com, abubakirova_aktolkin@ayu.edu.kz 
 

 
 
Özet  
 
Günümüzün en belirgin özelliklerinden birisi de teknolojinin hızla değişmesidir. Yayılma 
teorisi, aynı zamanda yeniliklerin yayılması gibi teori bilinen bir teori yenilik, fikirlerin yayılması ile 
ilgili teknoloji kültürü ya da kültür yoluyla yayılımını açıklamış. Yayılma teorisinin önemli unurlarını 
ayrıntılı açıklanmıştır. Üretim teknik ve yöntemleri sürekli olarak gelişmektedir. Bu yüzden bu 
çalışmada yayılma teorisinin tarihsel gelişimi, yayılmanın önemli unsurları, yeniliğin kabullenmesini 
etkileyen faktörlerden bahsedilmiş ve yayılma teorisin tanıtıcı kavram ve tanımlar üzerinde 
durulmuştur. Yayılma teorisi yeniliklerin bireyler arasında ve toplum içinde kabullenimi hakkındaki 
bir teori olarak değerlendirlmiştir.  
 
          Anahtar kelimeler: yayılma, yenilik, yeni ürün, iletişim 
 
 
 
 

512



1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

THE ANNOUNCEMENT EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE 

RATINGS ON SHARE PRICES: EVIDENCE FROM TURKISH 

CAPITAL MARKETS 

Res.Assist. Mehmet YOLCU  Res.Assist. İlknur UNCUOĞLU YOLCU 
       Bülent Ecevit University       Bülent Ecevit University 

    mehmetyolcu@beun.edu.tr    ilknuruncuoglu@gmail.com   

 

Abstract 

This study aims to analyze the announcement effect of corporate governance ratings on stock prices in 

Borsa İstanbul (BIST) for Corporate Governance Index (XKURY) companies by employing event 

study method. The data consists of the last announcement of corporate governance rating of 50 

company listed in BIST corporate governance index, and 31 days of stock price event window (-10 

days, +20 days). First of all, it is analyzed whether a corporate governance rating announcement has 

any effect on the share price of concerning corporation. A significant positive relationship has found 

between a corporate governance rating announcement and abnormal return. Secondly, the 

announcements are grouped as an increase in corporate governance rating, a decrease in corporate 

governance rating, and first time announcement of corporate governance rating, and it is investigated 

that whether a statistically significant difference is present or not. Although an increase in corporate 

governance shows a significant positive relationship with abnormal results, first time announcement of 

corporate governance rating and a decrease in corporate governance rating shows no significant 

relationship between abnormal returns. The results are evaluated in terms of corporate governance 

theories and efficient market hypothesis. 

Keywords: Event study, corporate governance theories, efficient market hypothesis, corporate 

governance ratings, BIST 
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INSURANCE THAT GUARANTEES DIVORCE/MARRIAGE 
DISSOLUTION RISKS AND APPLICABILITY IN THE TURKISH 

PRIVATE INSURANCE LAW 
 

Yrd. Doç. Dr. OĞUZ CANER 
Erzincan Üniversitesi 

oguzcaner@gmail.com 
 

SUMMARY 
Everybody hopes that their marriage is going to be happy and forever; however, scientific statics prove 
otherwise. If the marriage ends, an insurance contract may one sure way to avoid financial ruin.  
Divorce insurance was developed in 2005; in 2010 the first divorce insurance policy was sold in the 
USA, Utah. In addition, an insurance company in China offers something akin to divorce insurance 
that it markets as marriage insurance similar to American practice. On the contrary Chinese practice 
trying to help keep couples together, in American practice trying to prevent economic destruction that 
may arise in case of divorce. At this point, the aim of one of Chinese insurance policy encourages the 
longevity of the marriage. If the couples get divorced before the set time, their insurance coverage may 
be expire. In second kind of policy, in case of divorce, one party, usually woman becomes the sole 
beneficiary. That kind of policies are intended to ensure that the less well-off side of a couple is 
guaranteed for compensation in the event of a divorce or marriage dissolution. 
Divorce insurance is considered a form of casualty insurance, in particular, contractual liability 
insurance in American Law. As such, divorce insurance reimburses the owner after a marriage 
contract is dissolved by way of divorce or marriage dissolution upon finalization of which, the policy 
owner submits a claim to the insurance company. 
In terms of Turkish insurance practices, depending on the end of marriage, so that to protect the 
aggrieved party may be to utilize this type of insurance. At end of the marriage, it can be especially 
useful to protect aggrieved women and children. 
As discussed above, marriage insurance fulfils most of factors which determine a sustainable 
insurance plan. In general, therefore, probability of divorce or marriage dissolution may be calculated 
by based on insurance methods. Although some insurance companies have some attempts related to 
divorce insurance application in Turkey, this issue has not been analysed as needed in the legislation 
and doctrine as it should be. 
Most serious critics have suggested the policies undermine the sanctity of marriage by turning it into a 
game of financial speculation. For other counter-view, it must be questioned the effectiveness of such 
policies. It can be claimed that according to this view, an unhappy marriage cannot be salvaged by 
external means like an insurance policy. Hence, couples can only be made keeping together through a 
mutual desire and to find ways of resolving them. 
 

Keywords: private insurance, marriage insurance, wedlock insurance, divorce insurance, marriage 

dissolution insurance. 
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ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİNDE ANNE-BABANIN ETKİSİ 

DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 

Arş. Gör. FATİH ÖZKAN 

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

fatihozkan@uludag.edu.com.tr 

Özet 

 
Toplum, aile denen küçük şubelerden oluşan bir bütündür. Aile şubeleri, aileye yeni katılan 

üyelerin sosyalleşmesi, bulunduğu kültüre ayak uydurması, toplumun değerlerini benimsemiş, topluma 

faydalı fertler olması, toplumun kültürünü bir sonraki nesle aktarması ve bu şekilde kültürlerin 

yaşamasını ve devamlılığını sağlaması yönüyle adeta bir toplumsal değerler aktarım atölyesidir. 

Çeşitli çalışmalara göre çocuğa en yakın ve en etkili çevresi öncelikle ailesidir. Çocuk ailesi 

dışındaki çevreyle iletişime geçene kadar örnek alacağı değerler manzumesi, onun ilk öğretmenleri olan 

anne-babası tarafından süzüldükten sonra kendisine sunulur. Bu tebliğde, çocuğun din eğitiminde dini 

inanç, tutum ve davranışlarının oluşumunda ve şekillenmesinde anne-babasının nasıl bir etkisinin olduğu, 

anne-babanın dini davranışlarının çocuğuna nasıl yansıdığı, hazırlanan anket formuyla çeşitli değişkenler 

açısından araştırılmıştır. 2011 yılında neticelendirilen bu yüksek lisans tez çalışmasında, örneklem grubu 

olarak Diyarbakır’ın dört merkez ilçesinden ikişer okulun üçüncü sınıf öğrencileri seçilmiş, hazırlanan 22 

maddelik anket formundaki sorulara verdikleri cevaplar incelenmiş, 1130 anket formu değerlendirmeye 

alınmış ve verileri SPSS paket programı aracılığıyla kaydedilmiştir. Anket sonuçlarından, öğrencilerin % 

71,2’sinin DKAB dersi almadan önce bir şekilde din eğitimi aldığı, yarıdan fazlasının bir şekilde dinle 

tanıştığı ve bu konuda eğitim aldığını ifade ettiği, dine ilgi duyduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca anne-

babalarla çocukları arasındaki dini paylaşımların, dini konularda soru sorma, dini filmler izleme, 

yemeklerden sonra birlikte dua etme, birlikte dini etkinliklere katılma ve dini konularda büyüklerinden 

nasihatler alma hususlarında yoğunlaştığı bu çalışmada ulaşılan sonuçlardandır. Çocukların anlayacakları 

şekilde cevap alma oranlarının ve sıklıklarının babalarına göre annelerinde daha yüksek olduğu, ankete 

katılan öğrencilerin dini bilgilerini aldıkları kişilerle ilgili yaptıkları sıralamada ilk sırada annenin, ikinci 

sırada da babanın geldiği tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmada çocuğun din eğitiminde anne-babasının 

tutum ve değerlerinin etkili olduğu, yakın çevresindeki diğer bireylere göre çocuklarda daha kalıcı etki 

bıraktığı, Kur’an okuyabilme, nasihat edilme ve Ramazan Ayı’nda oruç tutmayı isteme durumları, dini 

bilgilerini aldığı kişi, ezberlediği sure veya dua sayısı, dini sorularına cevap alma şekli, dini etkinliklere 

katılma, yemeklerden sonra dua okunduğunu gözlemleme ve ailece dini filmler izleme sıklığının yoğun 

olduğu ve çocuğun dini bir kişilik geliştirmesine uygun ortam hazırlamada etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Aile, Anne-baba, Çocuk Eğitimi, Din Eğitimi 
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MOĞOL İSTİLALARI KARŞISINDA  

HORASÂN TASAVVUF MEKTEBİNİN TUTUMU 
 

Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ALTUNKAYA 
Malatya İnönü Üniversitesi 

mustafa.altunkaya@inonu.edu.tr 

 

ÖZET 

 

Moğol istilaları, kuşkusuz İslam Tarihinin tanık olduğu en sarsıcı hadiselerdir. Büyük 
değişmelere neden olan bu katliam ve işgaller; Abbasi hilafetinin son bulması ve İslam birliğinin 

dağılmasına neden olmuş, Selçuklu Devletleri’nin yıkılması, İslam toplumlarının zihnî ve ahlâkî 

buhranlarla yüz yüze gelmesi sonucunu doğurmuştur. Horasân tasavvuf mektebi ise, bu istilalar 

karşısında direnen, zulme boyun eğmeyen ve kriz koşullarına rağmen İslâm’ın yayılmasını 
sağlayan önemli bir harekettir. Horasân’ın her yöresinde her biri birer mutasavvıf olan ilim, fikir 

ve sanat insanı mevcuttur. Tasavvufun ünlü simaları bu coğrafyada öğrenim görmüş, burada 

yetişmişlerdir. Horasân tasavvufu, istilalara üç şekilde direndi: Doğrudan karşı koyarak (cihad), 
diyar değiştirerek (hicret) veya karşılıklı ahitleşerek (şartlı muahede). Cihadî karşı koyuşlarda 

Necmeddin-i Kübra (ö. 1221) gibi nice mutasavvıf şeyh ve derviş şehit oldu. İstila yıllarında, 

alternatif çıkış yolları üzerinde çalışan bu mektebin öncüleri, hicret dönemini başlatarak büyük 
ölçüde Anadolu'nun İslâmlaşmasında rol aldılar. Moğol istilası sonrası Anadolu'ya gelerek eğitim 

ve vakıf çalışmaları yapan ekole bağlı âlim, edîb ve hekîmler, bıraktıkları eserlerle, Anadolu’dan 

Avrupa içlerine hatta Afrika’ya kadar etkili oldular. Anadolu’dan taşan, Avrupa ve Afrika’ya 

ulaşan bu hareketin entelektül zemini, Ahmed-i Yesevî (ö. 1166), Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî (ö. 
1273) ve Ali Semerkandî (ö. 1456) gibi öncüler tarafından oluşturuldu. Bu öğreti, Moğol 

işgallerinin neden olduğu dağılmayı önleyerek sûfî derinliğiyle İslam’ın binasını yeniden kurdu. 

