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• Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) 

section of the session. 
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• Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) 

section of the session. 
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ABDULSEMET AYDIN HİCRET 

BARIŞ HASIRCI THE PHANTOM ZONE 

BARIŞ HASIRCI SISSY-PUSS 

DENİZ HASIRCI SURRENDER TO WONDER 

DENİZ HASIRCI DINGIN 

ENGİN UĞUR OKYANUSTA FAAL BİR YANARDAĞ 

ENGİN UĞUR RÜZGAR SANTRALİ 

ESRA ENES TAŞINMAZ DEĞERLER 

GÖKÇE COŞKUN MANİFESTO 

GÜLTEN GÜLTEPE RAKS EDENLER 

HAMİDE SOYSAL DEMİRCİ İZ-3 



Mugla 
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KHRRAM MANAFİDİZAJİ KANSER 

LEYLA KAYA DURMAZ POLES APART 

MASOOME ASHRAFI MANIA 

MASOOME ASHRAFI ROAM 

TUĞBA SEFEROĞLU KUMAŞLARIN DANSI 
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HALL: 1   SESSION: 1                     MODERATOR:    DOÇ.DR. SELEN IŞIK MADEN 

DOÇ.DR. SELEN IŞIK 
MADEN 

Effects Of  Universities On Regional Development In The Context Of  

Smart Specialization: The Case Of  Süleyman Demirel University 

DİLEK YARALI 
Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançları Üzerine Bir 

Araştırma 

MUAD BABATTAH 
ASSOC. PROF. VİLDAN 

ATEŞ 

Technical Obstacles Of  Implementing E-Learning In Yemeni Schools 

Y.L. ÖĞRENCİSİ, YAKUP 
YILMAZ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, VOLKAN 
KUKUL 

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Öz Yeterliklerinin İncelenmesi 

Y L. ÖĞRENCİSİ KÜBRA 
ASAL AKAY  

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET 
ŞATA 

Okullardaki Nitelikli Personel Eksikliği İle Yöneticilerin İş Yükü Stresi 

Arasındaki İlişkide Okullarda Yaşanan Şiddet Sıklığının Aracılık Rolü 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, SİNEM 
BEZİRCİLİOĞLU 

Tertiary Education Learners’ Challenges In Prep Classes 

İLYAS KARA  
PROF. DR. CEMİL ÖZTÜRK  

DOÇ. DR. AHMET 
KATILMIŞ 

Fransa Ahlak Ve Vatandaşlık Eğitimi Dersi Öğretim Programının Genel 

Yapı Yönünden İncelenmesi 

YASİN TİMUR 
DR. ÖĞR. ÜYESİ 

SÜLEYMAN BALCI 

Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Engelleri Ve Psikolojik Dayanıklılık 

Düzeyleri 
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Meeting ID: 823 0512 1904                     Passcode: 121322 

HALL: 2   SESSION: 1                     MODERATOR:    DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDİ GÜNGÖR 

PROF. DR. AHMET AKIN  
PSİKOLOJİK DANIŞMAN 

CEYDA GÜVEN 

Eşler Arası İlgi Ölçeği (EAİÖ): Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 

PROF. DR. AHMET AKIN  
PSİKOLOJİK DANIŞMAN 

CEYDA GÜVEN 

Aile İçi Kabul Ölçeği (AİKÖ): Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 

AYŞE KARATAŞ 
HATİCE EPLİ 

Yetişkinlikte Algılanan Ebeveyn Kabul-Red Algısı ile Romantik 

İlişkilerde Sosyal İlgi Düzeyi Arasındakı İlişkinin Çeşitli Değişkenlere 

Göre İncelenmesi 

PROF. DR. AHMET AKIN  
PERİHAN KARA 

Eşler Arası Tahammül Ölçeği (EATÖ): Geçerlik Ve Güvenirlik 

Çalışması 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDİ 
GÜNGÖR 

Psikolojik Danışman Değerlendirme Envanteri: Türkçe’ye Uyarlama, 

Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDİ 
GÜNGÖR 

Suçluluk Ve Utanç Duygusu İle Sürekli Anksiyete Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi: Duygu Düzenleme Güçlüğü Ve Benlik Saygısının Aracı 

Rolü 
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HALL: 3   SESSION: 1                     MODERATOR:    ÖĞR. GÖR. DR. EDA TUTAK 

ÖĞR. GÖR. DR. EDA TUTAK 
Lojistik Hukukunun Uluslararası Hukuk Disiplini İçindeki Rolünün 

İncelenmesi 

AV. AYHAN YILMAZ Hukukunda Tele Çalışma 

AV. AYHAN YILMAZ 

İşçi Ücretlerinin Korunması Kapsamında; Bordroda Gösterilen Ücretle 

Fiili Olarak Verilen Ücretin Farklı Olmasından Kaynaklanan Sorunların 

Değerlendirilmesi 

RES. ASSIST. MUSTAFA ESER 
CİNBAŞ 

Protecting the Business Name Within the Provisions of  Unfair 

Competition 

RES. ASSIST. MUSTAFA ESER 
CİNBAŞ 

The Procedures Of  Executive Proceeding Based On The Unjust 

Enrichment In An Outdated Bill Of  Exchange 

RES. ASSIST MUHARREM 
EMRE ULUSOY 

The Concept Of  “Decent Work” In Labor Law 

RES. ASSIST MUHARREM 
EMRE ULUSOY 

The Limit Of  The Questions Posed To The Prospective Worker During 

The Establishment Of  The Labor Contract 
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DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇİSEL EKİZ 
GÖKMEN 

Türkiye’de Kadın İstihdamı Ve Cinsiyet Eşitsizlikleri 

AHYA HUDATIL ATQIYA 
IFTA FIRDAUSA NUZULA 

The Implementation Of Maqashid Sharia In Business: A Conceptual 

View 

YL. ÖĞRENCİSİ, AYSHEN 
SHİRİNOVA 

Kırık Camlar Teorisi Üzerine Bir Değerlendirme 

ARŞ. GÖR. GAMZE SEVİMLİ 
ÖRGÜN  

 DR. ÖĞR. ÜYESİ AYSEL 
ÖZTÜRKÇÜ AKÇAY 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçlarının Uygulanması: Bist Kurumsal Yönetim Endeksi Örneği 

ÖĞR.GÖR.DR. ALİ AYKUT 
PEKER 

Muhasebe Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörler: 

Önlisans Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma 

GÜLBAHAR ÇETİN 
DOÇ. MEHMET ŞAHİN GÖK 

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Etki Analizi 

SHAKAR YUSİFLİ Kadınların İşgücüne Katılımı Ve İstihdam Düzeyini Etkileyen Faktörler 

DR. KAMİL ÇELİK Otomobil Firmalarının Instagram Paylaşımlarının İncelenmesi 

HALL: 4   SESSION: 1                     MODERATOR:     DR. KAMİL ÇELİK
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HALL: 5   SESSION: 1                     MODERATOR:    DOÇ. DR. HABİP MURUZ 

DOÇ. DR. GÜLCAN TARLA 
PROF. DR. ŞENER TARLA 

PROF. DR. MURAT KÜTÜK 

Kapari Sineği, Kaparimyia Savastani (Martelli) (Diptera: Tephritidae)’nin 

Türkiy’deki İlk Kayıt 

DOÇ. DR. GÜLCAN TARLA 
PROF. DR. ŞENER TARLA 

Kışlamış Olan Lahana Böceği, Eurydema Ornatum (L.) (Heteroptera: 

Pentatomidae)’Un Tachinidler Tarafından Parazitlenme Oranları 

YUDUM YELTEKIN  
DOÇ. DR. AYKUT YILMAZ 

Trigonella L. (Fabaceae) Cinsine Ait Türlerde, GA3OX1 ve RBCL Gen 

Bölgelerinin Kullanılarak Filogenetik İlişkilerin Değerlendirilmesi 

DYT. NEŞE ÇAĞDAŞ 
 DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDA OĞUR 

Arı Ürünlerinin Apiterapide Kullanımını Sağlayan Özellikleri 

DYT. NEŞE ÇAĞDAŞ 
 DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDA OĞUR 

Bitlis Ve Ağrı’dan Elde Edilen Propolis Ve Polenlerin Antikandidal 

Aktivitesi 

PROF. DR. HATİCE 
ÖZAKTAN  

ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ, 
AZMİ ÖZGÜR YAY 

Domateste Kök Bakterilerinin Bakteriyel Benek Hastalığı Etmeni Pseudomonas 

syringae pv. tomato Ve Kuraklık Stresine Karşı Etkisinin Araştırılması 

HATİCE ÖZAKTAN  
PINAR GÜNEYİ  

MUSTAFA AKBABA 

Bakteriyel Endofitlerin Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae) 

(Patates Böceği)’ya Ve Patates Bitkisinin Gelişimine Etkilerinin Araştırılması 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜKREMİN 
ÖLMEZ  

PROF. DR. TARKAN ŞAHİN 

Bıldırcın Rasyonlarına Bütirik Asit İlavesinin Büyüme Performansı 

Üzerine Etkisi 

DOÇ. DR. HABİP MURUZ At Beslemede Nutrasötikler 
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HALL: 1   SESSION: 2                     MODERATOR:   DR. ÖĞR., ÜYESİ HACER HANDAN DEMİR 

PHD(C), MUHAMMET SAİT 
ÇAKIR  

PHD(C), HAYDAR ANIL 
KÜÇÜKGÖDE 

Faiz Koridoru Dönemi Ve Devamında Enflasyon, Döviz Kuru 

Oynaklığı Ve Hazine Borçlanma Maliyetleri 

DİLA TUTPINAR 
DR. ÖĞR., ÜYESİ HACER 

HANDAN DEMİR 

Covid-19’un Taşımacılığa Etkisi 

İLKNUR ARSLAN  
 DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞEGÜL 

BAYKUL 

Tüketim Olgusuna Yönelik Literatür İncelemesi Ve Tüketimde 

İrrasyonellik 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM 
ALKARA 

Helal Sertifikalı Ürünlere Yönelik Tüketici Davranışları Üzerine Bir 

Araştırma 

DR. ÖĞR. ÜYESİ RIFAT 
KARAKUŞ 

TCMB Para Politikası Kurulu Kararlarının Bist Banka Endeksi 

Üzerindeki Etkisi: Bir Olay Çalışması 

ÖĞR. GÖR. MEHMET 
SERHAT PANCAROĞLU 

Covid-19 Kısıtlamalarının Bist Turizme Etkisi 

ÖĞR. GÖR. MEHMET 
SERHAT PANCAROĞLU 

Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımıyla Dört Büyüklerin Finansal 

Performans Sıralamaları 
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HALL: 2   SESSION: 2                       MODERATOR:   ASSOC. PROF. ESRA PAKİN-ALBAYRAKOĞLU 

ASSOC. PROF. ESRA PAKİN-
ALBAYRAKOĞLU 

Human Security In NATO’s South 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET 
BAŞCILLAR 

Pandemi Döneminde Kadına Yönelik Şiddet 

UZM. HEM. DAMLA DUMAN  
DR. ÖĞR. ÜYESİ NAZAN 

TURAN 

Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı İle Bireysel Ve Sosyal Sorunların 

İncelenmesi 

DR. ÖĞRENCİSİ, GAMZE 
TOY 

Beyin Göçü Üzerine: Türkiye-Almanya Örneği 

ORKHAN MAHMUDOV 
Toplumsal Cinsiyet Ve İstihdamda Beyaz Yakalı Kadınların Karşılaştığı 

Sorunlar 

ARŞ. GÖR. ÇEKDAR 
AYTİMUR 

ARŞ. GÖR. ÖMER KÖSE 

Neden Yanlış Hatırlıyoruz? Duygu Durum Ve Bellek Yanılgısı 

Çalışmalarının İncelenmesi 

FATMA AKTAŞGİL  
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ YİĞİT 

KUTLUCA 

Pandemiyle Başa Çıkma Ve Hijyen Eğitiminin 60-72 Aylık Çocukların 

Covid 19 Algıları Üzerindeki Etkisinin Metaforlar Aracılığıyla 

İncelenmesi 
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HALL: 3   SESSION: 2                     MODERATOR:    DR. ÖĞR. ÜYESİ, MURAT İNAN 

PROF. RAIHAN A. YUSOPH 
Ahmad Domocao Alonto: Champion Of  The Muslims In The 

Philippines 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, MURAT 
İNAN 

Siyasal Temsilin İki Yüzü: Betimsel Temsil ve Konu Temsili 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, MURAT 
İNAN 

Batılı Demokrasilerde Sol-Sağ İdeolojik Konumlanması Üzerindeki 

Hükümet- Seçmen Uyumu Üzerine Bir Araştırma Notu 

ARŞ. GÖR., ALPASLAN 
ÇELİKDEMİR 

Kitleyi İnşa Eden Siyasal Duygu Biçimleri: Merhamet & Sızı 

ARŞ. GÖR., ALPASLAN 
ÇELİKDEMİR 

Yeni Siyasal & Kamusal Zemin: İnternet Ve Sosyal Medya 

DR. AYMAN KARA Jean Bodın’ın Sıyasal İktıdar Düşüncesınde Egemenlık Kavramı 

DR. AYMAN KARA 
Farabi Ve İbn Bacce’nin Siyasal Düşüncelerinin Nevabit Kavramı 

Üzerinden Karşılaştırılması 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAVA 
YAŞBAY KOBAL 

Çevik Liderliğin Örgütsel Çeviklikteki Rolünün Değerlendirilmesi 

amaneh.manafidizaji@gmail.com
Highlight
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12. 02. 2022                             14: 00 – 16:00 
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HALL: 4   SESSION: 2                     MODERATOR:    ASSOC. PROF. MUHARREM YEŞİLIRMAK 

ASSOC. PROF. MUHARREM 
YEŞİLIRMAK 

Estimating The Housing Production Function In A Local Public 

Education Model 

DR. YASEMİN BAŞARIR 
Kredi Kartı Harcamaları, Tasarruf  Eğılimi Ve Tüketici Güven Endeksi 

Arasındakı İlişki 

DR. YASEMİN BAŞARIR Sürdürülebilirlik Ve Çevre Okur Yazarlığı 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, YEŞİM 
KUBAR  

YÜK. LİS. ÖĞR. MERYEM KIL 

Orta Gelir Tuzağı: Kırılgan Sekizli Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir 

Araştırma 

ARŞ. GÖR. DR. YÜCEL 
ERGÜN 

18. Yüzyılda İngiltere’de Vergi Türlerinin Değerlendirilmesi 

DR. MURAT KÜRKCÜ 
Türk Dünyası Ülkelerinde Beşeri Kalkınma: Türkiye, Kazakistan, 

Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan Ve Özbekistan 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, ÖZLEM 
KARADAĞ ALBAYRAK 

Entropi Temlli Çok Kriterli Karar Verme Analizi Teknikleri İle 

Ulaştırma Ve Depolama Firmalarının Finansal Performanslarının 

Değerlendirlmesi 
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12. 02. 2022                             14: 00 – 16:00 
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HALL: 5   SESSION: 2                     MODERATOR:    DR. ÖĞR. ÜYESI MUSTAFA TOSUN 

DR. ÖĞR. ÜYESI MUSTAFA 
TOSUN 

EKG Sinyallerinden Derin Öğrenme İle Aritmi Tespiti 

ASSIST. PROF., DİDEM ŞEN 
KARAMAN  

MSC., AYŞENUR PAMUKÇU 

Evaluating In Vitro Biofilm Eradicating Ability Of LL-37 Templated 

Synthetic Antimicrobial Peptide 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, MEHMET 
GÜMÜŞ  

YL ÖĞRENCİSİ, ŞEMSİ NUR 
KAYA 

Structure Elucidation Of  Newly Synthesized Heterocyclic Compounds 

By Detailed NMR Study 

SAMET KATRE  
BİNNUR GÖREN KIRAL  

GİZEM ACAR YAVUZ  
DİLEK ATİLLA 

Üç Boyutlu Yazıcı ile Farklı Geometri ve Malzemelerden Üretilmiş 

Numunelerin Üç Nokta Eğme Deneyi 

CANSU YILDIZ  
HANDE MERDOL  
CEYDA HEMEN 

Sentezlenen Nanogümüş İle Dezenfektan Ürünlerinin Geliştirilmesi 

Poster presentation 

CANSU YILDIZ  
YOLDAŞ SEKİ  

ELİF KIZILKAN  
MEHMET SARIKANAT  

LUTFİYE ALTAY 

Development Of  Halogen-Free Flame Retardant Acrylonitrile 

Butadiene Styrene (ABS) Based Composite Materials 

DR. ÖĞRENCİSİ, İLKYAZ 
AYDIN  

PROF. DR., KADRİYE 
ERTEKİN 

Polimere Gömülü Kırmızı Fosforun Nano Boyuttaki Cr:TiO 2 İle 

Manipülasyonu 
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13. 02. 2022                             10: 00 – 12:00 
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HALL: 1  SESSION: 1               MODERATOR:   ÖĞR. GÖR. DR. PARVİN GHORBANZADEH DİZAJİ 

ARŞ. GÖR. EZGİ ŞEN İllüstrasyon Alanında Yeni Bir Güç: İnsan Ve Yapay Zekâ 

ÖĞR. GÖR. SELMA LUBABE 
ERDOĞAN 

Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Tropikal Meyvelerin Tanıtılması Ve 

Gastronomide Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

ÖĞR. GÖR. DR. PARVİN 
GHORBANZADEH DİZAJİ 

Mccurry’nin “Afghan Girl”, “Afgan Kızı” Portre Fotoğrafında İmgesel 

Gerçeklik 

DR. AHMET ÇELİK Antalya Müzesi’nden Roma Dönemi Konik Kadranlı Bir Güneş Saati 

NESİBE TUBA BOYNİKAR 
Post Modern Çağda Sosyal Medya: Fenomen Olma Çabası Ve 

Mahremiyet Yitimi 

Dr. AHMET CEVDET AŞKIN Türkiye’de Gazete Satışlarına Covid-19 Etkisi: Bir Durum Analizi 
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HALL: 2  SESSION: 1                     MODERATOR:    PROF. DR.ERGÜN KOCA 

ÖĞR. GÖR. HABİBE KULLE 
GÜN 

Nurettin Topçu Ve Benedicdus De Spinoza’da Özgürlük (Aksiyon Mu 

Conatus Mu ?) 

DR. HÜSEYİN ADEM 
TÜLÜCE 

Taşköprülüzâde’nin Nefsü’l-Emr Görüşü İle Popper’ın Üçüncü Dünya 

Görüşünün Karşılaştırılması 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, SERAP 
SARIBAŞ 

Kadın Bedeni Üzerindeki Politikalar: Vurun Kahpeye Ve Kızıl Damga 

Eserlerinin Beden Sosyolojisi Üzerinden Karşılatırmalı Olarak 

Değerlendirilmesi 

PROF. DR. ERGÜN KOCA Dede Korkut İkayeleri’ndeki Yansımaların Fono-Morfolojik Özellikleri Üzerine 

Y L. ÖĞRENCİ, ESRA 
KARACABEY 

Günlük Yaşantımızda Estetik Bir İz Olan Tasavvuf  Anlayışı İle Hareket Etmek 

YL. ÖĞRENCİSİ, BÜŞRA 
ÖNGÜ 

Tasavvuf  Ve Toplumsal Gerçeklik Alanları: Kök Ve Dallar 

YL. ÖĞRENCİSİ, NESİBE 
ASLAN 

Plotinusçu Sudûr Teorisinin Fârâbî İle İhvân-I Safâ’ya Yansımalarının 

Mukayesesi 

ARŞ. GÖR. DR. HACER 
SAĞLAM 

Metafizik Bir Olgu Olarak “Ateş” ve Klasik Türk Edebiyatı Âşık 

Tiplerinin Âteşîn Durumları 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HACİ ATAŞ Nasr B. Haccac’ın Hz. Ömer Tarafından Sürgün Edilmesi 

DR. ÖĞ. ÜYESI CÜNEYT 
MARAL 

S-V-R ( ثور ) Kelime Kökü Ve Türevlerinin Artsüremli Analizi 
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13. 02. 2022                             10: 00 – 12:00 
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HALL: 3       SESSION: 1                     MODERATOR:   DR. LEMAN KUZU 

PROF. DR. AHMET AKIN 
VİLDAN AKINCI 

Eşler Arası Onaylanma Beklentisi Ölçeği (EAOBÖ): Geçerlik Ve 

Güvenirlik Çalışması 

PROF. DR. MUSTAFA KOÇ 
ENNEAGRAM UZMANI 

ÖZGÜ GÜLER 
YL. ÖĞRENCİSİ KADER 

CANSU ABAY 

Türk Enneagram Kişilik Ölçeği (TEKÖ): Geçerlik Ve Güvenirlik 

Çalışması 

YL. ÖĞRENCİSİ, AYŞEGÜL 
ERCİYES 

İletişim Kuram Ve Uygulamaları: Jakobson Modeli 

YL. ÖĞRENCİSİ, ÖMER 
FARUK KARATAŞ  

YL. ÖĞRENCİSİ, KÜBRA 
ALTIN  

DOÇ.DR., GONCA 
KARAYAĞIZ MUSLU  

DR. ÖĞR. ÜYESİ, GÜLAY 
MANAV  

ARAŞ.GÖR., RECEP KARA 

Küresel İklim Değişikliğinin Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri 

PROF. DR. AHMET AKIN  
PSİKOLOG ÖZLEM KURT 

Evlilikte Eğitim Düzeyi Farklılığına Yönelik Tutum Ölçeği (EEDFYTÖ): 

Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 

NİMET SAĞIR HİZMETÇİ 21. Yüzyıl Çocukluğuna Bir Bakış; Çocukluk Ve Medikalleşme 
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13. 02. 2022                             10: 00 – 12:00 
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HALL: 4  SESSION: 1                     MODERATOR:     PROF. DR. KADİR ÖZKÖSE 

DR. FATMA ÇALİK ORHUN Tasfiye Talepnamelerine Göre Keşan’a Yerleştirilen Mübadiller 

DOKTORANT, ISMAT ABBAS Roma İmparatorluğu’nda III. Yüzyılda Ekonomik Ve Sosyal Durum 

PROF. DR. KADİR ÖZKÖSE Sosyal, Kültürel Ve Siyasal Dokusuyla Tunus’un Tarihî Serüveni 

YÜK. LİS. ÖĞ. ÖMER FARUK 
YAZICI  

DOÇ. DR. TURGUT İLERİ 

II. Dünya Savaşı Sonrası Dönemde Eğitim Konusundaki Haberlerin 

Sivas’ta Yayınlanan Ülke Gazetesine Yansımaları (1945-1950) 

DOÇ. DR. TURGUT İLERİ 
TBMM’nin IX. Yasama Döneminde Amasya Milletvekili Kemal Eren’in 

Parlamento Faaliyetleri Ve Meclis Çalışmalarına Katkısı (1950-1954) 

DR. SAVAŞ YILMAZ 
Osmanlı Devleti’nin Klasik Çağında Ulemanın Padişahlar Üzerindeki 

Etkisi 
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Meeting ID: 823 0512 1904                        Passcode: 121322 

HALL:5  SESSION: 1                     MODERATOR:    PROF.DR. SACİDE PEHLİVAN 

ASSISTANT PROFESSOR, 
K.R.PADMA 

READER K.R.DON 

Role Of  Repurposed Drug Allium Sativum With Contribution Of  

Artificial Intelligence In Development Of  Potential Antiviral Agent 

With Abundant Pharmacological Actions 

MUSTAFA BALEVİ 
Dolichoarteriopathies (Kinking, Looping, Tortuosity) Of  The Vertebral And 

Basiler Arteries: A Study By Magnetic Resonance Angiography 

MUSTAFA BALEVİ 
Transovale Trigeminal Cisternography In The Percutaneous 

Treatments For Trigeminal Neuralgia 

DOÇ.DR. MEHMET ATİLLA 
UYSAL   

DOÇ.DR. HALİT ÇINARKA  
DOÇ.DR. AYŞE FEYDA NURSAL 

M.SC. BİO. YASEMİN OYACI 
 PROF.DR. SACİDE PEHLİVAN 

Global Hipometilasyon Ve APC2, DRD2 VE NR3C1 Hipermetilasyonunun 

Türk Popülasyonunda Sigara İçme Riskine Etkisi 

M .SC. BİO. YASEMİN OYACI 
PROF.DR. SACİDE PEHLİVAN 

PROF. DR. MUHAMMET 
BEKTAŞ 

Sentetik Biyoloji Ve Biyosensörler 

DR. ESRA DUĞRAL 
Obstrüktif  Uyku Apne Sendromunda (OUAS) Hasta Ötiroid 

Sendromu Varlığının Araştırılması 

KADİR YEŞİLBAĞ 
GİZEM AYTOĞU  

YAPINCAK GÖNCÜ  
BERFİN KADİROĞLU  

ÖZER ATEŞ  
NURAN AY 

Düşük Doz Bor-Nitrür Nanopartikülünün Betacoronavirus  Üzerine 

Etkisi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET 
HAKAN ÜNLÜ 

Van İli İçme Sularında Protozoon Parazit Varlıklarının Araştırılması 
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13. 02. 2022                             10: 00 – 12:00 
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HALL: 6  SESSION: 1                     MODERATOR:       DOÇ. DR., TÜLİN SELVİ ÜNLÜ 

DR, SELÇUK DOĞRU  
ASSOC.  PROF, FERİT. ÇAKIR  
PROF.  DR, BÜLENT AKBAŞ 

Vulnerability of  Glass Panels in Unitized Curtain Wall Systems 

RESEARCH ASSISTANT, ALİ 
İKBAL TUTAR  

ASSOC. PROF. DR. FERİT 
ÇAKIR 

Investigation Of  Structural Performances Of  Historical Erzurum 

Houses Using Finite Element Method 

SERENAY İNCEOĞLU  
 DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZGE 

GÜNDEM 

Distopya Üzerinden Bilim Kurgu Filmlerinde Sinemasal Mekân 

ASST. PROF. MEHMET SEHA 
TATLIER 

A Numerical Investigation Of  The Bird Strike On A Jet Engine 

DR. ÖĞR. ÜYESİ KADRİ 
KURT 

Damping of  the Alfvèn Wave in the E Region of  the Ionosphere for 

Elazığ Geographic Coordinates 

ÖMER ASLAN 
Using Machine Learning Techniques to Detect Attacks in Computer 

Networks 

DOÇ. DR., TÜLİN SELVİ 
ÜNLÜ 

Kente Noktasal Müdahale: Mersin Hastane Caddesi Ve Mersin İş 

Merkezi (Gökdelen) Binası 
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HALL: 1  SESSION: 2                     MODERATOR:    DR. ÖĞR. ÜYESİ. İBRAHİM YILMAZ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ. İBRAHİM 
YILMAZ 

Sosyal Medyada Bilgilendirme Aracı Olarak Kullanılan İnfografiklerin 

Grafik Tasarım Açısından Analizi 

DR. ÖĞRENCİSİ, İPEK 
ERGEN 

Jean-Michel Basquiat Ve Keith Haring Yapıtlarının Graffiti, Sokak Sanatı 

Ve Yüksek Sanat Arasında Bir Köprü Olarak Değerlendirilmesi 

GÖZDE CAN Mavi Renk Bağlamında Picasso’nun Mavi Dönemi 

DR. SEVİLAY GÜLER Squid Game Dizisini Richard Sennett Üzerinden Okumak 

ARŞ. GÖR. DR., RABİA 
ZAMUR TUNCER 

Dijital Platformların Hatırlatıcı Gücü: Sosyal Paylaşım Ağı Instagram 

Üzerine Bir İnceleme 

DR. ÖĞR.ÜYESİ ATİLLA 
EMRE KESKİN 

Tiyatroya Karşı Olan Ortaçağ Kilisesinden Kilise Sayesinde Gelişen 

Tiyatroya Bir Dönemin Panoraması 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, YILMAZ 
AĞCA  

DR. ÖĞR. ÜYESİ, CEMİL 
GÜNDÜZ 

Helal Temalı Otellerin Sahip Olduğu Özelliklerin Web Madenciliği 

Yöntemiyle Tespit Edilmesi: Türkiye Örneği 
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HALL: 2  SESSION: 2                     MODERATOR:    PROF. DR. QANİRA PİRQULİYEVA 

ÖGR. GÖR. DR. GÜNGÖR 
ÇABUK 

İnsan Ticaretiyle Mücadele Eden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerinin 

Bilgi Düzeyleri 

PROF. DR. QANİRA 
PİRQULİYEVA  

PROF. DR.  VEFA GULİYEVA 

Modern Zamanlarda Sosyal Bilimler Ve Beşeri Bilimler İçin  

Gereksinimler Ve Bunların Uygulanması 

SALİHA SENA ÇİZMECİ Z kuşağına Aile İçi Yemek Kültürünü Kazandırmanın Önemi 

FATMA ALTUNEL  
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ YİĞİT 

KUTLUCA 

60-72 Ay Çocukların Ve Annelerinin Beslenme Kararları Ve Algılarının 

Karşılaştırılması 

PROF. DR. AHMET AKIN 
EMİNE ŞENLİ 

Romantik İlişkilerde İletişim Hataları Ölçeği (RİİHÖ): Geçerlik Ve 

Güvenirlik Çalışması 

MUSTAFA UTKU SARI  
DOÇ. DR. FATMA İLKER 

KERKEZ 

Fiziksel Aktivite Takibinde Kullanılan Cihazların Ve Mobil 

Uygulamaların Mesafe Ölçümü Bakımından İncelenmesi 

MERYEM KÖRHASAN  
 PROF. DR. VAHAP TECİM  

DOÇ. DR. ADNAN 
SEMENDEROĞLU 

Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerini Arttırıcı Coğrafi Özellikler: 

Küçük Menderes Havzası Örneğinde 
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HALL: 3  SESSION: 2                     MODERATOR:    ZAHİD ALİYEV 

DR. FATMANUR ALTUN Sosyal Medyada Annelik Temsilleri: Gösteri Olarak Annelik 

PDR YL. ÖĞRENCİSİ PINAR 
TOPÇU  

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEHER 
MERVE ERUS 

Yetişkinlik Döneminde Affetmenin Demografik Değişkenlere Göre 

İncelenmesi 

PDR YL. ÖĞRENCİSİ 
SENANUR EBİL  

 DR. ÖĞR. ÜYESİ SEHER 
MERVE ERUS 

60-72 Aylık Çocukların Olumlu Sosyal Davranışlarının Demografik 

Değişkenlere Göre İncelenmesi 

ZAHİD ALİYEV Sosyolojide Gençlerin Karar Verme Sorunları 

PROF. DR. AHMET AKIN  
PSİKOLOJİ DANIŞMAN 

MİRAY PEKER 

Evlilikte Eşlerin Özel Alana Müdahalesine Yönelik Tutum Ölçeği 

(Eeöamytö): Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması 

YL. ÖĞRENCİSİ, YUSUF 
İSLAM DOĞRUÖZ  

DOÇ. DR. MUSTAFA YÜKSEL 
ERDOĞDU 

Ergenlerde Akran İlişkileri Ve Öz Duyarlılığın Psikolojik Sağlamlığı 

Yordama Düzeyi 

ARŞ. GÖR., CEREN ALKAN HPV’nin Feminizasyonunun HPV Pozitif  Kadınlar Üzerindeki Etkileri 

PROF. DR. AHMET AKIN  
REYYAN AĞIRTMIŞ 

Ailede Kültürel Farklılıklara Yönelik Tutum Ölçeği (AKFYTÖ):Geçerlik 

Ve Güvenirlik Çalışması 
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HALL: 4  SESSION: 2                     MODERATOR:    DR. ÖĞR. ÜYESİ, AYŞE TOKAÇ KAN 

PROF. TİNATİN 
MSHVİDOBADZE 

Artificial Intelligence In Education: Glance Around The World 

YL. ÖĞRENCİSİ ÖMRÜM 
OTYAKMAZ 

 DOÇ. DR. BARIŞ KAYA 
PROF. DR. CEMİL CAHİT 

YEŞİLBURSA 

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Uzaktan Eğitime 

Yönelik Görüşleri 

YL. ÖĞRENCİSİ PINAR 
DEMİR ŞAHİN 

Mevsimlik Tarım İşçilerinde Yoksulluk Ve Eğitim 

DR. HABİP TAŞ Okullarda Düşünme Becerileri Atölyelerinin Kurulmasının Önemi 

DR. HABİP TAŞ 
Özlü Sözler Kullanarak Matematik Derslerinde Öğrencileri Düşünmeye 

Teşvik Etmek 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, AYŞE 
TOKAÇ KAN 

What To Teach In An Educational Ethics Course In Teacher Education 

Programs in Turkey: Teachers’ Suggestions 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, AYŞE 
TOKAÇ KAN 

How Teachers Respond To Stealing Incidents In Their Classes: 8 Stories 

From Turkey 

ASST. PROF. DR. BURAK 
ÖZDEMİR 

A Citation Analysis Of  Islamic Work Ethic Research 
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HALL: 5  SESSION: 2                     MODERATOR:    PROF. DR. ÇETİN BEKTAŞ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ARMAĞAN 
ÖRKİ  

 F. ZEHRA ŞENER 

Balkanlar’da Yumuşak Güç: Türk Hava Yolları Ve Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nin Yumuşak Güç Aracı Olarak Kullanımı 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, MERVE 
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ABSTRACT 

Regional development based on smart specialization; requires the participation of internal and 

external stakeholders, relevant public institutions, local governments, non-governmental 

organizations and universities in innovation processes. Universities, in particular, are seen as 

the driving force of the development of a region, as they have a wide research base. The 

European Union Regional Cohesion Policy also emphasizes that the target of smart 

specialization can be achieved with the contributions of universities, which are central 

institutions in the innovation ecosystem. Universities are also restructuring their roles and 

responsibilities in ways such as learning and co-production of knowledge beyond the campus 

walls, especially through networks such as university-industry cooperation. 

In this study, adhering to the methodology of the European Commission - Joint Research 

Center, the impact of Süleyman Demirel University on the development of the NUTS Level 3 

TR612 region were evaluated in the context of collaboration with stakeholders, the innovative 

infrastructure of the university, and the development of academic entrepreneurship. Utilizing 

structured interview, which is one of the qualitative data collection methods, the data obtained 

from the university administration and related units were analyzed with content analysis. 

With the results obtained from the research, concrete inferences were made about how 

universities can be integrated into the intelligent specialization process. 

Keywords : University, Smart Specialisation, Regional Development 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik epistemolojik 

inançlarını belirlemektir. Ayrıca araştırmada öğretmen adaylarının cinsiyet, öğrenim görülen 

sınıf düzeyi ve program türü ile yaş değişkenlerine göre öğrenmeye yönelik epistemolojik 

inançlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılaşma gösterip göstermediği 

incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2019-2020 akademik yılında Türkiye’nin 

güneyinde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören ve gönüllülük esasına dayalı olarak 

çalışmayı katılmayı kabul eden 251 öğretmen adayından oluşmuştur. Öğretmen adaylarının 

öğrenmeye yönelik epistemolojik inançlarının belirlenmesinde nicel araştırma modellerinden 

tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplamak için Sing-Chai, Teo ve Beng-Lee (2009) tarafından 

geliştirilen, Kutluca, Soysal ve Radmard (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanması, güvenirlik 

ve geçerlik çalışmaları yapılan, “öğrenmeye yönelik epistemolojik inançlar ölçeği” 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik 

epistemolojik inançlar ölçeğinin sadece “mutlak ve tek gerçeklik” alt boyutuna kararsızım 

düzeyinde puan verdikleri, “bilgiye ulaşabilme”, “genetik doğaya karşı”, “epistemik çelişki” alt 

boyutları ile ölçeğin geneline katılıyorum düzeyinde puan verdikleri görülmüştür. Cinsiyet 

değişkenine göre yapılan analizde, öğretmen adaylarının ölçeğin sadece “mutlak ve tek 

gerçeklik” alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir. Ancak 

ölçeğin “bilgiye ulaşabilme”, “genetik doğaya karşı”, “epistemik çelişki” alt boyutları ile 

genelinde kadın öğretmen adayları lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit 

edilmiştir. Öğrenim görülen program türü değişkenine göre yapılan analizler sonucunda, 

ölçeğin sadece “genetik doğaya karşı” alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. Bu anlamlı farklılığın, İngilizce öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık programlarında öğrenim gören öğretmen adayları arasında olduğu tespit 

edilmiştir. Bunlara ek olarak araştırmada, öğrenim görülen sınıf düzeyi ile yaş değişkenlerine 

göre yapılan analizler sonucunda, ölçeğin tüm alt boyutları ve genelinde istatistiksel olarak 

anlamlı farklılıklar bulunmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: epistemolojik inançlar, öğrenme, öğretmen adayı 
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Abstract 

The COVID-19 pandemic has affected the education system around the world. Therefore, many 

countries turned to distance learning to mitigate the impact of the pandemic's outbreak and 

avoid suspension of the educational process. In developing and least developed countries such 

as Yemen, e-learning faces numerous obstacles. Due to the current situation in Yemen and its 

political and economic repercussions, the implementation of e-learning in schools encounters 

multiple challenges. This study aimed to identify the technical barriers of implementing e-

learning in Yemeni schools. A quantitative research method was employed to achieve the 

objective of this study. A random sample of 153 individuals has participated. The sample of 

data was collected via the distribution of an online questionnaire designed using Google forms. 

According to the findings of this study, approximately all of the participants have access to the 

internet at home. However, most of them suffer from poor internet service. Many participants 

could not afford the cost of e-learning, while half of them could not obtain stable electricity 

without a power outage. Half of the participants have used smartphones for e-learning, while 

about one-third have used laptops. Most of the participants have a good impression of e-

learning's effectiveness and think that e-learning has a good impact. Furthermore, the majority 

of participants recognize the value of effective communication between teachers and students 

during the e-learning process. Some participants complained about the difficulties of coping 

with distance learning technologies in general. 

Keywords: E-learning, Implementation, Obstacles, Schools, Yemen 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme öz yeterliklerinin farklı 

değişkenler açısından incelenmesidir1. Bu amaç doğrultusunda bu araştırmada veri toplama 

aracı olarak Kukul ve Karataş (2019) tarafından geliştirilen Bilgi İşlemsel Düşünme Öz 

Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya 1051 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Cronbach's Alpha 

iç tutarlılık katsayı değeri .913 olan ölçeğin mükemmel düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğu 

gözlemlenmiştir. Araştırma bulgularına göre ortaokul öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme öz 

yeterlik ölçeğinden almış oldukları toplam puanların ortalaması 3.40’dır. Öğrencilerin bilgi 

işlemsel düşünme öz yeterlik ölçeği ve alt boyutlarından almış oldukları puanlar farklı 

değişkenlere göre incelendiğinde; sınıf düzeyleri bakımından (p>.05) anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir, Cinsiyete göre incelendiğinde(p<.05) kız öğrencilerin(X=3.51) erkek 

öğrencilere(X=3.27) göre bilgi işlemsel beceri düzeyinin daha yüksek olduğu görülmüştür, 

Sosyal Medya hesabının olma durumları incelendiğinde(p<.05) sosyal medya hesabı olan 

öğrencilerin(X=3.48) sosyal medya hesabı olmayan öğrencilere(X=3.33) göre bilgi işlemsel 

beceri düzeyi daha yüksek olduğu görülmüştür, İnternette geçirilen süre incelendiğinde(p<.05) 

internette geçirilen süre artıkça bilgi işlemsel beceri düzeyi daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Bilgi İşlemsel Düşünme, Öz Yeterlilik, Sosyal Medya, Düşünme 

Becerileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bu Çalışma birinci yazarın tez çalışmasının bir kısmından üretilmiştir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada, nitelikli personel eksikliği ile yöneticilerin iş yükü stresi arasındaki ilişkide 

okuldaki şiddet sıklığının aracılık rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

araştırma nicel yaklaşımlardan betimsel (tarama) model ile yürütülmüştür. Araştırmanın 

evrenini Türkiye’deki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan yöneticiler oluşturmakta iken, 

örneklemi TALIS tarafından toplanan 825 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Bu çalışmada 

lisedeki okul yöneticilerinin verdikleri yanıtlar dikkate alınmıştır. Bu bağlamda araştırmaya 

katılan toplam 448 tane okul yöneticisinden bazı anketlere katılmadığı belirlenen 6 okul 

müdürü çalışma kapsamının dışında bırakılmış olup araştırma 442 okul yöneticisi ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri TALIS tarafından geliştirilen okullardaki suç ve 

şiddet ölçeği, iş yükü stresi ölçeği ve nitelikli personel eksikliği ölçeği kullanılarak elde 

edilmiştir. Araştırma verilerinin analiz sürecinde, ilk olarak katılımcıların sosyo demografik 

bilgileri için betimsel istatistik ölçüleri (frekans ve yüzde) daha sonra ise değişkenler arasındaki 

ilişkilerin belirlenmesi için korelasyon analizi ve aracılık modeli için ise yapısal eşitlik 

modellemesi kullanılmıştır. Ayrıca her bir ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik kanıtları için 

doğrulayıcı faktör analizi ve Cronbach alfa ve McDonalds omega katsayıları hesaplanmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre araştırma kapsamında ele alınan iş yükü stresi, nitelikli personel 

eksikliği ve okullardaki şiddet sıklığı arasındaki ikili korelasyonların istatistiksel olarak anlamlı 

oldukları tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında kurulan aracılık model sonucunda, 

yöneticilerin is yükü stres düzeyleri ile kurumlarındaki nitelikli personel eksikliği arasındaki 

ilişkide kurumundaki şiddet sıklığının kısmi aracılık rolüne sahip olduğu bulunmuştur. Bu 

sonuca göre okullardaki şiddet sıklıkları az olan okul yöneticilerinin iş yükü stres düzeylerinin 

de az olduğu ve nitelikli personele duyduğu ihtiyacın da azaldığı görülmektedir. Bu bağlamda 

https://orcid.org/0000-0003-0805-0742
https://orcid.org/0000-0003-2683-4997
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Milli Eğitim Bakanlığı özellikle şiddet sıklığı yüksek olan okullarda nitelikli personel sayısını 

artırarak, okul yöneticilerinin iş yükü stresini azaltmada yardımcı olabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim yönetimi, Nitelikli iş gücü, Okullardaki şiddet, İş yükü stresi, 

Aracılık. 
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TERTIARY EDUCATION LEARNERS’ CHALLENGES IN PREP CLASSES 

 

Dr. Öğrt. Üyesi, SİNEM BEZİRCİLİOĞLU  

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu,  

- 0000-0001-6473-3076 

 

 

ABSTRACT 

There are many challenges that affect the language learning process. Due to the fact that 

beginnings mostly require leaving one’s comfort zone, learning a new language is considered 

to be a challenging process. When learners are learning a new language, they may encounter 

some difficulties in the language skills they have been studying or physical conditions in the 

learning environment. The current study aims at exploring these challenges English Preparatory 

School learners experience in class while learning English as a part of their curriculum from a 

qualitative research paradigm. The study was conducted with 93 students at an English 

Preparatory School in the west of Turkey. The learners participated on a voluntary basis. The 

frequency of the answers was taken into consideration. 46 of the participants were female and 

47 of them were male. The narrative frame was used as a research tool due to the fact that 

learners would express the challenges they encountered in studying at prep school and reflect 

on their own learning process. The findings revealed that the majority of the learners expressed 

the challenge they encountered in studying English was related to speaking (37,5%) and 

listening skills (21,7%). Furthermore, the answers of the participants revealed that physical 

conditions such as class size, the setting and environmental conditions (23,0%). In addition, the 

majority of the participants (33,9%) pointed out exam anxiety as a challenge which plays a 

significant role in learning English effectively. The study wraps up by highlighting the 

suggestions to improve speaking and listening skills as well as motivating atmosphere. 

Key Words: Prep school learners, challenges, solutions. 
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FRANSA AHLAK VE VATANDAŞLIK EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM 

PROGRAMININ GENEL YAPI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

 

İLYAS KARA 1, Prof. Dr. CEMİL ÖZTÜRK 2, Doç. Dr. AHMET KATILMIŞ 3 

1 Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, - https://orcid.org/0000-0002-1810-943X 

2Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, - https://orcid.org/0000-0002-2433-350X 

3Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, - https://orcid.org/0000-0002-5776-850X  

 

ÖZET 

Ülkeler kendi beklentilerine ve özelliklerine uygun olarak, hedefledikleri ideal 

vatandaşları yetiştirmek amacıyla vatandaşlık eğitimine başvurmaktadırlar. Ayrıca ulusal ve 

küresel çaptaki sorunların artması ülkelerin önlem almalarını gerektirmekte, bu durum da yine 

ülkelerin vatandaşlık eğitimine yönelmelerine neden olmaktadır. Çünkü vatandaşlık eğitimi, 

ideal vatandaşları yetiştirmek ve yaşanan sorunları çözmek için çare olarak görülmektedir. Bu 

nedenle ülkeler ihtiyaç duydukları durumlarda vatandaşlık eğitimi öğretim programlarını 

geliştirmek ve güncellemek istemektedir. Bunun etkili ve sağlıklı bir şekilde 

gerçekleştirebilmesi için diğer ülkelerin vatandaşlık eğitimi konusundaki mevcut durumunun 

incelenmesi önemlidir. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin vatandaşlık eğitimi 

konusundaki uygulamalarının ve öğretim programlarının araştırılması bu alandaki gelişmelere 

katkı sunmaktadır. Öte yandan, Avrupa kıtasının gelişmiş ülkelerinden biri sayılan ve 

kozmopolit bir yapıya sahip olan Fransa, 1789 Fransız İhtilali’nden sonra cumhuriyet, 

demokrasi, insan hakları ve milliyetçilik gibi kavramların dünya çapında yayılmasında etkili 

olarak vatandaşlık eğitimine yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu nedenle Türk eğitim sisteminin 

şekillenmesinde de büyük etkisi olan Fransa’nın vatandaşlık eğitimi öğretim programının 

mevcut durumu merak konusu olmuştur. Bu araştırmada1 da Fransa ahlak ve vatandaşlık eğitimi 

dersi öğretim programının genel yapı yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi 

olarak doküman incelemesinin kullanıldığı bu çalışma kapsamında Fransa ahlak ve vatandaşlık 

eğitimi öğretim programı genel yapı bakımından incelenmiştir. Elde edilen veriler betimsel 

analiz ve içerik analizi yöntemleriyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda Fransa ahlak ve 

vatandaşlık eğitimi öğretim programının hedefler, uygulama biçimi ve yöntemleri, beceriler ve 

içerik bölümlerinden oluştuğu görülmüştür. Ahlak ve vatandaşlık eğitimi öğretim programının 

Fransa eğitim sistemindeki 2. evre (ilkokul 1. 2. ve 3. sınıflar) 3. evre (ilkokul 4. ve 5. sınıflar 

ile ortaokul 1. sınıf) ve 4. evreye (ortaokul 2. 3. ve 4. sınıflar) yönelik olduğu tespit edilmiştir. 

Öğretim programında yer alan hedefler, uygulama biçimi ve yöntemleri ile beceriler 

bölümünün her üç evreyi kapsayacak şekilde ortak düzenlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim 

programının içerik bölümünün ise her evre için ayrı ayrı düzenlendiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fransa, Ahlak ve Vatandaşlık Eğitimi, Öğretim Programı 

 
1 Bu çalışma, birinci yazarın ikinci yazar ve üçüncü yazar danışmanlığında hazırladığı “Fransa’daki Ortaokullarda 

Vatandaşlık Eğitiminin İncelenmesi” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir. 
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ANALYZING OF ETHİC AND CITIZENSHIP EDUCATION COURSE 

CURRICULUM OF FRANCE IN ACCORDANCE WITH GENERAL STRUCTURE 

 

ABSTRACT 

Countries apply to citizenship education to grow up ideal citizens in accordance with 

their expectations and characteristics. Due to the rising of national and global issues, countries 

are closely tending citizenship education. Citizenship educationis seen as a solution to grow up 

ideal citizens or to solue problems faced. That’s why they want to develop or update citizenship 

education curriculum when they need. It is very, crucial to analyze other countries citizenship 

education position closely. Especially, analyzing of developing and developed countries 

implementations and curriculums contributes to improuements in this area. In other respects, 

France known as one of the developed countries and cosmopolition society in European 

Continent, has brought new aspects to citizenship education ofter the French Revolution in 

1789. Being common of Republicanizm, democracy, human rights and nationalizm have been 

very effective in that education so for. Current position of France’s citizenship education has a 

great impact on Turkish education system also it has aroused a big curiosity while forming this 

system in Turkey. In this analyze, it is aimed to observe France’s ethic and citizenship education 

generally. Obtained datas are resolved with the methods of descriptive and content analysis. As 

aresult of the analyze, it has been seen that French citizenship education curriculum consists of 

goals, method of implementation, skils and content. The ethic and citizenship education 

curriculum is closely related to 2nd step (1st, 2nd, 3rd grades in primary school) 3rd step (4th and 

5th grades in primary, 1st grade in middle school) and 4th step (2nd, 3rd, 4th grades in 

middleschool). Goals in curriculum, method of implementation and skills sections have all been 

designed according to those3 steps. The curriculum content stage has been determined one by 

one for each step.  

Keywords: France, Ethic and Citizenship Education, Curriculum 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER ENGELLERİ VE PSİKOLOJİK 

DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ1 

 

Yasin TİMUR 1, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman BALCI2  
1 Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bil. Enst., 0000-0003-1197-1729 

2 Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fak., 0000-0001-9374-8808 

ÖZET 

Hayatı boyunca gerekli ihtiyaçların temini için bireylerin mesleki becerilere ve bu becerileri 

mesleki etkinlikler şeklinde uygulayacağı bir işe sahip olması önemlidir. Bireylerin hayatı 

boyunca bir meslek ya da iş ile ilgili yaşadığı olumlu veya olumsuz yöndeki değişimlere kariyer 

denilmektedir. Bireyin meslek ya da iş ile ilgili yaşadığı değişimler bir zaman diliminde ortaya 

çıktığı için veya birbiri ile ilişkili değişimler zinciri olarak gerçekleştiği için kariyer gelişimi 

kavramı öne çıkmaktadır. Kariyer gelişimi kavramı bireyin kariyer sürecindeki olumlu yöndeki 

değişimleri ele aldığı gibi olumsuz olarak nitelendirilen değişimleri de kapsamaktadır. Ayrıca, 

bireyin kariyer gelişiminde olumsuz olarak görülen her türlü engel, risk durumu veya problem 

şeklindeki değişimler kariyer engeli şeklinde ifade edilmektedir. Bir risk durumu olması 

halinde riskin ortadan kaldırılması veya etkisinin azaltılması için ilgili problemin üstesinden 

gelinerek olumlu sonuca ulaşılması yönünde sergilenen özellikler psikolojik dayanıklılık olarak 

belirtilmektedir. Diğer taraftan bireylerin mesleki yönden kendilerini geliştirmek amacıyla 

uyguladıkları etkinlikler ile birlikte mesleki yönden karşılaştıkları güçlüklerin nasıl ortaya 

çıktığı ve bu güçlükleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak üzere nasıl ve ne tür tepkiler 

verdikleri sorusu da kariyer gelişiminde araştırılması gereken bir konu olarak dikkat 

çekmektedir.  

Bu konuya cevap olarak katkıda bulunmak amacıyla, üniversite öğrencilerinin yer aldığı 

çalışma grubu üzerinde bireylerin kariyer gelişimi sürecinde karşılaştığı kariyer engelleri ile bu 

engellere yönelik sergiledikleri psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasında nasıl bir ilişki olduğu 

konusu,  bu araştırmanın amacı olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada kariyer engelleri ve 

kariyer engellerinin aşılmasında önemli bir özellik olan psikolojik dayanıklılık düzeyi arasında 

anlamlı düzeyde ilişki olup olmadığını incelenmiştir. Bu araştırmaya üniversitede eğitime 

devam eden 288 kadın ve 173 erkek olmak üzere toplam 461 üniversite öğrencisi katılmıştır.  

Gerekli verileri toplamak için kişisel bilgi formu, Kariyer Engelleri Ölçeği ve Yetişkinler için 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda kariyer 

engelleri ve psikolojik dayanıklılık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca, kariyer engellerinin ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin katılımcıların cinsiyetine ve 

sınıf düzeyine göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer engelleri, kariyer gelişimi, kariyer süreci, psikolojik    

dayanıklılık. 

 
1 Bu bildiri için birinci yazarın Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü PDR ABD’da hazırlamakta    

  olduğu yüksek lisans tez çalışmasından yararlanılmıştır. 
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AİLE İÇİ KABUL ÖLÇEĞİ (AİKÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

 

Prof. Dr. Ahmet AKIN 1, Psikolojik Danışman Ceyda GÜVEN 2 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi 

Yüksek Lisans Programı, - 0000-0002-5194-5202 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi 

Yüksek Lisans Programı, - 0000-0001-8915-9832 

 

ÖZET 

Aile toplumu oluşturan yapılardan bir tanesidir. Aile içerisinde bulunan bireyler arasında 

iletişim önemli bir faktördür. Aile içerisindeki bireylerin birbirlerini oldukları gibi kabul 

etmeleri, aralarındaki iletişimi ve ilişkiyi etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden aile 

bireylerinin birbirlerini kabul düzeylerini ölçebilmek aile içi ilişkilerde oldukça önemlidir. Bu 

araştırmanın amacı Aile İçi Kabul Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini 

incelemektir.  

Araştırma 18 yaş üzeri ve üzeri 128’i kadın 77’si erkek 205 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcıların aile bireylerini kabul düzeyini ölçmek üzere 16 maddelik bir madde havuzu 

hazırlanmıştır. Bu maddeler anlaşılabilirlik, aile bireyleri arasındaki kabul düzeyini ölçmesi ve 

gramer gibi açılardan incelenerek 15 maddelik bir uygulama formu elde edilmiştir. Aile İçi 

Kabul Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi 

bir derecelendirmeye sahiptir. Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Yüksek puanlar 

aile bireyleri arasındaki kabul düzeyinin daha yüksek olduğunu ifade etmektedir. Aile İçi Kabul 

Ölçeği’nin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 

Aile İçi Kabul Ölçeği’nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği ise Cronbach alfa 

iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 26 

paket programı ile yapılmıştır. 

Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın 

%65’ini açıklayan, öz-değeri 10 olan tek boyutlu ve 15 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde 

edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör 

yükleri .65 ile .84 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .96 

olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .62 ile .82 

arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Aile İçi Kabul Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir bir ölçme 

aracı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aile İçi Kabul, Geçerlik, Güvenirlik. 
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ACCEPTANCE SCALE IN THE FAMILY: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY 

  

ABSTRACT 

The family is one of the structures that make up the society. Communication between members 

of the family is an important factor. Accepting each other as they are is one of the important 

factors affecting the communication and relationship between them. Therefore, it is very 

important to be able to measure to what extent family members accept each other in family 

relations. The aim of this research is to develop the scale of acceptance within the family and 

to examine its validity and reliability. 

This research was conducted on a total of 205 participants, 128 females and 77 males, 18 years 

and over. In process of developing this scale, a 16-item pool was created first and then these 

items were examined in terms of their grammar, intelligibility, and whether it really measure 

attitudes , acceptance within the family and a 15-item application form was obtained in the end. 

Corrected item-total correlation coefficients were calculated for item analysis of scale. 

Construct validity of scale was examined by exploratory factor analysis and its reliability was 

examined with Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient. Validity and 

reliability analyzes were made with SPSS 26. 

As a result of exploratory factor analysis applied for construct validity of scale, a one-

dimensional and 15-item measuring tool with an eigenvalue of 10 was obtained explaining 65% 

of total variance. KMO sample fit coefficient of scale was found to be .94. Factor loads of scale 

were ranged between .65 and .84. Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient 

was found to be .96. Corrected item-total correlation coefficients of scale range from .62 to .82. 

These results show that scale is a valid and reliable measurement tool. 

Keywords: Acceptance within the family, Validity, Reliability 
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ÖZET 

Evlilik sürecinde eşlerin yaşadıkları ilişkinin kalitesini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. 

Eşlerin karşılıklı olarak birbirlerine göstermiş oldukları ilgi düzeyi de aralarında bulunan 

ilişkiyi etkileyen faktörlerden biridir. Bu nedenle eşlerin birbirlerine karşı göstermiş oldukları 

ilgi düzeylerini ölçebilmek çiftlerin yaşamış olduğu evlilik açısından oldukça önemlidir. 

Yapılan bu araştırmanın amacı Eşler Arası İlgi Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve 

güvenirliğini incelemektir.  

Araştırma 18 yaş ve üzeri 183’ü kadın 115’i erkek 298 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcıların eşlerinin ilgi düzeyini ölçmek üzere 23 maddelik bir madde havuzu 

hazırlanmıştır. Bu maddeler anlaşılabilirlik, eşler arası ilgiyi ölçmesi ve gramer gibi açılardan 

incelenerek 13 maddelik bir uygulama formu elde edilmiştir. Eşler Arası İlgi Ölçeği  1 

“kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir 

derecelendirmeye sahiptir. Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Yüksek puanlar 

eşler arasındaki ilginin daha yüksek olduğunu ifade etmektedir.  Eşler Arası İlgi Ölçeği’nin 

madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Eşler Arası 

İlgi Ölçeği’nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği ise Cronbach alfa iç tutarlılık 

güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 26 paket programı 

ile yapılmıştır. 

Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın 

%61’ini açıklayan, öz-değeri 8 olan tek boyutlu ve 13 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde 

edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör 

yükleri .67 ile .87 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .95 

olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .62 ile .83 

arasında sıralanmaktadır. Tüm bu sonuçlar ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 

olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eşler Arası İlgi, Geçerlik, Güvenirlik. 
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INTEREST OF PARTNERS SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY 

 

ABSTRACT 

We are able to describe the concept of interest as liking something or event, giving priority to 

that thing or situation.  There are many factors that affect the relationship quality during the 

marriage period.  The level of interest that spouses show to each other is one of the factors 

affecting the relationship between them.  Therefore, it is important to develop a scale to measure 

the level of interest shown by spouses to each other. The aim of this research is to develop 

interest of partners scale and examine its validity and reliability. 

This research was conducted on a total of 298 participants, 183 females and 115 males, 18 years 

and over. In process of developing this scale, a 23-item pool was created first and then these 

items were examined in terms of their grammar, intelligibility, and whether it really measure 

attitudes ,couple’s relationship to each other and a 13-item application form was obtained in the 

end. Corrected item-total correlation coefficients were calculated for item analysis of scale. 

Construct validity of scale was examined by exploratory factor analysis and its reliability was 

examined with Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient. Validity and 

reliability analyzes were made with SPSS 26. 

As a result of exploratory factor analysis applied for construct validity of scale, a one-

dimensional and 13-item measuring tool with an eigenvalue of 8 was obtained explaining 61% 

of total variance. KMO sample fit coefficient of scale was found to be .94. Factor loads of scale 

were ranged between .67 and .87. Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient 

was found to be .95. Corrected item-total correlation coefficients of scale range from .62 to .83. 

These results show that scale is a valid and reliable measurement tool. 

Keywords: Interest of partners, Validity, Reliability 
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Yetişkinlikte Algılanan Ebeveyn Kabul-Red Algısı ile Romantik İlişkilerde 

Sosyal İlgi Düzeyi Arasındakı İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre 

İncelenmesi 

 

Ayşe KARATAŞ, Hatice EPLİ  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ORCID NO 0000-0003-4673-0095  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ORCID NO 0000-0001-9122-1922 

    

 

Öz 

Bireylerin aileleriyle uyumlu ilişkiler kurabilmeleri ve ebeveynlerinden olumlu veya olumsuz 

tepkiler alması diğer ilişkilerinde sahip oldukları tutumları da etkilemektedir. Erken yaşam 

dönemlerinde ebeveynin göstermiş olduğu ilgi daha sonraki yaşam dönemlerinde yaşanan 

romantik ilişkilerde sosyal ilgiyi de etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı 

beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerin erken yaşam deneyimlerine yönelik ebeveyn kabul 

algılarının ve romantik ilişkilerde sosyal ilgi düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak, 

ebeveyn kabul-red ve sosyal ilgi arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını araştırmaktır. Bu amaçla Ondokuz Mayıs Üniveritesi’ nde öğrenim görmekte 

olan ve basit tesadüfi örnekleme yoluyla ulaşılan toplam 150 kişinin katıldığı araştırmada; 

verilerin toplanması için araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Yetişkin 

Ebeveyn Kabul-Red Ölçeği-Kısa Form (Yetişkin EKRÖ/K) ve Romantik İlişkilerde Sosyal İlgi 

Ölçeği’ nden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20 istatistik paket 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon Analizi, 

bağımsız gruplar “t testi” ve MANOVA Analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, anne 

kabul algısı ile romantik ilişkilerde sosyal ilgi arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur (r= .25). Baba kabul algısı ile sosyal ilgi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır (r=.046). Romantik ilişkilerin sağlıklı gelişebilmesi için yaşamın ilk yılları 

oldukça taşımaktadır. Araştırma sonuçları, ebeveyn ve çocuk arasındaki erken yaşam 

dönemlerine ilişkin zihinsel temsillerin bireylerin romantik ilişkilerinde sosyal ilgi gelişimi ile 

ilişkili olabileceğini ortaya koymaktadır. Sosyal ilginin önemli bileşenleri olan; ortaklık, 

dayanışma, empati, paylaşma, uzlaşma ve yapıcı olma özelliklerinin ebeveyn çocuk ilişkilerinin 

niteliğinin şekillendirici etkisinin bu araştırma sonucuyla da ortaya koyulması koruyucu ve 

önleyici tedbirlerin alınması açısından oldukça önemlidir. 
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Anahtar Sözcükler: Ebeveyn kabul-red, Romantik İlişki, Sosyal İlgi, Romantik İlişkilerde 

Sosyal İlgi, Bağlanma. 

Keywords: Parental acceptance-rejection, Romantic Relationship, Social Interest, Social 

Interest in Romantic Relations, Binding 
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EŞLER ARASI TAHAMMÜL ÖLÇEĞİ (EATÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK 

ÇALIŞMASI 

SPOUSAL TOLERANCE SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY 
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ÖZET 

Tahammül kelimesi olumsuz zor durumlara karşı güçlü kalabilme, dayanabilme gücü, dış 

etkenler karşısında kişinin sabırlı olması anlamına gelmektedir. Tahammül sahibi kişiler 

oldukça sabırlı ve karşılaştığı sorunlar karşısında oldukça dirençlidir. Evlilikte tahammül ise 

eşlerin olumsuz durumlarına sabretmesidir. Günümüzde yeni modern ailede çatışma ve 

tartışmaya sebep olan faktörler değişmiştir. Değişim ile ortaya çıkan bu sorunlar eşler arasında 

ilişkiye zarar vermekte ve eşler arasındaki uyum bozulmaktadır. Bu nedenle, eşlerin evlilikte 

nelere tahammül gösterip göstermediklerini saptayabilmek amacıyla bir ölçek geliştirilmesine 

ihtiyaç duyulmuştur. Bu araştırmanın amacı Eşler Arası Tahammül Ölçeği’ni geliştirmek, 

geçerlik ve güvenirliğini incelemektir.  

Araştırma yaşları 21 ile 69 arasında değişen 355'i kadın 60’ı erkek 415 katılımcı ile 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların eşler arası tahammül düzeyi farklılıklarını ölçmek üzere 28 

maddelik bir madde havuzu hazırlanmıştır. Bu maddeler gramer, anlaşılabilirlik, eşler arası 

tahammülü ölçmesi açılarından incelenip 25 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Eşler 

Arası Tahammül Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li 

Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Eşler Arası Tahammül Ölçeği'nin madde analizi için 

düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Eşler Arası Tahammül 

Ölçeği'nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği ise Cronbach alfa iç tutarlılık 

güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 20 programı ile 

yapılmıştır.  

Eşler Arası Tahammül Ölçeği'nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi 

sonucunda toplam varyansın %33’ünü açıklayan, öz-değeri 8,3 olan tek boyutlu ve 25 

maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı 

.92 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .40 ile .69 arasında sıralanmaktadır. Cronbach 

alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı.91 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam 

korelasyon katsayıları.35 ile .63 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Eşler Arası Tahammül 

Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eşler Arası Tahammül, Geçerlik, Güvenirlik. 
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ABSTRACT 

 

The word 'tolerance' means to be strong against negative difficult situations, to be able to 

endure, to be patient in the face of external factors. Tolerant people are very patient and very 

resilient in the face of problems they encounter. Tolerance in marriage is the patience of the 

spouses in their negative situations.The factors that cause discussions and conflicts in today’s 

modern families have changed. These reasons damages the relationships between partners and 

the harmony spoils. That’s why, a scale is needed to be created in order to determine what 

partners tolerate in their relationships and what not. 

 

This research aims to develop the Tolerance Scale between Spouses and examine its validity 

and reliability. 415 participants contributed to the research, aged between 21 and 69, 355 female 

and 60 male.  An item pool of 28 items is prepared to measure the differences in the tolerance 

levels between participants and their spouses. The Peer Tolerance Scale has a 5-point Likert 

type scale of 1 “strongly disagree” and 5 “strongly agree”. The item analysis of the Peer 

Tolerance Scale was corrected and the total comprehensive coefficients were 

calculated.Validity and reliability analyzes have been made with SPSS 20 program. 

 

 As a result of the exploratory factor analysis applied for the construct validity of the tolerance 

scale between the partners, a one-dimensional, 25-item measurement tool with an eigenvalue 

of 8.3, which explains 33% of the total variance, has been obtained. The KMO sample 

coefficient of concordance of the scale has been found to be 0.92. The factor loads of the scale 

range from 0.40 to 0.69.Cronbach alpha internal reliability as.91. Revised item comprehensive 

coefficients of the scale. It ranges from .35 to .63.These results show that the Spousal Tolerance 

Scale is a valid and reliable measurement tool. 

 

Keywords: Tolerance Between Spouses,Validity,Reliability 
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SUÇLULUK VE UTANÇ DUYGUSU İLE SÜREKLİ ANKSİYETE ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ VE BENLİK 

SAYGISININ ARACI ROLÜ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Abdi GÜNGÖR1  

1Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,– ORCID ID: 0000-0002-7945-0906 

 

ÖZET 

Kaygı stresli durumlarda oluşan üzüntü ve gerginlik gibi hoş olmayan ve gözlenebilir 

reaksiyonlar olarak tanımlamıştır. Kaygı bireyin motive olmasını sağlayan bir duygu 

olabilirlerken, patolojik bir hal alan kaygı ise engelleyici ve huzursuzluk vericidir. Böylece 

bireyin adaptasyonuna zarar verecek seviyedeki kaygı bir psikolojik sorun olarak ele alınır. 

Kaygı bozuklukları toplumda görülen en yaygın bozukluklardan birisidir. Dolayısıyla, kaygıyı 

yordayan faktörlerin anlaşılması hem kaygının önlenmesi hem de azaltılması konusunda faydalı 

olacaktır. Bu çalışmada da suçluluk ve utanç duygusunun sürekli kaygı üzerindeki yordayıcı 

etkileri araştırılmıştır. Utanç ve suçluluk duyguları birbirine yakın iki kavram da olsa temelde 

birbirinden farklı duygulardır. Temel olarak suçluluk duygusu “ceza korkusu” ile ve utanç ise 

“yetersizlik duyguları” ile ilişkilidir. Ayrıca benlik saygısı ve duygu düzenleme güçlüğünün 

aracı etkileri de araştırılmıştır. Duygu düzenleme, kişinin amaçlarına ulaşması için duygularını 

izlenmesi, değerlendirilmesi ve değiştirmesi için içsel ve dışsal süreçler olarak tanımlanabilir. 

Benlik saygısı ise bireyin kendisine yönelik algılarını ifade eder. Bu çalışmanın amacı suçluluk 

ve utanç duygusunun sürekli anksiyete üzerindeki yordayıcı etkilerini araştırmaktır. Bu 

araştırmanın diğer bir amacı da duygu düzenleme güçlüğü ve benlik saygısının aracı rollerini 

incelemektir. Araştırmaya 431’i kadın ve 130’u erkek olmak üzere toplam 561 yetişkin birey 

katılmıştır. Veriler Suçluluk-Utanç Ölçeği [1], Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği [2, 3], Duygu 

Düzenleme Güçlüğü Ölçeği-Kısa Form [4, 5, 6] ve Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği [7] 

kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde öncelikle veri setinin uygunluğu test edilmiştir. 

Daha sonra hipotez model yol analizi ile test edilmiştir fakat uyum iyiliği değerlerinin yeterli 

olmadığı görülmüştür. Model revize edilerek seçilen model tekrar test edilmiştir ve uyum iyiliği 

değerleri modelin iyi bir uyum gösterdiğini göstermiştir. Bulgular duygu düzenleme 

güçlüğünün pozitif, benlik saygısının da negatif yönde anksiyete üzerinde etkisini göstermiştir. 

Utanç duygusunun pozitif yönde doğrudan ve duygu düzenleme güçlüğü ve benlik algısı 
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üzerinden dolaylı bir şekilde anksiyeteyi yordadığı bulunmuştur. Suçluluk duygusunun sadece 

benlik saygısı üzerinden dolaylı bir şekilde anksiyeteyi yordadığı bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sürekli kaygı, suçluluk, utanç, duygu düzenleme güçlüğü, benlik saygısı, 

aracı değişken, yol analizi 
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PSİKOLOJİK DANIŞMAN DEĞERLENDİRME ENVANTERİ: TÜRKÇE’YE 

UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

 

Dr. Öğretim Üyesi Abdi GÜNGÖR1  

1Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,– ORCID ID: 0000-0002-7945-0906 

 

ÖZET 

Ruh sağlığı alanında verilen hizmetlerin verimliliği hala tartışılan bir konudur. Uygulayıcıların 

müdahalelerinin hem klinik olarak hem de uygun maliyetli olduğunu göstermeleri daha da 

önemli hale gelmektedir. Bundan dolayı verilen danışma hizmetlerini verimliliğinin ölçülmesi 

kritik bir ihtiyaçtır [1]. Danışma sürecinin verimliliğini ölçek ve sürekli bir değerlendirme 

içinde olmak, danışanın doğrudan geri dönüt almasına, kişisel güveninin artmasına ve daha çok 

odaklanmasına yardımcı olur [2]. Ayrıca danışma sürecinin değerlendirmenin yeni başlayan 

danışmanların etkililiği, verimliliği ve eğitimi açısında özellikle önemlidir [2]. Bu açıdan 

Psikolojik Danışman Değerlendirme Envanterinin (PDDE) danışanların danışmana dair algıları 

ve deneyimlerini ölçen ve etkili veriler sağlayan bir ölçektir [3]. PDDE danışanların danışmana 

dair algılarının, deneyimlerinin neler olduğunu ve danışma sürecinin verimliliğinin ne düzeyde 

olduğunu ortaya çıkaran 21 madde ve tek faktörlü bir ölçektir. Bu araştırmanın amacı PDDE’yi 

Türkçe’ye uyarlamak ve Türkiye örneklemi üzerindeki psikometrik özelliklerini inceleyerek 

ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Araştırmaya 115 kadın ve 53 

erkek olmak üzere toplam 168 birey katılmıştır. Katılımcılar bir uzmandan aktif olarak danışma 

alıyor olmak ve en az üç seans danışma sürecine katılmış olmak kriterlerine göre amaçlı 

örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Veriler PDDE Türkçe Formu (PDDE-T) ve ölçüt geçerliği 

için de Terapötik İttifak Ölçeği [4] kullanılarak toplanmıştır. Veri analizi sürecinde öncelikle 

veri setinin analizler için uygunluğu incelenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla 

doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Teorik modelin uyum indeksleri yeterli olmadığı için 

modifikasyon indekslerine göre revize edilmiştir. Bulgular göre PDDE-T 15 madde ve tek 

faktörden oluşmaktadır (x2[df=87, N=168]=162.397, p<.001; x2/df=1.87; CFI=.93; GFI=.90; 

RMSEA=.07; SRMR=.06). PDDE-T iç tutarlık katsayısı .78 olarak bulunmuştur. PDDE-T, 

Terapötik İttifak Ölçeği alt boyutlarından duygusal (r=.72), amaç (r=.64), görev (r=.68) ve 

toplam puanları (r=.75) ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. PDDE-T puanları cinsiyet, 

danışma alınan kurum ve uzamana göre farklı bulunmamıştır. Fakat danışma süresi açısından 
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5-10 seans danışma alanlar 0-3 seans danışma alanlara göre danışmanlarını daha olumlu 

değerlendirmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Danışman Değerlendirme Envanteri, Türkçe adaptasyon, 

güvenirlik, geçerlik, adaptasyon. 
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LOJİSTİK HUKUKUNUN ULUSLARARASI HUKUK DİSİPLİNİ İÇİNDEKİ 
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ÖZET 

Küreselleşme ve teknolojik ilerlemenin etkisiyle ürün, mal ve hizmetlerin üretim yeri 

ve nihai tüketim noktası arasındaki mesafe giderek artmış, buna bağlı olarak bir ürün veya 

hizmetin üreticiden tüketiciye teslimine kadar tüm planlama, uygulama, nakliye, depolama, 

paketleme ve dağıtım süreçlerini kapsayan lojistik faaliyetler daha kritik bir boyut kazanmıştır. 

Mal ve insan hareketliliğinin büyük bir hızla arttığı, küresel ticaretin devletlerin sürdürülebilir 

ekonomik gelişimlerinde vazgeçilmez bir yere sahip olduğu 21. yüzyılda; lojistik faaliyetler 

küresel ticaretin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Özellikle 2019 yılının sonunda Çin’in 

Wuhan Kenti’nde ortaya çıkan ve 2022 yılında etkileri devam eden Covid-19 pandemisi nedeni 

ile küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunlar; uluslararası lojistik faaliyetlerin önemini bir kez 

daha ortaya koymuş, lojistik sektörünün küresel ekonomi içindeki konumunu 

sağlamlaştırmıştır. Bu kapsamda uluslararası lojistik faaliyetlerde uygulanacak kuralları 

belirlemek ve küresel ticari ilişkileri kolaylaştırıcı bir zemin hazırlamak alandaki temel 

ihtiyaçlardan birini temsil etmektedir. Bu hukuki zemin ise ancak uluslararası hukuka uygun 

olarak geliştirilecek lojistik hukuku ile mümkündür. Bu çalışmanın amacı; lojistik hukukunun 

uluslararası hukuk düzeni içindeki yerini tespit etmek ve bu alanda oluşturulmuş en temel 

uluslararası düzenlemelerin bir çerçevesini sunmaktır. Çalışmada öncelikle lojistik faaliyetlerin 

dünya ekonomisindeki önemine değinilmiş, daha sonra uluslararası hukukun kapsamı üzerinde 

durulmuş ve son olarak lojistik hukukunda geçerli olan uluslararası düzenlemeler detaylı 

şekilde ele alınmıştır.  

 

Anahtar Kelimler: Lojistik Faaliyetler, Lojistik Hukuku, Uluslararası Hukuk,  
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İŞÇİ ÜCRETLERİNİN KORUNMASI KAPSAMINDA; BORDRODA GÖSTERİLEN 

ÜCRETLE FİİLİ OLARAK VERİLEN ÜCRETİN FARKLI OLMASINDAN 

KAYNAKLANAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Av. Ayhan YILMAZ 

 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Öğrencisi,  

ORCID ID: 0000-0002-6831-2102 

 

ÖZET: 

Eskiden beri emek iktisadi malların en kıymetlisi olarak tanımlanmıştır. Her mal, her üretim 

aracı, her alet ve hatta topraktan elde edilen ürünlerde emeğin sonucudur.  Ücret çalışanların 

emekleri karşılığı olarak işverenden aldıkları paradır. İşçilerin emeklerinin karşılığı olarak 

aldıkları ücretin korunması büyük önem taşımaktadır. 

Gelişmekte olan ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmediği ülkelerde, işverenler daha az vergi 

ve sigorta primi vererek maliyetlerini düşürmek gibi çeşitli nedenlerle kayıt altına aldıkları işçi 

ücretleri ile fiili olarak verdikleri işçi ücretleri farklı olmaktadır (Çift bordro uygulaması). Bu 

durumun yaratılmasında esas sorumluluk işverenlerde olmakla birlikte; işçilerde iş 

imkânlarının kısıtlı olduğu koşullarda, isteyerek veya mecbur edilerek bu uygulamayı kabul 

etmektedirler.  

İş ilişkisinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; işçilerin gerçek ücretleri üzerinden 

haklarını almak istemeleri üzerine gerçek ücret miktarının tespiti konusunda uyuşmazlıklar 

yaşanmaktadır. Bu incelememizde; çift bordro uygulaması nedeniyle meydana gelen 

uyuşmazlıklarda, gerçek temel ücretle birlikte temel ücrete bağlı olan ücret eklerinin tespiti ile 

işçi ücretlerinin korunması konusu incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İşçi Ücreti, Elden Ödenen Ücret, Bordro Ücreti, Uyuşmazlık 
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                                                      İŞ HUKUKUNDA TELE ÇALIŞMA 

 

Av. Ayhan YILMAZ 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Öğrencisi,  

ORCID ID: 0000-0002-6831-2102 

 

ÖZET 

1970 yıllarda ABD deki petrol krizinden sonra tele çalışma şekli bir kaynak optimizasyonu 

olarak konuşulmaya ve bu dönemde bir çalışma biçimi olarak tesis edilmeye başlandı. Ancak o 

dönemde sahip olunan teknoloji, tele çalışma şeklinin mükemmelleştirilmesi ve 

standartlaştırılmasını sağlayacak bir gelişime sahip değildi. Teknolojik gelişme gerçek anlamda 

1980’li yıllarda başladı. 1990’lı yıllarda yaşanan teknolojik gelişimle, bilgi ve iletişim 

sistemlerinde ulaşılan yetenekler sayesinde tele çalışma şekli gerçeğe dönüştürüldü ve çalışma 

hayatında şirketler için bir esneklik ve yönetim aracı oldu. Bununla birlikte dünya genelinde 

yaşanan teknolojik gelişmeye rağmen tele çalışma şekli 2000’li yılların başına kadar istenilen 

seviyede gelişmedi.  Tele çalışma şeklinin düzenlenmesi ve tele çalışma şeklinde bir 

standartlaşmaya ulaşmak konusunda çalışmalar ve bu konudaki kararlılık yeni değildir.  

Dünyada tele çalışma konusunda bu gelişmeler yaşanırken ülkemizde çalışma yaşamına 

esneklik kazandırılması için 2016 yılında İş Kanunumuza yapılan değişiklik ile 14. maddesi 

“Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma başlığı” olarak değiştirilerek eklenen dört fıkra 

(m.14 4-7) ile uzaktan çalışmaya ilişkin hususlar genel olarak düzenlenmiştir. Tele çalışma 

şekli, eklenen bu dört fıkra içinde uzaktan çalışmanın bir alt biçimi olarak yasal düzenlemeye 

kavuşmuştur. Ancak aradan geçen uzun süreden sonra ve son dönemde yaşanan Covid-19 

bulaşıcı hastalığı döneminde, tele çalışmanın hem özel sektör hem de kamu sektörü tarafından 

yoğun olarak kullanılması zorunluluğundan kaynaklanan ihtiyaçla, 10 Mart 2021 tarihinde 

“Uzaktan Çalışma Yönergesi” yayınlanmıştır. Yayınlanan yönergenin ihtiyaçları karşılamada 

yeterliliği konusunda hem akademik çevreden hem de işçi örgütleri tarafından birçok eleştiri 

yapılmıştır. Bizimde incelememizde ayrıntılı olarak incelediğimiz gibi genel yaklaşıma uygun 

olarak ihtiyaçları karşılamaktan çok uzakta olduğu kanısındayız. 

Çalışmamızda İş Kanununda düzenlenen tele çalışma şeklinin geniş perspektifte incelemesi, 

özellikle ileride karışılacak bireysel iş uyuşmazlıkları, bu uyuşmazlıklara hazırlıkları olunması 

için alınması gereken tedbirler karşılaştırmalı hukuk açısından incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İş Kanunu, Tele Çalışma, Tele Çalışma Kaynaklı Bireysel İş Uyuşmazlığı 
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PROTECTING THE BUSINESS NAME WITHIN THE PROVISIONS OF UNFAIR 

COMPETITION 

Research Assistant Mustafa Eser CİNBAŞ 

Selçuk University Faculty of Law,  ORCİD 0000-0001-9389-1866. 

ABSTRACT 

The business name is the name which is employed by the merchants and craftsmen in order to 

introduce the enterprise and helps to distinguish it from the other enterprises with similar 

characteristics. It is not an obligation to use the business name. However, it should be registered 

in the trade registry in case it is used. In order that the business name is benefited enough, this 

name should be different from the names and signs employed by the other enterprises in order 

to avoid any confusion.  

The first of the regulations about the protection of the business name is the special protection 

provisions of the article 50-52 of the Turkish Commercial Code. The second of those 

regulations the provisions of unfair competition mentioned in the articles 54-63 of Turkish 

Commercial Code. In addition, the protection provisions of the article 26 of the Turkish Civil 

Code and the provisions of the Code for Industrial Property can be employed if there are 

conditions about the protection of the business name.  

When the provisions of unfair competition and other regulations employed in our law are 

compared, it may be seen that there are three major differences. The first of those 

aforementioned differences is about the conditions needed to implement the related provisions. 

The only condition for the implementation of the provisions of unfair competition in the 

protection of the business name is proper employment of the business name. The provisions of 

special protection also require the registry of business name. The second difference is about the 

objectives of predicting the provinces. The purpose of predicting other provisions of protection 

is protecting the owner of the enterprise who employs business name. The purpose in predicting 

the provisions of unfair competition is to protect the interest of all the participants (economy, 

consumer or public). The third and final difference is about the individuals who are entitled to 

sue. In the other protection provisions, the right to sue was only given to the owner of the 

enterprise that uses the business name. In the provisions related to the unfair competition, the 

right to sue is given to the owner of the enterprise, consumers, the vocational and economic 

associations, non-governmental organizations that protect the rights of consumers and public 

institutions.  

No matter business name is registered or not, everyone who suffer from an activity with the 

qualification of unfair competition or encounter the danger of getting harmed has got the right 

to open a case of law listed in the article 56 of the Turkish Commercial Code. The demands 

within the scope of the aforementioned article can be claimed separately or they may be 

presented to the court in a single case.  

Keywords: Business name, unfair competition, merchant, craftsman. 
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THE PROCEDURES OF EXECUTIVE PROCEEDING BASED ON THE UNJUST 

ENRICHMENT IN AN OUTDATED BILL OF EXCHANGE  

 

Research Assistant Mustafa Eser CİNBAŞ 

Selçuk University Faculty of Law,  ORCİD 0000-0001-9389-1866. 

 

ABSTRACT 

The regulations about the limitation both in the bill of exchange and in the promissory note are 

given in the articles 749-751 of Turkish Commercial Code due to the attribution to the article 

778/1-h of Turkish Commercial Code. The regulations about limitation in the check is on the 

article 814 of Turkish Commercial Code. The bill which doesn’t bear the obligatory elements 

of the bill of exchange will subject to the durations of general limitation mentioned in the 

Turkish Code of Obligations not the periods mentioned in the aforementioned articles of the 

Turkish Commercial Code. Although the outdated bill of exchange has lost its qualification of 

exchange, it doesn’t turn into an ordinary bill. Namely, an outdated bill of exchange doesn’t 

solely prove the debt. The outdated bill of exchange will be regarded as the commencement of 

written proof within the content of article 202 of Civil Procedures Code.  

The person whose receivables due to bill of exchange has become outdated may use the right 

of claim arising from unjust enrichment according to the article of 732 of Turkish Commercial 

Code. The unjust enrichment in Turkish Commercial Code is different from the unjust 

enrichment in the Turkish Code of Obligations in terms of its justification and elements. The 

demand for unjust enrichment must be asserted within one year following the date when the 

bill of exchange became outdated.  

If a case of unjust enrichment has been filed due to an outdated bill of exchange and the person 

who has become unjustly enriched by a court decision is applied, enforcement proceeding with 

judgement will be possible. However, the procedure to be followed may cause hesitation if 

executive proceeding is to be conducted based on an outdated bill of exchange upon a request 

for unjust enrichment without a court decision. While reaching a conclusion, it should be 

considered whether an outdated bill of exchange lost its qualification of exchange or not. Since 

an outdated bill loses its qualification of exchange and becomes commencement of written 

proof, the follow-up procedure should be followed through general enforcement proceeding. In 

our opinion, enforcement proceeding with bill of exchanges shouldn’t be followed based on an 

outdated bill of exchange.  

Keywords: Limitation, unjust enrichment, executive proceeding, bill of exchange, enforcement 

proceeding with judgement, enforcement proceeding with bill of exchanges, general 

enforcement proceeding. 
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THE CONCEPT OF “DECENT WORK” IN LABOR LAW 

 

Research Assistant Muharrem Emre ULUSOY 

Selçuk University Faculty of Law, ORCİD 0000-0002-5100-4445. 

 

ABSTRACT 

The protection of workers in the working life and the improve of working conditions is the most 

important and basic purpose of labor law. The International Labor Organization (ILO) which 

serves this purpose introduced the concept of "Decent Work" in the early 2000’s. The concept 

influences many areas in terms of the development of working life. Thus, the dissemination of 

"Decent Work" has become the main goal of the ILO.  