Horasân tasavvufunun banisi kuşkusuz sahabe ve tabiîndir. Büreyde b. Husayb (ö. 684), Ebû 
Berze el-Eslemî (ö. 684), Hakem b. Amr el-Gıfârî (ö. 669), Abdurrahman b. Semüre el-Abşemî 

(ö. 670), Kusem b. Abbas el-Hâşimî (ö. 676), Abdurrahman b. Ya‘mer ed-Dîlî (ö. 708) ile 

imamzadelerden Ali b. Musa er-Rıza (ö. 818), imamzade Mahruk (ö. 826) ve İmamzade İbrahim, 
fetihler sırasında bölgeye gelen veya daha sonra oraya yerleşerek ilk elden aldıkları İslam’ı yeni 

topluluklara tebliğ eden sahâbî ve tabiinden bazılarıdır. Horasân Tasavvuf Ekolü’nün 

özelliklerini; sema’, hângâh kültürü, ilm-i ledünn, mürşit liderliği, cömertlik ve isâr, şiir, edebiyat, 

Ehl-i Beyt muhabbeti, adâlet ve özgürlükçü tutum şeklinde sıralamak mümkündür. Moğol 
istilalarına karşı farklı yöntemlerle direnen bu ekol; bilimden estetiğe, teknikten sanat ve 

mimariye kurucu yeteneği ile tanındı. Mektep etrafında ortaya çıkan tarikatlarda ise, Hz. 

Peygamber'in torunlarının katkısıyla Horasân'da gelişen ve Türkistan'da İslâmlaşmanın hızla 
yayılmasına vesile olan bir ruh vardır. Bu ruhu kuşanan Horasân ricali, ayrımcılığın her türlüsünü 

reddedip insanlığı büyük bir aile olarak telakki ederek Doğu Moğol–Batı Haçlı saldırıları arasında 

sıkışıp kalan İslâm Medeniyetine bir çıkış yolu buldular. Büyük Selçuklu ve Anadolu 

Selçuklularının da, bu mektebin tasavvuf anlayışı ile şekillenip Osmanlı Medeniyeti’ne evrildiğini 
söyleyebiliriz. Bu nedenle tasavvuf tarihinin en önemli kurumsal sûfî mektebi olan Horasân 

hareketi; fütüvveti, haksızlıklar karşısındaki metaneti, melâmeti, hangâh kültürü, edebiyatı, şiiri, 

şeriata bağlılığı ve zulme karşı duruşu ile ele alınıp çalışılması, Moğol İstilaları ve sonrasında, 
Türk-İslam dünyasındaki belirleyici karakteri ile çok yönlü analizlere tabi tutulmalıdır. 
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Özet                                                                                               
Sosyal hizmetin alanı oldukça geniştir. Kimsesiz çocuklardan yaşlılara dul kadınlardan şiddet 

gören kadınlara, yoksullardan evsizlere, tahliye olmuş suçlulardan ve ruhsal sorunlu-bağımlılık sorunu 

olanlardan sosyal uyum sorunu olanlara ve eğitim sorunu olanlardan parçalanmış ailelere kadar birçok 

sorunu kendine konu edinir. Sosyal hizmetin muhafazakar yani düzenin devamlılığın sağlanmasında 

kritik bir rolü üstlendiği düşünülür. Oysa sosyal hizmet anlayışının toplumsal ve bireysel değişmenin 

sağlanmasında da rolü olabileceği hesaba katılmalıdır. Yine sosyal refahla ilgili politik kararların 

uygulanmasında sosyal çalışmaların etkili olacağı bilinmektedir. Yoksullar için sosyal hizmet 

modelinin geliştirilmesi ve uygulanması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada 

yoksulların kendileri, çevreleri ve fırsatlarla ilgili farkındalık düzeylerinin arttırılması ele alınmaktadır. 

Bu çalışma hazırlanırken Elâzığ’daki yoksullarla ilgili veriler kullanıldığından önerilen Sosyal Hizmet 

Modeli Elâzığ temelinde ve il istatistikleri üzerinden ele alınmakla birlikte çeşitli benzer örneklerle de 

kıyaslanmaktadır. Çalışma Türkiye’deki yoksulluk mücadelesine katkıda bulunmayı amaçladığından ö 

nem taşımaktadır. Yoksulluğa neden olan sorunlar kadar yoksullukla birlikte gelişen sorunlar da 

büyük ölçüde olumsuz değer ve davranışlarla yakından ilgilidir. Oscar Lewis’in yoksulluğun kültürel 

kökenleriyle ilgili yorumları tartışılsa da yaşam tarzı ile yoksulluk ilişkisi yadsınamaz. Yoksulların 

sorunlarıyla birlikte görülen yanlış düşünce, değer ve tutumlar iyi bir rehberlikle engellenebilir ve 

doğru yönelimler de ancak etkili bir sosyal hizmet aracılığıyla sürdürülebilir. Oysa ülkemizde 

yoksullara yapılan yardımlar sosyal hizmet kurgusunu içermediğinden sorunludur. Yoksullara yapılan 

yardımlarla ilgili çalışmalar bizlere maddi yardımlarla sosyal hizmet çalışmalarının eşgüdümünün 

önemini göstermektedir. Sosyal hizmet çalışmaları mahalle sorunları baz alınacak şekilde ve yerelde 

oluşturulacak “Aile Merkezleri” aracılığıyla organize edilebilirse yoksulluk ve sonuçlarına ilişkin 

birçok sorun azaltılabilir. Yoksullukla ilgili bu mücadele anlayışı “bilgi zenginliktir” düşüncesine 

dayanmaktadır.  
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Abstract 

After Al Jazeera English started to broadcast in 2006, international news flows were criticized for 

being Eurocentric. Whether the debates on this topic would lead to a new phase, in terms of news 

flows, 90% of which were Eurocentric. The will of developing countries to change the direction of the 

news flows lead to the emergence of non-Eurocentric media sources as well as diversifying of 

channels. Also Sputnik that started broadcasting in 2014 has tried to indicate the reality of a multipolar 

world by means of regarding national interests, cultures, histories and traditions of all countries. After 

Sputnik’s attempts to propose different perspectives in terms of news delivery, TRT also worth to be 

analyzed for its aim to contribute to non-Eurocentric news flows. TRT World started its broadcasting 

on 27th of October in 2015 with a TV channel and a website. Within this context, the aim of this paper 

is to analyze TRT World website on the basis of its attempts to introduce Turkey to the world besides 

its efforts to introduce the world to Turkish people. 

Keywords: Trt World, news flow, public diplomacy 
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Abstract 

 

This paper aims to analyze newspaper headlines published the days after the general elections in 

Turkey, on 8.6.2015 and 2.11.2015. It shows how the most accessible newspapers reported the results 

of the 7.6.2015 general election and the 1.11.2015 snap elections through their headlines and makes a 

comparison between these. The methodic approach in this paper is to obtain the newspaper headlines 

of the five most widely circulated daily newspapers on the given dates and analyze the lexemes and 

phrases semantically. The conclusion interprets the approach of the newspapers towards the election 

results in the frame of journalistic objectivity.  

 

Key words: newspaper headlines, elections, comparison 
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Abstract 

Green or environmental marketing consists of all activities designed to generate and facilitate any 

exchanges intended to satisfy human needs or wants with minimal detrimental impact on the natural 

environment. Green consumerism refers to environmentally concerned consumption, including 

reducing ecological footprint, lower consumption, purchasing environmentally friendly produced, and 

less polluting products. Environmental attitudes refer to the evaluations and judgments of an 

individual toward environmental promotion and protection. Attitudes toward environment reflect 

individual beliefs regarding the consequence of green consumption behavior. In addition, most 

researchers agree that an attitude has three components: affective, behavioral and cognitive. It was 

reported by previous studies that positive environmental attitudes are linked to support green 

consumption behavior. Based on the information mentioned above, the purpose of this study is to 

investigate the relationship between environmental attitudes of consumers and their green 

consumption behavior. For this purpose, data was gathered by convenience sampling method from 196 

students as young consumers who study at Bulent Ecevit University in Zonguldak, Turkey. A 

structured self-administered questionnaire was developed based on the previous researches to measure 

environmental attitudes and green consumption behavior. Environmental attitudes scale includes 

cognitive (4 items) and behavioral components (5 items). Green consumption behavior scale consists 

of 9 items. The hierarchical regression analysis results showed that cognitive component (β=0.559, 

p<0.01) of environmental attitude is a predictor of behavioral component. In addition, cognitive 

(β=0.311, p<0.01) and behavioral (β=0.269, p<0.01) components of environmental attitude have a 

significant effect on green consumption behavior. Also behavioral component of environmental 

attitude mediates the relation between cognitive component of environmental attitude and green 

consumption behavior (Z=3.08, p<0.01). These results provide some theoretical and managerial 

implications. 

Keywords: Green marketing, environmental attitudes, green consumerism, green consumption 

behavior. 
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Özet 

 

Vladimir Propp’un Rus peri masallarına uyguladığı yapısal çözümleme metodunun temelinde, 

masalların görünen çeşitliliğinin altında yatan sabitlik ve benzerlikler vardır. Bu benzerlikler Propp’un 

yapısal inceleme tekniğine göre genellikle masallara uygulanmıştır.   

Vladimir Propp’un masalların olay örgüsü üzerine yapmış olduğu ve hemen hemen her masala 

uyarlanabilen inceleme yöntemi, masallardaki belli başlı unsurlar üzerine kurulmuştur. Propp’a göre 

bu unsurlar çoğu masalda benzerlik gösterir. Masal kahramanlarının eylemlerini incelemeye yönelik 

tasarlanan bu yöntem, kahramanları olan ve birer olay örgüsü barındıran mesnevilere de 

uygulanabilecek bir yöntemdir.   

Mesnevi türünün de olay örgüsü, kahraman ve motif gibi özelliklerinin olması bakımından Propp 

metodunun mesnevilere de uygulanması fikrinden yola çıkılarak bu yöntem, Hoca Mesud’un 14. 

yüzyılda yazmış olduğu Süheyl ü Nevbahâr mesnevisine uygulanmıştır. Bu yönteme göre bir masalda 

tamamının bulunmak zorunda olmadığı fakat belirli bir sırayı izlediği tespit edilen 31 işlev Süheyl ü 

Nevbahâr’ın olay örgüsü ile uyuşmaktadır. Bu inceleme sonucunda görülmüştür ki sadece masal 

inceleme metodu olarak uygulanan bu yöntem, bahsi geçen mesnevide de doğru sonuçlar vermiştir. 
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Abstract 

Sport understandings and sport practices of individuals are important since they determine 

their social status. By means of the present study, a correlation will be searched between social status 

of individuals and their preferred sport activity/activities and their perception toward sport. Thus, 

following questions will be tried to be answered: “How social stratification and sport are correlated?” 

“Which variables (socio-economic status, residential place and occupation etc.) participate into 

determining borders of social stratification?” “How is the perception of managers who work at a 

homogenous organization? Could they spare time for sport activities?” “What sort of change could be 

experienced in transition periods between social statuses? And, how could this transition is reflected 

on individual sport preferences?” and finally “ How could gaining reputation or respect be criterion in 

preference of sport major? ” 

Hereby study focuses on whether individuals try to be distinguished by developing unique 

sportive practices along their evolving social status by means of deep interview with 12 individuals 

who work at various banks in Istanbul. That is, it was taken into consideration that whether there is 

difference in perceptions of a group of managers towards sport and in their sport preferences before 

and after their new managerial position.  

In the present study, it was concluded that sport phenomenon is practiced with similar 

perception in the select sampling group; and that they exhibited homogenous sport practices. It was 

observed that categories such as education levels, income levels, social sects, socialization pattern and 

life styles of individuals in similar social layers were effective on their sport preferences.  

Key Words: Social stratification, sport practices and preferences 
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Abstract  

Professional development has become one of the key factors in the construction of professional 
identities of teachers. As many research shows, teacher development has been described as a constant 
and lifelong process for growing professionally to be efficient and effective teachers. As an initial 
context, teacher education provides an academic landscape for preparing them for their prospective 
professional lives by nurturing them with relevant theory and practice regarding their area of study. 
Their previous preconceptions and views constructed in their previous educational environments 
develop or alter throughout their teacher education years and their initial years of teaching as novice 
teachers as well. 

Referring to this perspective, this paper intends to examine and compare (EFL) student teachers' and 
novice teachers’ perceptions and views about their professional development. To study this aim, the 
participants of the study were 3 randomly chosen student teachers (and later novice teachers in their 
new working places) at the department of EFL at a state university in İstanbul, Turkey. The 
instruments of the study were a semi-structured interview, written narratives and a reflection paper. 
The research showed that student teachers’ perceptions and views constituted in four years during their 
teacher education had many adjustments especially during their final years. Then, as they reported, 
during the initial years of their teaching, they also encountered with many incidents and happenings 
which helped them construct and reconstruct their professional development in various ways. They 
also reported that they had progress especially in terms of confidence and self-esteem after the first 
year following their graduation. 

Key Words: EFL, teacher education, professional development 
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Özet 

Değişen ve küreselleşen dünyada yerel yönetimlerin dinamik ihtiyaçlara cevap verebilmesi için kamu 

hizmetlerini daha etkin verimli bir şekilde yapması gerektiğine dair şikâyet ve talepler giderek 

artmaktadır. Bilişim çağı olarak adlandırılan bu dönemde, kamu hizmetlerinin sunumunda daha hızlı, 

etkili, verimli ve şeffaf olma zorunluluk haline gelmiştir. Yerel birimlerde daha etkin hizmet için, E-

devlet ve e-belediyecilik, diğer bir deyişle bilişim sistemlerinin en etkin biçimde uygulanması 

kaçınılmazdır. Belediyelerin kamu görevlerini yerine getirirken kullandıkları geleneksel yöntemlerin 

ötesine geçen internet ve bilişim teknolojilerini kullanarak işlemlerini gerçekleştirmesi e-belediyecilik 

ile mümkün olabilecektir. E-belediyecilik olarak adlandırılan bu sistemde alınan kararlarda, yapılan 

plan ve kontrollerde internet ve bilişim teknolojilerinin kullanılması esastır. E-belediyecilik ile yerel 

yönetim hizmetlerinin internet aracılığıyla uygulanması, yönetişimin temel ilkelerinden, sorumluluğu, 

izlenebilirliği ve şeffaflığı arttıracaktır. Yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu bugünün en önemli 

konusu olan bilişim ve sanal dünyanın sosyal yaşamda ve kamusal alanda baskısı çalışmanın temel 

gerekçesi olmuştur. Geleneksel yerel yönetimlerin günün ihtiyaçlarını yeterince karşılayamamasından 

dolayı yerini e-belediyeciliğin aldığını söylemek mümkündür. Ancak e-belediyeciliğe geçiş sürecinin 

farklı alan ve düzeylerinde pek çok sorun olduğu biliniyor. Bu bağlamda bu çalışma; ülkemizde e-

belediyeciliğin işleyişi, e-belediyeciliğe yönelik yapılan çalışmalar, e-belediyeciliğin faydaları, 

Türkiye’de e-belediyeciliğin uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin 

alınması gereken olası tedbirler değerlendirilecektir. Söz konusu çalışmanın, bilişim çağının 

getirilerinden yararlanmada ortaya çıkan sorunları belirlemesi ve çözüm odaklı öneriler getirmesi 

yönüyle yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmalarına ışık tutacağı düşünülmektedir.   
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Özet 

Hüseyin Hilmi Paşa, 1855 yılında Midilli adasında doğar. Eğitimini tamamladıktan sonra memuriyet 

hayatına Midilli Tahrirat kaleminde başlayıp Midilli tahrirat müdürlüğüne kadar yükselir. Daha sonra 

kariyer basamaklarını birer birer tırmanarak sırasıyla, Aydın Vilayet mektupçuluğu, Mersin 

Mutasarrıflığı, Adana Valiliği ve Yemen Valiliği görevlerini yürütür. Yemen Valiliğinin ardından 

Osmanlı Devletinin en problemli coğrafyalarından biri olan Rumeli’ye Vilayeti Selase Umumi 

Müfettişi olarak atanır. Görevini 1902 yılından Meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılına kadar sürdürür. 

Meşrutiyetin ilanı ile Umumi Müfettişlik görevi sonra eren Hüseyin Hilmi Paşa Bab-ı Ali’ye Dâhiliye 

Nazırı olarak döner. II. Abdülhamit’in saltanatında, Kamil Paşa’nın sadrazamlıktan istifasıyla 14 

Şubat 1909 sadrazam tayin edilir. İlk sadrazamlık görevi, 31 Mart Ayaklanmasıyla 13 Nisan 1909 

tarihinde sonra erer. İkinci sadrazamlık dönemi ise V. Mehmet Reşat’ın saltanatında 5 Mayıs 1909 

başlar. Hüseyin Hilmi Paşa’nın ikinci sadareti, gerek Dicle ve Fırat nehirlerinde vapurları işleyen 

İngiliz Lynch şirketinin işletme süresi bitmesiyle imtiyazın genişletilerek uzatılması konusunda 

anlaşmazlıklar, gerekse Adana Olayları ve bütçe görüşmeleri de ciddi anlamda tartışmalar sebebiyle 

yıpranır. Bu nedenlerden dolayı Hüseyin Hilmi Paşa, 28 Aralık 1909 tarihinde 7 ay 24 gün süren 

sadaretinden istifa eder. İki kez toplamda on ay altı gün sadrazamlık yapmış olan Hüseyin Hilmi Paşa, 

Mebusan Meclisinde sadrazam olarak birçok kez söz alarak açıklamalarda bulunur. Amacımız, 

Hüseyin Hilmi Paşa’nın Mebusan Meclisinde Sadrazam olarak konuşmalarından yola çıkarak dönemin 

siyasi, sosyal ve ekonomik tartışmalarını ortaya koymaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Hüseyin Hilmi Paşa, Mebusan Meclisi, Sadrazam, Dâhiliye Nazırı, İstihzah.  