Decent Work evaluates many issues related to working life from a wide perspective. In the 

ILO's report, the four main elements of decent work are employment, Basic Rights for Working 

Life, Social Security and Social Dialogue, respectively. In the absence of even one of these 

elements, decent work cannot be mentioned. When we consider, it is seen that these four 

elements interact closely with each other.  

The objective of creating employment does not just mean increasing job opportunities. The 

important matter is that the created employment’s acceptability. The nature of employment 

covers many issues such as job security, occupational health and safety, appropriate wages, 

appropriate working hours, and balancing work and family life. The basic rights related to 

working life cannot be evaluated separately from human rights. Thus, the right of organization 

and collective bargaining, the prevention of forced labor and slavery, the elimination of child 

labor and the prohibition of all forms of discrimination in the workplace can be evaluated within 

this scope. Social security which constitutes the third element of decent work aims to 

economically secure all individuals in society in terms of various social risks such as disease 

and old age. According to the ideal of decent work, social security should be expanded and 

activated to cover everyone. The element of social dialogue aims to establish a common 

mechanism between government, employer and labor representatives on issues related to 

economic and social policies. Thus, the parties are provided with the opportunity to exchange 

information, collective negotiation and make joint decisions. Social dialogue plays a very 

important role in collective bargaining process, workplace management and the formation of 

national consciousness. 

First of all, information about the concept and elements of decent work will be given in our 

study. The institutional infrastructure and related legal regulations established in order to ensure 

the decent work ideal in our country will be evaluated from an overview point of view. 

Keywords: Decent Work, Working Conditions, Social Security, Occupational Health and 

Safety, Social Dialog 
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  THE LIMIT OF THE QUESTIONS POSED TO THE PROSPECTIVE WORKER 

DURING THE ESTABLISHMENT OF THE LABOR CONTRACT 
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ABSTRACT 

An employment contract is a contract that establishes a personal relationship between the 

employee and the employer and it is dominated by the element of mutual trust. Therefore, the 

contracting parties want to know about each other and make an evaluation in the light of this 

information. As of the point of information and technology, collecting information can be done 

in many different ways. The aforementioned ways can be simple such as reviewing profiles on 

social networks on the Internet, or they can be complicated, such as conducting genetic tests. 

However, the oldest and most common way to collect information about the prospective worker 

is to ask various questions to him/her. 

During the establishment of the contract, many national and international regulations are 

evaluated together in determining the legal limits of the questions that the employer may ask 

the employee. This situation which is considered as a requirement of working life has a direct 

and close relationship with right of privacy and protection of personal data. While determining 

the questions that the employer will ask the candidate, he/she must determine a method that 

respects private life and protects personal data. The Prospective Worker should be informed 

about this method and his/her explicit consent should be obtained. In addition to the explicit 

consent regarding data processing activity in the The Law on the Protection of Personal Data, 

other reasons of compliance with the law are also included. Moreover, the provisions of the 

Turkish Civil Code regarding the protection of personality should be taken into account related 

to this issue. In terms of the legality and validity of the questions to be asked, it will be required 

to evaluate each case separately.  In fact, the questions asked can be considered unlawful for 

one person and lawful for another person. The nature and subject of the work based on making 

this assessment. For example, it is not lawful to ask a female worker about her pregnancy status 

at first glance. However, this question will be considered valid in a business where pregnant 

women are prohibited from working. 

Keywords: Recruitment Interviews, Employee Data, Personal Rights of the Employee, Labor 

Contract, Law on the Protection Personal Data 

      

 

 



 AEGEAN SUMMIT          4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

ABSTRACT  BOOK        ISBN: 978-625-7341-86-8         www.egekongresi.org        Page | 30 

 

TÜRKİYE’DE KADIN İSTİHDAMI VE CİNSİYET EŞİTSİZLİKLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi ÇİSEL EKİZ GÖKMEN1 

ÖZET 

Dünyanın birçok bölgesinde kadınların işgücüne katılımı artmakta ve kadınlar işgücü 

piyasasında giderek görünür hale gelmektedir. Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen işgücüne 

katılım ve istihdam oranlarında kadınlar ve erkekler arasında cinsiyet açıkları kadınlar aleyhine 

devam etmektedir. Bunun yanı sıra kadınlar istihdama katıldıklarında erkeklerle 

kıyaslandığında çalıştıkları işin niteliği, aldıkları ücret ve çalışma koşulları açısından da bir dizi 

eşitsizliğe maruz kalmaktadırlar. Oysa işgücü piyasasının dışında olan kadınların istihdam 

olanaklarına kavuşması, istihdamda olan kadınların ise çalışma koşullarının iyileşmesi hem 

kadınların hem hanelerinin hem de toplumların yaşam kalitelerinin yükselmesi adına son derece 

önemlidir. Bu çalışmanın amacı TÜİK işgücü istatistiklerinden derlenen veriler yardımıyla 

Türkiye işgücü piyasasında kadınların konumlarını ve yaşadıkları eşitsizlikleri ortaya 

koymaktır. Kadın istihdamına ilişkin veriler Dünyada olduğu üzere Türkiye’de de kadınların 

işgücüne katılım ve istihdam oranlarının erkeklerinkinden çok daha düşük olduğunu 

göstermektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri, kadın ve erkeklerin belirli mesleklerde ve 

sektörlerde yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. Cinsiyet temelli söz konusu ayrışma ise kadın 

istihdamının niteliğini de etkilemektedir. Veriler, erkeklere kıyasla kadınların daha yüksek bir 

oranının güvencesiz, kayıt dışı, yarı zamanlı, düşük nitelikli ve düşük ücretli işlerde 

çalıştıklarını göstermektedir. Yine veriler kadınlarla erkekler arasında yönetici kademelerine 

erişim açısından da kadınlar aleyhine eşitsizliklerin olduğunu göstererek işgücü piyasasında 

dikey ayrışmaya işaret etmektedir. Ayrıca Türkiye’de kadınların işsizlik oranlarının son yıllarda 

yükseldiğini, işgücüne dahil olamayan nüfusun önemli bir bölümünü kadınların oluşturduğunu 

göstermektedir. Kadınların işgücü piyasasına katılamamalarının temel nedenini ise ev işleri ve 

hane içi bakım yükleri (engelli, yaşlı veya hasta bakımı) oluşturmaktadır. Bu durum kadın 

istihdamının önündeki engellerin özünde, çoğunu kadınların üstlenmek durumunda kaldığı, 

hane içi eşitsiz iş yükünün yattığını göstermektedir. Kadınların işgücü piyasasına katılımlarının 

sağlanması, istihdamdaki kadınların ise çalışma koşullarının iyileştirilmesi sadece kadınların 

ve hanelerinin refahlarını değil, toplumun refahını arttırmak açısından da oldukça önemlidir. 

Bu anlamda politika yapıcıların işgücü piyasasında kadınlar lehine dönüşüm sağlayacak gerekli 

adımları atmaları birçok alanda zincirleme olumlu etkiler yaratacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, istihdam, cinsiyet eşitsizliği, istihdamın niteliği.  
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WOMEN EMPLOYMENT AND GENDER INEQUALITIES IN TURKEY 

ABSTRACT  

Women’s labor force participation is increasing in many regions of the world and women are 

becoming increasingly visible in the labor market. However, despite these positive 

developments, gender gaps between women and men in labor force participation and 

employment rates continue to the detriment of women. In addition, when women participate in 

employment, they are exposed to a series of inequalities in terms of the employment status, 

wages and working conditions compared to men. However, it is extremely important for women 

to have employment opportunities and to improve their working conditions in order to increase 

the quality of life of women, women’s households and societies. The purpose of this study is to 

reveal the position of women in the Turkish labor market and the inequalities they experience 

with the help of data compiled from TurkStat labor force statistics. 

Data on women’s employment show that women’s labor force participation and employment 

rates are much lower than men’s in Turkey, as in the rest of the world. Gender roles cause the 

concentration of women and men in certain sectors and occupations. This gender-based 

segregation also affects the quality of women’s employment. The data show that a higher 

proportion of women than men work in precarious, informal, part-time, low-skilled and low-

waged jobs. Again, the data show that there are inequalities between women and men in terms 

of access to managerial positions, pointing to vertical segregation in the labor market. It also 

shows that the unemployment rate of women in Turkey has increased in recent years, and that 

women constitute a significant part of the population that cannot be included in the labor force. 

The main reason for women’s inability to participate in the labor market is housework and 

domestic care burdens (such as disabled, elderly or sick care). This shows that the intra-

household unequal workload, mostly of which women have to undertake, lies at the root of the 

barriers to women’s employment. Ensuring women’s participation in the labor market and 

improving their working conditions are very important in terms of increasing not only the 

welfare of women and their households, but also the welfare of the society. In this sense, if 

policy makers take the necessary steps to transform the labor market in favor of women, it will 

have positive effects in many areas. 

Keywords: Women, employment, gender inequality, quality of employment. 
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ABSTRACT 

Maqashid sharia has a function in avoiding existing ugliness or damage. The existence of 

maqashid sharia is the main task in managing the fields of religion, family, people, and wealth. 

The law must be carried out by all human beings, both individuals and groups. That way, the 

application of maqashid sharia will be achieved to develop existing fields. This writing will 

refer to the application of maqashid sharia in aspects of human life, especially in terms of 

economy or daily life, to explain the application of maqashid sharia. Maqashid sharia has 

several conditions to be recognized: the nature of no shortcomings, must be real, arranged neatly 

and in sequence, and universal. Maqashid sharia is developed in sharia insurance by applying 

five essential things: religion, life, reason, descent, and property. 

Keywords : maqashid sharia, Islamic studies, Islamic business concept.  
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ÖZET 

Kırık camlar teorisi, bir tane kırık pencerenin olduğu yerde, değiştirilmeden bırakılan birçok pencerenin 

olacağı fikrine dayanmaktadır. Kırık bir pencere, belirli bir mahallenin sakinlerinin çevrelerini özellikle 

umursamadıklarının ve düşük seviyeli sapmalara müsamaha edildiğinin fiziksel bir sembolüdür. Ceza 

hukuku sisteminin düşük düzeyde suç ve anti-sosyal davranışları geçmişte olduğundan çok daha fazla 

ciddiye aldığı sıfır toleranslı polislik sistemine dayandığı bir teoridir. Bu, insanların istenmeyen ön cam 

temizliği, fuhuş, sarhoşluk ve hukuk dışı davranışlar vb. gibi tekrarlanan küçük suçlar için ciddi hapis 

cezası alabilecekleri politikalarını içermektedir. Buradaki fikir, daha ciddi suçları caydırmak ve  açık 

sınırların korunmasıyla kolektif vicdanın ve sosyal dayanışmanın sürdürülmesini  sağlamak için düşük 

düzeyli suçlara müsamaha gösterilmemesi ve anti-sosyal davranışlar ve küçük mazeretler için ağır 

cezaların ön görülmesidir. Kırık camlar polisliği, yaygın düzensizliğin oluşmasını önlemek için düşük 

seviyeli suçları düzenlemeye çalışır. Bu küçük suçlar büyük ölçüde azalırsa, küçük yerleşim yerlerinden 

başlanarak toplum düzeninin sağlanacağı öngörülmektedir. Kırık camlar teorisini destekleyenler, bu 

işaretlerden birinin bölgenin genel görünümü olduğunu savunmaktadırlar. Başka bir deyişle, güvenli ve 

kanunsuzluğun çok az olduğu düzenli bir ortam, bu mahallerin rutin olarak izlendiği ve suç eylemlerine 

müsamaha gösterilmediği mesajını vermektedir. Öte yandan, o kadar güvenli olmayan ve görünür 

kanunsuzluk eylemleri (kırık camlar, duvar yazıları ve çöpler gibi) içeren düzensiz bir ortam, bu mahalin 

rutin olarak izlenmediği ve bireylerin çok daha muhtemel olacağı izlenimi vermektedir. Kırık camlar 

polisliğin önde gelen savunucuları, resmi olmayan sosyal kontrole ek olarak resmi sosyal kontrolün suçu 

fiilen düzenlemek için çok önemli olduğunu düşünmektedirler. Farklı kişilerin kırık camların 

uygulanmasına yönelik farklı yaklaşımları olsa da, nihai hedef suçun azaltılması yönündedir. 

Kırık camlar teorisi günümüzde, işletmelerde örgütsel kültürü geliştirmek için de yoğun uygulama alanı 

bulmuştur. İşletmelerin gelecekte daha büyük sorunlarla baş eedebilmesi için önce küçük sorunlarla 

ilgilenmesi gerektiğini savunan bu düşünce örgütlerdeki etik kültürün neden bir işletmenin operasyonel 

açıdan önceliklerinden biri olarak kalması gerektiğine dair fikir vermektedir. İşyerinde etik kararlar, 

çalışma gruplarında ortaklaşa alınmaktadır. Bunun başarılı bir şekilde uygulanabilmesinde, açık 

politikalar oluşturulduktan sonra, bu değerleri aşılayan bir eğitim programı geliştirilmelidir. Bu süreçte 

iç kontroller kritik öneme sahiptir ve işletme politikalarına uygun olmayan davranışların önlenmesi ve 

tespit edilmesi için güçlü olmalıdırlar.  

Bu çalışmada kırık camlar teorisinin yapısı, nihai hedefleri, sosyal ve psikolojik açıdan toplumsal 

normlarla ilişkileri ve uygulanmasında doğabilecek pratik sonuçlar hakkında bilgi verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kırık Camlar Teorisi, Kırık Camlar Polisliği, Bireysel Suçlar, Toplum Düzeni,  
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 

AMAÇLARININ UYGULANMASI: BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ 

ÖRNEĞİ 

 

Arş. Gör. Gamze SEVİMLİ ÖRGÜN1, Dr. Öğr. Üyesi Aysel ÖZTÜRKÇÜ AKÇAY2 

1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  

0000-0002-4233-8363 
2 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  

0000-0001-9655-5673 

 

ÖZET 

Küreselleşme ile birlikte sonsuz ömür varsayımıyla faaliyetlerini sürdüren işletmelerin 

öncelikli amacı olan kâr elde etme kavramının yerini toplumsal faydayı sağlayarak kâr elde 

etme almıştır. Bahsedilen toplumsal fayda, işletmelerin hayatta kalabilmeleri açısından tüm 

paydaşların çıkarları gözettiği kurumsal sosyal sorumluluk kavramıdır. Kurumsal sosyal 

sorumluluk, işletmelerin daha iyi bir toplumsal düzen oluşturması, çalışan haklarının 

iyileştirmesi ve firma olarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla giriştikleri 

bilinçli çabalar ve eylemler dizisidir. Nitekim işletmelerde kurumsal sosyal sorumluluğun 

üretkenliği arttırdığı, çalışan motivasyonunu yükselterek iş gören devir hızı oranını düşürdüğü, 

paydaşlardan kaynaklı baskıları azalttığı, güvenilir kurumsal firma imajı kazandırdığı ve 

rekabet gücünü arttırdığı görülmektedir.  

Ekonomik, sosyal, kültürel ve birçok yönden gelişen alanlarla birlikte krizler, ekolojik sistemin 

bozulması, eşitsizlik gibi sorunlar işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk kavramına 

verdikleri önemin artmasının nedenlerindendir. İşletmeler bu sorunları en aza indirmek 

amacıyla sosyal sorumluluk projelerine yönelmektedirler. Küresel olarak tanımlanan bu 

sorunlara çözüm bulmak için Birleşmiş Milletlerde amaç ve hedefler belirlemektedir. 2000 

yılının Eylül ayında toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 8 maddelik “Binyıl 

Kalkınma Hedefleri” belirlenmiş ve yıllar içerisinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. 2015 

yılında tekrar toplanan BM Genel Kurulu, Binyıl Kalkınma Hedefleri’ nde kaydedilen 

ilerlemeleri göz önüne alarak bu hedeflerdeki eksikliklere ilaveten sorunlara küresel bir bakış 

açısı kazandırmak amacıyla 17 maddelik ve 169 hedeften oluşan “2030 Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları” nı yayınlamıştır.  

Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın temel amacı, sürdürülebilirlik raporları kapsamında BİST 

Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan firmaların kurumsal sosyal sorumluluk 

uygulamalarının içerik analizi yöntemi ile tespit edilmesidir. Uygulanabilirliğin tespit edilmesi 

amacı ile Kurumsal Yönetim endeksinde işlem gören 57 firmanın 2020 sürdürülebilirlik 

raporları incelenmiş ve elde edilen bulgular neticesinde Birleşmiş Milletler tarafından 

yayımlanan 17 maddelik 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ nın 57 firmadan 39’ u 

tarafından uygulandığı tespit edilmiştir.  

https://orcid.org/0000-0001-9655-5673
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Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları.  

 

ABSTRACT 

With the globalization, the concept of making profit, which is the primary purpose of the 

businesses that continue their activities with the assumption of eternal life, has been replaced 

by making profit by providing social benefit. The mentioned social benefit is the concept of 

corporate social responsibility, in which all stakeholders take care of the interests in terms of 

the survival of businesses. Corporate social responsibility is a series of conscious efforts and 

actions undertaken by businesses to create a better social order, improve employee rights, and 

contribute to environmental sustainability as a company. Thus, it is seen that corporate social 

responsibility in enterprises increases productivity, decreases employee turnover rate by 

increasing employee motivation, reduces pressure from stakeholders, provides a reliable 

corporate company image and increases competitive power. 

Problems such as crises, deterioration of the ecological system, and inequality, along with 

developing economic, social, cultural and many aspects, are the reasons why businesses 

increase the importance they attach to the concept of corporate social responsibility. Businesses 

tend to social responsibility projects in order to minimize these problems. In order to find 

solutions to these globally defined problems, the United Nations sets goals and objectives. The 

8 items "Millennium Development Goals" were determined by the United Nations General 

Assembly convened in September 2000 and significant progress has been achieved over the 

years. The UN General Assembly, which convened again in 2015, published the "2030 

Sustainable Development Goals" consisting of 17 items and 169 targets in order to give a global 

perspective to the problems in addition to the shortcomings in these targets, taking into account 

the progress made in the Millennium Development Goals. 

In line with this information, the main purpose of the study is to determine the corporate social 

responsibility practices of the companies included in the BIST Corporate Governance Index 

within the scope of sustainability reports by using content analysis method. In order to 

determine the applicability, the 2020 sustainability reports of 57 companies traded in the 

Corporate Governance index were examined and as a result of the findings, it was determined 

that the 2030 Sustainable Development Goals of 17 items published by the United Nations were 

implemented by 39 of the 57 companies. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, United Nations, Sustainable Development Goals. 
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MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER: ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

 

Öğr.Gör.Dr. Ali Aykut PEKER 

Aksaray Üniversitesi, Ortaköy Meslek Yüksekokulu,  0000-0002-4894-7434 

ÖZET 

Araştırmanın amacı, öğrencilerin muhasebe alanında kariyer yapma tercihlerini etkileyen 

faktörlerin tespit edilmesidir. Bu kapsamda, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü öğrencilerine bir anket uygulanmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre; Demografik faktörlerden cinsiyet, öğrenim görülen sınıf ve muhasebe 

bölümünü isteyerek tercih etme durumu ortalamaları ile muhasebe alanında kariyer tercihleri 

ortalamaları arasında istatistik açıdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Üniversite eğitimi 

öncesinde muhasebe öğrenimi görme durumu ile kariyer tercihi ortalamaları arasında istatistiki 

açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Çalışmanın amacı kapsamında, katılımcıların 

kariyer tercihlerini etkileyen faktörler tespit edilmiştir. Öğrencilerin kariyer tercihlerini; içsel 

faktörler, dışsal faktörler ve kariyer olanakları faktörlerinin istatistik açıdan anlamlı düzeyde 

pozitif yönlü etkilediği belirlenmiştir. Üçüncü şahıstan etkilenme faktörü ile kariyer tercihi 

arasında istatistik açıdan bir etki tespit edilememiştir.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Meslek, Kariyer Tercihi 

 

FACTORS AFFECTING CAREER PREFERENCES OF ACCOUNTING STUDENTS: 

A STUDY ON ASSOCIATE STUDENTS 

ABSTRACT 

The aim of the study is to determine the factors that affect students’ career choices in 

accounting. In this context, a questionnaire was applied to the students of Aksaray University, 

Vocational School of Social Sciences, Accounting and Tax Applications department. 

According to the analysis results; Statistically significant differences were found between the 

demographic factors such as gender, education class, and the mean of willingly choosing the 

accounting department and career preferences in the field of accounting. No statistically 

significant difference was found between the status of having an accounting education before 

university education and the average of career preference. Within the scope of the purpose of 

the study, the factors affecting the career choices of the participants were determined. It has 

been determined that internal factors, external factors and career opportunities factors affect 

students’ career preferences in a statistically significant way. No statistically significant effect 

was found between the third-person influence factor and career choice. 

Keywords: Accounting, Career, Career Preference  
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YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ETKİ 

ANALİZİ 

  

Gülbahar ÇETİN 

Gebze Teknik Üniversitesi, SBE, 0000-0001-7836-4611 

Doç. Mehmet Şahin Gök 

Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme, 0000-0001-7836-4611 

 

ÖZET 

Yeşil tedarik zinciri yönetimi son yıllarda çevreye artan duyarlılık ile birlikte önem kazanan bir 

konu haline gelmiştir. Bu kapsamda kurumların büyümeleriyle birlikte gelen çevre kirliliğinin 

ortaya çıkardığı atıklar ile baş etmek için doğal kaynakların korunmasına önem verilmeye 

başlanmıştır. Konu hem ülkemiz hem de dünyamız için önemli bir mesele haline gelmiştir. Bu 

kapsamda toplumda baskılar ve çevresel olarak yasal sorumluluklar getirilmiştir. Aynı zamanda 

kurumlar sürdürülebilirliğini arttırmak adına çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek durumunda 

kalmıştır. Kurumlar rekabet edebilmek ve kendilerine değer kazanmak için çeşitli yöntemler 

uygulamaktadır. Kurumlar, yeşil tedarik zinciri uygulamalarını kullanarak sürdürülebilir 

rekabet avantajı sağlamaya ve çevreye zararı en aza indirmeye çalışmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, tedarik zinciri ve yeşil tedarik zinciri arasındaki ilişkin incelenmesi olup 

ayrıca yeşil tedarik zinciri uygulamalarının yerel yönetimlerdeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu 

bağlamda, literatür ile birlikte yeşil tedarik zinciri uygulamaları belirlenmiş ve belirlenen geri 

dönüşüm, yeniden üretim, azaltma, çevresel yönetim sistemleri ve ambalajlama faaliyetlerinden 

yerel yönetimlerdeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla Türkiye’de çevre konusunda yerel 

yönetimlerde faaliyet gösteren İSTAÇ A.Ş’ de yeşil tedarik zinciri uygulamalarının getirdiği 

etkiler ölçümlenmiş ve sonucunda kullanılan tüm kaynakların en verimli ve efektif bir biçimde 

kullanılmasının gerekliliği belirlenmiştir. YTZ’nin getirdiği etkiler, geri kazanım miktarının 

artmasını, kullanılan kaynakların verimliliği ve gelişmiş teknoloji ile atıklardan elde edilen 

miktarın artmasını, tüm ürünlerin yeniden üretim süreci ile birlikte ürüne değer kazandırılarak 

sürekli iyileştirmeler yapılmasını, devlet ve toplumların çevre konusundaki yasal 

sorumluluklarının artması ile birlikte toplum bilincini geliştirip sıfır atık misyonu ile atıkların 

azaltılması için çalışmaların yapılmasının önemini ortaya çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Yeşil Tedarik Zinciri, Yeşil Tedarik Zinciri 

Uygulamaları, İSTAÇ A.Ş. 
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ABSTRACK 

Green supply chain management has become an important issue with increasing environmental 

awareness in recent years. In this context, importance has been given to the protection of natural 

resources in order to cope with the wastes caused by the environmental pollution that comes 

with the growth of the institutions. This issue has become an important issue for both our 

country and the world. In this context, social pressures and environmental legal responsibilities 

have been brought. In this case, institutions had to carry out various activities in order to 

increase their sustainability. Institutions apply various methods to compete and gain value for 

themselves. Institutions try to provide sustainable competitive advantage and minimize the 

damage to the environment by using green supply chain practices. 

The aim of this study is to examine the relationship between the supply chain and the green 

supply chain, and also to reveal the effect of green supply chain practices in local governments. 

In this context, together with the literature, green supply chain practices were determined and 

the effects of determined recycling, reproduction, reduction, environmental management 

systems and packaging activities on local governments were investigated. For this purpose, the 

effects of green supply chain practices have been measured in İSTAÇ A.Ş, which operates in 

local governments in the field of environment in Turkey, and as a result, the most efficient and 

effective use of all resources will increase the amount of recovery, the efficiency of the 

resources used and the efficiency of the wastes obtained with advanced technology. It has been 

revealed the importance of increasing the amount of waste produced, making continuous 

improvements by adding value to the product with the remanufacturing process of all products, 

improving the public awareness with the increase in the legal responsibilities of the state and 

societies on the environment and working to reduce waste with the zero waste mission. 

Keywords: Supply Chain, Green Supply Chain, Green Supply Chain Applications, İSTAÇ A.Ş. 
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OTOMOBİL FİRMALARININ INSTAGRAM PAYLAŞIMLARININ İNCELENMESİ 

 

Dr. Kamil ÇELİK 

Bartın Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

ORCID:0000-0002-4530-1048 

ÖZET 

Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri Instagram’dır. Instagram 

bireysel kullanıcılar tarafından genellikle fotoğraf ve video paylaşmak için kullanılmaktadır. 

İşletmeler ise Instagram’ı genellikle mevcut ve potansiyel müşterileriyle etkileşim kurmak, 

onları bilgilendirmek, iletişim kurmak ve rekabet avantajı elde etmek için kullanmaktadırlar. 

Bu çalışmada 2021 yılında en çok satış yapan 10 otomobil firmasının kurumsal Instagram 

hesaplarından paylaştıkları gönderiler incelenmiştir. Böylece otomobil firmalarının 

Instagram'daki paylaşımlarının anlaşılması ve farklılıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda 1 Kasım 2021 tarihi itibariyle araştırmanın yapıldığı otomobil firmalarının en son 

paylaştıkları 30 gönderi araştırmaya dahil edilmiş ve toplam 300 gönderi içerik analizi 

yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda otomobil firmalarının en çok Ürün ve 

Hizmet Tanıtımı, Bilgilendirme ve Duyurular kategorisinde paylaşım yaptıkları görülmüştür. 

Bunu sırasıyla kültür, sanat, spor ve etkinlik haberleri, özel gün ve haftalar ve kurumsal sosyal 

sorumluluk haberleri kategorilerinin takip ettiği belirlenmiştir. En az paylaşımı Sponsorluk 

kategorisinde yaptıkları saptanmıştır. Bazı firmaların nispeten daha fazla takipçisi olmasına 

rağmen daha az yorum ve beğeni sayısına sahip oldukları gözlemlenmiştir. Buna rağmen bazı 

firmaların nispeten daha az takipçisi olmasına rağmen takipçilerinin ilgisini çekecek 

paylaşımlar yaparak daha fazla yorum ve beğeni sayısına sahip oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Instagram, Otomobil Firmaları, Sosyal Medya 

 

EXAMINATION OF INSTAGRAM POSTINGS OF AUTOMOBILE COMPANIES 

ABSTRACT 

One of the most used social media platforms today is Instagram. Instagram is mostly used by 

individual users to share photos and videos. Businesses generally use Instagram to interact, 

inform, communicate and gain a competitive advantage with their current and potential 

customers. In this study, the posts shared by the top 10 selling automobile companies in 2021 

from their corporate Instagram accounts were examined. Thus, it is aimed to understand the 

shares of automobile companies on Instagram and to determine their differences. In this context, 

as of November 1, 2021, the last 30 posts shared by the automobile companies, where the 

research was conducted, were included in the research and a total of 300 posts were analyzed 

by the content analysis method. As a result of the research, it was seen that automobile 

companies mostly shared in the category of Product and Service Promotion, Information, and 
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Announcements. It was determined that this was followed by the categories of culture, art, 

sports and event news, special days and weeks, and corporate social responsibility news, 

respectively. It was determined that they shared the least in the Sponsorship category. It has 

been observed that although some companies have relatively more followers, they have fewer 

comments and likes. Despite this, it has been determined that although some companies have 

relatively few followers, they have more comments and likes by making posts that will attract 

the attention of their followers. 

Keywords: Instagram, Automobile Companies, Social Media 
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KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE İSTİHDAN DÜZEYİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

 

ÖĞRENCİ, SHAKAR YUSİFLİ 

Kocaeli üniversitesi, Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler bölümü, Sosyal bilimler, 

  - 0000-0002-6917-3626 

 

ÖZET 

Toplumlar var olan üretim faktörlerini kısmen veya tam bir şekilde kullanabilmeleri için 

kalkınmaları oldukça önemlidir. Sosyolojik açıdan değerlendirecek olursak, üretimde en önemli 

faktör kadın ve erkek nüfusunun hizmet ve mal üretimi sürecine katılması ya da katılmaya hazır 

olarak tanımlanabilmesidir. Toplumlararası işgücü değerlendirmelerine baktığımız zaman 

işgücünü kadınlardan bağımsız değerlendirmek mümkün olmamaktadır. Öyle ki, birçok 

toplumda kadınların işgücüne katılımı erkeklerin çok daha gerisinde kalmıştır. Sayısal olarak 

zaman içinde kadınların istihdama katılımları artarken, kadınların iş bulabilme düzeyleri hala 

sınırlıdır. Öyle ki, kadınların istihdama katılımını sınırlayan birçok faktör vardır. Uzun dönemli 

araştırmalarda asgari ücret düzeyinin kadın istihdamı üzerinde olumlu bir etkisi bulunmazken, 

diğer taraftan da kadın istihdam oranını belirleyen en önemli faktörlerin evli kadın sayısı ve 

işsizlik oranı olduğu da görülmektedir. Kadınların işgücüne katılımını engelleyen diğer 

faktörler medeni durumu, yaşı, aile bireyleri sayı olarak sıralanabilir.  

   Bu çalışmada dünyada ve Türkiye`de kadınların işgücüne katılımını etkileyen faktörler 

incelenerek kadın girişimciliğini destekleyerek kadınların işgücüne katılımının arttırılması için 

hangi girişimcilik desteklerinin verildiği ve kadınların toplumda karşılaştıkları çifte zorluk 

dediğimiz hem istihdam hem de aile bireyi olarak yaşadıkları zorluklarla nasıl baş 

edebilecekleri araştırma genelinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde işgücünü 

kısaca tanımlarken, birinci ve ikinci bölümünde var olan istihdam oranı değerlendirilecek ve 

kadınların işgücüne katılımını etkileyen faktörler üzerine odaklanılacaktır. Aynı zamanda da 

çalışmada sunulan analiz sonuçlarına göre işsizlik oranı ve büyüme uzun dönemde pozitif 

yönde etkili olabilirken, kısa dönemde negatif yönde etkilendiği sonuçları üzerinden 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın İstihdamı, İşgücü, Cinsiyet, Türkiye 
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FAİZ KORİDORU DÖNEMİ VE DEVAMINDA ENFLASYON, DÖVİZ KURU 

OYNAKLIĞI VE HAZİNE BORÇLANMA MALİYETLERİ  

 

PhD(c), Muhammet Sait Çakır 1, PhD(c), Haydar Anıl Küçükgöde 2  

1 İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü,  
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2İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

ORCID: 0000-0002-0059-3614 

 

 

ÖZET 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2010 yılı sonlarından itibaren küresel kriz 

sonrası şoklara hızlı tepki verebilmek amacıyla geleneksel uygulamaların dışında geniş bir faiz 

koridoru ve fonlama politikası uygulamaya başlamış, 2016 yılında koridoru daraltarak 

uygulamaya devam etmiştir. Gelişmiş ülke Merkez bankalarının para politikasında izledikleri 

rejim değişiklikleri, yerel ve küresel şoklar gelişmekte olan ülkelerin mali kırılganlıklarını 

arttırmıştır. Türkiye özelinde ise kur şokları ve enflasyon beklentilerindeki bozulma bu 

dönemin karakteristik özellikleri olarak öne çıkmış; makroekonomik koşullar, para politikasını 

tayin edici hale getirmiştir. Bu çalışmada 2011 Ocak’tan 2022 Ocak’a kadar olan 11 yıllık 

dönemde TCMB’nin uyguladığı faiz politikasının, hazinenin Türk Lirası ve döviz cinsinden 

uzun vadeli borçlanma faizleri, enflasyon oranı ve döviz kuru oynaklığı ile uzun dönemli ilişkisi 

Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ile incelenmektedir. Değişkenlerin ortak stokastik 

trend izlediği eşbütünleşme modeli Johansen (1995) metodolojisine uyumlu olarak en büyük 

olabilirlik (maximum likelihood) yöntemiyle tahmin edilmektedir. Bulgularımıza göre, Merkez 

Bankası’nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ile enflasyon arasında çıkan ters ilişki 10 yıllık 

tahvil faizlerini etkilemektedir. Kısa vadeli fonlama maliyetindeki artışlar kur oynaklığı ve ülke 

risk primini azaltabilmektedir. Diğer yandan ABD tahvil getirilerindeki aşağı yönlü hareketler, 

küresel yatırımcıları gelişmekte olan ülkelerin devlet tahvillerine yönlendirdiği ve bu 

devletlerin borçlanma maliyetleri üzerinde düşürücü bir etki yaptığı Türkiye örneğinde de 

görülmektedir. Özetle para politikasının gerek makroekonomik belirsizliklerin azaltılması 

gerekse de finansal istikrarın tesis edilmesi bakımından güçlü bir araç olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Çalışmamızın sonuçlarına göre, parasal sıkılaştırma tedbirlerinin hayata 

geçirildiği bir politika değişikliği ile enflasyon beklentilerinin düzeltilmesi ve kur oynaklığının 
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azaltılması mümkün hale gelecek; bu sayede Hazine’nin uzun dönemli borçlanma maliyetleri 

ve ülke risk primi aynı anda düşürülebilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Vektör Hata Düzeltme Modeli, para politikası, enflasyon, ülke risk primi 
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COVID-19’UN TAŞIMACILIĞA ETKİSİ 

 

Dila Tutpınar1, Dr. Öğr., Üyesi Hacer Handan Demir2 

1 İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,  

2 İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, – 

ORCID ID: 0000-0001-6157-9181 

ÖZET 

İlk çağlardan beri insanlar, zamandan ve iş yükünden kurtulmak için birtakım yöntemler 

geliştirmişlerdir. Örneğin tekerleğin icadına baktığımız zaman çok barışçıl bir amaçla olmasa 

dahi ilk tekerlekler savaş arabalarında kullanılmış ve kullanan topluluklara büyük faydalar 

sağlamıştır. Bununla birlikte bu zamandan ve iş yükünden tasarruf çabaları elbette bu noktada 

kalmamıştır. İnsanlığın teknolojik gelişimi ve dönemin şartlarına göre evrimleşip uyarlanmış 

ve halen uyarlanmaktadır. Özellikle sanayi inkılabı ile başlayan bugün hala devam eden süreç 

gerek bireylerin şahsi hayatında gerekse de toplumsal düzeydeki ilişkilerde paylaşımı ve 

aktarımı (yolcu, veri, bilgi, mal, hizmet, vb.) artırmıştır. Günümüzde dünyayı küresel ölçekte 

etkileyen ve insan yaşamının neredeyse her noktasında değişikliklere sebep olan COVID-19 

pandemisi, elbette sözü edilen aktarıma ve paylaşıma yani terminolojik anlamda “taşıma” 

alanına da yadsınamayacak etkiler oluşturmak suretiyle birçok değişime neden olmuştur. 

Sürecin çok yakın tarihte başladığı ve etkilerinin hala devam ettiği göz önünde bulundurulduğu 

takdirde, bu ilişkiyi açıklamak ve sektörde pandemi sonrası değişikliklerle ilgili farkındalık 

yaratmak amacıyla bu proje hazırlanmıştır. Bu bağlamda COVID-19 pandemisinin taşıma 

türlerine etkilerinin olup olmadığı ve maliyet yönünden bunların yansımaları analiz edilerek 

değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu ana taşıma 

türlerinden oluşan taşıma sektörü iş hacminde genel bir düşüş yaşanırken, özellikle demiryolu 

taşımacılığına olan eğilimin, bu taşımacılık türünde insan temasının az olması nedeniyle, arttığı 

gözlenmiştir ve taşımacılıktaki bu gerilemenin sonucu olarak pandeminin genel olarak üretimi 

azalttığı sonucuna varılmıştır. Sürecin yeni olması ve etkilerinin halen devam ediyor olması 

yararlanılacak kaynaklara ulaşımı güçleştirmiştir. Dolayısıyla litaratür taraması yapılırken konu 

ile ilgili detaylı araştırmaların henüz yeterli miktarda yazında yer almaması çalışmanın kısıtını 

oluşturmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Taşıma, Taşıma Türleri, COVID-19, Pandemi 
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TÜKETİM OLGUSUNA YÖNELİK LİTERATÜR İNCELEMESİ VE TÜKETİMDE 

İRRASYONELLİK 

 

İlknur ARSLAN1, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül BAYKUL2 

1 Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, İktisat, 0000-0001-9294-118X 
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Öz: Bireylerin tüketim davranışlarının nedenleri fizyolojik ve psikolojik nedenler olarak 

sınıflandırılabilir. Ancak yaşanılan sosyal çevre ve toplumsal yargı, ekonomik olanakların 

değişimi, kültür kaynaşmaları ile birlikte tüketimin nedenleri içerisine psikolojik etmenler daha 

hissedilir olmaya başlamıştır. Özellikle bireylerin tüketim davranışlarının, zorunlu 

ihtiyaçlardan psikolojik tatmine evrilmesinde dış ticaret, sermaye birikimi, ekonomik büyüme, 

teknoloji gibi ekonomik faktörlerin etkisi büyüktür. İktisat literatürüne göre tüketim, tüketiciler 

tarafından satın alınan mal ve hizmet miktarlarıdır (Jones, 2018: 592). Günümüzde tüketimin, 

bireylere itibar kazandıran, onları bir topluluğa dahil eden, kimlik inşasında etkili bir faaliyet 

olduğu bilinmektedir (Özcan, 2011: 136). Neo-klasik iktisatta tüketim, rasyonel bir faaliyet 

olarak ele alınmıştır. Tüketime konu olan malların tercih edilmesindeki neden ise tüketim 

mallarından sağlanan faydadır. Tüketici faydasını maksimize edecek utili bilmekte ve bu ölçüye 

göre tüketim miktarını belirlemektedir. Bu nedenle rasyonellik varsayımı gereği bilinçli olan 

tüketici hazzın azalmaya başladığı noktada tüketimi bırakacaktır. 

Davranışsal iktisat literatürüne göre bireyler aldıkları kararlarda her zaman rasyonel 

olamamaktadır. Kahneman ve Tversky (2015) kararların birçoğunu belirsiz olayların 

olabilirliğiyle ilgili inançlara dayandırmaktadır. İnsanlar sonucu belirsiz olaylara yönelik 

kararlarını karmaşık hesaplamalar yerine basit kısa yol ilkelerine dayalı olarak alabilmektedir. 

Modern dönemden postmodern döneme geçişte, bireylerin ekonomik davranışlarının 

atalarından farklılaştığı gerçekliğinin anlaşılmasından sonra iktisat alanında, tüketimin,  

tüketime konu olan mallar ve birey davranışlarının rasyonellik açısından sorgulanması önem 

kazanmıştır. Bu nedenle de karar alma mekanizması rasyonel ya da pür rasyonel olarak değil, 

göz ardı edebileceği hatalardan dolayı irrasyonel bir süreç olarak görülmektedir. Çalışmada, 

tüketime yönelik geliştirilen teorilere literatür taraması olarak değinilecek, devamında iktisat 

ve psikoloji bilimlerini birleştiren davranışsal iktisat alanı perspektifinden tüketimin rasyonel 

olup olmamasına yönelik eleştiriye yer verilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Neo-klasik İktisat, Davranışsal İktisat, İrrasyonellik. 
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ÖZET 

Helal sertifikalı ürünler bir çok sektörde kullanılmakta ve tüketiciler tarafından özellikle tercih 

edilebilmektedir. Gıda, kozmetik ve ilaç sektörleri bu sektörlerin başında gelmektedir. 

Genellikle “inancı”  yaşam tarzının merkezine koyan ve günlük yaşamlarında uygulayan 

tüketiciler için ise bu sektörlerdeki helal sertifikalı ürünler önemli bir alternatif olarak 

tüketicilere sunulmaktadır.  Bu çalışmada tüketicilerin helal sertifikalı ürünleri satın alma 

niyetini etkileyen değişkenler ve özellikle tercih ettikleri ürün kategorileri araştırılmıştır. Bu 

amacın gerçekleştirilmesinde davranış modellerinden planlı davranış teorisine dayalı olarak 

belirlenen bir anket kullanılmış ve kolayda örneklem yoluyla belirlenen 742 katılımcıyla yüz 

yüze görüşülerek veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS programından yararlanılmıştır. 

Güvenirlik, korelasyon, regresyon, t testi, Anova gibi analiz yöntemlerinden yararlanılarak 

ilgili hipotezler test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Helal Sertifikalı Ürün Satın Alma 

Niyeti”’nin “Dindarlık”, “Öznel Normlar”, “Davranışa Yönelik Tutum” ve Algılanan Davranış 

Kontrolü ile arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Helal sertifikalı 

ürünler için verilen ifadelere katılım durumlarının demografik değişkenlere göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği yapılan t testi ve Anova analizleriyle görülmüştür. İlişki analizlerine ek 

olarak tüketicilerin en çok tercih ettiği ve satın almadan önce helal sertifikasını incelediği ürün 

kategorileri de araştırmada incelenmiştir. İşlenmiş et ürünleri kategorisi katılımcıların %53’ü 

tarafından helal sertifikası en çok kontrol edilen ürün olarak dikkat çekerken, bunu sırasıyla 

dondurulmuş gıdalar ve fast food ürünleri izlemiştir.                                            

Anahtar Kelimeler : Helal Ürün, Helal Sertifika, Tüketici Davranışı, Satın Alma Niyeti 
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A RESEARCH ON CONSUMER BEHAVIORS FOR HALAL CERTIFIED 

PRODUCTS 

 

ABSTRACT 

Halal certified products are used in many sectors and can be especially preferred by consumers. Food, 

cosmetics and pharmaceutical sectors are at the forefront of these sectors. Halal certified products in 

these sectors are offered to consumers as an important alternative who generally put "faith" at the center 

of their lifestyle and apply it in their daily lives. In this study, the variables affecting the consumers' 

intention to purchase halal certified products and especially the product categories they prefer were 

investigated. In the realization of this aim, a questionnaire determined based on the theory of planned 

behavior, which is one of the behavioral models, was used and data were collected by face-to-face 

interviews with 742 participants who were determined by easy sampling. SPSS program was used in the 

analysis of the data. Relevant hypotheses were tested by using analysis methods such as reliability, 

correlation, regression, t-test and Anova. As a result of the analyzes, it has seen that there is a positive 

and significant relationship between “Religiousness”, “Subjective Norms”, “Attitude towards Behavior” 

and Perceived Behavior Control between “Intention to Purchase Halal Certified Products”. It has been 

seen by the t-test and Anova analyzes that the state of agreement with the statements given for halal 

certified products does not show a significant difference according to demographic variables of the 

participants. In addition to the relationship analysis, the product categories that consumers prefer the 

most and examine the halal certificate before purchasing were also examined in the research. While the 

processed meat products category was the most controlled (by 53% of the participants) for halal 

certification, it was followed by frozen foods and fast food products, respectively. 