525

mailto:ozgurtilbe@bartin.edu.tr
https://tr.wikipedia.org/wiki/II._Abd%C3%BClhamit
https://tr.wikipedia.org/wiki/31_Mart_Ayaklanmas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/V._Mehmet_Re%C5%9Fat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sadrazam


1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016 
 

PLATO’S ETHICS OF WAR AND  

ITS REFLECTION ON IBN RUSHD’S TALKHĪS 
Araş. Gör. Dr. SEDA ENSARİOĞLU 

Uludağ Üniversitesi 

sedaensari@uludag.edu.tr 

 

Abstract 

 

Political philosophy aims to determine the stable principles for the politics which is variable structure 

according to the historical and social context. Platon, a founder-philosopher in the Greek philosophy, 

bases his principles of the political philosophy on the ethics.  At the core of his ethics is the conception 

of justice. Analyzing the principles of war is important to evaluate to what extent the justice is central 

to the political dimension. In Plato’s republic, two social classes who are responsible for justice in a 

war are ruler and guardians. The ruler’s duty is to prioritize peace and, if the war is inevitable, to 

choose war in the sake of peace. Population, wealth and boundary must be remained unchanged in 

order to avoid waging war. Ruler must aim at subordinating other peoples to virtue, not to enslave 

them. Platon considers war as an art. Thus, the guardians must be trained in accordance with the art of 

war. The virtue of courage is a virtue that is integrated to the virtue of justice, not a separate one. Ibn 

Rushd, an influential philosopher on the Islamic thought as well as Western thought, includes Platon’s 

views on the ethics of war in his Talkhīs al-Siyāsa which is his short commentary on Plato’s Republic. 

This paper, firstly, will analyze Plato’s views on the just war conduct as a reflection of practical 

wisdom. Secondly, it will be examined how Ibn Rushd transmitted Plato’s views on this subject, and 

which principles he confirmed or criticized. It will be considered that in this book, he philosophically 

criticizes political situations of muslim communities. Finally, it will be discussed the relationship 

between their thoughts and their civilization and historical conditions. 

 

Key words: Plato, Ibn Rushd, political philosophy, the ethics of war. 
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TOPLUM VE KADIN 

SERAYNAZ GÜVEN 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 

seraynaz1995@gmail.com 

ÖZET 

 

Toplum Nedir?diye çokça araştırılmalar  yapılmaktadır.Bu  araştırmaların  sonunda toplumun 

yetiştiren bir kadın olduğuna varılmaktadır.Fakat toplumumuzu oluşturan kadınların geçmişten 

günümüze uzanan serüveninde mücadeleleri kendini ispatlamaları topluma özgün bir birey olarak 

kabul ettirmeleri uzun zaman almak da ve  almaya devem ediyor.Tecrübeleri ve başarıları göz art 

edilmiştir.Hep arka plan da kalınmıştır.Toplumumuz kadınları hem namus temsili,anne, evde hizmetçi 

gibi kullanılan köleler haline getirmiştir.Bir diğer deyimle ‘kocaman dağ gibi tuğlalarla duvar 

örmüştür.’ 

Bu 4 tarafı kapalı duvarlarla kadınların benliği, özgüvenleri, becerilerini küçümsenmiş.Ta ki kadınlar 

birbirlerinin yaptıklarını görerek kendi cevherlerini kendileri fark edene kadar.Başarılarının sadece 

toplumun yüklediği  sorumluluklar haricinde başka serüvenler olduğunu da fark ederek kendini 

geliştirmeye başladıklarını tuğlaları birer ikişer hatta üçer şekil de yıkmaya başlamıştır.Kendi 

becerilerinin,başarılarının haricinde kendilerini geliştirmeye 

başlamışlardır.Teknoloji,sanayi,siyaset,sağlık,yöneticilik, girişimci sektörlerinde artık kadınları 

görmeye başladık.O küçümsediğimiz duvarlar arasına kapattığımız kadınlarımız şimdiler de ise 

başarılarıyla bilgileriyle göz dolduran kendinden emin adımlarla yürüyen özgüvenleri yüksek bireyler 

haline gelmiştir.Toplumda,  büyük olarak görülen erkeklerimizle yarışacak duruma gelen kadınlarımız 

yeri geldiğinde daha  üstün olduklarını göstermişlerdir. 

Ve en önemlilerinden biri artık ufku geniş yaşama her yönüyle bakan anneler yetiştirdik.Toplumun 

değişmesinde kadınlarımız başarı becerilerini fark edip bine bin katarak serüvenlerini hala daha 

günümüz de devam edip uluslar arası dehalarını konuşturup yarışa ülkelerinin içinde değil dışında da 

başarılacağının göstergesi ve simgesi olmuşlardır. 

 

ANAHTAR KELİMELER:TOPLUM,KADIN,BAŞARI 
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TANZİMAT'TAN CUMHURİYET'E TÜRK EDEBİYATINDA MİLLET 

KAVRAMININ DEĞİŞİMİ 

Yrd. Doç. Dr. MEHMET SÜMER 
Adıyaman Üniversitesi 

msumer@adiyaman.edu.tr 
 
Özet 

“Millet” kavramı, modernleşme süreciyle birlikte anlam değişmesine uğrayan en önemli kavramlardan 
biridir. Millet kavramı, 19. yüzyıla kadar “din”, “mezheb” veya bir dine mensup cemaat anlamında 
kullanılırken Osmanlı aydınlarının Batı düşüncesiyle karşılaşmasıyla birlikte nation karşılığı olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Tanzimat Fermanında eski ve yeni anlamlarını bir arada taşıyan bu kavram, 
on dokuzuncu yüzyıl boyunca din ve mezhep gibi anlamlarını kaybetmez. Bu bakımdan millet 
kavramı hem geleneksel anlamını hem de modernleşmeyle birlikte kazandığı yeni anlamları bir arada 
taşıyarak kolektif kimlik konusunda yaşadığımız sorunları ve çelişkileri en açık biçimde gösteren bir 
örnek gibidir. Türk edebiyatında Tanzimat’la başlayan yeni edebiyatın en cazip kavramlarından biri de 
bu “millet” kavramıdır. Bu bildiride “millet” kavramının Şinasi ve Namık Kemal gibi ilk kuşak 
Tanzimat yazarlarından Cumhuriyet devri yazarlarına kadar geçirdiği değişim takip edilerek Türk 
toplumunun yaşadığı kolektif kimlik değişiminin analizi yapılmıştır. İlk defa Tanzimat yazarlarında 
dinî içeriğiyle birlikte modern Batılı nation anlamını da ifade etmeye başlayan bu kavram, nihayet 
1932 yılında yerini “ulus” kavramına bırakarak toplumun yaşadığı ikiliğin daha da karmaşık hale 
geldiğinin bir göstergesi olmuştur. Bu bildiride, ilk kuşak Tanzimat yazarlarından Cumhuriyet devri 
yazarlarına kadar belli başlı edebî örnekler üzerinden “millet” kavramının geçirdiği değişim takip 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Millet, nation, ulus, Türk edebiyatı 
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BÜYÜK KAPATILMA: MICHAEL FOUCAULT MODERN 

KURUMLARIN OLUŞUMU 

 
AR. GÖR. SEÇİL ÖZDEMİR METLİOĞLU 

Ege Üniversitesi 

ozdmirsecil@gmail.com 

 

Özet 

Büyük kapatılma, on yedinci yüzyıldan itibaren Avrupa’yı etkisi altına alan büyük bir değişim 

sürecinden bahsetmektedir. Foucault’a göre bu sonuç kapitalizmin iktisadi işleyişinin bir sonucudur. 

Fabrikanın karanlığı yerine önceki dönemlerde olduğu gibi gün ışığında çalışmak isteyenler, 

çalışmayanlar ya da çalışmak istemeyenler ilk kez bu dönemde Paris’te kurulan Hopital General adlı 

bir mekana kapatılmıştır. Hastalar, sakatlar, akıl hastaları, suçlular, ahlaksızlar, eşcinseller kadın erkek 

ayrımı yapılmaksızın aynı yere kapatılmıştır. Diğer Avrupa ülkeleriyle paralellik gösteren bu süreç on 

dokuzuncu yüzyılın başında modern hastane, akıl hastanesi, hapishane, okul gibi bir dizi kurumun da 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Modern kapitalist topumun disiplinci iktidarını geliştirdiği mikro–

iktidar mekanizmaları, görünürde hastalar, akıl hastaları, suçlular gibi norm dışı bireylerin insanca 

koşullarda tedavi ya da ıslah edilmesini perdesi altına gizlenmiştir. Bu kurumlarda geliştirilen 

tekniklerle, kapitalist toplumun ihtiyaç duyduğu sorgulamayan sadece itaat eden bedenler 

oluşturulmuştur. Bu çalışmada, Foucault’nun kavramsallaştırması olan “büyük kapatılma” tarihsel bir 

düzlemde ortaya konularak, hapishane hastane gibi modern kurumların oluşumuna olan etkisi 

incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Foucault, kurumlar, modernizm, hastane, hapishane 
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HEGEMONİK ERKEKLİĞİN İNŞAASINDA KIRMIZI SAÇLI KADIN’IN 

ROLÜ 

 
ARŞ. GÖR. MÜZEYYEN SAĞLAM 

Bartın Üniversitesi 

msaglam@bartin.edu.tr 

Özet 

 

Türkiye’de Kadın Çalışmaları (Woman Studies) 1970’lerden beri akademik çalışma alanlarının 

konusu olmaya başlamasına rağmen Erkeklik Çalışmaları (Man Studies) 1990’larda yeni yeni adını 

duyurmaya başlamıştır. Ardından 2010 yılında Erkek Muhabbeti grubunun kurulmasıyla resmî bir 

kurum bünyesinde erkeklik kimliğinin oluşumu ve inşası sadece sosyolojik bağlamda incelemeye 

alınmamış bunun aynı zamanda sanat ve edebiyata olan yansımaları da araştırılmaya başlamıştır. 2014 

yılında Orhan Pamuk’un Romanlarında Erkeğin İktidarı adlı tezde de edebiyat araştırmalarında ikinci 

plana atılan erkekler ana odak olarak alınmış, kadın karakterlerin roman içerisinde nasıl 

konumlandırıldığına ve hegemonik erkeklik ilişkileri çerçevesinde üstlendikleri rollere değinilmiştir. 