Key Words: Halal Product, Halal Certificate, Consumer Behaviour, Purchase Intention 
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TCMB PARA POLİTİKASI KURULU KARARLARININ BİST BANKA ENDEKSİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR OLAY ÇALIŞMASI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Rıfat KARAKUŞ1  
1 Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF, - 0000-0003-3580-5207 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, TCMB Para Politikası Kurulu tarafından alınan politika faizi kararlarının 

BİST Banka Endeksinde anormal getirilere neden olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda Haziran 2018- Aralık 2021 döneminde TCMB Para Politikası Kurulu tarafından 

verilen 13 faiz indirim kararının ve 18 faizi sabit tutma kararının BİST Banka Endeksi 

üzerindeki etkisi olay çalışması yöntemiyle incelenmiştir. Olay çalışması yönteminde anormal 

getiriler piyasa modeline göre ve sabit ortalama getiri modeline göre ayrı ayrı belirlenerek 

analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda faiz indirim kararları öncesinde pozitif kümülatif anormal 

getiriler bulunduğu, faiz indirim kararlarından sonra ise negatif kümülatif anormal getiriler 

bulunduğu belirlenmiştir. Faizin sabit tutulduğu kararlar sonrasında ise BİST Banka 

Endeksinde pozitif kümülatif anormal getiriler tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: TCMB Politika Faizi, BİST Banka Endeksi, Olay Çalışması Yöntemi. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate whether the policy rate decisions taken by the CBRT 

Monetary Policy Committee cause abnormal returns in the BIST Bank Index. For this purpose, 

the effect of 13 interest rate cut decisions and 18 kept interest rate constant decisions by the 

CBRT Monetary Policy Committee in the period of June 2018-December 2021 on the BIST 

Bank Index has been examined by the event study methodology. In the event study, abnormal 

returns were determined and analyzed separately according to the market model and the fixed 

average return model. As a result of the study, it was determined that there were positive 

cumulative abnormal returns before the interest rate cut decisions and negative cumulative 

abnormal returns after the interest rate cut decisions. After the decisions where the interest rate 

was kept constant, positive cumulative abnormal returns were determined in the BIST Bank 

Index. 

 

Keywords: CBTR Policy Rate, BIST Bank Index, Event Study Methodology. 
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Artvin Çoruh Üniversitesi, Borçka Acarlar MYO, - 0000-0001-5585-4036 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 Pandemi Sürecinin turizm firmalarının finansal 

performanslarına etkilerini incelemektir. Bu amaçla Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören 

turizm firmaların 2019 ve 2020 finansal oranları karşılaştırılmıştır. Ayrıca her iki dönem için 

firmalar TOPSIS yöntemiyle sıralanmıştır. 

Çalışmada ele alınan firmalar AYCES, AVTUR, MAALT, MARTI, PKENT ve TEKTU’dur. 

Oran analizi için kullanılan veriler KAP internet sitesinden elde edilmiştir. İncelenen birkaç 

oran için uygun verisi olmaması (sıfır bakiyeli hesaplar) sebebiyle ULAS çalışmaya dahil 

edilmemiştir. Her iki dönem için firmaların finansal oranları karşılaştırılmıştır. Ayrıca aynı 

oranlarla hiyerarşik karar yapısı oluşturulmuştur. Karar yapısının kriterleri finansal oranlarken, 

BİST Turizm firmaları ise alternatifler olarak ele alınmıştır. Hiyerarşik karar yapısı TOPSIS 

yöntemi ile çözümlenmiş ve neticesinde 2019 ve 2020 yılları için iki farklı sıralama elde 

edilmiştir.  

6 firma için 12’şer orandan (Toplam 72) 50’sinin 2020 yılında olumsuz yönde etkilendiği tespit 

edilmiştir. 22 oran olumlu yönde hareket etse de bunun yeterli olmadığı düşünülmektedir. 

Dolayısıyla 2019 yılı sonlarında ilan edilen pandeminin BİST Turizm firmalarını olumsuz 

yönde etkilediği düşünülmektedir. Hiyerarşik karar yapısında kriterler eşit düzeyde 

ağırlıklandırılmışlardır. 2019 yılı için sıralama MAALT, PKENT, AVTUR, AYCES, TEKTU 

ve MARTI olarak hesaplanmıştır. 2020 için ise sıralama MAALT, AVTUR, PKENT, AYCES, 

MARTI ve TEKTU’dur. Sıralama incelendiğinde MAALT’ın yerini koruduğu, AVTUR ve 

MARTI’nın ise birer sıra yükseldiği görülmektedir.  

Literatürde Covid-19 Pandemi Sürecinin, Turizm Sektörü de dahil olmak üzere farklı sektörlere 

olumsuz etkilerini araştıran pek çok çalışmaya rastlamak mümkündür. BİST Turizm firmalarını 

pandemi süreci dışında oran analizi ile inceleyen çalışmalar da mevcuttur. Oran analizi ve Çok 

Kriterli Karar Verme Tekniklerinin beraber kullanıldığı pek çok çalışma vardır. Bu çalışmada 

oran analizi ile oluşturulan hiyerarşik karar yapısı 2 farklı dönem için ele alınmış ve 

karşılaştırılmıştır. Bunun dışında ilgili karşılaştırma pandemi öncesi ve sonrası için 

gerçekleştirilmiştir. Bu yönleriyle çalışmanın diğerlerinden ayrıldığı ve literatüre katkı 

sağladığı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Covid-19, BİST Turizm, TOPSİS, Oran Analizi. 
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ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA DÖRT BÜYÜKLERİN 

FİNANSAL PERFORMANS SIRALAMALARI 

 

Öğr. Gör. MEHMET SERHAT PANCAROĞLU 

Artvin Çoruh Üniversitesi, Borçka Acarlar MYO, - 0000-0001-5585-4036 

 

ÖZET 

Türkiye’de en çok ilgi gören spor dalı şüphesiz ki futboldur. Büyük ilgi yüksek taraftar sayısını, 

yüksek taraftar sayısı ise başarı beklentisini arttırmaktadır. Bu durum en çok “Dört Büyükler” 

olarak da adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray futbol takımları için 

geçerlidir. Olumsuz finansal yapılar takımlar için transfer yasakları, ücretleri ödenmemiş 

mutsuz futbolcular vb. sonuçlar doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yeşil sahalarda süregelen 

ezeli rekabetin finansal performans açısından ne durumda olduğunu incelemektir. Bu amaçla 

dört spor kulübünün finansal oranları ile hiyerarşik bir karar yapısı oluşturulmuştur. Karar 

yapısı TOPSIS ve Vikor yöntemiyle analiz edilmiş ve iki sıralama elde edilmiştir. 

Borsa İstanbul’da işlem gören 4 spor kulübü (BJKAS, FENER, TSPOR, GSRAY) çalışmanın 

alternatifleridir. Finansal oranlar (Cari Oran, Asit-Test Oranı, Nakit Oranı, Kaldıraç Oranı, Öz 

Kaynaklar/Toplam Borçlar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Yabancı Kaynaklar, Alacak Devir 

Hızı, Stok Devir Hızı, Aktif Devir Hızı, Aktif Karlılık, Öz Sermaye Karlılığı, Net Kar Marjı) 

ise kriterler olarak ele alınmışlardır. Veriler KAP’tan elde edilen 31 Mayıs 2021 tarihli yıllık 

finansal raporlar kullanılarak hesaplanmıştır. Kriterler Entropi Yöntemi ile ağırlıklandırıldıktan 

sonra TOPSIS ve Vikor yöntemleriyle 2 farklı sıralama elde edilmiştir. Borda Kuralı Yöntemi 

ile tek bir sıralama elde edilmesi planlanmış olsa da her iki yöntemle de (TOPSIS ve Vikor) 

aynı sıralama elde edildiğinden buna ihtiyaç duyulmamıştır. 

TOPSIS Yöntemi sonucunda elde edilen sıralama GSRAY, TSPOR, BJKAS ve FENER 

şeklindedir. Vikor Yönteminde fikir birliği (v=0,50) uzlaşma koşuluyla bir sıralama elde 

edilmiştir. Elde edilen sıralama “Kabul Edilebilir Avantaj” ve “Kabul Edilebilir İstikrar” 

kriterlerini sağlamakta ve TOPSIS’te elde edilen sıralamayla aynı sonuçlara ulaşılmıştır.  

Literatürde Çok Kriterli Karar Verme yöntemleriyle aynı spor kulüplerini finansal performans 

açısından inceleyen pek çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın, Covid-19 pandemi süreci 

sonrası verilerle düzenlenmesi ve bu alanda TOPSIS ve Vikor yöntemlerinin sonuçlarını 

karşılaştırması yönüyle diğer çalışmalardan farklı olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, BİST, TOPSIS, Vikor, Oran Analizi. 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0001-5585-4036


 AEGEAN SUMMIT          4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

ABSTRACT  BOOK        ISBN: 978-625-7341-86-8         www.egekongresi.org        Page | 52 

 

HUMAN SECURITY IN NATO’S SOUTH 

 

Assoc. Prof. ESRA PAKİN-ALBAYRAKOĞLU  

Bahçeşehir University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences 

- ORCID ID: 0000-0001-5388-9606 

 

ABSTRACT 

NATO has forecasted that in the next ten years, a more comprehensive approach to security 

will become an imperative and “The South” will likely grow in importance for the Alliance. 

Thus “Human Security”, which has been on the agenda since 2004 as a multi-vectoral view to 

security that prioritizes people, assumes greater urgency. The concept relates to risks and threats 

to populations where the Alliance conducts operations or activities, while it also reflects a 

gender perspective based on the UN’s Women, Peace and Security agenda of 2000. As for “The 

South”, it refers to a large area including North Africa and the Middle East, sub-Saharan Africa 

and Afghanistan. The region is a hotbed of instability and insecurity, not only in terms of illegal 

migration emanating from Libya, Iraq, Syria, and Afghanistan but also in terms of Russian and 

Chinese overtures in the region to exploit regional vulnerabilities. Accordingly, this article 

sheds light on NATO’s efforts in a complex geography to combat trafficking in human beings; 

protect children in armed conflict; prevent and respond to conflict-related sexual violence; and 

protect civilians as well as cultural property. A concerning trend in The South is the confluence 

of conventional and asymmetric challenges, which affects people directly. Therefore, the 

research focuses on how NATO integrates the Human Security perspective across its collective 

defence, crisis management and cooperative security tasks and how this has played out in three 

selected conflict zones: Afghanistan, Iraq-Syria, and the Sahel Belt in Africa. 

Keywords : Human Security; NATO; The South; Women, Peace and Security  
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PANDEMİ DÖNEMİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET 

Doktor Öğretim Üyesi Mehmet BAŞCILLAR1  

1 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, 

ORCID ID: 0000-0002-0223-8050 

 

 

ÖZET 

Pandemi, günlük yaşamda önemli değişimlere yol açmıştır. Eğitim, sağlık, barınma, istihdam 

ve boş zaman değerlendirme, değişime uğrayan bu alanlar arasında yer almaktadır. İçerisinde 

bulunulan dönemde pandemi, Türkiye’nin gündemindeki sorunlar arasında üst sıralarda yer 

almaktadır. Harekette sınırlılık, sosyal izolasyon ve gelire ilişkin endişe, kadınların şiddete 

maruz kalma riskini artırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Raporuna göre dünya genelinde 

yaklaşık bir milyar kadın,  hayatında en az bir kere şiddete maruz kalmaktadır. Pandemi dönemi 

özelinde ise dünya genelinde yaklaşık 250 milyon kadının şiddete maruz kaldığı 

değerlendirilmektedir. Şiddetin faillerini çoğunlukla eşler veya partnerler oluşturmaktadır. Her 

ne kadar kadına yönelik şiddetin boyutu sayılarla ifade edilmeye çalışılsa da vakaların çok 

küçük bir bölümü resmi makamlara rapor edilmektedir. Pandemi döneminde bazı ülkelerde 

kadına yönelik şiddet iletişim hatlarına yapılan çağrılarda beş kata varan bir artış yaşanmıştır. 

Kadınların şiddetin failleriyle aynı ortamda bulunması ve hizmet birimlerine erişimde yaşanan 

güçlük kadına yönelik şiddet bağlamında pandeminin getirdiği güçlükler olarak sayılmaktadır. 

Bu esaslı değişimler ülkelerin sosyal politikalarını da büyük ölçüde etkilemektedir. Birçok ülke 

kadına yönelik şiddeti önlemeyi, sunulan hizmetleri güçlendirmeyi ve etkin müdahaleyi 

pandemiyle mücadele planlarına dâhil etmektedir. Bu süreçte kadına yönelik şiddetle etkin 

mücadele kapsamında, çevrim içi psikososyal destek sunulması, kolluk, sağlık çalışanları, 

sosyal hizmet uzmanları, psikolog gibi profesyonellerin eğitimi, sosyal politikaların merkezine 

kadınların konumlandırılması ve sivil toplum örgütlerinin karar alma süreçlerine dâhil edilmesi 

büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada önemli bir sosyal sorun olarak kabul edilen kadına 

yönelik şiddet olgusunun pandemi koşulları özelinde küresel ve ulusal bağlamda ele alınması 

amaçlanmaktadır. Çalışmanın kadın alanında çalışan başta sosyal hizmet uzmanları olmak 

üzere ilgili alandaki profesyonellere ve politika yapıcılara yeni bakış açıları kazandıracağı 

değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik şiddet, Pandemi, Sosyal hizmet. 
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VIOLENCE AGAINST WOMEN DURING THE PANDEMIC  

 

ABSTRACT 

The pandemic has led to significant changes in daily life. Education, health, housing, 

employment and leisure are among these areas that have undergone change. In the current 

period, the pandemic ranks high among the problems on Turkey's agenda. Limited movement, 

social isolation and concern about income increase the risk of women being exposed to 

violence. According to the World Health Organization Report, approximately one billion 

women worldwide are exposed to violence at least once in their lives. In the pandemic period, 

it is estimated that approximately 250 million women worldwide are exposed to violence. The 

perpetrators of violence are mostly spouses or partners. Although the extent of violence against 

women is tried to be expressed in numbers, only a small part of the cases are reported to the 

official authorities. During the pandemic period, there has been a fivefold increase in calls made 

to the violence against women hotlines in some countries. The difficulties experienced by 

women in the same environment with the perpetrators of violence and in accessing the service 

units are counted as the difficulties brought by the pandemic in the context of violence against 

women. These fundamental changes also greatly affect the social policies of countries. Many 

countries include preventing violence against women, strengthening services and effective 

intervention in their plans to combat the pandemic. In this process, it is of great importance to 

provide online psychosocial support, to train professionals such as law enforcement, health 

workers, social workers, psychologists, to place women at the center of social policies, and to 

include non-governmental organizations in the decision-making processes, within the scope of 

effectively combating violence against women. In this study, it is aimed to deal with the 

phenomenon of violence against women, which is accepted as an important social problem, in 

a global and national context, especially under pandemic conditions. It is evaluated that the 

study will bring new perspectives to professionals and policy makers working in the field of 

women, especially social workers. 

Keywords: Violance against woman, Pandemic, Social work. 
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ERGENLERDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE BİREYSEL VE SOSYAL 

SORUNLARIN İNCELENMESİ 

 

Uzm. Hem. Damla Duman1, Dr. Öğr. Üyesi NAZAN TURAN2  

1Ufuk Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu,– 0000-0003-0769-1441 

2Ufuk Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, 0000-0001-9251-7282 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, ergenlerde sosyal medya bağımlılığı ile bireysel ve sosyal sorunların 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2020-2021 / 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 

tanımlayıcı, kesitsel ve ilişkisel olarak yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Ankara’nın 

Yenimahalle ilçesinde bulunan devlet liselerinin 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören 

öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğünü hesaplamak için uygulama öncesi 100 ergen 

ile pilot çalışma yapılmış, 0.05 alfa değeri 0.217 etki büyüklüğü ve teorik güç %99 alınarak en 

az toplam örneklem sayısı 374 olarak belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak Katılımcı Bilgi 

Formu (KBF), Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ) ile Çok Boyutlu Ergen 

Değerlendirme Ölçeği (ÇBEDÖ) kullanılmıştır. Veriler SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) for Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirirken 

tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. 

Niceliksel verilerin karşılaştırılması için iki grup karşılaştırılması için bağımsız örneklem t testi, 

ikiden fazla grup karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi, farklılığın hangi gruptan 

kaynaklandığını tespit etmek için Bonferroni posthoc testi uygulanmıştır. Araştırmaya toplam 

1007 öğrenci katılmış, katılımcı ergenlerin çoğunluğunun 13 ile 15 yaş aralığında, kadın 

(%55,9), 9. sınıfta okuyan (%48,3), anne babası birlikte yaşayan (%92,3), anne-baba eğitim 

durumu lise (%37,2), sosyal medya kullanım süresi 1-3 yıl arası olup (%37,1), sosyal medya 

kullanım sıklığının her gün birkaç defa (%67,7) belirlenmiştir. Aynı zamanda katılımcı 

ergenlerin sosyal medya kullanım süresi, sosyal medya kullanım sıklığı, baba ve arkadaş ile 

problemler, depresyon ve özgüven ve unutkanlık suçluluk duygusuna göre sosyal medya 

bağımlılık düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği, ancak; sosyal medya bağımlılığı ile 

ergenlerdeki bireysel ve sorunların ilişkili olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda hem 

ergenlere hem de ebeveynlere sosyal medya bağımlılığı ile farkındalık ve eğitim çalışmalarının 

yapılması önerilmektedir  

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, ergenlik dönemi sorunları, sosyal medya bağımlılığı.  

ABSTRACT 

This study aimed to investigate individual and social problems due to social media addiction in 

adolescents. The research was conducted in a descriptive, cross-sectional and relational way in 

the 2020-2021 / 2021-2022 academic year. The universe of the research consisted of students 

studying in the 9th, 10th, 11th, and 12th grades of public high schools in the Yenimahalle 

district of Ankara. A pilot study was conducted with 100 adolescents before the study to 

https://orcid.org/0000-0001-9251-7282
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calculate the sample size, and the minimum total sample number was determined as 374, using 

an alpha value of 0.05, an effect size of 0.217, and a theoretical power of 99%. Participant 

Information Form (PIF), Adolescent Social Media Addiction Scale (ASMAS), and Multi-

Dimensional Adolescent Rating Scale (MARS) were used as data collection tools. The data 

were analysed using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 25.0 

program. Descriptive statistical methods (number, percentage, mean, standard deviation) were 

used to evaluate the data. For comparison of quantitative data; independent sample test for 

comparison of two groups, one-way variance analysis in comparison of more than two groups, 

Bonferroni posthoc test was applied to determine which group the difference originated from. 

A total of 1007 students participated in the study, the majority of the participating adolescents 

were between the ages of 13 and 15, female (55.9%), 9th-grade students (48.3%), parents living 

together (92.3%), education level of parents were high school (37.2%), the duration of social 

media use was between 1-3 years (37.1%), and the frequency of social media use was found to 

be several times a day (67.7%). It has also been determined that social media usage period, 

social media usage frequency, problems with father and friend, depression, confidence, 

forgetfulness, and guilt of participating adolescents have a significant difference in social media 

addiction levels, but that social media addiction and individual problems in adolescents are not 

related. As a result of the study, it is recommended to conduct awareness and education studies 

on social media addiction for both adolescents and parents. 

Key Words: Adolescence, adolescence problems, social media addiction. 
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BEYİN GÖÇÜ ÜZERİNE: TÜRKİYE-ALMANYA ÖRNEĞİ 

 

Dr. Öğrencisi, Gamze TOY 1 

1 Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, - 0000-0002-8023-2463 

ÖZET 

Beyin göçü, genel manada üniversite mezunu veya herhangi bir alanda üniversite seviyesine 

eşit bir deneyim ve donanıma sahip nitelikli kişilerin kendi ülkelerinden başka bir ülkeye 

yaptıkları göç şeklinde tanımlanmaktadır. Beyin göçü, göç veren bölge bakımından,  sosyal ve 

iktisadi kalkınma için son derece gerekli ve stratejik öneme sahip insan gücünün kaybı şeklinde 

değerlendirilmektedir. Bu mevzu bilhassa 1950’lerden sonra vasıflı kişilerin üçüncü dünya 

ülkelerinden gelişmiş ülkelere doğru göç etmesiyle beraber siyasî, iktisadi ve sosyal faktörlerle 

ilişkilendirilerek açıklanmaya başlanmıştır. 

Beyin göçünün ana sebebi dünya ekonomisinin ikili bir yapıda olmasıdır. Bir tarafta ileri 

teknolojiye sahip endüstrileşmiş ülkeler, diğer tarafta ise tarımsal üretimin egemen olduğu 

kalkınma teşebbüslerine girişmiş gelişmekte olan ülkeler vardır. Bu ikili yapıda bireyleri göçe 

zorlayıcı sebepler iki kutupsal bir modelle ifade edilmektedir. Bu modele göre, göç veren 

ülkenin itici, göç alan ülkenin ise çekici yanları vardır. İtici unsurlar arasında işsizlik, gelecek 

kaygısı ve ekonomik istikrarsızlık, bilim ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlanması, eğitimde 

fırsat eşitsizliklerinin olması gibi örnekler yer alırken; çekici unsurlar arasında ise daha iyi maaş 

ve ücret, daha iyi yaşam standardı, eğitim için daha iyi olanaklar gibi örnekler yer almaktadır. 

Bu çalışmada; Türkiye’den Almanya’ya gerçekleşen beyin göçüne değinilerek, bu göçteki itici 

ve çekici unsurların neler olduğunun açıklanması amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan 

araştırma yöntemi literatür tarama yöntemidir. Veriler kaynak taraması yapılarak elde 

edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler çalışmaya katkı sağlamıştır.      

Üst seviyedeki niteliklerini değerlendirme imkânı bulamayan ve kariyerini gerçekleştiremeyen 

becerikli ve zeki uzmanlar yurt dışına yönelmektedir. Bu bireyler, gelişmekte olan ülkelerin 

gelişmiş ülkelere yaptığı karşılıksız bağış niteliğindedir. Türkiye’den başka bir ülkeye beyin 

göçü yıllardır devam etmektedir. Bu ülkelerden birisi de Almanya’dır. Alman devletinin 

bildirdiği 2019 senesine ait göç raporu verilerine göre Mavi Kart uygulamasıyla Türkiye'den 

Almanya'ya giden Türklerin sayısında son senelerde mühim artma olmuştur. Almanya 

hükümetinden Mavi Kart edinen yüksek vasıflı iş gücünün yüzde 30,1'ini Hintliler oluştururken 
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yüzde 7,5'lik oranla ikinci sırada Türkler yer almıştır. Almanya'dan Mavi Kart edinen Türklerin 

sayısı 2016'da 439 iken iki kattan fazla artış ile 2019'da 990'a yükselmiştir.  

Sonuç olarak, yurt dışında yahut yurt içinde iyi eğitim görmüş, alanlarında uzmanlaşmış 

bireyler, çoğunlukla bu sürecin bitiminde, daha başarılı bir kariyere, daha iyi çalışma 

koşullarına ve daha iyi bir maaşa sahip olmak maksadıyla daha iyi imkânlar vadeden ülkelerde 

yaşamağı arzu ederler. Bu imkânların oluşturulabilmesi için de modern ve gelişmiş dünya 

ülkeleri, bütçelerinden önemli bir payı genç beyinlerin gelişimine, yani eğitime tahsis 

etmektedirler. Bu kapsamda uluslararası beyin göçü hareketlerinde son senelerde büyük bir 

artış olmuştur. Çalışma için gerekli maddi imkânların ve araçların fazlalığı, yüksek bilimsel ve 

teknolojik koşullar, bilim insanına gösterilen yüksek itibar gibi faktörler Almanya’yı beyin 

göçünde çekici hale getirmiştir. Türkiye’den geri dönmemek üzere giden her iyi eğitim görmüş 

birey, ülkenin çok büyük bir değer kaybetmesine sebep olmaktadır. Bu kaybın önlenebilmesi 

adına Türkiye çalışma koşullarını iyileştirilmeli, eğitime yapılan yatırımlar yeniden 

düzenlenmeli, bilim insanları siyasi bakımdan daha serbest bırakılmalı ve bilime yaptıkları 

katkılardan dolayı ödüllerle teşvik edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Beyin Göçü, Türkiye, Almanya. 
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NEDEN YANLIŞ HATIRLIYORUZ? DUYGU DURUM VE BELLEK YANILGISI 

ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ 
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ÖZET 

Yaşamımız boyunca elde ettiğimiz bilgi ve deneyimleri, kodlamayı, depolamayı ve 

gerektiğinde hatırlamayı sağlayan bellek, insan yaşamının devam edebilmesi için önemli bir 

bilişsel sistemdir. Böylesi işlevlere ve öneme sahip olmasına rağmen bellek aynı zamanda 

hatalar da içerebilmektedir. Literatürde bellek yanılgısı olarak isimlendirilen bu hataların neden 

oluştuğu son yıllarda psikoloji bilimindeki araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Bellek 

yanılgılarının sebep olduğu ciddi sonuçlar bu ilginin ana kaynağı olmuştur. Örneğin, görgü 

tanıklarının olay anını veya olay anındaki kişileri yanlış hatırlaması masum bir kişinin ceza 

almasına neden olabilmektedir. Bu nedenle bellek yanılgılarının neden oluştuğu sorusunu 

incelemek büyük bir önem taşımaktadır.  

Araştırmacılar genellikle laboratuvar ortamında Deese-Roediger-McDermott (DRM) 

paradigmasını kullanarak bellek yanılgılarını incelemektedirler. 1995 yılında son halini alan 

DRM paradigmasını içeren çalışmalarda son yıllarda duygu durum önemli bir değişken olarak 

incelenmeye başlanılmıştır. Bellek yanılgılarının sorun olabileceği durumlar duygu yoğunluğu 

açısından düşünüldüğünde, duygu durumun incelenmesi gerektiğini anlamak mümkündür. 

Örneğin görgü tanıkları olay anında veya ifade verirken olumsuz bir duygu durum içerisinde 

olabilmektedir. Bu durum bellek yanılgılarının ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir.  

Bu araştırmanın amacı literatürde duygu durumun bellek yanılgısı üzerindeki etkilerini ele alan 

çalışmaları incelemektir. İlgili literatür incelendiğinde birbiriyle çelişik bulguların olduğu 

görülmüştür. Bu nedenle tüm duygu durum ve bellek yanılgısı çalışmalarının incelendiği bu 

araştırmanın, literatüre ve gelecekte yapılacak olan araştırmalara katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca, bellek ile ilgili çalışmalarda kullanılan duygu durum manipülasyon 

yöntemlerinin incelendiği bu araştırmada, gelecekte yapılacak araştırmalar için önerilerde 

bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Bellek; bellek yanılgısı; duygu durum 
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ÖZET 

Bu araştırma temel amacı, Pandemiyle Başa Çıkma ve Hijyen Eğitimini 60-72 aylık 

çocuklarının COVID-19 algıları üzerindeki etkisinin metaforlar aracılığıyla incelenmesidir. 

Nitel bir araştırma olan bu çalışmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim öğretim yılı, Kocaeli ili Gebze ilçesinde MEB’e bağlı bir 

ilkokulun anasınıfında öğrenim gören 60-72 aylık 39 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma verileri, 

çocukların Koronavirüs …. benzer. Çünkü….. sorusunu yanıtlamasıyla ve cevaplarını 

resmetmesiyle elde edilmiştir. Veriler, verilen eğitimden önce ve sonra olmak üzere iki aşamada 

toplanmıştır. İlk veriler elde edildikten sonra, dördü pandemiyle başa çıkma eğitimi, dördü 

hijyen eğitimi ile ilgili sekiz etkinliği içeren dört haftalık eğitim uygulanmış ve sonrasında 

tekrar veri toplanmıştır. Her bir etkinlik araştırmacı tarafından geliştirilmiş ve uzman görüşü 

alınmıştır. Araştırma verilerinin analizinde ve yorumlanmasında içerik analizi tekniğine 

başvurulmuş ve bir araştırmacı ile bir uzman ile metaforlar analiz edilmiştir. Araştırmanın 

bulgularına göre çalışma grubu ön verilerde toplam 31 metafor geliştirmiş. Bu metaforlar tek 

bir kategoride toplanmıştır. Ön verilerde katılımcıların koronavirüsün biçimsel özelliklerine 

odaklandıkları ve metaforların gerekçelerinin ise genellikle dijital medyanın etkisi olduğu 

görülmüştür. Ön verilerin ardından verilen eğitim sonrası ikinci veriler toplanmış ve bu 

verilerde ise toplam 34 metafor geliştirilmiştir. Bu metaforlar da iki alt kategoride toplanmıştır. 

Katılımcıların eğitim sonrası koronavirüse ait metaforlarının artık sadece biçimsel özelliklerine 

değil karakteristik özelliklerine de odaklandığı görülmüştür. Metaforların gerekçelerinde ise 

genellikle virüsün etkisinden ve yayılımından bahsetmişlerdir. Katılımcıların metaforlarına 

ilişkin çizdikleri resimler incelendiğinde ise ön verilerde genellikle sadece virüsü çizerken 

ikinci verilerdeki çizimlerde virüsün etrafına başka resimlerde çizdiği ve bu resimlerde virüsün 

etkisinden bahsettiği görülmüştür. Araştırma bulgularına göre dört haftalık eğitim sonrası 

çalışma grubunun hem metaforlarında hem çizimlerinde koronavirüsün sadece biçimsel 
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özellikleri açısından değil karakteristik özellikleri açısından da algıladıkları yani algılarının 

değiştiği ve betimledikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Pandemi, COVID-19, Koronavirüs, Metafor, Okul Öncesi Eğitimi  
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ABSTRACT 

 

This study is a political biography of Ahmad Domocao Alonto. He served as an acting 

municipal mayor of Dansalan (presently Marawi City) from 1942 to 1943 and from 1944 until 

the early independence day of the Philippines from the United States of America. He also served 

as an acting governor of the Lanao region during the government under the Japanese 

occupation; his term ended in 1947. From 1948 to 1949, he became a Presidential Assistant and 

Adviser to the Office of the President of the Republic of the Philippines. He was also the former 

Congressman of the undivided Lanao from 1953 to 1955, a Senator of the Republic of the 

Philippines in 1955 until 1961, a Delegate to the 1971-1972 Constitutional Convention, and the 

1986 Constitutional Commission. This study endeavored to document his political life and 

highlighted his genealogical and family background, his education, his marriage, the role of 

Senator Sultan Alauya Alonto in his life, his positions in the Philippine government, his legacy 

to the Mranaw and the Bangsamoro people. 

 Ahmad Domocao Alonto played a significant role in developing the conditions of the 

Mranaw society and the Bangsamoro people. He was always regarded as a legend of his time 

by the people of Moro land. The people of Lanao view him as a man of vision, a great teacher, 

a social reformer, a statesman, a pragmatic politician, and a champion of the rights of the 

Bangsamoro people. The historical data used in this paper were gained from first-hand sources 

such as written speeches of Senator Ahmad Domocao Alonto, Sr., books, journals, and 

newspapers. To balance the gathered data, the researcher spoke with the most important persons 

in his life like his contemporary, relatives, and his family. 

 

Keywords: Bangsamoro, Mranaw, Right to Self-determination, Jabidah Massacre 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0001-9791-6979


 AEGEAN SUMMIT          4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

ABSTRACT  BOOK        ISBN: 978-625-7341-86-8         www.egekongresi.org        Page | 63 

 

SİYASAL TEMSİLİN İKİ YÜZÜ: BETİMSEL TEMSİL VE KONU TEMSİLİ 

 

 

Murat İNAN 

 Abdullah Gül Üniversitesi, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7554-6217,  

 

 

ÖZET 

 

Bu çalışma siyasal temsilin iki önemli türü olan betimsel temsil ve konu temsilini açıklamak 

üzere hazırlanmıştır. Betimsel temsil en genel tanımıyla bir adayın ona oy vermiş seçmenleri 

etnik, dini, dilsel, cinsiyet, yaş gibi betimsel özellikler açısından temsil etmesini ifade eder. 

Konu temsili ise yine bir adayın ona oy vermiş seçmenleri sahip oldukları değer, düşünce ve 

ideoloji gibi açılardan temsil etmesini anlatmak için kullanılır. Bu iki temsil türünün 

gerçekleşmesi için adayın seçmenlerinin betimsel özelliklerini taşıyor olması ve onların 

değerlerine uygun politikalar üretmesi beklenir. Tahmin edileceği üzere bu iki temsil türünün 

arasında bir ilişki bulunması beklenmektedir. Şöyle ki, seçmenlerini betimsel olarak temsil 

eden yani onlara benzer kimliklere sahip adayın seçmenlerinin değer, düşünce ve ideolojilerini 

daha iyi tanıyıp onların talepleri doğrultusunda politikalar üretmesi aksi durumdaki bir adayın 

bu şekilde politikalar üretmesi durumundan daha olasıdır. İdeal durumda bir adayın 

seçmenlerini her iki temsil türünde de temsil edilmesi beklenir. Ancak siyasal temsilin 

gerçekleşmesinin birçok kurumsal ve bireysel faktöre bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bu 

çalışma genel olarak siyasal temsil konusunu ve özelde betimsel ve konu temsilinin 

özelliklerini, bu iki temsil türünün aralarındaki ilişkiyi ve sağlanmalarının önündeki engelleri, 

hangi kurumsal ve bireysel faktörlerin siyasal temsili güçlendireceği gibi konularındaki teorik 

tartışmaları okuyucuya tanıtmak için hazırlanmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Siyasal temsil, betimsel temsil, konu temsili, demokrasi.  
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BATILI DEMOKRASİLERDE SOL-SAĞ İDEOLOJİK KONUMLANMASI 

ÜZERİNDEKİ HÜKÜMET-SEÇMEN UYUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA NOTU 

 

 

Murat İNAN, 

 Abdullah Gül Üniversitesi, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7554-6217,  

 

 

ÖZET 

 

Bu çalışma demokratik siyasetin olmazsa olmaz bir öğesi olan temsiliyet olgusunun önemli 

göstergelerinden birisi olarak geniş kabul görmüş hükümet-seçmen uyumu konusunu temel 

almaktadır. Hükümet-seçmen uyumu konusunun anlaşılması, seçmen ve parti davranışlarının 

anlaşılması açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. Temsilin mekânsal teorilerinin temel 

varsayımına göre seçmenler kendilerine betimsel açılardan benzeyen ve kendi düşünce, tutum 

ve davranışlarına yakın olduklarını düşündükleri aday ve partilere oy verirler. Seçmenler ile 

gerek aday, gerek parti, gerek parlamento ya da hükümet olsun seçilmiş birey ya da kurumların 

arasındaki betimsel uyumluluğun veya çeşitli siyasi meseleler üzerindeki görüş birliğinin 

temsiliyeti ve dolayısıyla siyasal meşruiyeti güçlendirdiği mevcut ampirik çalışmalarca da 

ortaya koyulmuştur. Ancak literatürde hükümet-seçmen uyumu konusunun zaman içerisinde 

nasıl bir değişim gösterdiği yeterince incelenmemiştir. Bu çalışma demokratik rejim ile 

yönetilen 12 Batılı ülkede sol-sağ ideolojik konumlanma üzerindeki hükümet-seçmen 

uyumunun zaman içerisinde izlediği seyri Comprative Political Data Set (CPDS) ve World 

Values Survey (WVS) verilerini zaman serileri analizi yöntemiyle analiz ederek gösterecektir. 

Hükümet-seçmen uyumu konusunda neden-sonuç ilişkileri bulma amacı gütmeyen bu çalışma 

sadece tanımlayıcı istatistiki bulgular elde etmeyi amaçlamaktadır. Tanımlayıcı bulgular Batılı 

Demokrasilerin bazılarında özellikle 2000’li yıllardan sonra giderek artan bir ideolojik temsil 

sorunu olduğunu ortaya çıkarmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0001-7554-6217


 AEGEAN SUMMIT          4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

ABSTRACT  BOOK        ISBN: 978-625-7341-86-8         www.egekongresi.org        Page | 65 

 

KİTLEYİ İNŞA EDEN SİYASAL DUYGU BİÇİMLERİ: MERHAMET & SIZI 

 

Arş. Gör., ALPASLAN ÇELİKDEMİR 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,– ORCID ID 0000-0003-

2651-9903 

 

 

ÖZET 

İnsan topluluklarının politize olmuş halleri, fiziksel ve duygusal belirleyiciler tarafından 

koşullanır. Bu belirleyiciler, o kalabalığı bir kitleye çevirme potansiyeli taşıyabilecek kadar 

özgül; bireyi bir kalabalığın bir parçası, kalabalığı da bir erek sahibi kitle olarak kurgulamaya 

muktedir olmalıdır. Bu çalışma, kitleyi teorik olarak ele alan düşünürlerden Elias Canetti’nin 

biçimlediği formuyla değerlendirip, bu kitlenin kendini var etme formülü olarak emir-sızı 

ilişkisi üzerinde duracaktır. Bu eşitsiz ilişkiyle ortaya çıkan fiziksel olarak yaptırım -tehdit veya 

ölüm ihtimali- içeren bir koşul olarak emir, duygusal koşul olarak ise sızı, Canetti’ci anlamıyla 

kitle içinde süreklilik ilişkisini sağlayan ilk unsurlar olarak çalışmanın hareket noktasını 

oluşturacaktır. Merhamet duygusu ise toplumsal yönü ile ele alındığında, sızı ile bazı noktalarda 

benzerlikler taşırken, bazı noktalarda ayrışmaktadır. Çalışmanın ikinci köşe taşı, bir kitleyi var 

eden sızı duygusu ile mevcut toplumsal düzende merhamet duygusunun kapsadığı alanlar 

üzerine bir mukayese yapmaktır. 

Kitle eliyle özsel korkularını aşma kudretine sahip olan nüve, bunun için bir politik bedel 

ödeyecektir. Bu çalışmada ele alındığı ve açıklanacağı haliyle kitlede bu bedel, nüvenin emir 

alması sonucunda zuhur edecektir. Alınan emir, ölüm ile ilgili bir yaptırım ihtimali içerir. Fakat 

beliren sızı duygusu emre itaat veya karşı çıkmaktan ötürü değil, böyle bir ilişki tesis edildiği 

için belirmiştir ve her emir ritüelinde yeni bir sızı duygusunun birikimi gerçekleşir, emre itaat 

onu ortadan kaldırmayacaktır. Günümüz toplumlarında görünürlüğü oldukça yüksek bir duygu 

biçimi olarak merhamet, sızının aksine dışarıdan içeriye doğru bir yöne sahiptir. Fakat tıpkı sızı 

gibi, kalabalığı bütünleştirme aracı olarak dolaşıma sokulma potansiyeli taşır. Bu açıdan sızı ile 

birbirlerini tamamladıklarını ve araçsal olarak yakın konumlarda bulunduklarını göstermek ve 

bu durumları tanımlamak çalışmanın son durağı olacaktır. Tıpkı kitleye katılan her nüvenin 

diğer nüvelerin de bir emir sürecine tabi olduğu ve sızı birikimini yaşadığını bildiği gibi 

toplumda da merhamet aslında başka birisinin acısına veya duygu dünyasına dair en yalın 

teması göstereceği, kendisini onun yerine koyarak müşahitliğini sürdürmesi benzer süreçlerdir. 
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POLITICAL EMOTION FORMS BUILDS THE CROWD: COMPASSION & STING 

 

ABSTRACT  

The politicized state of human multitudes is conditioned by physical and emotional 

determinants. These determinants should be specific enough to have the potential to turn that 

multitude into a crowd. It must be capable of constructing the individual as part of a multitude 

and the multitude as a purposeful crowd. This study will evaluate the crowd and will focus on 

the command-sting relationship as the formula of self-creation of crowd which are approached 

and shaped by Elias Canetti, one of the thinkers who thought of it theoretically. The command 

as a condition that includes physical sanction -threat or the possibility of death- that emerges 

with this unequal relationship, and sting as an emotional condition, will constitute the starting 

point of the work as the first elements that provide a continuity relationship within the crowd 

in the Canettian sense. The sense of compassion is considered from its social aspect, while it 

bears similarities with sting at some, it differs at another points. The second cornerstone of the 

study is to make a comparison between the feeling of sting which is the foundation a crowd and 

compassion fields in the current social order. 

The nucleus that has the power to overcome its essential fears through crowd participation will 

pay a political compensation for it. As discussed, and explained in this study, this compensation 

will appear in the crowd as a result of the nucleus’s receiving commands. The command that 

received includes the possibility of a sanction related to death. However, the feeling of sting 

that appeared did not arise because of obedience or opposition to the command, but because 

such a relationship was established, and in each order ritual, a new feeling of sting accumulates 

whereas obedience to the order will not eliminate it. Compassion, as a highly visible form of 

emotion in today', has a direction from outside to inside, unlike sting. But like sting, it has the 

potential to be circulated as a means of integrating the crowd. The last stop of the study will be 

to show that sting and compassion complement each other and are instrumentally close. Each 

nucleus participating in the crowd aware that the other nucleuses are also subject to a command 

process and experience the accumulation of sting. Compassion has similar processes in society, 

in which it will show the plainest contact about another’s pain or emotional world and continue 

to be a witness by putting itself in others place. 

 

Key Words: Crowd, Command, Sting, Compassion 
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YENİ SİYASAL & KAMUSAL ZEMİN: İNTERNET VE SOSYAL MEDYA 

 

Arş. Gör., ALPASLAN ÇELİKDEMİR 
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ÖZET 

Bu çalışma, dünyada kapitalist ilişki biçiminin hâkim olmasıyla zuhur eden kamusal alan 

kavramının, teknolojik dönüşümler ve ilerlemelerin neticesinde geçirdiği değişimi ve yeni 

görünme biçimini tarif edip, aktarmayı amaçlar. Kuruluş döneminde burjuvanın yaşam alanını 

tasvir eden ve ona uygun kodlarla ortaya çıkan fakat günümüze gelindiğinde zemininde kayma 

meydana gelen kavram, artık teknoloji ile neredeyse iç içe geçmiştir. Bu noktadan hareketle 

çalışmada önce geleneksel anlamıyla kamusal alan kavramı tanımlanacaktır. Arendt ve 

Habermas’ın tanımlarından hareketle kavramın temelleri açıklanacaktır. Çeşitli itirazlar ve 

yorumlar ile değerlendirme tamamlandıktan sonra, günümüzde kamusal alana zemin 

sağlayacak bir uğrak olarak internet ve sosyal medya incelenecektir. Yeni üretim ilişkilerinin 

teknolojiye sunduğu kazanımların en önemlilerinden olan internet, son yıllarda bütün 

toplumların işlerliğinde yüksek pay sahibi olmuştur. İnternet teknolojisinde yaşanan 

gelişmelerin dünyayı nasıl bir ağ gibi sardığını ve bunun çıktılarını göstermek çalışmada 

amaçlanan ikinci husustur. 

Bu teknolojinin çıktılarından sosyal medya, yeni bir kamusal zemin olarak insanların bilgiye 

erişimini, toplumun ve global komunitenin diğer üyeleriyle iletişimi ve ifade özgürlüğünü 

olumlu yönde etkilemiştir. Toplumsal katılım artmış; iletişim, ticaret, ilişkiler ve politik varoluş 

gibi birçok kavram geleneksel anlamlarında kayma yaşamış ve bunlar “e” versiyonlarıyla 

birlikte varlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Politik, sosyolojik ve ekonomik olarak bu 

yeni zeminin özellikleri değerlendirildikten sonra kamusal alan kavramının günümüz 

dünyasında teknik imkanlar eliyle neye karşılık geldiği sorusuyla birlikte çalışma 

sonlandırılacaktır. Toplumsal zihinde sosyal medya ve internetin, yeni ve modern bir tür 

kamusal alan olarak kabul görebilip göremeyeceği, bu çalışmanın temel problemini 

oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Sosyal Medya, Çevrimiçi Ağ, İnternet 
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NEW POLITICAL & PUBLIC GROUND: THE INTERNET AND SOCIAL MEDIA 

 

ABSTRACT  

This study aims to describe and convey the change and new appearance of the concept of public 

sphere, which emerged with the dominance of the capitalist relationship in the world, because 

of technological transformations and advances. The concept, which depicted the habitat of the 

bourgeoisie and emerged with codes suitable for it, but has shifted to its ground today, is now 

almost intertwined with technology. The concept of public sphere in its traditional sense will 

be defined first in the study, from this point of view. The basics of the concept will be explained, 

based on the definitions of Arendt and Habermas. After the evaluation is completed with 

various objections and comments, the internet and social media will be examined as a medium 

that will provide the basis for the public sphere today. The internet, which is one of the most 

important achievements of the new means of production to technology, has had a high share in 

the functioning of all societies in recent years. The second aim of the study is to show how the 

developments in internet technology surround the world like a web and its outputs. 

The result of this technology, social media has positively affected individuals’ access to 

information, communication with other members of society and the global community, and 

freedom of expression as a new public ground. Community participation increased; many 

concepts such as communication, trade, relations, and political existence have shifted in their 

traditional meanings, and these have continued to exist with their “e” versions. The study will 

be concluded with the question of what the concept of public sphere corresponds to in today’s 

world with technical possibilities after evaluating the characteristics of this new ground 

politically, sociologically, and economically. The main problem of this study is whether the 

internet and social media can be globally accepted as a new and modern kind of public sphere. 

 

Keywords: Public Sphere, Social Media, Online Network, Internet 
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JEAN BODIN'IN SIYASAL İKTIDAR DÜŞÜNCESINDE EGEMENLIK KAVRAMI 

 

Dr. AYMAN KARA 

Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  

, ORCİD: ID/0000-0002-7493-0150 

 

ÖZET 

Geleneksel dönemde siyasal iktidarların dayandıkları ve onların sürekliliğini sağlayan çeşitli 

parametreler bulunmaktaydı. Bu parametreler dinsel ve geleneksel olarak siyasal iktidarın 

meşruiyetini atfettiği, böylece varlığını devam ettirmesine yarayan araçlardı. Modern dönem 

ile birlikte artık dinsel ve geleneksel parametreler yadsındığı için siyasal iktidarların 

dayanacakları yeni parametre gereksinimleri ortaya çıkmıştır.  

Bu noktada Jean Bodin’in öne sürdüğü egemenlik kavramı işlevsel bir hale gelmiştir. 

Egemenlik kavramı Bodin tarafından siyasal iktidar düşüncesinin merkezine konulmuş ve 

devletin ruhu olarak konumlandırılmıştır. Onun tanımına göre egemenlik devlet içerisinde en 

yüksek olan, sürekli olan ve mutlak olan güçtür. Egemenlik kavramının bu özellikleri 

incelendiğinde siyasal iktidarların, geleneksel dönemde olduğu gibi dışsal bir argümana ihtiyaç 

duymadan kendilerini doğrudan meşrulaştırabilecekleri bir niteliğe sahip olduğu görülür. 

Bodin’e göre siyasal iktidar var olmasıyla zaten meşruluğunu elde etmektedir.  

Bodin egemenlik kavramının devlet içerisindeki yerini tespit etmek için gemi benzetmesi 

kullanır. Bir gemi içerisinde bulunan parçalar devlet içerisinde bulunan kurum ve yapıları 

temsil ederken geminin temelinde yer alan ve tüm parçaların bir arada durmalarını sağlayan 

omurga parçası egemenliği temsil eder. Böylece devletin temel unsuru olarak egemenlik 

kavramını belirler.  

Bodin’in egemenlik düşüncesi içerisinde çelişki olarak görülebilecek noktalar da 

bulunmaktadır. O, egemenin sınırlandırılamayan mutlak güç olduğunu iddia ederken, diğer 

yandan Tanrısal yasalar, doğal yasalar ve mülkiyet hakkının korunması noktasında 

sınırlandırılması gerektiğini savunur. Bu noktada Bodin’in çeşitli kesimlerin çıkarları 

doğrultusunda siyasal düşüncelerini şekillendirdiği tartışmaları da ortaya çıkmıştır. 

Egemenlik kavramının modern dönem siyasal iktidar düşüncesinin temel kavramı haline 

gelmesi bakımından Bodin’in düşünceleri önem arz etmektedir. Bu çalışmada Bodin’in 

egemenlik kavramı ve bu kavramın nitelikleri incelenecek, Bodin’in egemenlik düşüncesi 

içerisinde çelişki olarak görülen noktalar tartışılarak, siyasal düşüncelerini kurgularken hangi 

saikler üzerinden hareket ettiği araştırılacaktır. 
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JEAN BODIN’S SOVEREIGNTY NOTION FOR POLITICAL POWER 

 

ABSTRACT 

There were various parameters that traditional period political powers were grounded, and 

provide their continuity. These parameters were tools which the political power attributed its 

legitimacy as religiously and traditionally to, and helps to continue its existence. Along with 

the Modern period, need for new parameters had raised for political powers to ground because 

of the denial of religious and traditional parameters from that moment. 

At this point, sovereignty notion that was put forward by Jean Bodin became functional. 

Sovereignty notion was placed to the center of political power idea by Jean Bodin and it was 

positioned as the soul of the state. According to his definition of sovereignty, it is the most high, 

absolute, and perpetual power. When these features of sovereignty notion is examined, it is seen 

that the political powers have a characteristics of ability to legitimate themselves directly 

without the need for an external argument as in the traditional period. According to Bodin, 

political power gains its legitimacy by its existence anyway. 

Bodin uses the analogy of a ship to identify the concept of sovereignty within the state. While 

parts within a ship represent the institutions and structures in the state, the keel at the bottom of 

the ship which holds the every part together represents the sovereignty. Thus, he defines the 

sovereignty notion as the basic element of a state. 

Bodin’s Sovereignty idea also includes some points that may be seen as contradictory. On one 

hand, he claims the sovereign as the absolute power that cannot be limited, on the other hand, 

he defends that it must be limited on the points of divine laws, natural law, and protection of 

property rights. On this point it has been also seen that there are discussions that Bodin shaped 

his political thoughts in line with the interests of various groups. 

Thoughts of Bodin have importance in terms of Sovereignty becoming the basic notion of 

modern period political power idea. Bodin’s sovereignty notion and characteristics of this 

notion will be examined on this study, the points that are seen as contradictions in Bodin's idea 

of sovereignty will be discussed, and the motives he acted on while constructing his political 

thoughts will be investigated. 

Keywords: Bodin, sovereignty, state, political power 
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FARABİ VE İBN BACCE'NİN SİYASAL DÜŞÜNCELERİNİN NEVABİT KAVRAMI 

ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Dr. AYMAN KARA 

Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  

ORCİD: ID/0000-0002-7493-0150 

 

ÖZET 

Farabi ve İbn Bacce İslam siyasal düşüncesinde yer almış olan iki önemli düşünürdür. İkisi de 

Antik Yunan filozoflarından etkilenmiş olan düşünürlerden Farabi İslam siyasal düşüncesinin 

kurucusu olarak kabul edilirken ondan yaklaşık iki yüzyıl sonra yaşayan İbn Bacce ise 

Farabi’nin görüşlerini geliştirerek kendi siyasal düşünce sistemini kurmuştur. 

Farabi ve İbn Bacce’nin ele alıp inceledikleri nevabit kavramı ise onların siyasal düşünce 

sistemleri içerisinde özel öneme sahip bir kavramdır. Nevabit kavramı kelime olarak “ayrıksı 

ot” anlamına gelmekte ve istenmeyen yerde yetişen bitkileri nitelemek için kullanılmaktadır. 

Bu anlamda belli bir düzene uymayan kimseler nevabit kavramının kapsamında 

değerlendirilmiştir. İki düşünür de erdemli ve erdemsiz toplum ayrımına giderek bu ayrım 

üzerinden nevabit kavramını konumlandırırlar. Farabi erdemli toplumun özelliklerini 

belirleyerek toplum içerisinde bu özelliklere uymayan bireyleri ve kesimleri nevabit kavramı 

altında inceler. İbn Bacce ise nevabit kavramını aynı anlamda kullanmakla birlikte kavramın 

nitelediği kimseler ve kesimler noktasında Farabi’nin tam tersi bir görüş ortaya koyar. Ona göre 

nevabit olarak tabir edilenler erdemsiz toplumlarda bulunup erdemli şekilde yaşayanları ifade 

etmektedir. Farabi’nin erdemli toplumu içerisinde zıt görüşte bulunan kimseler var olabileceği 

için orada bulunan uyumsuz kimseler nevabit olarak tabir edilirken, İbn Bacce’nin erdemli 

toplum tasviri içerisinde aykırı görüşlerin bulunma imkanı olmadığından orada nevabit 

bulunmamaktadır. Bu sebeple İbn Bacce nevabiti erdemsiz toplumlardaki erdemliler olarak 

belirlemiştir. 

Nevabit kavramı Farabi ve İbn Bacce’nin siyasal düşünce sistemleri içerisinde son derece 

önemli bir yere sahip bulunmakta ve özellikle İbn Bacce siyasal düşüncesini bu kavram 

etrafında kurgulamaktadır. Bu çalışmada Farabi ve İbn Bacce’nin siyasal düşünceleri nevabit 

kavramını kullandıkları bağlamlar açısından karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Antik 

Yunan’dan etkilenmiş bu düşünürlerin siyasal düşünceleri içerisinde nevabit kavramının 

incelenmesi İslam siyasal düşüncesinin anlaşılması bakımından önemli görülmüştür. 
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COMPARISON OF POLITICAL THOUGHT OF FARABI AND IBN BAJJAH BASED 

ON THE CONCEPT OF NEWABIT 

 

ABSTRACT 

Farabi and Ibn Bajjah are two important thinkers who took part in Islamic political thought. 

Farabi, one of the these thinkers who were both influenced by Ancient Greek philosophers, is 

accepted as the founder of Islamic political thought, and Ibn Bacce, who lived about two 

centuries after him, created his own political thought system by developing Farabi's views. 

And the concept of newabit which Farabi and Ibn Bajjah discussed and studied has an important 

place within their political thought system. Meaning of the Newabit is “common couch” as a 

word and it is used to describe plants that grow in unwanted places. In this sense, newabit 

describes person who does not follow a specific order. Both thinkers distinguish society as 

virtuous and unvirtuous and position the concept of newabit over this distinction. Farabi 

specifies the characteristics of the virtuous society and regards the persons or groups fail to 

comply with these characteristics as newabit. Ibn Bajjah, on the other hand, uses the concept of 

newabit in the same sense, but put forwards an opposite view of Farabi in terms of the people 

and groups that the concept characterizes. For him, those wo are called as newabit refers to 

people who live in unvirtuous societies in a virtuous way. Since there could be people who has 

opposite thoughts within the virtuous society of Farabi, misfit people living there are described 

as newabit, however, there is no newabit within Ibn Bajjah’s description of the virtuous society 

as it is not possible to find opposite thoughts there. For this reason, Ibn Bajjah defined the 

newabit as the virtuous in unvirtuous societies. 

The concept of newabit has an highly important place within the political thought systems of 

Farabi and Ibn Bajjah and especially Ibn Bajjah constructs his political thought around this 

concept. Political thoughts of Farabi and Ibn Bajjah will be examined comparatively in terms 

of the contexts in which they use the concept of newabit, in this study. Examining the concept 

of newabit among the political thoughts of these thinkers, who were influenced by Ancient 

Greece, was considered important in terms of understanding Islamic political thought. 

Keywords: Farabi, Ibn Bajjah, newabit, virtuous society, Islamic political thought 
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ÇEVİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİKTEKİ ROLÜNÜN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi, Hava YAŞBAY KOBAL 1  

1 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  

- 0000-0002-2589-785X 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, örgütsel çevikliğin oluşturulmasında çevik liderliğin konumunu 

belirlemektir. Dünya, hemen hemen her açıdan hızlandırılmış bir değişimle karşı karşıyadır. Bu 

çalkantılı ortamda hayatta kalmak ve gelişmek; örgütler değişen çevrelerini tanımak, anlamak 

ve beklenmedik değişimlere uygun bir şekilde yanıt vermek için gerekli yeteneklere sahiplerse 

mümkün olacaktır. Değişikliklere uygun şekilde yanıt verme yeteneği, ancak üreticilerin 

işlerine bakış açısını, müşterilerle, tedarikçilerle ve rakiplerle olan ilişkilerini değiştirerek elde 

edilebilir. Bu amaç için gerekli olan yeni zihniyet, geleneksel sistemlerin ötesinde yeni bir 

stratejik vizyonu desteklemeli, rekabetin maliyet ve kalite dışında yeni boyutlarına taşınmalıdır. 

Ayrıca, yeni pazarları farketmek ve yeni müşteri gereksinimlerine cevap vermek için fırsatçı 

eylemlerde bulunmak, çağdaş iş ortamında başarı için diğer önemli özelliklerdir. Günümüzde 

vurgu artık iş ortamındaki değişikliklere uyum sağlama ve pazar ve müşteri ihtiyaçlarına 

yaklaşmanın proaktif yollarını benimsemek üzerindedir (Sharifi ve Zhang, 2001:772-773). Bu 

nedenle örgütlerin gelecekteki olası fırsatları ve tehditleri doğru bir şekilde tahmin edebilmeleri 

için çevik özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Çeviklik, örgüte hızlı tepki vermesini, 

çevre ile uyumunun artmasını, verimliliğini artırmasını ve aynı zamanda belirsiz ve çalkantılı 

pazarlarda hayatta kalma yeteneği sağlamaktadır (Balaji vd., 2014:2222; Ganguly vd., 2009: 

411; Nafei, 2016:296; Sanatigar vd., 2017:276). Ortaya çıkan bu çevik model, gelecekte baskın 

bir örgütsel güç olacaktır (Nagel ve Bbargava, 1994:331). 

 

Örgütlerin mevcut aşırı rekabetçi ve değişken ortama karşılık gelen önemli bir çeviklik düzeyi 

geliştirmeleri için çevik liderliğe önem vermeleri gerekmektedir. Bu nedenle, çevik yetenekler 

oluşturmak ve çevik liderleri barındıran çerçeveler oluşturmak, belirsizliğin ortaya çıkardığı 

zorluklarının üstesinden gelirken örgütlere yardımcı olabilir (Attar ve Abdul-Kareem, 

2020:171-174).  
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ESTIMATING THE HOUSING PRODUCTION FUNCTION IN A LOCAL PUBLIC 

EDUCATION MODEL 
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ABSTRACT 

This paper estimates the coefficients of capital and labor of a Cobb-Douglas production 

function for housing via Generalized Method of Moments (GMM) estimator for Boston 

Metropolitan Statistical Area (MSA). The results suggest a decreasing returns to scale 

production function and a low price elasticity of supply of housing (0.2) as opposed to general 

presumption in the literature. 

Keywords : housing production, public education, property taxation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AEGEAN SUMMIT          4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

ABSTRACT  BOOK        ISBN: 978-625-7341-86-8         www.egekongresi.org        Page | 75 

 

KREDİ KARTI HARCAMALARI, TASARRUF EĞILİMİ VE TÜKETİCİ GÜVEN 

ENDEKSİ ARASINDAKI İLİŞKİ 

 

Dr. Yasemin BAŞARIR 

ORCID ID: 0000-0003-4723-7120 

 

ÖZET 

Ekonomide tüketicilerin vermiş oldukları kararlar ekonomik göstergelerin anlaşılması 

ve geleceğe yönelik planlama yapılmasında belirleyici bir role sahiptir. Tüketici kararları birçok 

farklı unsurdan etkilenmektedir. Bunların başında tüketicilerin kendi harcama ya da tasarruf 

etme eğilimini ölçen tüketici güven endeksi ve tüketim yapısında önemli bir payı olan kredi 

kartı harcamaları gelmektedir. Dönem dönem hane halkının almış oldukları kararlar değişkenlik 

göstermekle birlikte özellikle COVID 19 dönemi içerisinde tüketicilerin kredi kartı ile olan 

harcamalarının artış gösterdiği fakat birtakım tüketicilerin ise çekingen davranış sergileyerek 

tasarruf eğilimine girdikleri düşünülmektedir. Bu nedenle tüketicilerin beklentileri ile tasarruf 

eğilimleri ve harcama eğilimleri arasındaki ilişkinin irdelenerek hanehalklarının davranışları ile 

ilgili öngörülerde bulunulabileceği düşünülmektedir. 

Bu amaçla, çalışmada toplam kredi kartı harcamaları ile tüketici güveni ve tüketicilerin 

tasarruf eğilimleri arasındaki ilişki 2014: 03-2021:12 dönemi için araştırılmaktadır. Ele alınan 

dönem için değişkenler arasındaki ilişki ARDL modeli ile analiz edilmiştir. Uygulanan 

analizler neticesinde, değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisi 

olduğu tespit edilmiştir. Uzun dönemde kredi kartı harcamalarının tüketici güven endeksi 

üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisinin olduğu, tasarruf eğiliminin ise herhangi bir etkisinin 

olmadığı belirlenmiştir.  

Değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişki, hata düzeltme modeli (ECM) ile analiz 

edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, tasarruf eğiliminin tüketici güven endeksi üzerinde 

anlamlı etkisinin olduğu, kredi kartı harcamalarının ise gecikmeli değerlerinin tüketici güven 

endeksi üzerinde pozitif fakat düşük düzeyde etkili olduğu tespit edilmiştir.   
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE OKUR YAZARLIĞI 
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 ORCID ID: 0000-0003-4723-7120 

 

 

ÖZET 

İnsan faaliyetlerinin hem doğrudan hem de dolaylı olarak çevre üzerinde birçok etkisi 

bulunmaktadır. Sanayileşme sonrası toplumda bu etkilerin büyük bir kısmı olumsuz şekilde 

olarak ortaya çıkmıştır. Sanayi üretiminin artması, tarımsal üretimde suni yöntemler 

kullanılması, insan nüfusunun artması, teknolojinin yarattığı kirlilik gibi unsurların fark 

edilmesi dikkatlere çevre konusuna yöneltmiştir. Bu farkındalık ile sanayileşme sürecinde 

ekonomik büyüme üzerine yoğunlaşan insan bir noktadan sonra etkileşimde bulunduğu doğaya 

olan etkisi fark etmiş ve çevre ile ilgili konular konuşulur hale gelmiştir.  

Bireylerin kendi çevreleri ile ilgili davranışlarını olumlu yönde geliştiren, diğer 

bireylerle ve doğayla olan ilişkilerini sürdürülebilir bir ortamda gerekli günlük ve uzun zamanlı 

eylemleri yapmalarını sağlayan anlayış, bilgi, beceri ve tutumlarının tümü olarak tanımlanan 

çevre okuryazarlığı ilk defa 1969 yılında tanımlanmıştır. Bu tarihten günümüze çevre 

okuryazarlığı, çevre sorunları ile ilgili bilgi edinme ve eylem stratejileri oluşturma, çevreye 

karşı sorumlu davranışlar geliştirme süreçlerini içeren geniş bir kapsama kavuşmuştur.  

Çalışmada, söz konusu süreç incelenerek sürdürülebilir bir kalkınma oluşturmak için 

çevre okur yazarlığının, dünya ve Türkiye’de yapılan araştırmalar çerçevesinde, etkisi 

tartışılacaktır.  
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ÖZET 

18. yüzyıl savaşlar çağı olarak adlandırılır. Bu yüzyılda sayısız savaş yaşanmış ve milyonlarca 

insan yaşamını kaybetmiştir. Bu çağın başrol ülkelerinden biri İngiltere’dir. İngiltere bu 

yüzyılda; Fransa, İspanya, İsveç gibi birçok ülkeyle savaşmıştır. Bu durum İngiltere’nin 

maliyesini olumsuz olarak etkilemiştir.  

Dönemin İngiltere başbakanı William Pitt tarafından askeri harcamalarının finansmanı 

amacıyla birçok vergi türü getirilmiştir. Bu vergi türlerinden bazıları; at arabası vergisi, pudra 

vergisi, pencere vergisi, saç pudrası vergisi, kraliyet arması vergisi, saat vergisi ve mum 

vergisidir. Getirilen bu vergiler, İngiltere’de çok tartışılan vergi türleri olmuştur. Toplumu 

iktisadi ve sosyal olarak etkilemiştir. Ayrıca, bu dönemde Pitt tarafından İngiltere’ye gelir 

vergisi getirilmiştir. Günümüzde uygulanan gelir vergisinin temelini oluşturmuştur.  

Bu çalışmada; İngiltere’de 18. yüzyılda koyulan yeni vergileri, bu vergilerin koyulma nedenleri 

ve İngiliz toplumuna ekonomik ve sosyal etkileri değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, İngiltere, Gelir Vergisi, Ekonomik ve Sosyal Etkiler 

 

 

AN EXAMINATION OF THE EIGHTEENTH-CENTURY BRITISH TAXATION 

 

ABSTRACT 

The eighteenth century is known as the age of wars. Countless wars took place in this century 

causing millions of casualties. One of the main actors in this century was Britain. Throughout 

this century, many wars took place between Britain and other countries including France, Spain, 

and Sweden. This situation had a negative impact on the British economy.  

To finance military expenses, many new tax types were introduced by William Pitt, British 

prime minister at the time. Some of these taxes were the carriage tax, powder tax, window tax, 

hair powder tax, coat of arms tax, tax for owners of clocks and watches, and candle tax. These 

new taxes had been hotly debated in England and had economic and social impacts on society. 

Furthermore, in this period, Pitt started the practice of income taxation in Britain.  

mailto:yucel.ergun@cbu.edu.tr-
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The current study presents an examination of the new taxes implemented in eighteenth-century 

Britain, the reasons for these new taxes, and their economic and social impact on British society. 

Keywords: Tax, Britain, Income Tax, Economic and Social Impacts 
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TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİNDE BEŞERİ KALKINMA: TÜRKİYE, 

KAZAKİSTAN, AZERBAYCAN, TÜRKMENİSTAN, KIRGIZİSTAN VE 

ÖZBEKİSTAN 

Murat KÜRKCÜ 

Dr., Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü 

ÖZET 

Büyüme hiç şüphesiz ülkeler için en temel iktisadi amaçlardan birisidir. Ekonomik büyüme ve 

kalkınma 1940’lı yıllar ve 1950’li yılların ortalarına kadar genellikle aynı anlamda kullanılarak 

milli gelirin artırılması öncelikli hedef olarak benimsenmiştir. İktisadi literatürde önemli bir 

yere sahip olan kalkınma kavramının önemli bir unsuru da beşeri kalkınmadır. Beşeri kalkınma 

kavramı bir ülkenin kalkınma düzeyini gösteren önemli kriterlerden birisi olarak ele alınabilir. 

Beşeri kalkınma insanların daha yüksek bir yaşam standardına erişebilmesini sağlamak 

amacıyla daha iyi eğitim ya da daha iyi sağlık koşulları gibi onlara sunulan imkânların 

genişletilme süreci şeklinde tanımlanabilir. Pek çok ülkede beşeri kalkınma düzeylerinin 

artırılması suretiyle insanların daha yüksek yaşam standartlarına ulaşması hedeflenmektedir. 

Geleneksel kalkınma anlayışı kalkınmayı sadece milli gelir artışıyla özdeşleştirmiştir. Bu 

anlayış 1970’lerden itibaren sadece milli gelir artışı ya da iktisadi büyümenin yaşam 

standartlarında bir iyileşmeyi garanti etmeyeceğine dair görüşlerle birlikte yerini yoksulluk, 

eşitlik ve birey refahı gibi kavramlara bırakmıştır.  

Bu araştırma temelde Türk dünyası ülkelerinden Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, 

Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan’da iktisadi büyüme ve beşeri kalkınma arasındaki 

ilişkinin ne olduğu sorusunu işaret etmektedir. Ayrıca 1990 yılında Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP- United Nations Development Programme) tarafından geliştirilmiş 

olan beşeri kalkınma indeksini kullanarak bu ülkelerdeki beşeri kalkınma düzeylerinin analiz 

edilmesi de hedeflenmektedir. Bu araştırmada 2000-2019 döneminde Türk dünyası ülkelerinde 

kişi başına düşen GSYİH büyüme oranı ve beşeri kalkınma indeksi arasındaki ilişki pearson 

korelasyon testi ile analiz edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Beşeri Kalkınma,  Türk Dünyası Ülkeleri. 
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THE HUMAN DEVELOPMENT IN THE COUNTRIES OF TURKISH WORLD: 

TURKEY, KAZAKHSTAN, AZERBAIJAN, TURKMENISTAN, UZBEKISTAN AND 

KYRGYZSTAN 

 

ABSTRACT 

Undoubtedly one of the most fundamental economic purposes for countries is growth. 

Economic growth and development until the 1940s and the mid-1950s, by using the same 

meaning, increasing the national income was adopted as the primary goal. An important 

element of the concept of development, which has an important place in the economic literature, 

is human development. The concept of human development can be considered as one of the 

important criteria showing the development level of a country. Human development can be 

defined as the process of expanding the opportunities available to people, such as better 

education or better health conditions, in order to achieve a higher standard of living. In many 

countries, it is aimed for people to reach higher living standards by increasing the levels of 

human development. The traditional understanding of development has identified development 

only with the increase in national income. This understanding has left its place to concepts such 

as poverty, equality and individual welfare, together with the views that only increase in 

national income or economic growth will not guarantee an improvement in living standards 

since the 1970s. 

This research essentially addresses the question of what is the relationship between economic 

growth and human development in Turkey, Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan 

and Kyrgyzstan from the countries of the Turkish world. In addition, it has been also targeted 

to be analyzed the levels of human development in these countries by using the Human 

Development Index introduced by the United Nations Development Programme (UNDP) in 

1990. In this study, the relationship between the GDP growth rate per capita and the human 

development index in the Turkish world countries in the period of 2000-2019 was analyzed 

with the pearson correlation test. 

Keywords: Economic Growth, Human Development, Turkish World Countries. 
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ENTROPİ TEMELLİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİ TEKNİKLERİ 

İLE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA FİRMALARININ FİNANSAL 

PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRLMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi, ÖZLEM KARADAĞ ALBAYRAK 1 
1 Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

– 0000-0003-0832-0490 

 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, BIST'te işlem gören lojistik sektöründe ulaştırma ve depolama alanındaki 

dokuz şirketin finansal performansları analiz edilmiştir. Analiz yöntemi olarak farklı 

değerlendirme kriterlerini ve alternatiflerini aynı anda değerlendirmeye uygun olan Entropi 

temelli MABAC, SAW, ARAS ve TOPSİS yöntemleri uygulanmıştır.  Entropi yöntemi ile bu 

dokuz firma için en önemli değerlendirme faktörünün “Net Satış TL” olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 2020 yılı için en iyi finansal performans gösteren firma, tüm değerlendirme 

uygulamalarının sonucuna göre TÜRK HAVA YOLLARI A.O.  firması olmuştur.  

Anahtar Kelimeler : Çok Kriterli Karar Verme, Performans Değerlendirme, Lojistik Sektörü  
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İLLÜSTRASYON ALANINDA YENİ BİR GÜÇ: İNSAN VE YAPAY ZEKÂ 

 

Arş. Gör. EZGİ ŞEN 1 

1 Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 

- 0000-0003-2886-7098 

 

ÖZET 

Grafik tasarım ve sanat alanının bir parçası olan illüstrasyon, görsel bir ifade biçimi olarak 

birçok alanda aktif olarak yer almaktadır. Çoğunlukla sanatçı ve tasarımcılar tarafından 

dijital/el işi yöntemlerle gerçekleştirilen illüstrasyonlara son yıllarda yeni bir güç eklenmeye 

başlamıştır. Yapay zekâ olarak nitelendirilen bu güç, insana ait bazı bilişsel yetilerin biyolojik 

olmayan bir yapıda toplu şekilde var olmasıdır. Yapay zekanın yaratıcılık gerektiren alanlardan 

biri olan illüstrasyonla olan ilişkisi, tasarım alanında yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. 

Bu birleşim insan-yapay zekâ iş birliğini tasarım alanındaki somut bir düzlemde incelenmesi 

adına önemlidir. Bu makale, yapay zekanın illüstrasyon alanına olan etkisini insan-yapay zekâ 

iş birliği üzerinden inceleyerek bir grafik tasarımcı perspektifinden okuyucuya aktarmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, Grafik tasarım, İllüstrasyon, Yaratıcılık.  
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TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİLEN BAZI TROPİKAL MEYVELERİN TANITILMASI 

VE GASTRONOMİDE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI 

Öğr. Gör. Selma Lubabe ERDOĞAN 

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Aşçılık Programı, 

- ORCID ID 0000-0002-4248-001X 

 

Tropikal iklim koşullarına sahip olan ve yıl boyunca yağış alabilen ılıman bölgelerde yetişen 

tropik meyvelere gün geçtikçe talebin arttığı görülmektedir. Özellikle karbonhidrat, mineral ve 

vitamin bakımından oldukça zengin olan bu meyveler sağlıklı beslenme bakımından da oldukça 

fayda sağlamaktadırlar. Ülkemizde genel olarak tüketilen tropikal meyvelerin başında muz, 

avokado, ananas, kivi ve mangonun geldiği bilinmektedir. Bununla birlikte son dönemlerde 

tanınırlığı ve tüketimi artan meyveler kumkuat, pitaya (ejder meyvesi), passiflora (tutku 

meyvesi veya çarkıfelek), papaya ve guava şeklinde sıralanabilir. Bu meyvelerin tüketimine 

karşı artan talep doğrultusunda ülkemizde tropikal meyve yetiştiriciliğine de benzer oranda 

talebin arttığı görülmektedir. Tropikal meyvelerin üretim için özel iklimsel koşullar 

gerektirmesi, alıştığımız tatların önüne geçmesi ve yerel meyvelere göre daha pahalı olmasına 

rağmen taleplerinde artışın oluştuğu bilinmektedir.  

Zengin besin içeriğine sahip bu tropikal meyvelerin gastronomi alanında da sınırsız kullanım 

olanaklarının olduğu söylenebilir. Bu tropikal meyvelerin genellikle meyve suyu, marmelat ve 

reçel, konserve, sirke, yağ üretimi, pestil, çerez, pasta ve tatlı yapımında kullanıldıkları 

bilinmektedir. Bunun yanı sıra meyve ile hazırlanan et yemeklerinde, sos yapımlarında ve tabak 

süslemede de kullanımlarının oldukça yaygın olduğu gözlemlenmiştir. Tropikal meyvelerin 

mevcut kullanımlarının dışında doku ve lezzet özelliklerini iyileştirmek amacıyla kullanılan 

teknolojiler ve pişirme teknikleri sayesinde gastronomi alanında yenilikçi ürünlerin ortaya 

çıktığı da bilinmektedir. Bilinen tüm bu teknikler ve reçetelerin tropikal meyvelerin bilinirliği 

ve tüketiminin artmasıyla yaygınlaşacağı söylenebilir. 

Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Türkiye’de yetişen bazı tropikal meyvelerin üretim ve tüketim 

olanaklarını araştırarak tanıtılmasını sağlamak ve bu meyvelerin gastronomi alanında 

kullanıldıkları yerler ve yöntemlerle ilgili literatüre katkı sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tropikal meyve, gastronomi, meyvelerle yapılan yemekler 
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MCCURRY’NİN “AFGHAN GİRL", “AFGAN KIZI” PORTRE FOTOĞRAFINDA 

İMGESEL GERÇEKLİK  

Öğr. Gör. Dr. Parvin GHORBANZADEH DİZAJİ  

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü,  

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8546-1233 

 

ÖZET 

Günümüz teknolojik gelişim ile birlikte çeşitli sosyal medya platformlarında , süslü ve mutlu 

maskelerin altında gizlenen sıradan ve mutsuz portrelerle karşı karşıyayız. Yaşanan bu sanal 

gerçeklik olumlu yaklaşımları ile birlikte, bazen de insan hayatını kötü yönde etkileyerek, 

özellikle portre fotoğraflarında gerçekdışı güzellik kavramıyla önümüze çıkmaktadır. Günümüz 

sanat dünyasında ve fotoğraf sanatında sanat imgesi olarak kullanılan kadın portreleri ise, bazen 

kavramsal yaklaşımlar sergileyerek, doğalığından ödünç vermeyeip, böylece bir toplumun 

anlatılmayan hikâyesinin somut ve gerçek bir göstergesi haline gelmektedir. Öte yandan 

modern ve tüketici dünyanın güzellik ve çirkinlik kavramlarıyla doğrudan bağlantılı olan kadın 

portreleri; ne yazık ki bazen kendi benliğinden yoksun bir arzu nesnesi olarak, reklamlaraın 

vazgeçilmez konusu olmaktadır. Bu çalışma, fotoğraf sanatında kadın portrelerin üzerindeki 

yansıyan ve ya saklanan gerçek duygularını irdeleyerek, doğlu bir kadının fotoğrafına yansıyan 

acılı yaşam serüvenini sanatsal bir bakışla incelemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda 

araştırmanın temelini oluşturan portre sanatı; McCurry’nin 1985 yılında National Geographic 

dergisinin haziran sayısında yayınlanan, Batıda Afganistan Mona Lisa’sı bilinen “Afghan girl" 

Afgan kızı fotoğrafını ve ardından 2002 yılında Mc Curry’nin yıllar sonra Afgan kızın 30’lu 

yaşlarında tekrar çektiği fotoğrafını incelemektedir. Bu araştırmaya konu olan bu fotoğraf, 

Afganistan'daki köylerine yapılan Sovyet hava saldırılarında ailesini kaybeden ve Pakistan'daki 

bir Afgan mülteci kampında yaşayan "Sharbat Gol" adlı 13 yaşındaki Peştun bir kızın gerçek 

hikâyesidir. Bu eserde evrensel ölçekte kolayca duygu uyandırabilen bir portre fotoğrafını 

görmekteyiz. Bu fotoğraf; cesur, nüfuzlu iki gözün gözünden anlatılan acılarla beslenen 

yaşamının anlatıcısıdır. Kolay iyileşmeyen yaralar, yara üstüne yara... Tıpkı doğduğu ülkenin 

acı çeken ruhu gibi, dertli bir ruh. Afgan kız’ın, yeşil ve bozulmamış cömert bir toprağa sahip 

olan, ancak yıllar içinde kimliği ve gururu ihlal edilmiş acı çeken bir Afgan halkın hikâyesidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Portre, Kadın, Mc Curry, Afgan Kızı 
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ANTALYA MÜZESİ’NDEN ROMA DÖNEMİ KONİK KADRANLI BİR GÜNEŞ 

SAATİ 

 

Dr. AHMET ÇELİK1  

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Müzesi Müdürlüğü 

ORCID ID: 0000-0002-7676-0079 

 

ÖZET 

Antalya Müzesi Roma Dönemi kireçtaşı güneş saatinin uzunluğu 36 cm, genişliği 30 cm ve eni 

ise 20 cm’dir 1. Tahribat görmüş güneş saati koniğinin mevcut genişliği 24 cm iken yüksekliği 

de 14 cm’dir. Konik kısımda yaklaşık dikdörtgen formda 8 adet bölme hattı izlenebilmektedir. 

Ayrıca çanak üzerine yatay uzanan ibre (gnomon) yuvası 2 cm genişliğindedir. İbre yuvasının 

merkezinden çanağın merkezine dikey bir çizgi de inmektedir.  

İlk güneş saatleri Mezopotamya ve Mısır’da görülür. Ancak güneş saatleri asıl gelişimini 

Antikçağ başlarında (MÖ VI. yüzyılda) yaşamış ve küresel kadranlı olanlar kullanılmıştır. 

Antikçağ’da güneş saatleri bilhassa kamusal yapılarda tercih edilmiştir. Ayrıca Roma 

Dönemi’nde sıklıkla görülen konik kadranlı güneş saatlerinde gündüz 12 eşit bölüme 

ayrılmaktadır. Örneğin güneş doğunca ibre gölgesi 1. saati, öğlen ortasında 6. saati ve gün 

batımında ise 12. saati göstermektedir. Ayrıca Romalılar enlem farkını bildiklerinden 

yaşadıkları yerlere uygun güneş saatleri yapmışlardır. 

Antik bazı güneş saati örneklerinde, dikey bölmelere denk gelecek biçimde, saat dilimleri 

sırasıyla Α (1.), Β (2.), Γ (3.), Δ (4.), Ε (5.), S/F (6.), Ζ (7.), Η (8.), Θ (9.), Ι (10.), IA (11.), IB 

(12.) harfleriyle/rakamlarıyla sembolize edilmiştir. Daha az görülse de, eğer “A” yani 1. saat 

ilk çizgiyi baz almışsa son çizgide IΓ (13) sayısı da olabilmektedir. Antalya Müzesi örneği, 

Roma Dönemi konik kadranlı güneş saatidir ve karşıdan bakınca harf olmaksızın, ibre ortası 

çizginin sağında Γ (3.), Δ (4.), Ε (5.), S/F (6.) ve solunda ise Ζ (7.), Η (8.), Θ (9.), Ι (10.) bölme 

yerleri sağlam kalmıştır.     

 

Anahtar Kelimeler: Güneş Saati, Konik Kadran, İbre, Roma.  

 
1 Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Mahallesi’nde 2016 yılındaki bir arazi çalışması sırasında bu güneş saati tespit 

edilmiş ve Antalya Müzesi Müdürlüğü’ne getirilerek muhafaza altına alınmıştır.  
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A ROMAN PERİOD CONICAL DIAL SUNDIAL FROM ANTALYA MUSEUM 

 

ABSTRACT 

Antalya Museum A Roman Period limestone sundial is 36 cm long, 30 cm wide and 20 cm 

thick 2. While the current width of the damaged sundial cone is 24 cm, its height is 14 cm. In 

the conical part, 8 dividing lines can be observed in approximately rectangular form. In 

addition, the neddle (gnomon) nest extending horizantly in the bowl is 2 cm wide. A vertical 

line descends from the center of the neddle holder to the center of the bowl.  

The first sundials appeared in Mesopotomia and Egypt. However, sundials had their real 

development in the early Antiquity (VIth centruy BC) and those with spherical dials were used. 

In ancient times, sundials were preferred, especially in Public buildings. In addition, the conical 

dial sundials, which are frequently seen in the Roman Period, are divided into 12 equal parts 

during the day. For example, the pointer shadow shows the 1st hour at sunrise, the 6th hour at 

midday, and the 12th hour at sunset. In addition, because the Romans knew the latitude 

difference, they made sundials suitable for the places they lived. 

In some examples of ancient sundials, corresponding to the vertical divisions, the time zones 

are A (1st), B (2nd), Γ (3rd), Δ (4th), Ε (5th), S/F (6th), Ζ (7th), Η (8th), Θ (9th), Ι (10th), IA 

(11th), IB (12th) it is symbolized by the letters/numbers. Although it is less common, if “A”, 

that is, the 1st hour, is based on the first line, there may also be the number IΓ (13) on the last 

line. An example of Antalya Museum is a Roman Period sundial with a conical dial and without 

any letters when viewed from the front, on the right of the mid-point line Γ (3rd), Δ (4th), Ε 

(5th), S/F (6th) and on the left are Ζ (7th), Η (8th), Θ (9th), Ι (10th) partitions remained intact. 

 

Keywords: Sundial, Conical Dial, Neddle, Rome.  

 

 

 

 

 
2 This sundial was found during a field study in Antalya Province, Kepez District, Varsak Location in 2016, and 

it was brought to the Antalya Museum Directorate and taken under protection. 
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POST MODERN ÇAĞDA SOSYAL MEDYA: FENOMEN OLMA ÇABASI Ve 

MAHREMİYET YİTİMİ 

 

Nesibe Tuba Boynikar 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi 

ORCID ID: 22053116 

 

 

 

ÖZET 

 

 İnternetin gelişip yaygınlaşmasıyla beraber ortaya çıkan yeni medya teknolojileri 

hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya mecralarını da beraberinde 

getirmiştir. Postmodernitenin anlık, pragmatik, öznel, belirsiz, melez donanımlarını içinde 

taşıyan sosyal medya platformları iletişim kurmada yeni yöntemleri, araç ve içerikleri 

beraberinde getirirken bireyselliğin yeni görünümlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Görüntü, 

imge ve imajların kutsandığı post modern çağda sosyal medya araçları bireylerin kendini 

yaşamın her evresinde gösterme, görünür kılma çabasına karşılık gelmektedir. Post 

modernitenin mutlak gerçekliği reddeden ve parçalanmışlıktan beslenen karmaşık yapısı 

içerisinde hareket eden bireyler sosyal medya aracılığıyla kendi gerçekliğini inşa edip 

görünür(fenomen) olma çabasına girişmekte ve bu süreç beraberinde mahremiyet yitimini de 

getirmektedir.  