Bu bağlamda Pamuk’un 2016 yılında çıkan son romanı Kırmızı Saçlı Kadın’da yine olay kurgusunun 

erkek karakterler çevresinde döndüğü ve erkek karakterlerin hem sayıca hem de ses olarak ön planda 

olduğu göze çarpmaktadır. Romandaki kadınlar ise erkeklerin aksine olay kurgusunda neredeyse 

eylemsiz, silik ve psikolojik derinlikten yoksun; çoğu zaman sessiz, varlıkları romandaki erkek 

karakterlerin varlığına bağlı olan ve onların anlatımıyla romanda can bulan karakterlerdir. Bu 

çalışmada, yukarıdaki tespitlerden yola çıkılarak iktidarı elinde bulunduran taraf olan erkek 

karakterlerin çevreleriyle olan ilişkilerini eril söylemin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdikleri 

tespit edilmiştir. Bu doğrultuda kadın karakterlerin ise üstün erilin iktidarını meşrulaştırdıkları; hatta 

kendilerine biçilen rol ve beklentileri yerine getirerek de hegomonik erkekliklerin devamlılığını 

sağladıkları sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Orhan Pamuk, hegemonik erkeklik, eril söylem, iktidar. 
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MADRİT’TEKİ TARİH-İ FENAYİ YAZMASI DOLAYISIYLA TARİHİ TÜRK 

LEHÇELERİ ARASI ÇEVİRİLER ÜZERİNE 

 
Prof. Dr. AYŞEHAN DENİZ ABİK 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve EDebiyatı Bölümü 

denabik@cu.edu.tr 

 

Özet 

Çağataycanın klasik bir yazı dili olarak gelişmesindeki en önemli isim Ali Şir Nevayi, onlarca eseriyle 

döneme damgasını vurmuştur. İslami Doğu Türk yazı dilini 15. yüzyılda doruğa ulaştıran bu Türk 

dilisever sanatçı, Batıda Anadolu Türkçesi alanında da tanınan, eserleri okunan bir isimdir. Türkiye 

kitaplıklarındaki Nevayi yazmalarının bu duruma tanıklık etmesi yanında, Anadolu sanatçılarının 

Nevayi’nin şiirlerine yazdıkları nazireler veya Nevayi dilinde yazdıkları şiirler de tanıklık eder. 

Değişik türlerde eser vererek Türkçenin gücünü ispatlayan Nevayi’nin eserleri arasında muhtasar tarih 

niteliğinde iki eseri de bulunmaktadır: Tarihi Enbiya ve Hükema ile Tarih-i Mülük-i Acem. İran 

tarihini, İran’da hüküm süren dört sülaleyi vererek anlatan Tarih-i Mülük-i Acem’in Anadolu 

Türkçesine yapılmış bir çevirisinin Türkiye ve Dünya kitaplıklarında nüshaları bulunduğu gibi 

Avusturya nüshasına dayanan bir baskısının da varlığını biliyoruz. Tarih-i Fenayi üzerine 

meslektaşlarımızdan … bir yayın yapmıştır. Sözkonusu yayında Madrit nüshasından haberli 

olunmadığı görülmektedir. Bu bildiride, Madrit nüshasının tanıtımını yapmak yanında tarihi Türk 

lehçeleri arasındaki çeviri faaliyetleri de bu eser örnekliğinde değerlendirilecektir.Doğu Türkçesinden 

veya Doğu Türk yazı dili temelinde gelişen Kıpçak Türkçesinden Anadolu Türkçesine yapılan çeşitli 

çevirilerin varlığı malumdur. Bu bildiride özellikle Tarih-i Fenayi metni de dikkate alınarak Doğu 

Türkçesinden Anadolu Türkçesine yapılan çevirilerin durumu değerlendirilecek, bu çeviri 

faaliyetlerinin arka planı incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çağatayca, Nevayi, Fenayi, Osmanlıca, Doğu Türkçesi 
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YENİ MEDYANIN NEFRET DİLİ: 

SURİYELİ MÜLTECİLERLE İLGİLİ EKŞİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ 
 

Arş. Gör. TÜLAY YAZICI 
Kocaeli Üniversitesi 

tulyaz@hotmail.com 

 

Özet 

Geçmişte geleneksel medya araçları içerisinde yaygınlaşan nefret söylemi günümüzde yeni iletişim 

teknolojileri ile birlikte farklı medya alanlarında da etkili olmaktadır. Daha kolay ulaşım ve erişim 

imkanı, denetimsiz ifade özgürlüğü ve iletişimin olanaklarının var olduğu yeni medya ortamlarında 

çok rahat üretilen nefret söylemleri bir çok konu ve kesimle ilgili olarak yaygın şekilde üretilmeye 

başlanmıştır.  

Bu çalışmada, Türkiye’de sosyal medya araçları içerisinde etkin kullanım alanına sahip Ekşi Sözlük’te 

üretilen ve paylaşılan nefret söylemi ele alınmaktadır. Ekşi Sözlük’te “Türkiye'de Suriyeli 

İstemiyoruz” başlığıyla açılan kampanyada Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilere yönelik nefret 

söylemi incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Ekşi Sözlük bağlamında yeni medyada gün geçtikçe 

yaygınlaşan nefret söylemine dikkat çekmek; ele alınan kampanyada kullanılan nefret söylemlerinde, 

ayrımcılığı, ötekileştirmeyi ve yabancı düşmanlığını teşvik eden yorumların hangi biçimlerde ifade 

edildiğini ortaya koymaktır. Çalışmada, söz konusu kampanyanın bitiş tarihinden itibaren 17 Şubat 

2014 - 7 Mart 2015 tarihleri arasındaki son 1 yıl içerisinde yazılan yorumlar eleştirel söylem analizi 

yöntemiyle kategorize edilerek çözümlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mülteciler, Nefret Söylemi, Yeni Medya, Ekşi Sözlük. 
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KOYCK - ALMON MODELİYLE KIRMIZI ET ÜRETİMİ VE FİYAT 

İLİŞKİSİ 
 

Yrd. Doç. Dr. SEVİM AKGÜL, Yrd. Doç. Dr. ŞADUMAN YILDIZ 

Bayburt Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi 
akgul@bayburt.edu.tr, sayildiz@bayburt.edu.tr 

 
 

Özet 
 
Zaman serisi verileri kullanılan bir regresyon denkleminde açıklayıcı değişken olan X’in yalnız 
şimdiki değerleri değil, geçmiş (gecikmeli) değerleri de yer alıyorsa, buna gecikmesi dağıtılmış model 
denir. Gecikmesi dağıtılmış modellerden en sık kullanılanları Koyck ve Almon modelleridir. Bu tür 
modeller ekonometri çözümlemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı da, 
Türkiye’de kırmızı et üretimi ile fiyatları arasındaki gecikmeli ilişkiyi ortaya koymaktır. Üreticilerin 
üretim kararını, bir önceki yılın fiyatına göre vermesi, ürün miktarı ve fiyatıyla ilgili dalgalanmalara 
neden olmaktadır. Kırmızı et üretimi de, piyasada oluşan ortalama fiyatın gecikmeli değerlerinden 
etkilenmektedir. 

 
Bu çalışmada, kırmızı et üretimi ve fiyatları arasındaki ilişkinin Koyck ve Almon modelleri ile analiz 
edilmesi amaçlanmıştır. Modelde kırmızı et üretimi bağımlı değişken, fiyat ise bağımsız değişken 
olarak alınmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlerin zaman serileri yıllık dönemler itibariyle alınmış 
olup 1994–2014 dönemini kapsamaktadır. Fiyat ve gecikmesi dağıtılmış değerlerinin kırmızı et 
üretimine olan etkileri Koyck ve Almon modelleri ile ayrı ayrı analiz edilmiştir. Yapılan analizlere 
göre kırmızı et üretiminin geriye doğru en fazla 9 yılın fiyatlarından etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Kırmızı Et Üretimi ve Fiyat, Koyck- Almon Modeli, Gecikmesi Dağıtılmış 
Model 
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TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ 

DAĞITIMI VE DÜZELTME KAYDI 

Yrd. Doç. Dr. HAKAN ARSLANER, Yrd. Doç. Dr. UMUT TOLGA GÜMÜŞ 

Adnan Menderes Üniversitesi 

harslaner@adu.edu.tr, ugumus@adu.edu.tr  

Özet 

Günümüzde küreselleşmenin de etkisiyle çok uluslu şirketler farklı ülkelerde ticari ve sınai faaliyetler 

sürdürmektedir. Bunun yanında sermayesi güçlü olan kurumlar bünyeleri altında birden fazla şirkete 

sahip konumdadırlar. Çok uluslu şirketler, grup şirketleri ya da ilişkili şirketler kendi aralarında mal 

alıp satmakta, hizmet sunmaktadırlar. Bu alış satış bedellerinin ve sunulan hizmetlerin maliyet 

bedellerinin emsallere uygun olması beklenmektedir. Aksi takdirde örtülü bir şekilde kar aktarımı 

yapıldığı veya maliyetleri artırdığı bunun da kurumların vergi matrahını azaltıcı yönünün olduğu 

söylenebilir. Son dönemde ülkeler bu durumun önüne geçmek için kendi vergi mevzuatlarında 

düzenlemelere yer vermektedirler. Günümüz dünyasında ekonomik ve ticari ilişkiler baş döndürücü 

şekilde değişmekte küreselleşmenin de etkisiyle sermayenin mobilitesi artmaktadır. Bu değişime ülke 

yönetimleri de ayak uydurmak zorundadır. Özellikle de her ülke için ortak amaç olan vergilendirme 

işlemlerinde şartlara uygun değişimin yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Bu da modern toplumlarda 

kanunî değişiklikleri gerektirmektedir. Aynı zamanda çok uluslu şirketlerin artması ile ülkeler için 

ortak bir çözüm bulma ihtiyacı hâsıl olmuş, bu vesile ile OECD, transfer fiyatlandırması konusunda 

farklı tarihlerde öneri niteliğinde raporlar hazırlamıştır. Ülkelerin mevzuat değişikliklerinde bu 

raporların ciddiye alındığı görülmektedir.  Türkiye de dünyada ki bu mevcut değişime ayak uydurma 

anlamında mevcut kurumlar ve gelir vergisinde değişikliğe gitmiştir. Biz bu çalışmamızda, vergi 

mevzuatına ve OECD Raporlarına dayalı bir şekilde transfer fiyatlandırmasını yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımını her yönüyle ele alıp daha sonra bir örtülü kazanç tespit edilmesi halinde muhasebe 

kayıtlarında ve vergi beyannamelerinde yapılması gereken düzeltmeler üzerinde duracağız. 

Anahtar Kelimeler: Transfer fiyatlandırması, örtülü kazanç, emsal bedel, ilişkili kişi, düzeltme kaydı 
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C. WRIGHT MILLS’İN TOPLUMBİLİMSEL İMGELEM KAVRAMINI 
YÖNTEMSEL AÇIDAN ÇÖZÜMLEMEK 

Yrd. Doç. Dr. BERNA FİLDİŞ 
Bartın Üniversitesi  

bernafildis@bartin.edu.tr 
 
Özet 
 
C. Wright Mills (1916-1962) hem 20. yüzyıl sosyoloji tarihi hem de 2. Dünya Savaşı’nın ardından 
canlanan Amerikan sosyoloji geleneği içerisinde, yöntem tartışmalarına orijinal katkılarda bulunmuş 
önemli bir sosyal bilimcidir. Bu bağlamda, sosyoloji disiplini içerisinde toplumsal yapı merkezli ve 
teorik okumalara ağırlık veren makro bakış açısı ile alan merkezli ve uygulamaya dayalı çalışmalara 
ağırlık veren mikro bakış açısını oldukları biçimiyle eleştiriye tabi tutmuş, makroskobik ve moleküler 
adını verdiği iki ayaklı yeni bir yöntem kurgulamıştır.   

Toplumsal çözümlemelerde daha elverişli olacağını düşündüğü bu yöntemin üzerinde durulması 
gereken kavramsal sonuçlarından biri toplumbilimsel imgelem’dir. Mills bu kavramı temelde, 
bireylerin kişisel yaşamları ile toplumsal düzey arasında var olan ilişkiyi görebilecek bir bakış açısına 
sahip olmaları olarak tanımlar. Bireyin moleküler, toplumsal düzeyin ise makroskobik aşamaya denk 
geldiği bu bakış açısında, bireyler kendi yaşamlarını bir toplumsal bağlam içerisine yerleştirerek hem 
kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu gündelik akışın ötesinde algılayabilmeye başlarlar. Bu 
bakış açısının doğal sonucu ise biyografi ile tarih arasında kurulan ilişkidir.  

Mills ortaya koyduğu toplumbilimsel imgelem kavramı ile makro bakış açısının bireyi, mikro bakış 
açısının ise tarihi ıskalayan sınırlılıklarına bir eleştiri yöneltmiştir. Bu eleştiri aynı zamanda sosyolojik 
bir yöntem önerisidir. Bu çerçevede makalemizde, Mills’in toplumbilimsel imgelem kavramı, bir 
eleştiri ve öneri örneği olarak yöntemsel açıdan çözümlenecektir.   

Anahtar Kelimeler: Yöntem, tarih, birey.  
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İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANINDA KRİTİK EŞİK: 

TÜRKİYE ANALİZİ 
 

Prof. Dr. IŞIL AKGÜL, Ar. Gör. EMRE ÇEVİK 

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi 

iakgul@marmara.edu.tr, cevik.emre@gmail.com 

 

Özet 

 

Dışa açık ekonomiler için ihracat ve ithalat, önemi oldukça yüksek makro ekonomik büyüklüklerdir. 

Dış ticaretteki gelişmeler, gerek iktisadi canlılık konusunda verdikleri bilgi gerekse iç ve dış ekonomik 

dengeler için önemleri nedeniyle açık ekonomilerde dikkatle takip edilmektedir. Bu amaçla kullanılan 

göstergelerden biri ihracatın ithalatı karşılama oranıdır.  

Dış ticaret göstergelerinden biri olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, ithalat için gerekli dövizin ne 

kadarının ihracat tarafından karşılandığını göstermektedir. Bu oranın birimden bağımsız bir ölçü 

olması nedeni ile ülkenin farklı zamanlardaki ticaret performansının karşılaştırılmasında yararlı 

olabilmektedir. Özellikle son dönemde ihracatta azalma nedeni ile dikkatler tekrar dış ticaret verileri 

üzerine yoğunlaşmıştır. Politika koyucular tarafından dengeli büyümeyi sağlamak ve desteklemek için 

ihracat artışının sağlanmasının önemi üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda Merkez Bankası, 

İhracatçıyı destek kararları almaktadır.  

Bu bildiride, Türkiye’nin 1980-2015 dönemi aylık ihracat ve ithalat verileri kullanılarak hesaplanan 

ihracatın ithalatı karşılama oranında bir eşiğin olup olmadığını görmek amacı ile eşik otoregresif 

(TAR) modeli ile tahmini yapılmıştır. Analiz sonucunda tek eşiğin olduğu bulunmuştur. Elde edilen 

bulgulara göre, ihracatın ithalatı karşılama oranının bu kritik (eşik) değerin altında olduğu dönemlerin 

ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlere denk geldiği belirlenmiştir. Bu eşik değerin altına 

düşmemek için gerekli olan yapısal reformların ihracatı destekleyici ve özellikle kısa sürede 

olmasa da ihracatın bileşimini değiştirmeye yönelik olması, büyümeye de destek sağlayarak 

piyasanın moralini yükseltecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: İhracatın İthalatı Karşılama Oranı, TAR modeli.   
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TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ: İLLER BAZINDA 
MEKÂNSAL EKONOMETRİK ANALİZ 

 
Prof. Dr. MUSTAFA SEVÜKTEKİN, Arş. Gör. IŞIN ÇETİN 

Uludağ Üniversitesi 

isin@uludag.edu.tr, sevuktekin@uludag.edu.tr 

 

Özet 

Bireysel emeklilik sistemi uzun yıllardır gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan bir 
sistemdir. Bireysel emeklilik sistemi (BES) bazı ülkelerde sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir 
rol oynarken, bazı ülkelerde sosyal güvenlik sistemlerine alternatif olmaktadır. Bazı ülkelerde BES’e 
girip girmemek katılımcıların tercihlerine bırakılmışken bazı ülkelerde ise sisteme girmek zorunlu 
tutulmuştur. Şili, Uruguay, Bolivya Ve Meksika gibi ülkelerde BES’in zorunlu olduğu görülmektedir. 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu OECD ülkelerinde ise BES mevcut sosyal güvenlik sisteminin 
tamamlayıcısı durumunda olup sisteme katılım, gönüllülük esasına dayanmaktadır. Sistemin mikro 
amacı; bireylerin aktif çalışma döneminde tasarruf yapmasını sağlamak, bu tasarrufların emeklilik 
döneminde ek gelir ihtiyacı hissedildiğinde kullanılmasına olanak vermektir. Makro amacı ise; 
ekonomiye uzun dönemli kaynak yaratmaktır. Ülkemizde bu sisteme katılacak olan bireyler, mevcut 
gelir düzeyleri ve emeklilik dönemine ait beklentilerini göz önüne alarak, katkı payı tutarını belirler ve 
emeklilik sözleşmesini imzalayarak tamamen gönüllü olarak sisteme katılırlar. Tasarruf edilen süre ve 
miktar, sahip olunan emekli fonlarının süreç içindeki performansları ve doğru plan ve fon dağılımını 
seçmek emeklilik gelirini etkileyen faktörlerden sayılabilir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de bireysel 
emeklilik sistemini iller bazında ve yılar itibariyle analiz etmektir. Bu amaçla 2007-2014 dönemine 
ilişkin iller düzeyinde bireysel emeklilik verileri kullanılarak, mekânsal etkileşimin varlığı araştırılmış 
ve en farklı iller tespit edilmiştir. Veriler emeklilik gözetim merkezi resmi internet sitesinden elde 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, bireysel emeklilik sisteminin getirisi yıllar itibariyle atış 
göstermiştir. Mekânsal analiz sonucunda, özellikle doğu Anadolu bölgesi illerinin 2007-2014 dönemi 
arasında homojenlik gösterdiği ve iller arası mekânsal bir etkileşimin var olduğu söylenebilir. 2007 
yılında Tekirdağ, BES verileri açısından en farklı ve en iyi konumda iken, Ardahan, Kars ve Muş BES 
göstergeleri açısından sıralamada en son üç ildir 2014 yılına gelindiğinde, bursa BES açısından en iyi 
konumdadır ve Marmara Bölgesi'nde diğer illerden farklılık göstermektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Sosyal Güvenlik Sistemi, Mekansal Ekonometri 
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BİR PAZARLAMA ARACI OLARAK INSTAGRAM: ÇEŞME’DEKİ  

KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 
Arş. Gör. BURCU KARASAKALOĞLU 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

burcu.karasakaloglu@gmail.com 

 

Özet 

Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte sosyal medya, iletişimin yeni bir şekli 

olarak ortaya çıkmış ve interaktif özelliği nedeniyle tercih edilen bir iletişim aracı haline gelmiştir. Bir 

sosyal medya aracı olan Instagram mobil uygulaması ise fotoğraf ve video paylaşımı fikri üzerine 

oluşturulmuş ve görsel iletişimi kolaylaştırması nedeniyle yaygın bir sosyal ağ ortamı haline gelmiştir. 