 

 Bu çalışmamızda post modern anlatının kendini nasıl temellendirdiği, sosyal medya ile 

bağı ve bireylerin fenomen(görünür) olma çabası üzerinde durulacaktır. Literatür tarama modeli 

kullanılan bu çalışmada  post modern dünyada bir akışkanlık içinde bütün değerlerin 

kayganlaştığı gerçeğine mukabil mahremiyet kavramı ele alınacaktır. Mahremiyetin fenomen 

olma çabasıyla imtihanı ele alınarak değişip dönüşen gözetim araçlarına dikkat çekmek de 

amaçlanmıştır.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Post Modernizm, Mahremiyet, Fenomen 
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TÜRKİYE’DE GAZETE SATIŞLARINA COVID-19 ETKİSİ: BİR DURUM ANALİZİ 

 

 

Dr. AHMET CEVDET AŞKIN 1  

1 Bağımsız araştırmacı, - ORCID ID: 0000-0002-2049-2941 

 

ÖZET 

İnternet ve dijital teknolojinin sunduğu imkânlar, dünyada ve Türkiye’de yazılı basını 

varoluşsal bir sorunla karşı karşıya bırakmıştır. Son yirmi yıl, gazetecilik alanında ayakta 

kalmanın yol ve yöntemlerinin arayışına tanıklık etmiştir. Yazılı basın önce internet siteleriyle 

bütünleşen melez bir modele yönelmiş, ardından özellikle sosyal medyanın yaygın kullanımı 

karşısında yeni mecranın olanaklarından yararlanmaya çalışmıştır. Ancak kâğıt baskı gazetenin 

bir önceki güne ait haberleri veriyor olmasından kaynaklanan yapısal sorunun baskısı devam 

etmiş, satışlardaki düşüş eğilimini tersine çevirmek genel olarak mümkün olmamıştır. COVID-

19 pandemisinin Türkiye’de gazete satışlarına etkisini inceleyen bu çalışmada, küresel çapta 

yazılı basının genel duruma değinildikten sonra Basın İlan Kurumu verilerine dayanarak 

sektörün son durumuna ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır. Buna göre 2017 yılında kurumun 

şartlarını karşılayan 38 gazetenin günlük bazda ortalama toplam satışı 2.964.979’dur. 2018 yıl 

sonu itibarıyla sayısı 35’e düşen gazetelerin ortalama satışı 2.808.545 iken; 2019 sonunda 

gazete sayısı 29’a, ortalama satış ise 2.349.906’ya gerilemiştir. Pandeminin yaşandığı 2020 

yılının sonunda gazete sayısı 27’ye, ortalama toplam satış ise 1.904.771’e düşmüştür. Nihayet 

2021’de gazete sayısı aynı kalırken satışlar 1.672.139’a gerilemiştir. Genel olarak bakıldığında 

Türkiye’de son beş yıllık dönemde ulusal çapta dağıtımı yapılan ve kurumun ilan alma 

şartlarına haiz gazete sayısı 38’den 27’ye, günlük ortalama toplam satışlar ise 2.964.979’dan 

1.672.139’a düşmüştür. Diğer bir ifadeyle son beş yılda Türkiye’de gazete satışlarında 

1.292.840’lık kayıp söz konusu olup, bu durum oransal olarak yaklaşık yüzde 44’lük dramatik 

bir düşüşe karşılık gelmektedir. Pandemi dönemi olarak alınan 21 aylık süreyi kapsayacak 

şekilde Nisan-Aralık 2020’da ortalama günlük satışın 1.850.847, 2021 yılında ise 1.672.139 

olarak gerçekleşmiş olması; COVID-19’un gazetecilik sektöründe yaşanan tiraj kaybının daha 

da artmasına neden olduğuna işaret etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gazete Satışları, Yazılı Basın, COVID-19, Pandemi,  
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NURETTİN TOPÇU VE BENEDİCDUS DE SPİNOZA’DA ÖZGÜRLÜK 

(AKSİYON MU CONATUS MU ?) 

 

Öğretim Görevlisi, HABİBE KULLE GÜN 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Kırıkhan Meslek Yüksekokulu,  

- ORCID:0000-0002-4027-0684. 
 

ÖZET 

Türk siyasal hayatında ve Türk-İslam düşüncesinde önemli bir yeri olan Nurettin Topçu 

kapıldığı aksiyon felsefesi ile çoğu düşünürü eleştirmiştir. Eleştirdiği düşünürlerden bir tanesi 

de Benedicdus de Spinoza’dır. İnsanlığın uzun yıllardır üzerinde düşündüğü ve her filozofun 

değindiği bir konu olan özgürlük konusunda Nurettin Topçu ve Spinoza da değinmişlerdir. 

Nurettin Topçu Spinoza’nın özgürlük anlayışını belirlenimci, nedensellik, deizm ve kendisinin 

etkilendiği hareket/eylem açılarından ele alarak eleştirmiştir. Bu eleştirisini yaparken de 

etkilendiği Maurice Blondel’in aksiyon felsefesinden faydalanmıştır. Spinoza’nın 

özgürlüğünün şimdiyi şimdiye kıyaslayan ve gelecekten uzak bir aksiyon olarak 

değerlendirmesi nedeniyle hareketsiz olmakla eleştirir. Bu çalışmada öncelikle Nurettin Topçu 

ve Spinoza’nın özgürlük anlayışına değinilmiştir. Daha sonra Nurettin Topçu’nun Spinoza’yı 

eleştirilerine yer verilmiştir. Son olarak Nurettin Toopçu’nun Spinozayı eleştirileri 

değerlendirilmiştir. Netice olarak da Spinoza’nın özgürlük anlayışının bir conatus (çaba) ile 

başlayan geleceğe dönük bir özgürlük çabası olduğu ve bu nedenden dolayı Nurettin Topçu’nun 

eleştirisinden  farklı olarak Spinoza’nın özgürlük anlayışının şuurlu bir özgürlük ve hareketi 

esas edinen anlayışı içerisinde taşıyan bir içkin özgürlük görüşüne sahip olduğu sonucuna 

varılmıştır.   

Anahtar Kelimeler :  Nurettin Topçu, Spinoza, Özgürlük. 
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          ÖZET 

Düşünürler, varlıkların dayanağının ne olduğu meselesini ontolojik çerçevede 

incelemişlerdir. Platon, idealarına bir yer bulmaya çalışmış ve varlıkların ötesinde aşkın bir 

alana işaret etmiştir. Bu mesele düşünce tarihinde tümeller olarak tartışılmıştır. Bu zemininde 

yatan esas etken varlıkların mahallinin neresi olduğudur. Taşköprülüzâde Ahmed Efendi 

(ö.1561) nefsü’l-emr meselesini bu bağlamda incelemiştir. Nefsü’l-emr, ‘bir şeyin kendisi’ 

manasına gelir. Bu çerçevede nefsü’l-emr bir şeyin kendinde varlığı denilebilir. Bir şeyin 

kendinde varlığı, gerçekleşmesinin kendinde olmasıdır. Yani herhangi bir varsayanın 

varsayımına dayanmamasıdır. Varlıkların mahalli, dış dünyadaki gerçeklik, insan zihnindeki 

temsiller ve nefsü’l-emr olabilir. Taşköprülüzâde, zihindeki anlamların öncelikle faal akılda var 

olduğunu ve faal akılda var olan bu manaların insan zihninde belirdiğini ve bunun sonucunda 

da bilginin meydana geldiğini söyler. Varlıkların aşkın bir yere dayanması bilginin metafizik 

mahallinin belirlenmesi noktasında mühimdir. Böylece varlıkların bilgisi Tanrısal aşkın bir 

mahalden insan zihnine aktarılır.  

Karl Popper (ö.1994)’ın çoklu dünya kuramı, felsefî sisteminde mühim bir yere sahiptir. 

O, üç dünyadan bahseder; Dünya 1, Dünya 2 ve Dünya 3’tür. Dünya 1, fizik nesnelerin 

dünyasıdır. Dünya 2, bilinç durumlarının dünyasıdır. Dünya 3, bilimsel düşüncelerin nesnel 

içeriklerinin dünyasıdır. Üçüncü dünya insanın zihninin ürettiği tüm bilgi birikimidir. Bu 

sebeple de eleştirilebilir. Birinci ve ikinci dünya yok olduğunda insanlık bir şey kaybetmez 

fakat üçüncü dünya yok olduğunda günümüze kadar gelen tüm bilgi birikimi yeniden inşa 

edilmelidir. Üçüncü dünyayı insan üretse de insandan bağımsızdır. Hem Taşköprülüzâde hem 

de Popper var olanlara ontolojik bir zemin aramışlardır. Taşköprülüzade’nin nefsü’l-emr 

anlayışında bir yönü tanrısal bir yönü zihinsel olan bir varlık zemini varken Popper’de bu zemin 

tamamıyla insan ürünüdür. Doğruluk ölçütü açısından Taşköprülüzâde daha fazla tanrısal alana 

dayanırken Popper daha fazla insanî alana dayanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karl Popper, Nefsü’l-emr, Dünya 3 Kuramı, Taşköprülüzâde Ahmed 

Efendi 
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COMPARISON OF ṬĀSHKOPRĪZĀDA AHMAD AFANDĪ’S VIEW OF NAFS 

AL AMR AND POPPER'S VIEW OF THE THIRD WORLD 

 

Thinkers have examined the issue of what is the basis of beings in an ontological 

framework. Plato tried to find a place for his ideas and pointed to a transcendent realm beyond 

beings. This issue has been discussed as universals in the history of thought. The main factor 

underlying this is the location of the assets. Ṭāshkoprīzāda Aḥmad Afandī. (d.1561) examined 

the issue of nafs al amr in this context. Nafs al amr means 'something itself'. In this context, it 

can be said that nafs al amr is the existence of something in itself. The being-in-itself of a thing 

is its realization in itself. That is, it is not based on any assumptions. The locality of the beings 

can be the reality in the outside world, the representations in the human mind and the nafs al 

amr. Ṭāshkoprīzāda says that the meanings in the mind primarily exist in the active mind and 

that these meanings that exist in the active mind appear in the human mind, and as a result, 

knowledge occurs. The fact that the beings are based on a transcendent place is important at the 

point of determining the metaphysical place of knowledge. Thus, the knowledge of beings is 

transferred from a divinely transcendent place to the human mind. 

The multiple world theory of Karl Popper (d.1994) has an important place in his 

philosophical system. He speaks of three worlds; It is World 1, World 2, and World 3. World 1 

is the world of physical objects. World 2 is the world of states of consciousness. World 3 is the 

world of the objective contents of scientific ideas. The third world is all the knowledge produced 

by the human mind. For this reason, it can be criticized. When the first and second worlds 

disappear, humanity does not lose anything, but when the third world disappears, all the 

knowledge that has come to our day must be rebuilt. Although man produces the third world, it 

is independent of man. Both Ṭāshkoprīzāda and Popper sought an ontological basis for existing 

ones. In Ṭāshkoprīzāda 's understanding of nafs al-amr, there is a ground of existence that has 

a divine aspect and a mental aspect, while in Popper, this ground is entirely a human product. 

In terms of accuracy, while Ṭāshkoprīzāda is based on more divine areas, Popper is based on 

more human areas. 

Keywords: Karl Popper, Three Worlds,  Nafs al-amr, Ṭāshkoprīzāda Aḥmad Afandī.  
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KADIN BEDENİ ÜZERİNDEKİ POLİTİKALAR: VURUN KAHPEYE VE KIZIL 

DAMGA ESERLERİNİN BEDEN SOSYOLOJİSİ ÜZERİNDEN KARŞILATIRMALI 

OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 

Halide Edip Adıvar’ın ikinci romanı Vurun Kahpeye, 1923 yılında Akşam gazetesinde tefrika 

edildi ve 1926’da ilk defa kitap olarak yayımlandı. Türk sinemasında 1949, 1964 ve 1973 

yıllarında sinemaya uyarlandı. Edebiyattan sinemaya uyarlanması görece olarak fazla olan 

Vurun Kahpeye eseri, Millî Mücadele dönemini konu edinmesiyle, milli referansları ile 

dikkatleri çeker. Eserin ilk uyarlaması 1949 yılında Lütfi Ömer Akad tarafından yapılır ve 

filmin açılışında, bu film, “İstiklal Harbinde Şehid Düşen Türk Kadınının Ruhuna İthaf 

Edilmiştir,” notuyla Halide Edip Adıvar’ın “kuruluş ruhunu” içerisinde barındıran bir tavır 

sergilenir. Tarihsel bir belge niteliğini taşıyan eser, Aliye öğretmen, Millî Mücadele yıllarının 

bir temsilcisidir, çalışkanlığı, cesareti ve özgürlüğe inancı ile Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in 

ilk yıllarının “ideal kadın” portresine uygun bir tavır sergiler. Yunan işgalini temsilen Binbaşı 

Damyanos, gericilik ve işbirlikçilik kişisel çıkarları temsilen Hacı Fettah ve Uzun Hüseyin ise 

Aliye’nin karşısına yerleştirilen karakterlerdir ve Millî Mücadele ruhuna aykırı olan tüm 

değerleri taşırlar. Eserin sonunda, Aliye öğretmenin linç edilmesi, kadın düşmanlığını sonucu 

olarak bir nefret cinayetidir, yıkıcı radikalliğin geçmişe yaptığı eleştirisel vurguyla güncelliğini 

sınırları içerisinde taşımaktadır. İkinci eser olan ise Kızıl Damga, 17. yüzyılın ikinci yarısında 

Salem’de yaşamış olan Hester Prynne isimli bir kadının hikayesi anlatılır. Nathaniel Hawthorne 

tarafından yazılan 1850 tarihli eser, 1995 yılında yönetmen Rolan Joffé tarafından sinemaya 

uyarlanmıştır. Hester, zina suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanır ve yargılanır ve göğsünde 

İngilizce zina kelimesi olan “adultery”nin baş harfi olan “a” harfini taşımakla yükümlüdür. 

Toplumsal baskıya maruz kalan Hester, sürekli olarak dışlanır ve yaşadığı kasabada din ve 

devlet adamlarının arasında sıkışır ve sonuçta kendisinin halka açık idam edilmesine karar 

verilir. Bu araştırmada ise birbirinden tamamen bağımsız olan iki eserde, iki kadının 

bedenlerinin toplumdaki tezahürlerine odaklanılacaktır. Toplumların evrilme süreçlerinde 

kadın bedeni ve cinselliği üzerindeki tahakkümler sürekli değişiklik göstermiş olsa da temelde 

kadın üzerinden veya da kadını değersizleştirerek birtakım politikalar gösterilmiştir. Tartışma 

konusu olan iki eseri somutlaştırabilmek adına, eserlerin film adaptasyonları tercih edilerek, 

bazı sahneler kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Beden Sosyolojisi, Geleneksel Toplum, Recm Cezası, Dini/Ahlaki 

Yozlaşma  
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POLICIES ON FEMALE BODY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BOOKS 

VURUN KAHPEYE (STRIKE THE WHORE) AND KIZIL DAMGA (THE SCARLET 

LETTER) OVER THE SOCIOLOGY OF THE BODY 

 

ABSTRACT   

Vurun Kahpeye (Strike the Whore), Halide Edip Adıvar’s second published book, was serialized 

in Aksam newspaper in 1923 and was published in book form for the first time in 1926. It was 

turned into a screenplay in 1949, 1964, and 1973. The book Vurun Kahpeye, being relatively 

more adapted into a movie than its contemporaries, becomes prominent with its national 

references to the period of the National Struggle. The book was adapted into a movie by Lutfi 

Omer Akad for the first time, and at its premiere, the movie was presented with a note saying; 

“This Movie was Attributed to The Soul of Turkish Women Martyrized in the War of 

Independence,” in an attitude wrapped up with Halide Edip Adıvar’s “spirit of emancipation.” 

Acting as a historical document, the book has a leading character, Aliye Teacher, who is a 

representative of the National Struggle years and depicts the “ideal woman” of the very first 

years of the War of Independence and the Republic with her strenuousness, courage, and faith 

in freedom. In the book, Commander Damyanos, a representative of the Greek invasion, and 

Hadji Fettah with his conservative, collaborative, and self-interested attitudes, as well as Uzun 

(Tall) Hussein as the counterpart of Aliye constitute the other leading characters of the book 

and hold all values against the spirit of National Struggle. In the concluding parts of the book, 

Aliye Teacher is lynched, and this portrays an example of hate crime as a result of misogyny, 

in other words, hatred for women, which remains up to date within its boundaries with the 

critical emphasis of devastating radicalism in the past. The second book, Kızıl Damga (The 

Scarlet Letter) revolves around the story of a woman named Hester Prynne who lived in Salem 

during the second half of the 17th century. The book was written by Nathaniel Hawthorne in 

1850 and adapted into a screenplay by the director Rolan Joffé in 1995. Hester is arrested for 

being accused of adultery and is judged and sentenced to holding the capital “a” of the noun 

“adultery” in English on her chest. Hester, being subjected to social pressure, is constantly 

excluded from society, and feels jammed between clergymen and statemen in her little town, 

and in the end, it is decreed that he is to be hung in an area open to the public. In the present 

research, the reflections of the two female bodies from the two books, which are totally 

independent of each other, to the society are focused. Throughout the evaluation process of 

societies, dominations on the female body and sexuality have constantly been transforming 

whereas certain policies have been set forth on women or devaluating them. For these two books 

subject to the present research, their adaptations into a movie and some scenes from these 

movies are included in an attempt to concretize the books.  

Keywords: Sociology of the Body, Conventional Society, Stoning to Death, 

Religious/Moral Corruption 
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Özet: 

Dede Korkut  Hikayeleri,  yaşandığı dönem  halkın düşünce  dünyasını, deyiş, duyuş ve 

konuşma tarzını en iyi şekilde  ifade  eden tarihi bir abide olarak,  canlı konuşma dilinden  

beslenen, söz ve anlatımlarla duygu değeri ve  anlamsal  pekiştirmeler taşıyan zengin bir 

kaynaktır. Hikayelerdeki   dili,  halkın  içten  diline  yaklaştıran,  hikayelere canlılık, uslup  

estetiği,  duygu değeri,  akıcılık  ve  iç ahenk katan en önemli   öğelerden  birisi, belki de en 

önemlisi  kök ve gövde halinde onlarca örneğiyle yansımalardır.  

Yansımalar, canlı cansız bütün varlıkların çıkardıkları sesleri yansıtan; dış 

görünüşlerini, hareketlerini betimleyen; insanların yalnız kendilerinin hissedebildiği duyuları , 

sezimleri  deri, koku  ve tat alma yoluyla hissettiren  sözcüklerdir. Yansımalar gerek  kök 

gerekse türemiş biçimleriyle tarihi ve çağdaş Türk  dillerinin söz varlığında  önemli yer tutar.  

Çalışmada, bugün  halk  hikayeciliği     deyince  akla ilk  gelen, Türk Dünyasının ortak 

hazinesi, hemen hemen  her  Türk çocuğunun  dinleyerek   büyüdüğü,  birçok değerin doğrudan 

ya da dolaylı olarak nesillere aktarımını sağlayan,  hayvan  sevgisinden  toplumun ahlaki 

altyapısına,  gelenek  göreneklerden inançlara  kadar birçok  hususta  mesajlar veren, 

Oğuzca’nın en önemli kaynaklarından  biri olan Dede Korkut  Hikayeleri’ndeki yansımalar 

tespit edilip,  birincil ve ikincil kök biçimleri belirlenecek, bu köklerden yansıma türeten ekler 

üzerinde durulacak, türetme dinamizmi, türemenin çeşitliliği ve yansımaların dönemin 

sözvarlığındaki yeri ele alınacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Dede Korkut Hikayeleri,  yansımalar, yansıma kök ve gövdeler, 

yansıma türeten ekler vb. 
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ON THE PHONO-MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF REFLECTIONS IN 

DEDE KORKUT STORIES 

Abstract: 

Dede Korkut Stories, as a historical monument that best expresses the world of thought, 

saying, hearing and speaking style of the people of the period, is a rich source that is fed by 

lively spoken language and carries emotional value and semantic reinforcements with words 

and expressions. One of the most important elements that brings the language in the stories 

closer to the sincere language of the people and adds vitality, stylistic aesthetics, emotional 

value, fluency and inner harmony to the stories, perhaps the most important one, are the 

reflections with dozens of examples in the form of roots and stems. 

Reflections reflect the sounds they are removed by all living beings; describing their 

appearance and movements; They are words that make people feel the senses and intuitions that 

only they can feel through the skin, smell and taste. Reflections have an important place in the 

vocabulary of historical and contemporary Turkish languages, both in their root and derived 

forms. 

In the study, the first thing that comes to mind when talking about folk tales, is the 

common treasure of the Turkish World, almost every Turkish child grows up listening to it, 

transfers many values directly or indirectly to the next generation, gives messages on many 

issues from the love of animals to the moral infrastructure of the society, from traditions to 

beliefs. The reflections in Dede Korkut Stories, which is one of the most important sources of 

the Turkish language, will be determined, primary and secondary root forms will be determined, 

suffixes deriving reflection from these roots will be emphasized, the dynamism of derivation, 

the diversity of derivation and its place in the vocabulary of the period will be discussed. 

Keywords: Dede Korkut Stories, reflections, reflection roots and stems, reflexive 

suffixes etc. 
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GÜNLÜK YAŞANTIMIZDA ESTETİK BİR İZ OLAN TASAVVUF ANLAYIŞI İLE 

HAREKET ETMEK 

 

Öğrenci (Yüksek Lisans), ESRA KARACABEY 

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

0000-0001-8263-002X 

ÖZET 

Bir hal ilmi olarak tanımlanan tasavvuf, bütün semavi dinlerde çeşitli yönleri ile çok 

tartışılmıştır. Bundan dolayı, tasavvufun çok farklı tanımları yapılmıştır. Bu çalışmada 

Tasavvuf “bir kavram” olarak kısaca açıklanmış ve ayrı bir ödev olarak değil, yaşamın içinde 

her an uyulması gereken, bir bilinç olarak tarifi yapılmaya çalışılmıştır. “Yaşam felsefesi olarak 

tasavvuf, müzik dinlerken, sanat icra ederken, bir olandan çok olana ulaşma gayretinde her 

daim tavır olarak var olması itibariyle incelenmesi ve keşfedilmesi gereken incelikli ve hikmetli 

bir yoldur.” düsturu ile Tasavvufi ahlaka bürünmek nasıl olmalıdır ve yaşam alanında nasıl 

tezahür etmelidir? sorularına cevap niteliğinde olması hedeflenerek açıklanmaya çalışılacaktır.   

Tasavvufu olumlu ve olumsuz yönden tanımlayan görüşler üstünde durulacaktır. 

“Tasavvufun özgün bir inanç mı?” “Bir inancın yaşanma biçimi mi?” olduğu, İslam tasavvuf 

geleneğindeki görüşler göz önünde bulundurularak açıklanacaktır. “Tasavvufun asıl olarak 

insan ilmi olduğu, inanç değil, inancı yaşama ve uygulama alanı olduğu” tezi savunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Semavi, Tezahür 

 

ABSTRACT 

Sufism, which is defined as a state science, has been widely discussed in all monotheistic 

religions with its various aspects. Therefore, many different definitions of Sufism have been 

made. In this study, Sufism is briefly explained as a “concept” and it is tried to be defined as a 

consciousness that must be followed in life at all times, not as a separate task. "As a philosophy 

of life, mysticism is a subtle and wise way that needs to be examined and discovered, as it 

always exists as an attitude while listening to music, performing art, and striving from one to 

reach more than one." It will be tried to be explained by aiming to be an answer to the questions 

of how it should be to adopt Sufi morality and how it should manifest in the living space. 

The views that define Sufism in positive and negative aspects will be emphasized. “Is 

Sufism an original belief?” “Is it a way of living a belief?” will be explained by considering the 

views in the Islamic mysticism tradition. The thesis that "Sufism is essentially a human science, 

not belief, but a field of living and practicing belief" will be defended. 

 

Abstract: Sufism, Monotheism, Epiphany 
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TASAVVUF VE TOPLUMSAL GERÇEKLİK ALANLARI: KÖK VE DALLAR 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Büşra ÖNGÜ  

İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü,  

- 0000-0003-4263-5971 

 

ÖZET 

Bir din ile bütünleşmek, onu doğru anlamak ve yorumlamaktan geçer. Dine dair kutsal metinleri 

okumak demek; değerlendirmek ve hem bir dışa yansıma olan davranışlar ile sözleri hem de 

içsel bir bütünleşme olan edebi, ahlakı ve içselliği, temellendirmek ve daha fazlasıdır.  Aslında 

kutsal metinlerde doğrular ve yanlışlar yani haram ve helal olanlar ya da günah ve sevap olanlar 

açıkça belirtilmiştir. Ancak elbette yaşayışta, algılayışa, zamana, içinde bulunduğumuz topluma 

vb.lerine göre farklılıklar gerçekleşmektedir. Sosyolojik olarak din kurumunun işlevlerinden 

bazıları olarak bütünleştirme, düzen sağlama, insanlara ve toplumlara yön verme ya da yol 

gösterme gibi işlevler ifade edilebilir. İşte hem bu sınırlardaki düzen amacı itibariyle hem de 

bu sınırlar içindeki insanın doğası olarak adlandırabileceğimiz düzen itibariyle kutsal 

metinlerdeki net durumlar yorumlanmış, farklılaşmış ve uygulamalarda kimi zaman 

çarpıtılmıştır. Tasavvufu ise bu noktada adeta bir rehber olarak değerlendirebiliriz. İnsanı 

düşmeye meyilli olduğu yanlış yollardan geri döndürme netliğindedir. Tasavvuf, sadece İslam 

kültüründe değil diğer dini kültürler ve çevrelerde de ruhsal terbiye denemelerinin bir disiplin 

haline dönüşmüş formudur ve rehberliğini gerçekleştirirken bu sürecin ve durumun desteklerine 

ve tezahürlerine toplumda rastlamak mümkündür. Toplumsal gerçeklik olarak 

adlandıracağımız bu görünümler ile anlamakta ve anlatmakta güçlük çekilecek kadar derin bir 

alana hitap eden tasavvufun ürünlerini bu bağlamda gerek sebep gerek de sonuç olarak 

görmemiz mümkündür. Bu çalışmada da hedeflenen, bu sebepler ve sonuçlardan yola çıkarak 

sosyolojik alana ait olan toplumsal gerçeklik alanının tasavvufi bağlantılarını tespit etmek ve 

değerlendirmektir. Bu anlamda içimizde derinleşen ve büyüyen bir kök gibi 

değerlendirebileceğimiz tasavvuf alanının, dışa yansıması ve büyümesi olarak metaforik bir 

yaklaşımla ele aldığımız dallarına göz atıyor olacağız.  

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Toplumsal gerçeklik, Yansıma 
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SUFISM AND SOCIAL REALITY AREAS: ROOT AND BRANCHES 

 

 

ABSTRACT 

Religious integration occurs through understanding and interpreting it correctly. Individuals 

must read the sacred scriptures and evaluate them. Reading sacred texts means  to found on  not 

only one’s  behaviours and  words which mirror its personality , but also one’s deceny, moral 

and inwardness which are inner balance and more. The sacred texts   specify what is right and 

what is wrong. In other words; the forbidden and permissible or the sin and good deed. 

However, clear situations in the holy texts are interpreted, differentiated and distorted in 

practice due to the religious boundaries and the role of human nature in them. Hence, Sufism 

can be taken as a guide in this matter.  It aims to free  human beings  from ill deeds which they 

tend to commit by providing a clear path. Sufism is the form of spiritual nurturing efforts not 

only in Islamic culture but also other religious cultures and circles. While sufism conducts its 

guidance, it is natural to observe the support and manifestations in the society for this process 

and state. In this context, it is possible to see the output of sufism both as a reason and a result 

due to the  fact that sufism addresses an area so deep that  couldn't be understood or expressed 

easily with the perspective that is called social reality. On the basis of these causes and effects, 

the aim of this study is to determine and evaluate the sufistic connections of the social reality 

which belongs to the sociological field. In this sense, brances  which are percevied as the 

reflection and growth of sufistic area which can be treated as a root that deepens and grows 

inside of human beings will be reviewed in this study. 

Key Words: Sufism, Social reality, Reflection 
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PLOTİNUSÇU SUDÛR TEORİSİNİN FÂRÂBÎ İLE İHVÂN-I SAFÂ’YA 

YANSIMALARININ MUKAYESESİ 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Nesibe ASLAN 

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

- https://orcid.org/0000-0002-3225-4027 

 

ÖZET 

Âlemin oluşumu ve Tanrı-âlem ilişkisi gibi konular bugüne dek sıklıkla tartışmalarda 

yer edinmiş ve bu doğrultuda birtakım sorulara cevaplar aranmıştır. Odağında insan ve madde 

ötesi bir etkiyi anlamaya yönelik bir çaba içeren bu girişimler, metafizik ilminin altında 

değerlendirilmiş ve pek çok filozof tarafından felsefi sistemlerinde ele alınmıştır. Sudûr 

nazariyesi ile ünlenen ve etkili olan Plotinus, varlığın ortaya çıkışına veya âlemin oluşumuna 

dair düşünceleri ile Batı’da ve Doğu’da halefi olan pek çok filozofu derinden etkilemiştir. Yeni 

Eflâtunculuğa kadar karşıt kutuplar olarak değerlendirilen Eflâtun’un ve Aristoteles’in 

metafiziği, Plotinus’un sudûr nazariyesiyle birlikte yeniden yorumlanmış ve ortak noktaları ve 

farklılıklarıyla bu yeni teoride buluşmuştur. Sudûr teorisi ile ayrıca İslam’da metafizik düşünce 

de bir dönüm noktası yaşamıştır. İslâm düşünürlerinin büyük bir çoğunluğu (Meşşâiler, 

İşrâkîler ve vahdet-i vücûdçular) insan ve madde ötesi bir etkiye (ilahi olana) yönelik bilgi 

arayışlarında Yeni Eflâtuncu sudûr teorisinden etkilenmişlerdir. Bu nedenle, İslâm felsefesinin 

felsefe tarihindeki yerinin ve öneminin daha iyi tespit edilmesi ve temel dinamiklerinin daha 

iyi anlaşılması için Yeni Eflâtuncu sudûr teorisi itina ile tetkik edilmelidir. Bu çalışmada sudûr 

nazariyesinin İslâm düşüncesindeki yerini Fârâbî ve İhvân-ı Safâ örnekleri üzerinden mukayese 

ederek ele almaya çalışacağım. Bu noktada Fârâbî, sudûrcu metafiziği miras alarak İslâmi Yeni 

Eflâtunculuğu tesis eden ilk filozof olması hasebiyle önemli bir konumdadır. İhvân-ı Safâ ise 

Plotinusçu sudûr teorisi ile Kur’an-ı Kerim’deki yoktan yaratmaya dair ayetleri uzlaştırma 

çabaları hasebiyle önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Fârâbî’nin el-Medinetü’l-fâzıla ve es-

Siyâsetü’l-medeniyye isimli eserlerini ve İhvân-ı Safâ Risâlelerini temel alarak sudûrdaki ana 

unsurlar, kozmolojik şema ve âlemdeki birlik-çokluk sorunu gibi konuları mukayese etmeye 

çalışacağım. 

Anahtar Kelimeler: Sudûr teorisi, İslam Metafiziği, Fârâbî, İhvân-ı Safâ. 
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METAFİZİK BİR OLGU OLARAK “ATEŞ” VE KLASİK TÜRK EDEBİYATI ÂŞIK 

TİPLERİNİN ÂTEŞÎN DURUMLARI 

 

Arş. Gör. Dr. Hacer SAĞLAM 

Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, - 0000-0002-9606-6367 

 

Özet 

Ontolojik, mitik ve dinî-tasavvufî yönü itibariyle bugüne kadar birçok kez ele alınan ateş, 

anâsır-ı erba’anın diğer öğelerine nazaran üstünlük sahibi en mühim unsurudur. Ateş ayrıca, 

nâr ve nûr olma hüviyeti bakımından da farklılık taşımaktadır. Ateş, klasik Türk edebiyatında 

özellikle “aşk” ile özdeşleştirilir. Şairlerin ateş ve aşk arasında kurduğu ilişki, araştırmacılar 

tarafından birtakım çalışmalarla izaha çalışılmış, klasik şiirde, şairlerin ateşe verdikleri önem 

ve ateş ile ilişkilendirilen unsurlar bu bağlamda ele alınmıştır. Ancak bu çalışmalarda dikkati 

çeken, ateşin neden sıradan insanların uzaklaşmayı, âşıkların ise yaklaşmayı arzu ettiği bir 

unsur olduğu hususunun, tam manası ile aydınlığa kavuşturulamamış olmasıdır. Ateş ve aşk 

arasındaki ontolojik ilişki ve âşıkların nâr ile yanıp nûra vâsıl olma süreçlerinin izahı, tasavvufî 

bir edebiyatın esrarına vakıf olmak bakımından önemlidir. Bu bildiride, klasik Türk edebiyatı 

âşık tiplerinin aşk ve ateş arasında yaşadıkları bazı hâlleri, şairlerin ele alış şekli üzerinde 

durulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: ateş, nâr, nûr, aşk, klasik Türk Edebiyatı.  
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NASR B. HACCAC’IN HZ. ÖMER TARAFINDAN SÜRGÜN EDİLMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Haci ATAŞ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 

- ORCID ID: 0000-0001-9276-2966 

 

ÖZET 

İslam Tarihinde Hz. Peygamber’den sonra en fazla etki bırakan ismin Hz. Ömer olduğunu 

söylemek iddialı bir açıklama olmayacaktır. Onun popülaritesi, İslam devletinin ikinci halifesi 

olmasının ötesinde İslam tarihine damgasını vuracak boyutta önemli icraatlara imza atmasından 

gelmektedir. Tasarruflarının hâlâ konuşuluyor ve tartışılıyor olması, bu tasarrufların sadece 

kendi dönemini değil aynı zamanda yüzlerce yıl sonrasını da etkiliyor olmasındandır. İlk defa 

onun içtihadı ile uygulanan toprak reformu kendisinden sonra yüzyıllar boyunca tatbik 

edilmiştir. Kişilik olarak baskın ve dışa dönük bir yapıya sahip olan Hz. Ömer’in birçok 

uygulamasında bu baskın karakterinin etkisini görmek mümkündür. Allah Resulü’nün 

yönetiminde bile, aklına yatmayan hususlarda ona muhalefet etmekten geri durmamıştır. Aklını 

iyi kullanması ve isabetli görüşleri sayesinde Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir’in istişare 

heyetinin ilk sırasında yer almıştır. Problem ve sorunlara karşı sunduğu çözüm önerileri ve 

hükümler, çoğu zaman Allah ve Resulü tarafından onay görmüştür. Ancak, Hz. Ömer’den sadır 

olan birçok isabetli görüşün yanında, eleştiri konusu yapılmış bazı tasarruflarından da 

bahsetmek mümkündür. Nasr b. Haccac isimli sahabinin sürgüne gönderilmesi bunlardan bir 

tanesidir. Nasr b. Haccac, oldukça yakışıklı bir sahabi olduğundan birçok kadının ilgisini 

çekmiş; onlardan bazıları bu ilgiyi ona şiir yazarak göstermiştir. Hz. Ömer, bu durumun 

kadınlar arasında fitne ve kargaşaya sebebiyet vereceğini düşünerek, önce onun saçlarını 

kestirmiş; ancak bu tedbirin yeterli olmadığını görünce de Nasr’ın sürgün edilmesine 

hükmetmiştir. Halife’nin hükmüne Nasr b. Haccac ve annesinin itiraz etmesi, Hz. Ömer’in nihai 

kararını değiştirmemiştir. Toplumda çıkması muhtemel bir fitnenin önüne geçmek amacıyla 

Nasr b. Haccac hakkında sürgün kararının verilmesi kanaatimizce, ilginç olduğu kadar aynı 

zamanda tartışmalı bir hükümdür.     

 

Anahtar Kelimeler: İslam Tarihi, Hz. Ömer, Nasr b. Haccac, Sürgün 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AEGEAN SUMMIT          4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

ABSTRACT  BOOK        ISBN: 978-625-7341-86-8         www.egekongresi.org        Page | 102 

 

S-V-R (  KELİME KÖKÜ VE TÜREVLERİNİN ARTSÜREMLİ ANALİZİ ( ثور

 

Dr. Öğ. Üyesi Cüneyt MARAL 

 Batman Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, - 0000-0002-2935-6671 

 

 

ÖZET 

İnsanlık tarihi boyunca ona eşlik eden en önemi olgu dildir. Dil tüm fonksiyon ve yönleriyle 

insanların tarihine damga vurmuştur. Fiziksel anlamdaki ses titreşimlerinin sözel sembollere 

dönüşmesi anlamın aktarımını sağlamıştır. Dolayısıyla söz/kelime manaya açılan kapının 

anahtarı hükmüne gelmiştir. İnsana ait bu gizemli olgunun yapısal özellikleri ve tarihsel 

gelişimi merak konusu olmuş, çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. Bu bağlamda dilbilim ve 

gösterge bilim alanındaki çalışmalarıyla 20. Yüzyılda kendinden söz ettiren Ferdinand de 

Saussure dilin en önemli yapı taşı olan sözcüklerde meydana gelen değişimlerin tespiti için 

artsüremli analiz kuramını öne sürmüştür.3 Bu yöntemle sözcüklerin tarihsel süreç içerisinde 

geçirdiği lafzi değişimlere vurguda bulunan Ferdinand de Saussure, artsüremli olayların 

rastlantısal ve özel nitelikli olduğunu dile getirmiştir.4 Ferdinand de Saussure, bu kuramı daha 

çok sözcüklerin fiziksel yapısı üzerinden tespit etmeye çalışmıştır. Genel olarak dilde özel 

olarak sözcüklerde çeşitli nedenlerden yapısal değişimlerin meydana geldiği göze 

çarpmaktadır. Nitekim çok süratli bir şekilde değişim ve dönüşümlerin yaşandığı günümüzde 

de bu türden değişimler bire bir müşahede edilmektedir. Yapısal değişimlerin yanı sıra tarihi 

süreç içerisinde hemen hemen her dilde bazı sözcüklerde anlam değişimleri de yaşanmıştır. Bu 

bakımdan artsüremli analizlerin sözcüklerin anlam boyutuna yansıtılması gerek dini metinlerde 

gerek tarihsel metinlerde doğru analizlerin yapılmasını sağlayacaktır. Ayrıca dilin 

yetisel/konuşma boyutunun dışında kalan ifade/sözcük boyutunun canlı ve devingen olduğunu 

ortaya koyacaktır. Bu bağlamda bu tebliğde söz konusu olan yöntemden hareketle s-v-r (ثور) 

kök ve türevleri irdelenecektir. Bu şekilde dünya dilleri arasında önemli bir konumda olan ve 

din dili olma vasfını kazanan Arap dilinin bu yöndeki değişimlerine kapı aralanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Arap dili, s-v-r kökü, artsürem. 

 

 
3 Ferdinand de Saussure, Genel Dilbilim Dersleri, s. 141-146. 
4 Ferdinand de Saussure, Genel Dilbilim Dersleri, s. 143. 
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EŞLER ARASI ONAYLANMA BEKLENTİSİ ÖLÇEĞİ (EAOBÖ): GEÇERLİK VE 

GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 
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ÖZET 

  Eşlerin evlilikten beklentileri farklılık arz etmektedir. Maddi beklentilerin yanı sıra manevi 

beklentilerin de karşılanması sağlıklı bir evlilik için gereklidir.  Bu nedenle insan yaşamının 

önemli bir dönemini oluşturan evlilikte, eşlerin onaylanma beklentilerini görebilmek amacıyla 

bir ölçek geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı Eşler Arası Onaylanma 

Beklentisi Ölçeğini geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. 

Araştırma 18 yaş ve üzeri 207’si kadın 22’si erkek 229 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcıların Eşler Arası Onay Beklentilerini ölçmek üzere 18 maddelik bir madde havuzu 

hazırlanmıştır. Bu maddeler gramer, anlaşıla bilirlik, eşler arası onay beklentisini ölçmesi 

açılarından incelenip 15 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Eşler arası onaylanma 

beklentisi 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir 

derecelendirmeye sahiptir. Eşler Arası Onaylanma Beklentisi Ölçeğinin madde analizi için 

düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Eşler Arası Onaylanma 

Beklentisi Ölçeğinin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği ise Cronbach alfa iç 

tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 25 

programı ile yapılmıştır.  

Eşler Arası Onaylanma Beklentisi Ölçeğinin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör 

analizi sonucunda toplam varyansın %43’ünü açıklayan, öz-değeri 6,3 olan tek boyutlu ve 15 

maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı 

.89 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri. 54 ile. 75 arasında sıralanmaktadır. Cronbach 

alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı. 89 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam 

korelasyon katsayıları. 47 ile. 70 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Eşler Arası Onaylanma 

Beklentisi Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Eşler Arası Onaylanma Beklentisi, Geçerlik, Güvenirlik. 
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INTERSPOUSAL EXPECTATİON OF APPROVAL SCALE: VALIDITY AND 

RELIABILITY STUDY 

 

ABSTRACT 

 

Spouses have different expectations from marriage. Meeting moral as well as material 

expectations is essential for a healthy marriage. For this reason, it is very important to develop 

a scale in order to see the expectations of the spouses for approval in marriage, which constitutes 

an important period of human life. The aim of this research is to develop the Interspousal 

Expectation of Approval Scale and to examine its validity and reliability. 

 

The research was carried out with 229 participants aged 18 and over, 207 women and 22 men. 

An 18-item item pool was prepared to measure the participants' expectations for their spouse’s 

approval. These items were examined in terms of grammar, intelligibility, and measuring the 

expectation of approval between spouses, and a 15-item application form was obtained. 

Interspousal Expectation of Approval Scale has a 5-point Likert-type rating of 1 “strongly 

disagree” and 5 “strongly agree”. Corrected item-total correlation coefficients were calculated 

for the item analysis of the Interspousal Expectation of Approval Scale. The construct validity 

of the Spousal Approval Expectation Scale was examined by exploratory factor analysis, and 

its reliability was examined by the Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient. 

Validity and reliability analyzes were performed with the SPSS 25 sofware. 

 

As a result of the exploratory factor analysis applied for the construct validity of the 

Interspousal Expectation of Approval Scale, a one-dimensional, 15-item measurement tool with 

an eigenvalue of 6,3, which explained 43% of the total variance, was obtained. The KMO 

sample fit coefficient of the scale was found to be .89. The factor loads of the scale range from 

.54 to .75. The Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient was found to be .89. 

The corrected item-total correlation coefficients of the scale ranged from .47 to .70. These 

results show that the Interspousal Expectation of Approval Scale is a valid and reliable 

measurement tool. 