Kişilerarası iletişimin yanında işletmelerin ürün ve hizmetlerinin tanıtılmasını ve pazarlanmasını 

sağlayan Instagram bir pazarlama aracı haline gelmeye başlamıştır. Müşterilerin ürün ve hizmetleri 

satın alması sürecinde işletmelerin sosyal medya hesaplarını incelediği ve sosyal medya hesaplarından 

etkilendiği anlaşılmaktadır. Turizm endüstrisi için de sosyal medya önemli bir iletişim aracı olarak 

kabul edilmekte ve kullanılmaktadır. Bu nedenle sosyal medya, konaklama işletmeleri açısından da 

önemli bir pazarlama aracı haline gelmektedir. Sosyal medya, konaklama işletmelerinin tanıtımında 

zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlamakla birlikte daha çok kitleye ulaşılmasını 

kolaylaştırmaktadır.  Bu çalışmanın amacı; İzmir ili Çeşme ilçesinde yer alan konaklama 

işletmelerinin Instagram’ı bir pazarlama aracı olarak nasıl kullandıklarını tespit etmektir. Çeşme’deki 

83 konaklama işletmesinden Instagram hesabı bulunan konaklama işletmeleri araştırmaya dahil 

edilmiş ve konaklama işletmelerinin paylaşımları tür ve içerik açısından, yapılan yorumlar ise 

özellikleri açısından içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 
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ETİK KOD VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: FORTUNE 

TÜRKİYE 500 ŞİRKET İNCELEMESİ 
   

Prof. Dr. Ufuk DURNA, Arş. Gör. Ali BABAYİĞİT, Arş. Gör. Erhan BOĞAN 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi 

udurna@hotmail.com, ababayigit@akdeniz.edu.tr, erhanbogan@akdeniz.edu.tr 

Özet 

Günümüzde medya, sivil toplum kuruşları, müşteriler ve devletin işletmeler üzerinde kurduğu 

baskının bir sonucu olarak, işletmeler yaptıkları faaliyetleri şeffaflık ve hesap verebilirliğin bir gereği 

olarak paydaşları ile paylaşma durumunda kalmaktadırlar. İşletmeler artık sadece ekonomik değil 

sosyal ve çevresel fonksiyonları olan birer varlıklardır. Günümüzde birçok işletme yıllık raporlarında, 

kurumsal web sitelerinde, ekonomik kazanç sağlamanın ötesinde paydaşların çıkarlarını dengeleme 

olarak tanımlanan sosyal sorumluluk faaliyetlerine yer vermektedirler. Bu durum işletme ve söz 

konusu paydaşların uzun dönemde iyi ilişkiler geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Bunun da 

ötesinde, işletmeler yapmış oldukları sosyal sorumluluk faaliyetleri ile kendilerini rakiplerinden 

farklılaştırarak rekabet üstünlüğü elde edebilmektedir. Bu yüzden etik ve kurumsal sosyal sorumluluk, 

sürdürülebilirlik gibi kavramlar son dönemlerde işletmelerin yakından ilgilendiği kavramlar haline 

gelmiştir. Bu çalışmanın temel amacı 2015 yılında yayınlanan Fortune 500 Türkiye listesinde yer alan 

ilk 30 şirketlerin etik kurallar çerçevesinde işletmelerin paydaşlara karşı sosyal sorumluluklarının neler 

olduğu araştırılacaktır. Bu kapsamda, işletmelerin kurumsal web siteleri Kasım-Aralık 2015 

tarihlerinde içerik analizine tabi tutulmuştur. Şirketlerin etik kurallar çerçevesinde sosyal sorumluluk 

alanlarının belirlenmesi amacıyla, etik davranış kuralları, sosyal sorumluluk raporları, sürdürülebilirlik 

raporları, etik kurallar raporları, faaliyet raporları, etik ilkeler raporları, kurumsal yönetim ilkeleri 

raporları ve çalışma ilkeleri raporları incelenmiştir.  Bunun yanında, işletmelerin web sitelerinde 

kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde duyurmada kullandıkları metotlar araştırılmıştır. 

İşletmelerin paydaşlara karşı sosyal sorumluluklarının neler olduğu literatür taraması sonucunda bir 

tablo haline getirilmiş ve söz konusu şirketler belirlenen temalara göre değerlendirilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Etik Kod, Kurumsal Sosyal Sorumluluk. 
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HALİD ZİYA UŞAKLIGİL’İN ROMANLARINDA 

ANLATICILARIN ROLLERİ 
Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖNER 

Bartın Üniversitesi 

halukoner@hotmail.com 

Özet 

Anlatıcının rolü, romancının metindeki konumunu, roman metnindeki mekân, üslup, zaman algısını 

belirleyen yapı taşlarından biridir. Geçmiş, bugün, gelecek düzleminde kahramanların ruh hallerini 

yansıtabilmek için romancının anlatıcı üzerinden yapacağı tercih önemlidir. Anlatıcının romanda 

tarihsel süreç boyunca üstlendiği roller metnin bir parçası olarak teknik-terimsel çözümlemeler, 

adlandırmalar için yardımcı olduğu kadar romanın tür özelliklerinin nasıl değiştiğini de gözler önüne 

serer. Türk romanındaki değişim merhalelerin ilk önemli duraklarından biri Servet-i Fünun dönemidir. 

Bilhassa dönem sanatçısı Halid Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu ve Mai ve Siyah başta olmak üzere 

romanlarında ‘karakter yaratma’dan, iç dünyaları anlatma becerisine; anlatıcıların kahramanlarına 

bakışından, olayları anlatma biçimine kadar her ayrıntıda Türk romanının ilk yetkin örneklerini verdiği 

aşikârdır. Bu bakımdan Halid Ziya Uşaklıgil’in anlatıcılarına verdiği roller hem roman türünün 

gelişimi hem de sosyolojik değişimi yansıtan estetik bulgu olma bakımından daha anlamlı hale gelir.  

Bu bildiride Halid Ziya Uşaklıgil’in romanlarında anlatıcıların üstlendiği rollerin sosyolojik boyutu ve 

Türk romanının değişim merhalelerindeki önemi üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Halid Ziya Uşaklıgil, Anlatıcı, Roman 
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GELENEK KISKACINDA KADININ KIRSAL KALKINMAYLA 

DÖNÜŞÜMÜ 
Sabiha Tüysüz, Doç. Dr. Şevket Ökten 

  Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Harran Üniversitesi 
             sphntuysuz.011@gmail.com, sevketokten@harran.edu.tr 

 
Özet   

Planlı kırsal kalkınma (sulu tarıma geçiş) süreci tüm insanları aynı biçimde etkilemediği gibi bütün 

insanların kalkınmadan yararlanması da eşit bir şekilde değildir. Kalkınma sürecine aktif olarak 

katılımda iki etken önemlidir: kalkınma araçlarına (toprak, su) ve birey olarak donanımlara (statü, 

kalkınmayı uygulayan aktörlere ulaşılabilirliği sağlayan koşullar) sahip olmak. Bu iki etken birbiriyle 

içe içedir. Kadınlar söz konusu olduğunda durum daha da karmaşıklaşmaktadır. 

Şanlıurfa; sulu tarıma geçiş sürecinde yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi bulunan, Güneydoğu Anadolu 

Projesiyle topraklarının neredeyse tamamının sulamaya açıldığı ve fiziksel anlamda olumlu bir 

dönüşüm geçiren bir şehirdir.  Yöresel olarak ise sulu tarımdan en fazla pay alan ve toplumsal olarak 

aşiret yapısının devam ettiği Harran ilçesi temel alınarak; ilçenin sulu tarıma geçen bir köy (Parapara) 

ile kuru tarımcılığı sürdüren başka bir köyünün (Koyunluca) farklı sosyo-ekonomik sınıflarından 

oluşan kadınları ele alınarak bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya göre; kırsal kalkınma sürecinden en 

fazla erkeklerin yararlandığı, bu durumun; kadının karşısında daha ziyade erkeği öncelediği, erkeğin 

kadının üzerindeki kontrolünün arttığı, kadının birey olarak var olamadığı, emek dâhil birçok şeyinin 

görünmez olduğu, kadının erkeğe iliştirildiği bulgulanmıştır. Yapılan araştırma; kalkınmayla birlikte 

köy ve hane içindeki ekonomik refahta bir artışın olduğunu ancak bunun patriarşi-aşiret etkilerini, 

geleneksel cinsel ayrışmayı azaltmadığı gibi ataerkil örüntülerin güçlenerek devam ettiğini (kadın 

bedeni, kararlara katılım ve cinsiyetçi işbölümünde en katı haliyle vücut bulduğu) hatta kadınların 

aleyhine erkeklerin daha çok güçlendiğini göstermiştir. Kadınların temel hakkı olan birçok şeye 

(eğitim, mülk edinme, miras, bedenini kontrol, kararlara katılım, kimlik sahipliği vs.) erişemediği, 

bütün bunların sınıfsal bir fark olmaksızın bütün kadınlar için geçerli olduğu bunun temel 

nedeninin/engelin ise geleneksel yapıdan kaynaklandığı, kalkınmanın kadının lehine bir dönüşüm 

gerçekleştiremediği sonucuna götürmüştür. 

Anahtar kelimeler: Kırsal Kalkınma, Toplumsal Cinsiyet, Gelenek, Aşiret, GAP. 
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GÖZETİM TOPLUMLARINDA  

MAHREMİYET KAVRAMININ ÖNEMİ 

 

Prof. Dr. NACİ İSPİR, Öğr. Gör. ÜLHAK ÇİMEN 
Atatürk Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi 

naciispir@atauni.edu.tr, ulhakcimen@gmail.com 

 

Özet 

 

Gözetim; toplumsal ilişkilerin oluşmaya başladığı ilk günden itibaren toplumsal denetlemeyi 

kurmanın ve egemenlik ilişkilerini sürdürmenin başlıca araçlarından olmuştur. Gözetleme ilk 

zamanlarda tehlikenin yönünü değiştirme, tehlikeyi öngörerek bertaraf etme ve korkuyu azaltma 

amaçlı kullanılmıştır. Gözetleme ve mahremiyetin sosyolojik olarak incelenmesinin nedeni, günümüz 

iletişim toplumunda belirleyici ve anahtar bir konu olmasıdır.  Postmodern, küreselleşmiş, bilgi 

toplumu, enformasyon teknolojisi ve yeni ekonomi gibi terimler günümüzün temel toplumsal 

değişimlerine ışık tutmak için kullanılırken, gözetlenen toplum kavramı da bu değişimlerden 

kaynaklanan ve onlara etki eden önemli sosyolojik süreçlere işaret etmektedir. Özellikle modernite 

öncesi toplum ve klasik modern toplumu üretici olmasına karşın, günümüz modern toplumu 

tüketicidir. Günümüzde postmodern toplum kendisine ait olanları tüketiciler olarak değerlendirme 

arzusunda ve ihtiyacındadır. Ulus devletler ise artık en başta piyasa karşısında elde ettiği komuta 

mevkisini modernleşmenin yeni evresiyle birlikte kaybetmeye başlamış ve bu üstünlüğünü çok uluslu 

şirketlere devretmiştir.  

Yeni ekonomi anlayışıyla dünyadaki tüm bilgisayarlar birleşmiş, böylelikle de mahremiyet 

bilgisayarlar arasında akışkan bir şekilde her kullanıcıya servis edilir bir hal almıştır. Gözetim 

toplumlarında mahremiyet ihlali ve bireysel özgürlüklere duyarlılık konusundaki tartışmaların sık sık 

gündeme gelmesine ve kamuoyu tarafından samimi duygular ve kaygılar içinde tartışmaya açılmasına 

rağmen suçun toplumsal ve siyasi sistemlerde değil de teknolojilerde aranması sorunsalı çözümden 

çok karmaşık bir hale sokmaktadır. Bu bağlamda çalışma; Kranzberg Kanunu bakış açısıyla, gözetimi 

güç olmasının yanı sıra teknolojik paradigmalar çerçevesinde mahremiyet kavramına endeksli; olumlu 

özelliklerinden ziyade olumsuz etkilerini göstermeye çalışmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Gözetim, Mahremiyet, Toplum, Ekonomi 
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNDE 

ÖZELEŞTİRİNİN ROLÜ 

 

Prof. Dr. AYŞEN BAKİOĞLU, Öğr. Gör. EKREM ÖZNALBANT 

Marmara Üniversitesi 

abakioglu@marmara.edu.tr 

ekrem.oznalbant@marmara.edu.tr 

 

Özet 

Eğitimde niteliğin artırılması ve kalitenin sağlanmasının önemli şartlarından birisi de insan 

kaynaklarının geliştirilmesi olarak görülmektedir. Bu açıdan eğitim sistemi içerisinde insan 

kaynaklarında başat rol oynayan okul yöneticilerinin değerlendirilmesi ve elde edilen bulgular 

doğrultusunda mesleki beceri ve yeterliliklerinin artırılması önemlidir. Uzun yıllardır insan 

kaynaklarına yönelik değerlendirmelerin dıştan denetim şeklinde yapılageldiği bilinmektedir. Ancak 

21. yüzyılın başlarından itibaren artan bir şekilde bireylerin kendi yeterlilik ve performansları 

hakkında özeleştiri yapabilmeleri, aldıkları kararlarda empatik düşünce biçimine sahip olmaları 

bireyde içselleştirilmiş kalıcı istendik değişiklikler oluşturması noktasında önemli görülmektedir. Bu 

açıdan bir otokontrol mekanizması olarak ortaya çıkan öz eleştiri kültürü, okul yöneticilerinin 

niteliklerinin artırılması noktasında önemli bir olgu olarak değerlendirilebilir. Ayrıca insan odaklı 

kurumlar olan okulların yönetiminde özeleştiri kültürünün yerleşmesi hem bireysel hem kurumsal hem 

de toplumsal demokratik bir kazanım olarak da önemli görülebilir. Özeleştiri kültüründen beklenen 

yararın sağlanabilmesi için öncelikle hâlihazırda mevcut okul yöneticilerinin kavrama yönelik 

farkındalıklarının ve ne düzeyde, hangi durumlarda öz eleştiri yapabildiklerinin tespitine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

   

Bu araştırmada İstanbul ili Kartal, Pendik, Tuzla ilçelerinde farklı tür ve derecedeki okullarda görev 

yapmakta olan 20 okul yöneticisinin özeleştiri konusundaki görüşlerine yönelik bulgular yer 

almaktadır. Çalışma, nitel araştırma türleri içerisinde yer alan fenomonoloji kapsamında 

yapılandırılmıştır. Araştırmacı, literatür ve uzman görüşleri doğrultusunda oluşturduğu yarı 

yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla bireysel derinlemesine görüşme tekniği kullanmış, 

katılımcılara empati, özeleştiri, öz değerlendirme kavramları üzerinde herhangi bir bilgi vermemiş ve 

okul yöneticisinin başarı, yeterlilik ya da performans kriterlerinin ne olduğu üzerinde bir 

yönlendirmeye gidilmemiştir. Araştırmada; okul yöneticilerinin, okul yönetiminde özeleştiri olgusuna 

yönelik farkındalık düzeyleri; hangi durumlarda ve ne sıklıkta özeleştiri yaptıkları ve bunun 

sonucunda hangi alan ve konularla ilgili kendilerini yetersiz gördükleri ve öz eleştiri sürecinin 

sonrasında çıkardıkları sonuçlardan nasıl yararlandıkları araştırılmıştır.  

 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre okul yöneticilerinin bir mesleki gelişim aracı olarak 

çoğunlukla özeleştiri kavramını günlük iş rutinlerinde içselleştiremedikleri, okul içindeki diğer 

paydaşlara yönelik empatik davranmakta zorlandıkları, insan odaklı yaklaşımları öncelemek yerine 

daha çok sistem odaklı hiyerarşik hareket ettikleri söylenebilir. Okul yöneticilerinin daha çok çatışma 

ve kriz durumlarının sonrasında özeleştiri yapmaya ihtiyaç duydukları söylenebilir. Okul yöneticileri 

yaptıkları özeleştiriler sonucu ağırlıklı olarak kendilerini iletişim becerileri, astlarına güven ve yetki 

devri, çatışma ve kriz yönetimi, toplantı yönetimi, eğitim bilimlerindeki güncel gelişmeleri takip 

noktasında yetersiz bulmaktadırlar.   
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TÜRKİYE’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ STATEJİSİ, MEVZUAT VE ÖNLEMLER 

Doç. Dr. SÜHEYLA SUZAN ALICA 
Gazi Üniversitesi 

salica2015@gmail.com 

Özet 

İklim değişikliği sorunu, dünyanın gündemindeki en önemli sorunlardan biridir. Bu nedenle 

uluslararası boyutta pek çok çalışma yapılmakta ve sonucunda tüm ülkeleri bağlayıcı hukuki metinler 

hazırlanmaya çalışılmaktadır. Türkiye iklim değişikliğinin sonuçlarından en fazla etkilenecek ülkeler 

arasındadır. Doğa koruma sorununun çok ötesinde, ekonomik kalkınmayı etkileyecek bir konu olması 

nedeniyle Türkiye’nin iklim değişikliği sorununa ilişkin geleceğe yönelik tutarlı bir politikasının 

olması ve uluslararsı taahhütlerin yerine getirilmesi önemlidir. Sanayi, enerji. tarım, ulaştırma gibi kilit 

sektörlerde Türkiye ne aşamadadır? Ülkemiz, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesine 2004’te, Kyoto Protokolüne ise 2009 tarihinde taraf olmuştur. 2000 yılında Sekizinci 

Kalkınma Planı kapsamında İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu yayınlanmıştır. 2001 

yılında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı “İlkim Değişikliği 

Koordinasyon Kurulu” kurulmuştur. Türkiye, 2010 yılında Ulusal İklim Değişikliği Stratejisini, 2011 

yılında da Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planını ve İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem 

Planını hazırlamıştır. Sera gazı emisyonlarını 2030 yılında yüzde 21’e kadar artıştan azaltmayı 

hedefleyen Türkiye, bu çalışmalar sonucunda iklim değişikliği ile mücadelede başarılı 

olabilecekmidir? Stratejik raporların hazırlanması ve mevzuatın çıkarılması bir yol haritası 

çizmektedir ancak sonuca ulaşmak için kararlı bir siyasi irade ve uygulamada başarı gerekmektedir. 

Çalışmamızda bütün yapılan çalışmalar ortaya konularak, mevzuatın uygulanmasına dair 

düşüncelerimiz açıklanacaktır. 
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TÜRKİYE VE İSVİÇRE’DE SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEDE 
UYGULANAN MÜZİK EĞİTİMİ PROGRAMLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Arş. Gör. CANAN FİDAN,  Arş. Gör. SEVİLAY KALAY MEYDAN 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gazi Üniversitesi 

canan--fidan@hotmail.com , sevilaykalay@hotmail.com  
 

Özet 
 
Bu araştırmada, Türkiye ve İsviçre’de sınıf öğretmeni yetiştirmede uygulanan müzik eğitimi 
programlarının benzerlik ile farklılıklarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın, bu konuda 
yapılacak yeni araştırmalara kaynak olması ve yeni program hazırlama çalışmalarına farklı bir model 
sunması açısından önemli ve yararlı olacağı düşünülmektedir. Araştırma, karşılaştırmalı bir eğitim 
araştırması olup, nitel bir çalışmadır. Veriler doküman analizi ile elde edilmiş ve analiz sırasında 
sayısal veriler kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak iki ülkeden birer tane olmak üzere rastgele 
olarak iki üniversite belirlenmiş ve bu üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümlerinde yürütülen müzik 
eğitimi programlarından yararlanılmıştır. Çalışma, İsviçre’de merkezi olmayan bir eğitim sistemi 
uygulandığı için her iki ülkeden birer üniversite ile sınırlı tutulmuştur. Karşılaştırma yapılırken daha 
önce yapılmış olan çalışmalar göz önünde bulundurularak veriler seçilmiş, sınıflandırılmış, konu ile 
ilgili tez, makale, dergi ve kitaplar irdelenmiş, programların benzer ve farklı yönleri ortaya 
konulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler ders ve ders içerikleri olmak üzere iki başlık altında 
toplanmış ve karşılaştırılmıştır. 
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