 

 

Keywords: Approval Expectation Between Spouses, Reliability, Validity 
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı, Türk örneklemi üzerinde temelleri oldukça eski doğu kültürüne dayanan 

Enneagram kişilik kuramı kapsamında Türk Enneagram Kişilik Ölçeğinin geliştirilmesidir. Bu 

amaca yönelik, çalışma kapsamında Erkuş’un (2012) ölçek geliştirme psikometrik aşamaları 

izlenmiştir. İlgili kuramsal temel ve uzman görüşleri dikkate alınarak dokuz kişilik tipini –Türkçe 

bilinen isimleriyle- (Tip 1: Mükemmeliyetçi, Tip 2: Yardımsever, Tip 3: Başaran, Tip 4: Özgün, Tip 

5: Gözlemci, Tip 6: Şüpheci, Tip 7: Maceracı, Tip 8: Meydan Okuyan, Tip 9: Uzlaşmacı) yansıtacak 

15’er maddelik toplamda 135 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. Buna ek olarak 

üç alt tipini (Sosyal, Yakın İlişki, Kendini Koruma) yansıtacak 6’şar maddelik toplamda 18 

maddeden oluşan madde havuzu oluşturulmuştur. Temel ve alt tiplerin madde havuzlarının 

uzmanlar tarafından gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından ölçeğin ön 

deneme uygulaması (n=20) gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki aşamada ilk uygulama olarak deneme 

uygulaması (n=527) gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere yönelik ön incelemeler ve varsayımlar 

test edilmiş ardından Açımlayıcı Faktör Analizinin (AFA) yapılmasına geçilmiştir. Örneklem 

büyüklüğünün yeterli olup olmadığının test edilmesinde ve maddeler arası çoklu korelasyonların 

anlamlılığı sırasıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ve Barlett Küresellik testinin sonuçları 

incelenmiştir. AFA sonucunda her bir kişilik tipi alt ölçeği 9’ar madde ile tek faktörlü ve % 40,62 - 

% 51,88 arasında değişen açıklanan varyans oranlarına sahip olduğu bulgulanmıştır. Alt tipler 

ölçeğinde her bir kişilik alt tipi boyutu altında 4’er madde ve üç faktörlü yapısı ile % 52,21 oranında 

açıklanan varyans elde edilmiştir. Yapının kuramsal temellere dayalı açıklanmasının ardından 

yapının doğrulanması için ikinci uygulama yapılmıştır. Çalışmanın ilk uygulamasında yer almayan 

katılımcılara (n=537) ölçekten elde edilen verilerle bu ikinci uygulamada, Doğrulayıcı Faktör Analizi 

(DFA) yapılmış ve yeterli uyum sağlanmıştır. Birinci ve ikinci uygulamalarda kişik tiplerinden elde 

edilen ölçümler için Cronbach α katsayısının 0,70'in üzerinde olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, 

yapılan analizler sonucunda geliştirilen bu ölçeğin, psikometrik olarak geçerli ve güvenilir bir ölçme 

aracı olduğu saptanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Psikoloji, Psikometri, Kişilik, Enneagram, Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve 

Güvenirlik 
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TURKISH ENNEAGRAM PERSONALITY SCALE (TEPS): 

STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to develop the Turkish Enneagram Personality Scale within the scope 

of the Enneagram personality theory, which is based on the ancient eastern culture, on the Turkish 

sample. For this purpose, Erkuş's (2012) scale development psychometric stages were followed 

within the scope of the study. Considering the relevant theoretical basis and expert opinions, nine 

personality types -commonly used in English- (Type 1: Reformer, Type 2: Helpful, Type 3: 

Achiever, Type 4: Individualist, Type 5: Investigator, Type 6: Loyalist, Type 7: Enthusiast, Type 8: 

Challenger, Type 9: Peacemaker), an item pool consisting of 135 items, each with 15 items, was 

created. In addition, an item pool consisting of 18 items in total with 6 items each reflecting its 

three subtypes (Social, One-on-one, Self-preservation) was created. After reviewing the item pools 

of the main and subtypes by the experts and making the necessary adjustments, the pre-trial 

application of the scale (n=20) was carried out. At the next stage, a trial application (n=527) was 

carried out as the first application. Preliminary examinations and assumptions regarding the 

obtained data were tested, and then Exploratory Factor Analysis (EFA) was carried out. The results 

of the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test and the Barlett Sphericity test, respectively, were examined 

to test whether the sample size was sufficient and the significance of multiple correlations between 

items. As a result of EFA, it was found that each personality type subscale had 9 items and one 

factor and explained variance rates ranging from 40.62% to 51.88%. In the subtypes scale, 52.21% 

explained variance was obtained with 4 items and three-factor structure under each personality 

subtype dimension. In this second application, Confirmatory Factor Analysis (CFA) was performed 

with the data obtained from the scale for the participants (n=537) who were not included in the 

first application of the study, and sufficient compliance was achieved. In the first and second 

applications, it was observed that the Cronbach α coefficient was above 0.70 for the measurements 

obtained from all personality subscales. As a result, it was determined that this scale, which was 

developed as a result of the analyzes made, is a psychometrically valid and reliable measurement 

tool. 

 
Keywords : Psychology, Psychometry, Personality, Enneagram, Scale Development, Validity and 

Reliability 
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ÖZET 

İletişim geçmişten bugüne kadar toplum içerisinde insanların birbirini anlamalarını ve 

düşüncelerini davranışlarına aktarmada ki en önemli etkinliklerden birisidir. İnsanın 

varolmasıyla başlar.İletişim olmadan toplumların varlıklarını sürdürüp kültürlerini aktarmaları 

mümkün değildir. Toplumlar iletişim sayesinde sosyal  yapı oluştururlar. Toplum içinde sosyal 

yapıya ihtiyaç duymayan hiçbir eylem bulunmamaktadır. Çünkü iletişim sayesinde insanlar 

birbirini daha sağlıklı anlamlandırır ve bu kişilerarası köprü görevi üstlenir. Yaşamlarını da bu 

köprü sayesinde sürdürülebilir hale getirirler. İletişimin gerçekleşmesi insan olmadan mümkün 

değildir. İletişim, alıcı ve gönderici  arasındaki mesaj alışverişidir1. Bu süreçte yer alan temel 

öğeler; kaynak, bilgi - duygu - düşünce, kodlama - kod açma, mesaj, kanal, alıcı, geribildirim 

ve gürültüdür. İletişim kaynaklarını açıklayan birçok yaklaşım bulunmaktadır. Oluşan bu 

çeşitlilik de kuram ve modellerle doğru orantılı olarak ilerlemiştir. İletişim varlığını toplumun 

her kesiminde gösterdiği için birçok  alanda da çalışma konusu olarak yer almıştır. Bu yazının 

genel olarak üzerinde durduğu konuda Jakobson İletişim Modelidir. İletişimin toplumlar 

üzerindeki etkisini altı işlev üzerinden anlamak ve okumak için çeşitli disiplinler içinde yer alan 

kavramlar ile Jakobson modelinin iletişim içindeki önemi ile ilişkilendirilip konuyla ilgili 

çalışmalara giriş niteliğinde bir çerçeve oluşturulmuştur. Çalışma iletişim ve  Jakobson Modeli 

arasındaki ilişkiyi irdelerken bu ilişkinin hangi kavram ve kurallarla ele alınması gerektiğine 

dair bilgiler sunmaktadır. Literatür taraması tekniği ile oluşturulan bu çalışma, daha sonra 

yapılacak olan iletişim kuram ve uygulamaları-Jakobson modeli ile ilgili çalışmalara temel 

teşkil edecek şekilde kurgulanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: İletişim , Jakobson modeli, alıcı , mesaj , ileti , kod , işlev 

 

 
1Tutar, H., (2009), Örgütsel İletişim, Ankara,Seçkin Yayıncılık, 2.Baskı 
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ÖZET 

Küresel iklim değişikliği insan davranışları sonucu meydana gelen, içinde bulunulan yüzyılın 

en önemli tehditlerinden birisidir.  İklim, yerkürenin bir bölgesinde yıllarca süren hava 

şartlarının ortalama durumudur, sadece ortalama değerleri değil, farklı değerleri ve istatistiksel 

değişimlerde içermektedir. İklim değişikliği ise iklim şartlarındaki yüksek ölçekli ve değerli 

bölgesel etkileri bulunan, uzun vadede ve sakin sakin meydana gelen farklılıklardır. Çocuklar 

duygusal, toplumsal ve fizyolojik ihtiyaçlarından dolayı, iklim değişikliğinin 

olumsuzluklarından daha fazla etkilenirler. İklim değişikliği çocukları doğrudan etkiler; yüksek 

sıcaklık ve güneşe maruz kalmanın sebep olduğu sıcak çarpması, elektrolit dengesizliği, 

bitkinlik ve ilerde oluşabilecek cilt kanseri riskini içerir. Sel, kuraklık ve yoğun havasal olaylar 

ölüm, beslenme yetersizlikleri, infeksiyon hastalıkları, travma ve travma sonrası meydana gelen 

ruhsal ve davranışsal problemler görülmesini artırmaktadır. Afet durumları da çevre sorunlarına 

neden olabilmektedir. Yaşanan afet durumları çocuklar için yeni beslenme sorunlarına ve 

hastalıklara neden olabilmektedir. Ev ortamında besin güvenliğini sağlama, besine ulaşmada 

sıkıntı, toplumsal çevre ve bakım vericilerin yeterli olmaması olarak sorunlar sıralanabilir. Bu 

nedenlerden dolayı afet durumlarında çocuklarda hastalık ve sağlığın yönetilmesi için 
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müdahale planları oluşturulmalıdır. Çocukların sağlık ve hastalık durumlarını yönetmek için 

eldeki insan kaynaklarını, yapılarını ve parasal kaynakların doğru ve uygun kullanımı ile 

destekleyici altyapılar oluşturulmalıdır. Ülkelerin çocuklarına sorumlulukları kapsamında 

imzaladıkları Çocuk Hakları Sözleşmesi maddeleri iklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı 

negatif sonuçlarla olumsuz etkilenebilir. Bu sebeple iklim değişikliklerinin engellenmesi sağlık 

profesyonellerine çocuk haklarının savunması yönünde sorumluluk yüklemektedir. Önlemlerin 

alınmaması ve uygulanmamasının çocukların haklarının ihlali olduğu konu ile ilgili tüm 

ünitelere ve çalışanlarına açıklanmalıdır ve farkındalığın çok geç olmadan oluşturulması 

sağlanmalıdır. Bu nedenle pediatri hemşireleri küresel enerji dönüşümünün ve gerçekleşmekte 

olan iklim değişikliğini tanımlamak, çocuk sağlığına yönelik oluşturabileceği olumsuz etkileri 

önceden tahmin etmek ve çözümüne ilişkin önerilerde öncü olmalıdırlar. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk sağlığı, İklim değişikliği, Pediatri hemşireliği   
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ÖZET 

İnsan hayatının en önemli yaşam döngülerinden biri olan evlilikte eşler; kültür, eğitim, yaş, 

hayata bakış açısı, ekonomik durum gibi açılardan farklılık gösterebilmektedir. Eşler arasında 

bulunan bu farklılıklar ilişkileri olumlu veya olumsuz olarak etkilemektedir. Özellikle, eşler 

arasında eğitim düzeyi farkının bulunması bazı eşler için sorun teşkil edebileceği gibi bazı eşler 

için ise anlayışla karşılanılan bir durum olabilmektedir. Eşlerin hangi tutumu tercih ettiği evlilik 

uyum ve doyumunu etkilemektedir. Bu nedenle eşlerin eğitim düzeyi farklılıklarına yönelik 

bakış açılarını görebilmek amacıyla bir ölçek geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu araştırmanın 

amacı Evlilikte Eğitim Düzeyi Farklılığına Yönelik Tutum Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve 

güvenirliğini incelemektir. 

Araştırma 18 yaş ve üzeri 183'ü kadın 115’i erkek 298 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcıların evlilikte eğitim düzeyi farklılığına yönelik tutumlarını ölçmek üzere 24 maddelik 

bir madde havuzu hazırlanmıştır. Bu maddeler gramer, anlaşılabilirlik, evlilikte eğitim düzeyi 

farklılığına yönelik tutumları ölçmesi açılarından incelenip 17 maddelik uygulama formu elde 

edilmiştir. Evlilikte Eğitim Düzeyi Farklılığına Yönelik Tutum Ölçeği 1 “kesinlikle 

katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye 

sahiptir. Evlilikte Eğitim Düzeyi Farklılığına Yönelik Tutum Ölçeği'nin madde analizi için 

düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Evlilikte Eğitim Düzeyi 

Farklılığına Yönelik Tutum Ölçeği'nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği ise 

Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik 

analizleri SPSS 26 programı ile yapılmıştır.  

Evlilikte Eğitim Düzeyi Farklılığına Yönelik Tutum Ölçeği'nin yapı geçerliği için uygulanan 

açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %61’ini açıklayan, öz-değeri 10.4 olan 

tek boyutlu ve 17 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem 

uygunluk katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .53 ile .86 arasında 

sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .96 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 

düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .50 ile .83 arasında sıralanmaktadır. Bu 
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sonuçlar Evlilikte Eğitim Düzeyi Farklılığına Yönelik Tutum Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir bir 

ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler : Evlilikte Eğitim Düzeyi Farklılığı, Eğitim Düzeyi , Geçerlik, Güvenirlik. 

 

ATTITUDES ABOUT THE DIFFERENCE IN EDUCATION LEVEL IN MARRIAGE 

SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY 

 

ABSTRACT 

 

In marriage, which is one of the most important life cycles of human life, spouses may differ in 

terms of culture, education level, age, perspective on life, and economic situation. These 

differences between spouses affect the relationship positively or negatively. Especially, the 

difference in education level between spouses can be problem for some while for some spouses, 

it can be a situation that is welcomed. The attitude of the spouses can affect marital adjustment 

and satisfaction. For this reason, it is very important to develop a scale in order to see the 

perspectives of the spouses against the differences in education level in marriage. Purpose of 

this study is to develop Attitudes About the Difference in Education Level in Marriage Scale 

and to examine its validity and reliability. 

 

This research was conducted on a total of 298 participants, 183 females and 115 males, 18 years 

and over. In process of developing this scale, a 24-item pool was created first and then these 

items were examined in terms of their grammar, intelligibility, and whether it really measure 

attitudes about the difference in education level in marriage, and a 17-item application form 

was obtained in the end. Attitudes about the difference in education level in marriage scale has 

a 5-point Likert-type rating with 1 “strongly disagree” and 5 “strongly agree”. Corrected item-

total correlation coefficients were calculated for item analysis of scale. Construct validity of 

scale was examined by exploratory factor analysis and its reliability was examined with 

Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient. Validity and reliability analyzes 

were made with SPSS 26. 

 

As a result of exploratory factor analysis applied for construct validity of scale, a one-

dimensional and 17-item measuring tool with an eigenvalue of 10.4 was obtained explaining 

61% of total variance. KMO sample fit coefficient of scale was found to be .95. Factor loads of 

scale were ranged between .53 and .86. Cronbach alpha internal consistency reliability 

coefficient was found to be .96. Corrected item-total correlation coefficients of scale range from 

.50 to .83. These results show that scale is a valid and reliable measurement tool. 

 

Keywords: The Difference in Education Level in Marriage, Education Level, Reliability, 

Validity. 
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21. YÜZYIL ÇOCUKLUĞUNA BİR BAKIŞ; 

ÇOCUKLUK VE MEDİKALLEŞME 

 

Nimet SAĞIR HİZMETÇİ 

Bursa Uludağ Ünivesitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı,  

Yüksek Lisans Öğrencisi,  

 

 

ÖZET  

Çocukluk, modernizmin ortaya çıkışıyla oluşan bir kategori olmuştur. Modernizmin tarihsel 

koşulları, bir ihtiyaç ve işlevsel bir araç olarak çocukluğu doğurmuştur. Modernizm, çocukluğu 

inşa edecek çeşitli yapılar, yöntemler kullanmıştır. Aile, eğitim ve medya en önde gelen iktidar 

araçlarından olmuştur. Günümüzde ise bunlara ek olarak medikalleşme öne çıkmaya 

başlamıştır. Özellikle çocuk ve çocukluk açısından neyin “normal” neyin “anormal” olduğunu 

belirleme işi, psikoloji-pedagoji başta olmak üzere bilime ve tıbba verilmiştir. Böylece 

çocukluk, normlar ve mevcut paradigma ölçüt alınarak inşa edilmekte, belirlenmektedir.  

Çalışma, çocukluğun değişimi üzerinde durarak medikalleşme yoluyla çocuk ve çocukluğa 

uygulanan iktidar konusunu ele alacaktır.   

 

Anahtar Kelimeler: çocukluk, çocukluk sosyolojisi, iktidar, medikalleşme, modernizm   
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TASFİYE TALEPNAMELERİNE GÖRE KEŞAN’A YERLEŞTİRİLEN 

MÜBADİLLER 

 

Dr. Fatma ÇALİK ORHUN1 

1 ORCID ID: 0000-0002-7292-6406 

 

 

ÖZET 

Edirne’nin merkezden sonra en büyük ilçesi olan Keşan, Yunanistan sınırına otuz iki kilometre 

uzaklıkta yer almaktadır. Balkanlara açılan bir nokta olan Keşan, Balkanlardan gelen göçlerden 

en fazla etkilenen bölge olduğu gibi, mübadele döneminde de mübadillere yurt olan bir yerleşim 

yeri olmuştur. Keşan ile ilgili akademik çalışmalar yok denecek kadar az olmakla birlikte 

mübadele ile ilgili de herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Keşan (Edirne) Mübadiller için 

oluşturulan iskan alanlarından ikinci bölge olarak seçilmiştir. Bu çalışmayla birlikte hem 

Keşan’ın tarihinde önemli bir yer olan mübadele Keşan’ın tarihinin bir kesiti olarak incelenmiş 

olacak hem de mübadele çalışmalarıyla ilgili alana bir katkı sunulacaktır. Ayrıca tasfiye 

talepnameleriyle onomastik alanında yapılan çalışmalara da şüphesiz katkı sağlayacaktır. 

Tasfiye talepnameleri mübadele/mübadil ile ilgili çalışmalar için birincil arşiv 

kaynaklarındandır. Mübadillere mübadele sırasında dört adet belge verilmiştir. Aile kimlik 

belgesi, aşı belgesi, Yunan hükümetince verilen belge ve tasfiye talepnamesi. Tasfiye 

talepnameleri, Türkiye’ye gelen mübadillerin hangi livadan kaç kişi geldikleri, geliş tarihleri, 

ekonomik ve sosyal durumları hakkında detaylı somut bilgilere ulaşılmaktadır. Tasfiye 

talepnamelerinde en büyük eksiklik meslekleri belirtilmeyenlerin çoğunluğu oluşturmasıdır. Bu 

çalışmada tasfiye talepnamelerinden yararlanılarak Keşan’daki mübadele ve mübadillerle ilgili 

bilgilerin ortaya çıkarmayı amaçlanmaktadır. Tasfiye talepnamelerindeki verilerden yola 

çıkılarak hazırlanan bu çalışma, mübadillerin gelmiş oldukları bölgelerin durumu, yer isimleri, 

mal varlıkları gibi konularda yeni bilgilere ulaşılması ileride bölge tarihleriyle ilgili yapılacak 

çalışmalar için bir kaynak görevi görecektir. 

Anahtar Kelimeler: Keşan, Mübadil, Mübadele, Tasfiye Talepnameleri 
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ROMA İMPARATORLUĞU’NDA III. YÜZYILDA EKONOMİK VE SOSYAL 

DURUM 

 

Doktorant, ISMAT ABBAS 

 ONDOKUZ MAYIS UNİVERSİTESİ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 

– 0000-0002-7673-2094 

 

ÖZET 

Roma İmparatorluğunda ekonomik durum II. yüzyılın sonlarında kötüleşmeye 

başlamıştır. Severus Hanedanı döneminde Roma İmparatorluğu’nda ekonomik sıkıntılar yavaş 

yavaş kendini göstermiştir. İmparator Caracalla döneminde Roma sikkeleri değer kaybetmiştir. 

Bu durum da Roma’da her alana, özellikle ticarete etki etmiştir. Caracalla tüm vatandaşlardan 

vergi alabilmek için vatandaşlık hakkında kanun çıkarmıştır. III. yüzyıla gelindiğinde 

ekonomik sıkıntılar daha da artmıştır. Bunun nedeni Roma’nın iç savaşlarla uğraştığı bu 

karmaşık dönemde aynı zamanda da Sasani ve Got baskınlarına maruz kalması olmuştur. 235-

284 yıllarını kapsayan ve Askeri Anarşi Dönemi adlanan bu süreçte Roma’da pek çok imparator 

tahta çıkmıştır. Dolayısıyla bu durum da imparatorluğun sosyal ve ekonomik hayatına 

yansımıştır. Dönem imparatorları içerisinde sadece Aurelianus ekonomik krizi önlemek için 

bazı reformlar yapmıştır. Fakat ölümünden sonra reformlarını devam ettiren imparator 

olmamıştır. Ekonomideki bu sıkıntılar III. Yüzyılın sonlarına kadar devam etmiş ve 

İmparatorluğu kötü yönde etkilemiştir. Bazı tarihçilere göre Batı Roma’nın yıkılışının en 

önemli sebeplerinden biri III. yüzyılda yaşanan bu kriz olmuştur. Roma İmparatorluğu’nda 

yaşanan ekonomik krize 284 yılında tahta çıkan Diocletianus reformları ile son vermiştir.  

III. yüzyılda imparatorlukta sosyal hayatta da sıkıntılar yaşanmaktaydı. Özellikle yüzyılın 

ikinci yarısında İskenderiye şehirde başlayan veba salgını imparatorluğun neredeyse her 

tarafına yayılmıştır. Piskopos Cyprian’ın adı ile anılan salgın yaklaşık 20 yıl devam etmiştir. 

Hristiyanlar veba salgınının Hristiyanlara yaptığı zulümlerle bilinen İmparator Decius için 

Tanrı tarafından gönderilen bir bela olarak görmüşlerdir. Salgın nedeniyle iki Roma imparatoru 

hayatlarını kaybetmiştir. Salgın Roma ordusunu mahvetmiş ve bunun sonucu olarak 

imparatorluğun sınırları zayıflamıştır. Veba salgını Roma’da yeni doğmakta olan Hristiyan 

kesimin işine yaramıştır. Bu dönemden sonra Hristiyanlık Roma İmparatorluğu’nda hızla 

yayılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Roma, Ekonomi, Kriz, Sosyal Hayat, Veba.  
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ECONOMIC AND SOCIAL SITUATION IN ROMAN EMPIRE İN THE III 

CENTURY 

 

ABSTRACT 

The economic situation in the Roman Empire began to deteriorate at the end of the II 

century. During the Severan Dynasty, economic problems in the Roman Empire gradually 

showed themselves. Roman coins depreciated during the Caracalla period. This situation had 

an impact on every field in roma, especially on trade. Caracalla enacted a law on citizenship in 

order to collect taxes from all citizens. By the turn of the III century, economic problems 

increased even more. The reason for this was that in this complex period when Rome was 

dealing with civil wars, it was also exposed to Sassanid and Gothic raids. During this period, 

which covers the years 235-284 and is called the Period of Military Anarchy, many emperors 

came to the throne in Rome. Therefore, this situation was reflected in the social and economic 

life of the empire. Among the emperors of the period, only Aurelian made some reforms to 

prevent the economic crisis. However, the emperor did not continue his reforms after his death. 

These economic problems continued until the end of the III century and affected the Empire 

badly. According to some historians, one of the most important reasons for the collapse of 

Western Rome was this crisis in the III century. Diocletian, who came to the throne in 284, 

ended the economic crisis in the Roman Empire with his reforms. 

In the III century, there were also problems in the social life of the empire. Especially in 

the second half of the century, the plague epidemic that started in the city of Alexandria spread 

to almost all parts of the empire. The epidemic, named after Bishop Cyprian, continued for 

about 20 years. Christians saw the plague as a scourge sent by God for Emperor Decius, who 

was known for his persecution of Christians. Two Roman emperors died due to the epidemic. 

The epidemic devastated the Roman army and as a result the borders of the empire weakened. 

The plague epidemic benefited the nascent Christian segment in Rome. After this period, 

Christianity spread rapidly in the Roman Empire. 

Keywords: Rome, Economy, Crisis, Social Life, Plague. 
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SOSYAL, KÜLTÜREL VE SİYASAL DOKUSUYLA TUNUS’UN TARİHÎ SERÜVENİ 

 

Kadir ÖZKÖSE 

Prof. Dr. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı 

Sivas/TÜRKİYE; ; orcid: https://orcid.org/0000-0003-3977-3863 

 

Özet 

Kuzey Afrika’da stratejik konuma sahip olan Tunus kadim geleneği ile dikkat 

çekmektedir. Coğrafi ve iklim koşulları, kültür ve medeniyet havzası, ekonomik ve siyasal 

gelişmeleri ile her dönemde canlılığını korumuş bir ülkedir. Fenikelilerin ticari kazanımlarıyla 

Akdeniz’in kalbinin attığı bir coğrafya, Roma’nın bölge idaresine merkezlik yapmış bir diyar, 

Bizans’ın varlık göstermeye çalıştığı bir nokta olmuştur. 

Hz. Osman zamanında Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh komutasındaki İslam ordularının 

fethi ile Müslümanların hakimiyet kurmaya başladıkları Tunus’ta İslâmî gelenek süreç 

içerisinde içselleştirilmiş, gelişmiş ve perçinleşmiştir. Erken dönemde İslâm ve Müslümanlarla 

tanışan Tunus’un yerli halkları sahabe, tabiin ve selef-i salihin ulemasının eğitim ve irşad 

faaliyetleriyle İslâm’ı bireysel ve kitlesel boyutta benimsemeye başladılar. İslâm ordusunun 

fethedip Emevi toprakları arasına kattığı Tunus’ta bilhassa Emeviler döneminde sık sık 

ayaklanmalara sahne oldu. Yer yer kopmaların yaşandığı Tunus, Abbasiler döneminde merkezi 

yönetime bağlandı. Atanan valilerle yönetildi. Kültür, sanat, dil, edebiyat, ticaret, eğitim 

faaliyetleriyle İslâm coğrafyasının önemli medeniyet merkezi oldu. Abbasiler döneminde 

Ağlebilerin kontrolünde emniyetli ve gelişmiş bir diyar konumuna geldi. Bölgede Fatimilerin 

sağladığı hakimiyetle mezhebi mücadelenin adresi konumuna geldi. Fatımiler döneminde 

alınan yaralar Zîrîler Hanedanlığı döneminde sarılmaya, ayrışmalar giderilmeye, Abbasi 

Halifeliği ile yeniden bağlantı sağlanmaya çalışıldı. 

On dördüncü asrın ikinci yarısında Tunus’a hakim olan Hafsî Hanedanlığı Tunus’un 

tarihine damgasını vuran bir diğer sultanlık oldu. Hafsîler döneminde Akdeniz’de korsanlık 

faaliyetlerini artıran, Kuzey Afrika sahil kentlerini birbir egemenlikleri altına alan İspanyol 

denizciler Tunus’a kadar da ulaşmışlardır. Endülüs’te yaşanan kitlesel kıyım Endülüs 

Müslümanların Avrupa’dan kitlesel göçlerine yol açtı. Gelen Endülüslülere kucak açan ve kol 

kanat geren Hafsî sultanları bir yandan da kendi güvenliklerini sağlamanın yollarını 

aramışlardır. İspanya’nın sonu gelmeyen saldırıları karşısında Tunus yerlileri ile birlikte Hafsî 

sultanları da Osmanlı Devletinden yardım istediler. Bir fetih hareketinden çok yardım çağrısına 

cevap vermek şeklinde gerçekleşen Osmanlı’nın Tunus seferleri kısa zamanda yankı 

https://orcid.org/0000-0003-3977-3863
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uyandırmış, Akdeniz’in Türk denizine dönüşmesini sağlamıştır. Kuzey Afrika’da Cezayir ve 

Trablusgarb gibi Tunus’un bir Garb Ocağı haline gelmesini sağlamıştır. Mısır’da Fas’a kadar 

uzanan çizgide Kuloğulları neslinin vücuda gelmesini sağlamıştır. Osmanlı Devleti Tunus’u 

doğrudan yönetmek yerine yerinde yönetimle yerel dinamiklerin harekete geçmesini 

sağlamıştır. Muradilerle Hüseynilerin aile hanedanlıklarını merkezi yönetime bağlı olarak 

kendi içinde serbest bir yönetim sergilemesini sağlamıştır. Cezayir’deki istila hareketlerini 

sürdüren Fransız güçler sonunda Tunus’taki emellerine de ermenin çabasını gütmüşler, 

Tunus’un da kendi sömürgeleri konumuna gelmesini sağlamışlardır. Sömürge güçlerinin 

Tunus’ta yaşattıkları dram Tunus halkının uzun soluklu bağımsızlık mücadelesi ile ortadan 

kaldırılmak istenmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  

Tunus, Osmanlı, Hafsiler, İslam, Medeniyet 

 

WITH ITS SOCIAL, CULTURAL AND POLITICAL TEXTURE HISTORICAL 

ADVENTURE OF TUNISIA 

 

Abstract 

Tunisia, which has a strategic location in North Africa, draws attention with its ancient 

tradition. It is a country that has preserved its vitality in every period with its geographical and 

climatic conditions, cultural and civilization basin, economic and political developments. A 

geography where the heart of the Mediterranean beats with the commercial gains of the 

Phoenicians, a land that was the center of the Roman regional administration, and a point where 

Byzantium tried to exist. 

Hz. In the time of Uthman, Abdullah b. Sa'd b. In Tunisia, where Muslims began to 

dominate with the conquest of the Islamic armies under the command of Abu Serh, the Islamic 

tradition was internalized, developed and consolidated in the process. Indigenous peoples of 

Tunisia, who met Islam and Muslims in the early period, began to adopt Islam individually and 

collectively, with the education and guidance activities of the Companions, Tabiun and Salaf-i 

Salihî ulama. Tunisia, which was conquered by the Islamic army and added to the Umayyad 

lands, witnessed frequent uprisings, especially during the Umayyad period.Tunisia, where there 

were ruptures in places, was connected to the central government during the Abbasid period. It 

was governed by appointed governors. It became an important civilization center of the Islamic 

geography with its culture, art, language, literature, trade and education activities. During the 

Abbasid period, it became a safe and developed land under the control of the Ağlebis. With the 
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dominance of the Fatimids in the region, it became the address of the sectarian struggle. During 

the Zîrîs Dynasty, the wounds taken during the Fatimids were tried to be healed, the divisions 

were resolved, and a reconnection with the Abbasid Caliphate was tried to be established. 

The Hafsi Dynasty, which dominated Tunisia in the second half of the fourteenth 

century, was another sultanate that left its mark on the history of Tunisia. During the Hafsid 

period, Spanish sailors who increased their piracy activities in the Mediterranean and took the 

coastal cities of North Africa under their sovereignty reached as far as Tunisia. The mass 

slaughter in Andalusia led to the mass migration of Andalusian Muslims from Europe. The 

Hafsi sultans, who embraced and supported the incoming Andalusians, sought ways to ensure 

their own security. In the face of the endless attacks of Spain, the Hafsi sultans along with the 

natives of Tunisia asked for help from the Ottoman Empire. The Ottoman expeditions to 

Tunisia, which took the form of responding to a call for help rather than a movement of 

conquest, had a repercussions in a short time and enabled the Mediterranean to turn into a 

Turkish sea. It enabled Tunisia to become a Western Quarry, like Algeria and Tripoli in North 

Africa. He enabled the Kuloğulları generation to come into existence in the line extending from 

Egypt to Morocco. Instead of directing Tunisia, the Ottoman Empire enabled local dynamics to 

take action with on-site management. He enabled the family dynasties of Muradis and Husseins 

to display a free administration within themselves, depending on the central government. 

Continuing their invasion movements in Algeria, the French forces finally tried to achieve their 

goals in Tunisia, and made Tunisia their colony. The drama of the colonial powers in Tunisia 

was tried to be eliminated by the long-term struggle for independence of the Tunisian people. 

Keywords 

Tunisia, Ottoman, Hafsiler, Islam, Civilization 
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II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE EĞİTİM KONUSUNDAKİ 

HABERLERİN SİVAS’ TA YAYINLANAN ÜLKE GAZETESİNE YANSIMALARI 

(1945-1950)1 

 

Yük. Lis. Öğ. Ömer Faruk Yazıcı 1, Doç. Dr. Turgut İLERİ 2 

 
1 Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ORCID ID:0000-0001-8033-0365 

2 Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Üniversitesi, ORCID ID: 0000-0003-2029-1354 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde Sivas’ta yayınlanan Ülke Gazetesinde yer 

bulan eğitim alanına ilişkin haberler ve bu haberlerin kamuoyuna sunulması hakkında bilgi 

verilecektir. Bu kapsamda gazetede yer alan Milli Eğitimimize yönelik çalışmalar ile Sivas’ta 

yürütülen eğitim faaliyetlerinin, gazetede hangi boyutta ele alındığı ve nasıl değerlendirildiği 

üzerinde durulacaktır.  

Bugün uygar toplumlarda dördüncü kuvvet olarak kabul edilen, insanı bilgilendirme,  

aydınlatma ve yönlendirmede etkili olan disiplin “basın-yayın” diye adlandırılmaktadır. 

Bilindiği üzere insanoğlu yaşadığı doğal çevrede ve dünyada olup bitenler hakkında haber 

sahibi olmak, görüp yaşadıklarını, gözleyip öğrendiklerini başkaları ile paylaşmak ister. Bu 

durumda doğal olarak basın organlarına ihtiyaç duyulur. Söz konusu ihtiyaçlar basın organları 

vasıtasıyla yerine getirilmeye çalışılır. Basının insanlara haber ulaştırma, kitleleri belirli 

konularda haberdar etme, eğitme, kamuoyu oluşturma ve yönlendirme gibi görevleri vardır. 

Bilişim teknolojisinin üst seviyeye ulaştığı ve gelişme gösterdiği günümüzde basın-yayın 

organlarından azami ölçüde yararlanılmaktadır. Bununla birlikte henüz günümüzdeki 

teknolojiye sahip olunmadığı dönemlerde basın organlarından imkânlar ölçüsünde 

yararlanılmış, bu organlarda da üzerine düşen görevleri önemli ölçüde yerine getirmeye 

çalışmıştır. 

Çalışmamızın öznesi olan Ülke Gazetesi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya siyasetinin 

bunalımlı günlerinde 1945 yılında Sivas’ta, yayın hayatına başlamıştır. Yukarıda açıklamaya 

çalıştığımız ilkeler doğrultusunda, 1959 yılına kadar halkı aydınlatma ve bilgilendirme görevini 

yerine getirmiştir. İçeride istikrarı ve huzuru, dışarıda ise milli egemenliği ve milli birliği 

sağlamaya, okuyucularına bu duyguları aşılamaya yönelik habercilik politikası ile yayın 

faaliyetlerini sürdürmüştür. Gazetenin haber kaynağı Ankara’da Ulus gazetesi olmuştur. Bu 

nedenle Sivas kamuoyunun nabzını ölçmeye yönelik yerel haberlerden çok, Türk halkının 

nabzını ölçmeye yönelik ulusal haberlere yer vermiştir. Bu kapsamda eğitim ve öğretim 

hayatına ilişkin haberler de gazete sütunlarında yer almıştır.  

 
1
Bu çalışma Ömer Faruk Yazıcı tarafından hazırlanan ve 2021 yılında Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü tarafından kabul edilen “Ülke Gazetesinin Yayın Faaliyetleri, Habercilik Anlayışı ve Politikaları (1945-

1950)” isimli yayınlanmamış Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir. 
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Çalışmamızda, Ülke gazetesinde 1945-1950 yılları arasında haber olarak yer alan eğitimle ilgili 

konular ele alınmıştır. Bu bağlamda Üniversitelere Özerklik Tanınması, III. ve IV. Millî Eğitim 

Şûrası, Halkevleri ve Köy Enstitüleri ile Sivas’ta Milli Eğitim Çalışmaları hakkında gazeteye 

yansıyan haberlere yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ülke Gazetesi, Sivas, Eğitim, Basın, Gazete.  
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 TBMM’NİN IX. YASAMA DÖNEMİNDE AMASYA MİLLETVEKİLİ KEMAL 

EREN’İN PARLAMENTO FAALİYETLERİ VE MECLİS ÇALIŞMALARINA 

KATKISI (1950-1954) 

 

Doç. Dr. Turgut İLERİ 1   
1Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  

 ORCID: 0000-0003-2029-1354 

 

  

 

ÖZET 

Türk Tarihinde ilk defa çok partili hayata geçiş deneyimi II. Meşrutiyet Döneminde 

yaşanmıştır. Bu deneyim kalıcı olmamış, arzu edilen demokratik yapı oluşturulamamıştır. 

İkincisi, Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte başlayan dönemde Mustafa Kemal Atatürk tarafından 

1924 ve 1930 yıllarında denenmiştir. Ancak her iki girişimden de istenen sonuç alınamamıştır. 

Bununla birlikte 1923-1945 yılları arasında yaşanan tek partili dönem, çok partili hayata geçiş 

için tecrübe dönemi olmuş, demokrasi fikrinin, kurum ve kuruluşlarının toplumsal ve ekonomik 

temelleri bu devirde atılmıştır. Nihayet 1945 yılına gelindiğinde tek partili rejiminin toplumun 

çeşitli sosyal ve siyasi ihtiyaçlarını karşılayamadığı net bir şekilde görülmüştür. Bu nedenle 

birden fazla siyasi partinin var olduğu bir sisteme geçmek üzere harekete geçilmiştir. Bunun 

sonucunda mevcut siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) ayrılanlar tarafından 

Demokrat Parti (DP)  adıyla,  7 Ocak 1946 günü yeni bir parti kurulmuştur. Bu tarihten itibaren 

Türkiye’de çok partili hayata geçilmiştir. Yeni kurulan Demokrat Parti kısa sürede 

teşkilatlanmasını tamamlamış ve 21 Temmuz 1946’da ilk genel seçimlere katılmıştır. Bu 

seçimde oyların dağılımı CHP % 85,4, DP % 13,1 oranında olmuştur. 4 yıl sonra 14 Mayıs 

1950 tarihinde genellikle özgür bir atmosferde ve düzenli geçen bir seçim kampanyasının 

ardından yapılan seçimde DP oyların % 55,2’ sini alarak iktidar olmuştur.  

Söz konusu seçimlerde Amasya vilayetinde, yeni kurulan DP geçerli oyların % 53,37’sini 

alarak toplam 4 milletvekilliğinin 4’ünü de kazanmıştır. Çalışmamızın öznesi olan Kemal Eren 

de bu seçimde milletvekili seçilerek TBMM’ne girmiştir. 1960 yılına kadar 3 dönem 

parlamentoda milletvekilliği görevinde bulunmuştur. Bu süreçte, Türkiye’nin gündeminde yer 

alan ve çözüm bekleyen konular hakkında yeri geldiğinde söz alarak meclis çalışmalarına 

katılmış, takrir ve kanun teklifleri sunmuş, İçişleri komisyonunda görev almış, oylamalara 

katılmış ve vekillik görevinin gereğini yerine getirmiştir.  

Bu çalışmada Amasya Milletvekili Kemal Eren’in 1950-1954 yılları arasında (IX. Dönem) 

TBMM’ndeki faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verilerek katkılarına değinilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Amasya, Kemal Eren, TBMM, Parlamento, Milletvekilleri   
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OSMANLI DEVLETİ’NİN KLASİK ÇAĞINDA ULEMANIN PADİŞAHLAR 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Dr. Savaş YILMAZ 

MEB, ORCID:  0000-0002-6979-6995 

 

Özet  

Osmanlı Devleti’nin klasik çağının üç kudretli padişahı: Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan 

Selim ile Kanunî Sultan Süleyman dönemlerindeki ilmiye kökenli bürokratlarının, yönetim 

üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Ulema, verdiği fetvalarla müsbet ya da menfî yönde 

padişahların kararlarını belirlemişti. Bunlar, daha çocukluk yıllarından itibaren padişahlarla bağ 

kurmuşlar, şehzadelik dönemlerinde ise onların, hocalıklarını yapmışlardı. Şehzadelerin tahta 

çıkmalarıyla da merkezî bürokraside önemli görevlere getirildikleri için siyasî yapı içerisinde 

güçlenmişlerdi. Ancak Fatih Sultan Mehmet yetki ve sorumluluklarını kanunnâmesiyle 

belirleyip nüfuzlarını sınırlandırmıştı. Yavuz ve Kanunî dönemlerinde ise saray içi 

hizipleşmelerden yeniçerilerin özellikle sefer halindeki rahatsızlıklarından yararlanarak uhrevî 

yetkilerinden (fetva makamı) de güç alıp merkezi bürokrasinin önemli aktörlerinden 

olmuşlardı. Şehzadeler arasında yaşanan taht mücadelelerin tarafgirleri olarak tahta hangi 

şehzadenin geçmesi hususunda kanaat belirtmişlerdi. Devlet erkânının yanı sıra yeniçerilerle 

de ittifak kurup statü ve konumlarını korumuşlardı. Siyasi irade (padişah), üzerinde adeta kılıç 

ile kalemin ittifakını kurmuşlardı. Bu ittifak, devletin en buhranlı dönemlerinde belirerek 

padişahlar üzerinde baskı oluşturabilmişti. 

Anahtar kelimeler: Padişah, Yönetim, Medrese, İlmiye Sınıfı, Ulema. 
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SOSYAL MEDYADA BİLGİLENDİRME ARACI OLARAK KULLANILAN 

İNFOGRAFİKLERİN GRAFİK TASARIM AÇISINDAN ANALİZİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi. İbrahim YILMAZ 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

https://orcid.org/0000-0001-6224-2118 

 

ÖZET 

Sosyal medya kullanıcılar arasında bilginin, haberin, görselin vb. paylaşımını kolaylaştıran ve 

dünya genelindeki diğer kişilerle etkileşimi sağlayan etkili ve değerli bir iletişim 

aracıdır. Sosyal medya kullanımının her geçen gün katlanarak artması, kullanıcı sayısının 

çoğalması ve görsel içerikli bilgilerin paylaşılması gibi birçok etkenin, infografiklerin 

tasarlanmasına olan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz 

internet çağında bilgi patlaması denilebilecek bir olgu ile ve zamanın hızla ilerlemesiyle başa 

çıkabilmek için sık sık grafik tasarıma başvururuz ve etkin bir şekilde ondan istifade ederiz. İyi 

tasarlanmış infografikler karmaşık bilgileri anlamlandırır ve bilginin hızlı bir şekilde 

iletilmesini sağlar.  İnfografik, sosyal medyadaki bir okuyucunun dikkatini çekmeyi başaran 

görsel bilgilendirmelerden birisidir. Karmaşık bir yazılı metnin önemli noktalarını görsel olarak 

tasarlayan bir infografik çalışması, sosyal medyada kolayca paylaşılabilen bir tasarımla dikkat 

çekmenin ve farkındalık oluşturmanın görsel bir yolunu sunmaktadır. Bir infografik, grafik 

ögelerin birleşimini kullanarak bilgilendirmek, ilgi uyandırmak, izleyiciyi bir sonraki adıma 

veya daha fazla bilgi aramaya yönlendirmek için işaretçi bir rol oynamaktadır. İnfografikler, 

sosyal medyada haber tüketicilerinin daha yüksek düzeyde akılda tutmalarına ve 

kullanılabilirlik için daha fazla görsel ve daha az yazılı içerik görüntülemelerine olanak tanır. 

Son yıllarda kitle iletişim aracı olmasının yanında diğer görselleştirme türlerinden farklı olarak 

karmaşık konuları basitleştirip düzenleyen, aynı zamanda daha geniş bir kitleye ulaşım sağlama 

amacı taşıyan bir araç olarak tasarlanmıştır. Sosyal medya alanında bilgi ile görsel iletişim 

arasındaki farkın ne olduğunun anlatılmak istenildiği net bir şekilde gösterilmelidir. Bu 

çalışmanın amacı TRT Haber ve Anadolu Ajansı tarafından 2020-2022 yılları arasında sosyal 

medyada yayınlanmış olan infografiklerin grafik tasarım açısından incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İnfografik, Grafik Tasarım, Sosyal Medya, Bilgilendirme 
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JEAN-MICHEL BASQUIAT VE KEITH HARING YAPITLARININ GRAFFITI, 

SOKAK SANATI VE YÜKSEK SANAT ARASINDA BİR KÖPRÜ OLARAK 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Doktora Öğrencisi, İPEK ERGEN 

Işık Üniversitesi, Lisansüstü  Eğitim Enstitüsü, ipekkergen@gmail.com -  

0000-0001-8876-9727  

 

ÖZET 

Graffiti, kamuya açık alanlarda, çoğunlukla izinsizce uygulanan bir tür görsel iletişim ve ifade 

şeklidir ve sokak kültürünün önemli bir parçasıdır. Çoğunlukla vandalizm ile bağdaştırılan yasa 

dışı bir uygulama olarak graffiti ve bağlantılı sokak kültürü, kimliğini genel beğeni ve kabulün 

dışında yer alan asi doğası üzerinden şekillendirmiştir ve bu durum bir sanat formu olarak kabul 

edilirliği veya sanat dünyası ile kurduğu bağları çelişkili hale getiren unsurlardan biridir. 1970'li 

yıllarda, sokak kültürü ile bağlantılı yaşam biçiminin ve ifade şekillerinin kitlelerin ilgisini 

çekmeye başlaması ile gelen tanınırlık ve kabul aşamaları; bizzat sokakta veya sokağın 

ruhundan ilham alarak üretilmiş sanat türlerinin genişleyen bir izleyici kitlesine hitap etmeye 

başlaması ile sonuçlanmıştır. 80'li yıllarda ise graffiti bir sanat formu olarak kabul görmeye 

başlamış, aynı dönem sokakta doğan bu alt kültürler ile sanat dünyası arasında var olan sınırlar 

silikleşmeye başlamıştır. Bu sınırlara müdahale ederek iki uç arasında bir köprü niteliği 

gördüğü düşünülen iki sanatçı; Keith Haring ve Jean-Michel Basquiat, dönemin bu yeni kurulan 

bağlantıları merkezine koyan tartışmalarının değişmez öznesi olmuşlardır. Basquiat ve Haring, 

bu çevrelerde bulunmuş, bu çevrelerden beslenmiş ve bizzat sokakta üretmiş, nihayetinde bu 

deneyimlerini atölye ortamına taşımış sanatçılar olarak, iki tarafa da ait olmadan, bu dünyalar 

arasında bir köprü görevi görmüşlerdir. Günümüzde sokak kültürü, yeraltı kültürü ile bağlantılı 

yaratımlar sanatsal üretimlere ilham vermenin ötesine geçerek, bizzat birer sanat formu haline 

evrilmiştir. Bu çalışmanın amacı, bu iki sanatçının yapıtlarının bu dönüşüm bağlamında 

irdelenmesi, sürecin ve sürece dair hala devam etmekte olan tartışmaların bu iki sanatçı 

üzerinden ortaya koyulması ve böylelikle günümüz sanatında bu tarz üretimlerin yerinin 

irdelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler : Graffiti, sokak sanatı, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat 

 



 AEGEAN SUMMIT          4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

ABSTRACT  BOOK        ISBN: 978-625-7341-86-8         www.egekongresi.org        Page | 125 

 

MAVİ RENK BAĞLAMINDA PİCASSO’NUN MAVİ DÖNEMİ 

 

Gözde CAN* 

*İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 

Tasarım bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi. 

ORCID ID: 0000-0001-5935-0919 

 

ÖZET 

Bu çalışmada mavi renk fiziksel ve psikolojik olarak tanımlanmaya çalışılmış ardından mavi 

rengin pigment olarak kullanımına değinilmiştir. İlk ortaya çıkış yeri olan Antik Mısır 

döneminden günümüze kadar gelen mavi renk kullanımı, dönemsel olarak izleyiciye farklı 

mesajlar iletmiştir. Resimlerde kullanılan açık mavi tonları izleyicide dinginlik, huzur duygusu 

oluştururken, mavi rengin koyu tonları izleyicide hüzün, keder duygusu oluşturmuştur.  Bu 

bağlamda, sanat tarihinde özel bir yere sahip olan Pablo Picasso’nun,  acı kayıplar ile 

karşılaştığı, hayatında çıkmaz yaşadığı ve maddi zorlukların içinde kaybolduğu aynı zamanda 

kendisine özgün, yenilikçi, kişisel bir kompozisyon oluşturduğu sanat tarihçilerinin Mavi 

Dönem olarak adlandırdıkları dönemden bahsedilmiştir. Sanatçının yaşadığı buhran, hüzün ve 

çaresizlik göz önüne alınarak mavi rengin tonlarına boyadığı  ‘Casagemas’ın Ölümü’, 

‘Casagemas’ın Başı’, ‘La Vida’, ‘Trajedi’ ve ‘Oto Potre'  eserleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mavi, Mavi Dönem, Picasso 
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ABSTRACT 

In this study, the color blue was tried to be defined physically and psychologically, and then 

the use of blue color as a pigment was mentioned. The use of blue color, which has come from 

the Ancient Egypt period, which is the first place of its emergence, has periodically conveyed 

different messages to the audience. While the light blue tones used in the paintings created a 

sense of calmness and peace in the viewer, the dark tones of the blue color were used to create 

a feeling of sadness and anguish in the viewer. In this context, the period called the Blue Period 

by art historians, when Pablo Picasso, who has a special place in the history of art, faced painful 

losses, had a dead end in his life and was lost in financial difficulties, at the same time created 

a unique, innovative and personal composition for himself, is mentioned. Considering the 

depression, sadness and desperation that the artist went through, his works 'The Death of 

Casagemas', 'Casagemas' Head', 'La Vida', 'Tragedy' and 'Auto Portrait', which he painted in 

blue tones, were examined. 

 Keywords: Blue, Blue Period, Picasso 
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SQUID GAME DİZİSİNİ RICHARD SENNETT ÜZERİNDEN OKUMAK 

 

Dr. Sevilay GÜLER1 

1Bağımsız araştırmacı, ORCID ID: 0000-0003-3877-6894 

 

ÖZET 

Sinemanın konularını toplum ile sinema arasındaki etkileşim oluşturmakta ve toplumsal hayatın 

önemli konuları sinemanın dilinde yeniden kurgulanıp göstergeler dizgesi halinde yeniden 

üretilmektedir. Bu yöntemle sinemada anlatım dili izleyiciyi etkiler ve bir hayal dünyası ile 

birlikte içselleştirilen mesajlar izleyicinin zihin dünyasına yerleştirilmeye çalışılır. Bu 

çalışmada Squid Game adlı dizinin Richard Sennett’in günümüz çalışma ve kariyer hayatının 

birey üzerindeki etkisini ifade eden “karakter aşınması” yaklaşımı üzerinden yorumlanması 

amaçlanmaktadır. Karakter aşınması kavramı, yeni kapitalizmin kısa vadeye dayalı esnek 

kariyer yaklaşımının, insanın karakterinin; özellikle de karakterin insanları birbirine bağlayan 

ve her birini sürdürülebilir bir benlik duygusuyla donatan özelliklerinin aşınması tehlikesini 

ifade etmektedir. Bu çalışmada son dönemlerde önemli bir izleyici kitlesine ulaşan Güney Kore 

yapımı Squid Game adlı dizinin “karakter aşınması” yaklaşımı üzerinden izlenip 

izlenemeyeceğini sorunsallaştırılmaya çalışılmaktadır. Yeni kapitalizmin zaman boyutu, 

insanın karakteri ile bu karakterin süregiden bir anlatıya dönüşmesini engelleyen çılgın zaman 

deneyimi arasında bir çatışma yaratmakta ve “uzun vade yok” anlayışı uzun vadede kişinin 

davranışını yolundan saptırarak güven ve sadakat bağlarını zayıflatmakta; iradeyle davranışı 

birbirinden koparmaktadır. Bu yeni ekonomi zaman içinde oradan oraya, bir işten diğerine 

sürüklenen yaşantılardan beslenmektedir. Araştırmada güçlülerin, zayıfların emeklerini ve 

umutlarını istismar etmeleri ve bu durumun bireyin karakteri üzerinde yarattığı olumsuz etkiler 

Sennett’in “karakter aşınması” kavramı üzerinden analiz edilmiştir. Araştırmada konunun 

amacına, bağlamına ve temel araştırma sorusuna uygunluğu nedeniyle göstergebilimsel yöntem 

kullanılmıştır. Araştırmanın analiz birimini Squid Game adlı Güney Kore yapımı dizi 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme tekniğine göre belirlenmiştir. 

Araştırmanın verilerini dizideki görsel ve sözlü ifadelerin Sennett’in “karakter aşınması” 

yaklaşımına yansıyan sahneleri ve oyuncu ifadeleri oluşturmaktadır. Araştırma bulguları yeni 

kapitalizmin oluşturduğu günümüz çalışma ve kariyer anlayışının bireyin hem çalışma hem özel 

hayatında karakter aşınması şeklinde devam ettiğini göstermektedir. 
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Anahtar Kelimeler : Karakter aşınması, Squid Game, esnek kariyer yaklaşımı, göstergebilim. 

 

READING THE SQUID GAME SERIES THROUGH RICHARD SENNETT 

ABSTRACT 

The subjects of the cinema are formed by the interaction between the society and the cinema, 

and the important issues of social life are reconstructed in the language of the cinema and 

reproduced as a system of indicators. With this method, the language of expression in the 

cinema affects the audience and the messages internalized together with a dream world are tried 

to be placed in the mind of the audience. In this study, it is aimed to interpret the series called 

Squid Game through Richard Sennett's "corrosion of character" approach, which expresses the 

effect of today's work and career life on the individual. The concept of corrosion of character, 

the short-term flexible career approach of the new capitalism, the character of the human; In 

particular, it expresses the danger of erosion of the traits of character that bind people together 

and equip each of them with a sustainable sense of self. In this study, it is tried to problematize 

whether the South Korean TV series Squid Game, which has recently reached a significant 

audience, can be watched through the "corrosion of character" approach. The time dimension 

of the new capitalism creates a conflict between the human character and the crazy experience 

of time that prevents this character from turning into an ongoing narrative, and the 

understanding of "no long term" deflects one's behavior in the long run and weakens the bonds 

of trust and loyalty; separates will from behavior. This new economy feeds on experiences that 

drift from one job to another over time. In the research, the exploitation of the efforts and hopes 

of the weak by the strong and the negative effects of this situation on the character of the 

individual were analyzed through Sennett's concept of "corrosion of character". In the research, 

semiotic method was used due to its suitability for the purpose, context and basic research 

question of the subject. The analysis unit of the research is the South Korean TV series called 

Squid Game. The sample of the study was determined according to the purposive sampling 

technique. The data of the research consists of the visual and verbal expressions in the series, 

the scenes and the expressions of the actors, which are reflected in Sennett's "corrosion of 

character" approach. Research findings show that today's work and career understanding 

created by the new capitalism continues in the form of corrosion of character in both working 

and private life of the individual. 

Keywords : Corrosion of character, Squid Game, flexible career approach, semiotics. 
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DİJİTAL PLATFORMLARIN HATIRLATICI GÜCÜ: SOSYAL PAYLAŞIM AĞI 

INSTAGRAM ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Rabia ZAMUR TUNCER 

Arş. Gör. Dr.,  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, 

 ORCID: 0000-0001-9922-0334,  

 

İnternet ve dijital teknolojilerin son yıllardaki hızlı gelişimi ve yaygın kullanımı, hafıza ve 

mekân kavramını farklı platformlara uyarlamanın, dolayısıyla kapsamını genişleterek onu 

yeniden tanımlamanın yolunu açmıştır. Dijital platformların birer bellek mekânı olarak bu yeni 

kullanımları, onu iletişim bilimleri alanı içerisinde doğrudan bir araştırma konusu haline 

getirmiştir. Bu çalışma, söz konusu kullanımlara dayanarak bellek mekânları 

kavramsallaştırmanın iletişim teknolojileri perspektifinden ne ifade ettiğini ortaya koymayı 

amaçlar. Bu doğrultuda, bellek mekânı kavramı, ancak ağ teknolojileri sayesinde gerçekleşen 

köklü değişiklikler ile olanaklı olabilecek kapsayıcı hatırlama süreci ile ilişkili olarak; ağ 

mimarisinin her türlü kayıt altına alma ve hatırlatıcı niteliğinin ortaya çıkardığı koruyucu hafıza 

modeli üzerinden ve son olarak ağlar içerisinde dijital platformlar üzerinden birbirlerine 

bağlanmış bireylerin dijital platformların hatırlatma gücünden yararlanma deneyimleri analiz 

edilecektir.   

Anahtar kelimeler: Dijital Platform, Sosyal Paylaşım, Instagram 
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TİYATROYA KARŞI OLAN ORTAÇAĞ KİLİSESİNDEN KİLİSE SAYESİNDE 

GELİŞEN TİYATROYA BİR DÖNEMİN PANORAMASI 

 

Dr.Öğr.Üyesi ATİLLA EMRE KESKİN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0989-121X 

 

ÖZET 

Ortaçağ başlarında tiyatro,  Antik Yunan’da İÖ. altıncı yüzyılda başlayan parlak dönemindeki 

gibi olmasa da yeniden hareketlenmiştir. Bu dönemde tiyatral faaliyetler Roma mimlerinin 

izlerini taşıyan, Teuton ozanlığı, popüler şenlikler, pagan törenleri ve Hıristiyan törenleri 

şeklinde gerçekleştirilmiştir. İlk zamanlar kilisede “Mass” ve “Saatler” adı altında iki tür ayin 

yapılmıştır. Bu ayinlerde söylenen ilahiler dramatik yapıda olmakla birlikte tiyatronun 

gelişmesini de sağlamışlardır. Başlarda tiyatronun çatışma yaratan, isyan eden ve tanrı-insan 

çatışmasını gösteren yapısından rahatsız olan, kısaca doktrinlerinin tartışılmasını istemeyen 

kilise, bir süre sonra kendisi tiyatral faaliyetlere yönelmiştir. Yortularda kurtarıcı İsa ve onun 

yeniden canlandırılması, bilinçsiz ve cahil rahiplerin inançlarının güçlendirilmesi gibi niyetler 

taşıyan kilise, canlandırma ve sahneleme tekniklerinin gücünü görerek kullanma yoluna 

gitmiştir. Tiyatral canlandırmaların kilise öğretilerinin halk tarafından ilgi ve beğeni ile 

karşılanmasına sağladığı katkı, kiliseyi yeni gösteriler yapmaya sevk etmiştir. Ortaçağ 

kilisesinin başlarda karşı olduğu tiyatro, zamanla aynı kilise sayesinde sahneleme teknikleri 

(simultane sahne gibi) anlatım teknikleri (epizodik anlatım) kişileştirilme teknikleri (özellikle 

soyut kavramların alegorik olarak kişileştirilmesi gibi) pek çok bakımdan gelişim göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ortaçağ, kilise, tiyatro 

 

FROM THE MEDIEVAL CHURCH AGAINST THE THEATER, TO THE THEATER 

DEVELOPED THROUGH THE CHURCH 

ABSTRACT 

Theater at the beginning of the Middle Ages, BC in Ancient Greece. Although not as in the 

heyday that began in the sixth century, it was reactivated. In this period, theatrical activities 

were carried out in the form of Teuton bards, popular festivities, pagan ceremonies and 

Christian ceremonies bearing the traces of Roman mimes. At first, two types of rituals were 

held in the church, called "Mass" and "Hours". Although the hymns sung in these rites were in 

a dramatic structure, they also provided the development of the theatre. At first, the church, 

which was disturbed by the conflict-creating, rebellious and demonstrative nature of the god-

human conflict, briefly did not want its doctrines to be discussed, turned to theatrical activities 

after a while. The church, which has intentions such as the savior Jesus and his revival, and the 
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strengthening of the beliefs of unconscious and ignorant priests in the feasts, saw the power of 

animation and staging techniques and went to use it. The contribution of theatrical reenactments 

to the acceptance of church teachings by the public prompted the church to make new 

performances. The theater, which the medieval church was against at the beginning, has 

developed in many respects, thanks to the same church, over time, staging techniques (such as 

simultaneous scenes), narrative techniques (episodic narration), personification techniques 

(especially allegorical personification of abstract concepts). 

Key Words: Medieval, church, theater 
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HELAL TEMALI OTELLERİN SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLERİN WEB 

MADENCİLİĞİ YÖNTEMİYLE TESPİT EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 

Yazar Dr. Öğr. Üyesi, YILMAZ AĞCA 1, Dr. Öğr. Üyesi, CEMİL GÜNDÜZ 2  

1 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Niksar Meslek Yüksekokulu,  

ORCID ID: 0000-0002-5912-0977 

2 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Niksar Meslek Yüksekokulu,  

ORCID ID: 0000-0002-0222-2497 

 

ÖZET 

Helal turizm temelini İslami değerlerden alan ve birçok turizm çeşidine uygulanabilen bir 

konsepttir. Bu değerler Müslümanların uymakla yükümlü oldukları Kur’an ve sünneti esas 

almaktadır. Son yıllarda Müslüman turistlerin seyahat harcamalarındaki yükselişle birlikte 

Türkiye’deki helal otel sayıları da artış göstermiştir. Helal temalı otellerin temel amacı 

Müslüman turistlere tatil süreleri boyunca dini değerlerine uygun bir hizmet sunmaktır. Bu 

hizmetler genellikle; alkolsüz ortam, helal gıda, ibadet olanakları ve bayanlara özel alanlardan 

ibarettir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde faaliyet gösteren helal 

temalı otellerin sundukları ürün ve hizmetleri tespit etmektir. Bu bağlamda helal otel 

rezervasyonu konusunda Türkiye’nin en popüler online seyahat acentasında yer alan 3142 adet 

helal temalı otel web ve metin madenciliği yöntemiyle analiz edilmiştir. Web madenciliği, veri 

madenciliğinin alt dallarından biridir. Bu yöntem yapısal olmayan verileri yapısal hale 

dönüştüren teknikleri barındırmaktadır. Metin madenciliği ile birlikte web madenciliği 

yönteminin kullanımı son yıllarda sosyal bilimler alanında yaygınlaşmıştır. Araştırmadan elde 

edilen bulgular incelendiğinde Türkiye’de en fazla alkolsüz otel bulunan bölgenin Marmara 

olduğu görülmüştür. Helal gıdaya ulaşımın en yaygın olduğu bölge İç Anadolu Bölgesidir. 

Bayanlara özel spa hizmeti bulunan otel sayısı 221 olurken, bayan-erkek ayrı kapalı havuzu 

bulunan helal otel sayısı 126’dır. Son olarak müşterilerin verdiği puanlara göre en yüksek skora 

sahip helal oteller Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Bu alanda müşterilerden en düşük 

puan alan bölge ise Ege bölgesi olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Helal, Otel, Turizm, Web Madenciliği.  
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DETERMINATION OF THE CHARACTERISTICS OF HALAL-THEMED HOTELS 

BY WEB MINING METHOD: AN EXAMPLE OF TURKEY 

ABSTRACT 

Halal tourism is a concept that takes its basis from Islamic values and can be applied to many 

types of tourism. These values are based on the Qur'an and Sunnah, which Muslims are obliged 

to follow. In recent years, with the increase in travel expenses of Muslim tourists, the number 

of halal hotels in Turkey has also increased. The main purpose of halal-themed hotels is to 

provide Muslim tourists with a service in line with their religious values during their vacation. 

These services are generally; alcohol-free environment, halal food, prayer facilities and women-

only areas. The aim of this study is to determine the products and services offered by halal 

themed hotels operating in seven geographical regions of Turkey. In this context, 3142 halal-

themed hotels in Turkey's most popular online travel agency for halal hotel reservation were 

analysed by web and text mining methods. Web mining is one of the sub-branches of data 

mining. This method includes techniques that transform unstructured data into structured ones. 

In recent years, the use of web mining together with text mining method has become widespread 

in the field of social sciences. When the findings obtained from the research were examined, it 

was seen that the region with the highest number of non-alcoholic hotels in Turkey was 

Marmara. The region where access to halal food is most common is the Central Anatolia 

Region. While the number of hotels with spa service for women is 221, the number of halal 

hotels with separate indoor pools for men and women is 126. Finally, the halal hotels with the 

highest scores according to the scores given by the customers are located in the Eastern Anatolia 

Region. The region with the lowest score in this area was the Aegean region. 

Keywords: Halal, Hotel, Tourism, Web Mining. 
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İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE EDEN SİVİL TOPLUM KURULUŞU 

TEMSİLCİLERİNİN BİLGİ DÜZEYLERİ 

 

Ögr. Gör. Dr. Güngör ÇABUK  

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8804-3766  

ÖZET 

İnsan ticareti bireyin iradesi dışında, yasadışı yollarla çeşitli biçimlerde sömürülmesidir. İlgili 

tüm sektörlerin eşgüdüm içerisinde mücadele etmesi gerekmektedir. İnsan ticareti tacirlere 

yüklü miktarlarda kazanç sağlamaktadır. Tacirler elde ettikleri yüksek kazancı korumak ve 

yakalanmamak için, eylemlerini gizli yürütmektedirler. Dolayısıyla mağdurlara ulaşmak ve 

onları desteklemek oldukça güç olmaktadır. Bireyleri, aileleri ve toplumları etkileyen bu sosyal 

sorunla mücadele etmek ulusal ve uluslararası düzeyde önemli çabalar gerektirmektedir.  

Sivil toplum kuruluşları insan ticaretiyle mücadele eden sektörler içerisinde kilit öneme 

sahiplerdir. İnsan ticareti mağdurlarına doğrudan destek veren, Aile Danışmanları Derneği’nin 

yürütmüş olduğu “İnsan Ticaretiyle Mücadelede Sivil Toplumun Gücü Projesi” kapsamında, 

Türkiye, Almanya ve Yunanistan’da insan ticareti alanında faaliyet gösteren sivil toplum 

kuruluşu temsilcilerinin kapasitelerini değerlendirmek ve analiz etmek üzere; 15 Nisan-15 

Ağustos 2016 Tarihleri arasında bir çalışma yapılmıştır (Erdemir ve Çabuk, 2017). Çalışmada 

nitel araştırma yöntemi kullanılmış; veriler derinlemesine görüşme ve odak grup çalışması 

tekniği kullanılarak elde edilmiş; betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada üç ülkeden 

toplam 58 sivil toplum kuruluşuna ve 70 temsilciye ulaşılmıştır.  

Çalışmada öne çıkan bazı sonuçlar; tüm katılımcılar insan ticareti konusunda bilgi ve 

farkındalık eksikliklerinin olduğunu, ilgili sektörler arasında sistemli işbirliğinin 

bulunmadığını, insan ticaretinin sadece cinsel istismar biçimine odaklanıldığını ve böylece 

diğer çeşitlerin ihmal edildiğini vurgulamışlardır.   

Bu çalışmada, üç ülke temsilcilerinin insan ticareti mağdurlarının özellikleri ve ihtiyaçlarına 

ilişkin tespitlerine, ülkeler arası farklılıklara ve insan ticareti sorununun çözümüne yönelik 

önerilerine yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: insan ticareti, sivil toplum kuruluşu,  mağdur 
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Kaynak: Erdemir Y, Çabuk G, 2017. İnsan ticareti ile mücadelede sivil toplumun gücü projesi 

Türkiye’de, Almanya’da ve Yunanistan’da insan ticareti mağdurlarıyla doğrudan çalışan ya 

da dezavantajlı gruplarla çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin insan ticareti 

konusundaki değerlendirmeleri kapasite analiz raporu, Aile Danışmanları Derneği yayını.  

Ankara. Pozitif Matbaa, (s.31-64). 

 

 

KNOWLEDGE LEVELS OF NGO REPRESENTATIVES WHO BATTLE AGAINST 

HUMAN TRAFFICKING 

ABSTRACT 

Human trafficking is the exploitation of individuals against their will with illegal ways. 

All the units that are against human trafficking should battle against human trafficking 

with coordination. Human trafficking provides the traffickers substantial amounts of 

profit. In order to sustain this high profit and in order not to be caught, traffickers carry 

out their actions in secrecy. For that reason, reaching out and supporting the victims are 

quite difficult. Battling against this social problem that affects individuals, families, and 

societies requires an important effort at both national and international levels.  

Non-governmental organizations (NGO) have a key role among organizations that battle 

against human trafficking. Family Counsellors Association, which directly supports trafficking 

victims, carried out a project called “The Power of Civil Society to Combat Human 

Trafficking”. In extent of this project, a study was conducted in order to analyse and evaluate 

the capacities of NGO representatives from Turkey, Germany, and Greece which work in the 

field of human trafficking. The study was conducted between April 15th and August 15th, 2016 

(Erdemir and Cabuk, 2017). Qualitative methods were used in the study. Data were gathered 

with in-depth interviews and focus group study and analysed with descriptive analysis. 70 

representatives from 58 NGOs from 3 countries participated in the study. 

According to prominent results, all the participants stated that they had lack of 

knowledge and awareness in the field of human trafficking and there was no systematic 

cooperation in between related organizations. They also stated that only sexual abuse 

form of human trafficking was being focused on and the other types of human trafficking 

were neglected. 
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In this paper; detections of representatives from three countries related to characteristics 

and needs of human trafficking victims, their suggestions for the solution of human 

trafficking problem, and international differences will be mentioned.  

Keywords: human trafficking, non-governmental organizations, victim 
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MODERN ZAMANLARDA SOSYAL BİLİMLER VE BEŞERİ BİLİMLER İÇİN 

GEREKSİNİMLER VE BUNLARIN UYGULANMASI 

 

QANİRA PİRQULİYEVA, VEFA GULİYEVA 
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A. Zeynallı Caddesi, 20/85, 0000-0002-2744-5662 

 

 

 

ÖZET 

İnsan toplumunun 21. yüzyılda sunmak zorunda olduğu birçok yenilik ve altüst oluş arasında, 

sosyal ve insani bilimlerin birçok alanında açıklanmayı, araştırılmayı ve acilen uygulanmayı 

bekleyen ilginç işaretlerle hayatımıza girmiş ve girmeye devam etmektedir. Bu taleplerin 

temelinde, yukarıda bahsedilen bilim dallarının son 200 yıldır süregelen ve ısrarla devam eden 

eksiklikleri yatmaktadır. Sosyal bilimlerin önemli eksiklikleri arasında - sosyoloji, tarih, 

psikoloji ve daha birçok isimsiz alan - problemlerin bilimsel sonuçları, insanların ve milletlerin 

hayatındaki önemli değişikliklerin her zaman en az 20, en fazla 50-100 yıl gerisindedir. Son on 

dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda, insanların hem zihinlerinde, hem de yaşam tarzlarında çok 

köklü değişiklikler meydana gelmiş ve buna bağlı olarak, ilgili bilim dalları, yetersiz koşullar 

nedeniyle zaman zaman gelişmede veya sürekli sessizlikte geri kalmıştır. Gerçeklere dayalı 

gerçekler yerine çeşitli olasılık teorilerinin oluşturulması ve dolayısıyla tarihi gerçeklerin 

insanlar, özellikle de genç nesil tarafından yanlış anlaşılması; Sonuç olarak, toplumların 

gelişiminde bazen hataların bazen de trajediye yol açtığı acı bir gerçeğe tanık oluyoruz. 

Başka bir örnek sosyolojidir. Sosyolojik araştırmalar insanların ve toplumların doğrudan 

tanınmasını içerse de günümüzde yeni sosyal ağlar bu bilime doğrudan hizmet eden bir veri 

tabanından oluşmaktadır. Burada da kişisel bilgilerimizin sosyologlar tarafından ne ölçüde 

incelendiği ve kullanıldığı gibi sorular, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde nadiren 

kullanılmaktadır. Ancak bu tür sosyal ağların doğru ve düzenli, günlük araştırmaları ile 

insanların büyük ve günlük sorunları hakkında bilgi edinebilir ve zamanında çözebiliriz.Bunun 

kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. "Her yenilik unutulmuş bir antik çağdır." Bu ifade bugünle 

çok alakalı aslında, öyle görünüyor ki insanlık defalarca bu tür "deprem" değişimlerinden 

geçmiştir. Sadece bu alanda ciddi araştırma eksikliğimiz acı sonuçlara yol açıyor. Ama çok geç 

değil. Bize göre, yeni medya ve insanlığın keşfettiği teknolojinin olası kaynakları, bu 

depremleri nispeten "acısız" gerçekleştirmemize yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler : yeni gereksinimler ve sosyal bilimler, sosyolojik araştırma, bilgi 

kaynakları  
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ÖZET 

Kültürü oluşturan pek çok öğe olduğu gibi, yemek de bunlardan bir tanesidir. Yemek 

kültürü özellikle Türk kültürünün büyük bir kısmı oluşturmaktadır. Kimlik inşasında en önemli 

unsurlardan biri olan yemek kültürü, oldukça eski bir tarihe de sahiptir. Günümüz şartları göz 

önüne alındığında, kültürel yozlaşmaların ortaya çıktığını görmek mümkündür. Bunun yanı 

sıra, Z kuşağı olarak tabir edilen yeni neslin kültürel öğelerden zaman içinde uzaklaştığı da 

bilinmektedir. Bunun yanı sıra, teknolojik bağımlılık da gençleri sosyal anlamda 

zayıflatmaktadır. Bu nedenle, yemek kültürünün gençlere verilmesi ve bu şekilde aile hayatının 

da yaşatılması büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma, gençlerin Türk yemek kültürü ile 

ilişkilerini irdelemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda üniversite çağında aile yanında ve 

arkadaş ortamında yaşayan gençlerin yemek tercihlerine bakılmıştır.  Araştırma yapılırken 

konuyla ilişkili tez ve makaleler incelenmiş, edinilen bilgiler doğrultusunda gençlerin aile ile 

yemek yeme oranının düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle akşam yemeklerinin bir 

arada yenmesinin gençler üzerinde olumlu etkileri olduğu fikrine varılmıştır. Bu bağlamda, 

gençlerin aile içi yemek yemesi desteklenmeli ve arttırılmalıdır. Yemek kültürü, düzenli yenen 

akşam yemekleri, ailenin bir arada bulunduğu sofralar aracılığı ile gelecek nesillere 

aktarılabilir. Bu sayede, Z kuşağı adı verilen genç neslin aile bağlarının kuvvetlenmesi, hem 

beden hem de ruh sağlıklarını muhafaza etmesi ve güvenli bir yuvada yetişmesi sağlanabilir. 

Elbette ki kültürel olarak da kendi kimliğini koruması da bu şekilde mümkün olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Z Kuşağı, Yemek Kültürü, Kültürel Kimlik, Teknoloji Bağımlılığı, Aile 

İlişkileri 

 

 

 

 



 AEGEAN SUMMIT          4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

ABSTRACT  BOOK        ISBN: 978-625-7341-86-8         www.egekongresi.org        Page | 139 

 

IMPORTANCE OF GETTING Z GENERATION ADOPT FAMILY FOOD 

CULTURE 

 

ABSTRACT 

As there are many elements that make up culture, food is one of them. Food culture 

constitutes a large part of Turkish culture. Food culture, which is one of the most important 

elements in the construction of identity, has a very old history. Considering today's conditions, 

it is possible to see the emergence of cultural degeneration. In addition, it is known that the new 

generation, called the Z generation, has moved away from cultural elements over time. In 

addition, technological addiction weakens young people socially. For this reason, it is of great 

importance that the food culture is given to young people so that family life is maintained as 

well. This research aims to examine the relations of young people with Turkish food culture. 

At the same time, the food preferences of young people living with family and friends at 

university age were examined. While conducting the research, theses and articles related to the 

subject were examined, and it was concluded that the rate of young people eating with their 

families was low in line with the information obtained. It has been concluded that eating dinner 

together has positive effects on young people. Reasoning to that, intra-family eating of young 

people should be supported and increased. Food culture can be transferred to future generations 

through regular dinners and family tables. In this way, it can be ensured that the young 

generation, called the Gen Z, strengthens family ties, maintains their both physical and mental 

health and grows up in a safe home. Furthermore, it will be possible to protect his own cultural 

identity in this way. 

Key Words: Generation Z, Food Culture, Cultural Identitiy, Technology Addiction, Family 

Relations 
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60-72 AY ÇOCUKLARIN VE ANNELERİNİN BESLENME KARARLARI VE 

ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

 

FATMA ALTUNEL1, Dr. Öğr. Üyesi ALİ YİĞİT KUTLUCA2 

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0000-0002-2949-9453 

2İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0000-0002-1341-3432 

 

  

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı, 60-72 ay çocukların ve annelerinin beslenme kararları ve 

algılarının karşılaştırılması. Bu araştırmanın ikincil amacı ise 60-72 ay çocukların annelerin 

beslenme karar ve algılarıdır. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada durum çalışması yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim öğretim yılı, İstanbul ili 

Avcılar ilçesinde MEB’e bağlı bir ilkokulun anasınıfında öğrenim gören 60-72 aylık beş çocuk 

ve bu çocukların anneleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri, iki farklı veri toplama aracı 

toplanmıştır. Birinci veri toplama aracı olarak, Yıldırım Süt ve Kutluca (2021) tarafından 

geliştirilen beslenme menüleri izin alınarak kullanılmıştır. Çocuklara kahvaltı, öğlen ve akşam 

yemeği menüleri sunulmuştur. Bu menüler sağlıklı, sağlıklı gibi görünen ve sağlıksız olacak 

şekilde öğrencilerin seçimine sunulmuştur. Menüler çocuklara işitsel olarak okunmasının 

yanında görsel olarak da sunulmuştur.  Çocukların üç alternatifli menülerden birini seçmeleri 

istenmiştir. İkinci veri toplama aracı olarak üç uzman görüşü alarak hazırlanan yarı 

yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Çocukların menü seçim kararlarına ilişkin yarı 

yapılandırılmış görüşme soruları sorulmuştur. Daha sonra çocukların anneleri ile görüşülmüş 

aynı menüler annelere sunulmuştur. Annelerden üç alternatifli menülerden birini seçmeleri 

istenmiş, hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme sorulmuştur. Anne ve çocuklara karar verme, 

kararlarının gerekçelerini dile getirme, kendisi için faydalı ve zararlı olan besin gruplarını 

açıklama, edindiği tecrübeleri dile getirmeye yönelik görüşme soruları yöneltilmiştir. Görüşme 

sorularının temel amacı ise çocukların ve annelerin beslenme menülerini seçerken ki 

farkındalıklarıdır. Bu araştırmanın temel probleminin yanıtlanması için toplanan veriler 

üzerinde tümevarımsal içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Tümevarımsal içerik analizi 

gerçekleştirilirken sürekli karşılaştırma yöntemine tabi kalınmıştır. Araştırma bulgularına göre 

anne ve çocukların beslenme kararları ve algılarının birbirlerine benzer olduğu görülmüştür. 
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Çocukların ve annelerin daha çok sağlıksız menüyü tercih ettikleri görülmüştür. Genel analiz 

sonuçlarında çocukların ve annelerin besin tercihlerinde daha çok Besin içeriği, Besin Değeri, 

Öğrenme, Sağlıklı Beslenme temalarının etkili olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitimi, Beslenme, Beslenme Eğitimi, Anneler, Beslenme 

Kararları 
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ROMANTİK İLİŞKİLERDE İLETİŞİM HATALARI ÖLÇEĞİ (RİİHÖ): GEÇERLİK 

VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

 

1Prof. Dr. Ahmet AKIN, 2Emine ŞENLİ 

 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi 

Yüksek Lisans Programı, - 0000-0002-5194-5202 

 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi 

Yüksek Lisans Programı, - 0000-0002-1445-3399 

 

Öz: İletişim hataları kavramı, ilişkilerde partnerlerin iletişimde kullandıklarında ilişkilerine 

zarar veren sözel ifadeleri, davranış ve tutumları ifade etmektedir. Her türlü ilişkide çatışma 

kaçınılmaz olsa da iletişim hatalarının farkında olmak ruh sağlığı ve sağlıklı ilişkiler açısından 

önem arz etmektedir. Bu nedenle, bireylerin romantik ilişkilerde karşılaştıkları iletişim 

hatalarını görebilmek amacıyla bir ölçek geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu araştırmanın 

amacı Romantik İlişkilerde İletişim Hataları Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini 

incelemektir. 

Araştırma 18 yaş ve üzeri 170’i kadın 112’si erkek 282 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcıların romantik ilişkilerde iletişim hatalarını ne kadar deneyimlediklerini ölçmek üzere 

25 maddelik bir madde havuzu hazırlanmıştır. Bu maddeler gramer, anlaşılabilirlik, güvenli 

internet sağlama yeterliliğini ölçmesi açılarından incelenip 15 maddelik uygulama formu elde 

edilmiştir. Romantik İlişkilerde İletişim Hataları Ölçeği 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 

“kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Romantik 

İlişkilerde İletişim Hataları Ölçeği’nin madde analizi için düzeltilmiş madde toplam korelasyon 

katsayıları hesaplanmıştır. Romantik İlişkilerde İletişim Hataları Ölçeği’nin yapı geçerliği 

açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile 

incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 26 istatistik paket programı ile yapılmıştır. 

Romantik İlişkilerde İletişim Hataları Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı 

faktör analizi sonucunda toplam varyansın %58’ini açıklayan, öz-değeri 8,8 olan tek boyutlu 

ve 15 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk 

katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .43 ile .85 arasında sıralanmaktadır. 

Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş 

madde toplam korelasyon katsayıları .40 ile .81 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar 

Romantik İlişkilerde İletişim Hataları Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Romantik İlişkilerde İletişim Hataları, İletişim Hataları, Geçerlik, 

Güvenirlik. 
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Abstract 

 

The concept of communication errors refers to the verbal expressions, behaviors and 

attitudes that harm the relationships when the partners use them in communication. Although 

conflict is inevitable in any relationship, being aware of communication errors is important for 

mental health and healthy relationships. Therefore, it is very important to develop a scale in 

order to see the communication errors that individuals encounter in romantic relationships. The 

aim of this research is to develop the Communication Errors in Romantic Relationships Scale 

and to examine its validity and reliability. 

The research was carried out with 282 participants aged 18 and over, 170 women and 

112 men. An item pool of 25 items was prepared to measure how much participants experienced 

communication errors in romantic relationships. These items were examined in terms of 

grammar, intelligibility, and measuring the adequacy of providing secure internet, and a 15-

item application form was obtained. The Communication Errors in Romantic Relationship 

Scale has a 5-point Likert-type rating of 1 “strongly disagree” and 5 “strongly agree”. Corrected 

item-total correlation coefficients were calculated for the item analysis of the Communication 

Errors in Romantic Relationships Scale. The construct validity of the Communication Errors in 

Romantic Relationships Scale was examined by exploratory factor analysis, and its reliability 

was examined by the Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient. Validity and 

reliability analyzes were performed with SPSS 26 statistical package program. 

As a result of the exploratory factor analysis applied for the construct validity of the 

Communication Errors in Romantic Relationships Scale, a one-dimensional, 15-item 

measurement tool with an eigen-value of 8.8, which explains 58% of the total variance, was 

obtained. The KMO sample fit coefficient of the scale was found to be .94. The factor loadings 

of the scale range from .43 to .85. The Cronbach alpha internal consistency reliability 

coefficient was found to be .95. The corrected item-total correlation coefficients of the scale 

ranged from .40 to .81. These results show that the Communication Errors in Romantic 

Relationships Scale is a valid and reliable measurement tool. 

Keywords: Communication Errors in Romantic Relationships, Communication Errors, 

Validity, Reliability. 
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FİZİKSEL AKTİVİTE TAKİBİNDE KULLANILAN CİHAZLARIN VE MOBİL 

UYGULAMALARIN MESAFE ÖLÇÜMÜ BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

Lisans Öğrencisi Mustafa Utku SARI 1, Doç. Dr. Fatma İlker KERKEZ2 
1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 0000-0001-7297-7783 

2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 0000-0002-5485-1834 

 

ÖZET 

COVİD-19 Pandemi sürecinde alınan sağlık önlemleri kapsamında dünya genelinde sporcular 

antrenman yapamamış, spor organizasyonları da iptal edilmiştir. Pandemi öncesinde 

performans izleme ve ölçüm, taraftar etkileşimi ve iletişim, spor malzemeleri, antrenör-sporcu 

iletişimi gibi alanlarda zaten kullanılan dijital teknolojiler pandemi sürecinde 

gerçekleştirilemeyen sportif organizasyonlar için de bir çıkış olmuştur. Bazı spor 

organizasyonları GPS özellikli fiziksel aktivite takip cihazları, akıllı saatler ve mobil 

uygulamalarla kaydedilen verilerin toplanması suretiyle sanal olarak gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemizde bu yarışmalar arasında Vodafone İstanbul Yarımaratonu, N Kolay İstanbul 

Maratonu, İzmir Maratonu, Eker I Run Maratonu, gibi yerel yarışlar olduğu gibi Ironman 

Triatlon Kuruluşunun da düzenli olarak gerçekleştirdiği uluslararası yarışlar bulunmaktadır.  

Bu kapsamda çalışmanın amacı sanal yarışmalarda kullanılan GPS özellikli fiziksel aktivite 

takip cihazlarının ve mobil uygulamaların mesafe ölçümlerinde fark olup olmadığının 

incelenmesidir. “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme 

Programı” kapsamında desteklenen proje kapsamında belirlenen amaca yönelik olarak 400, 

800, 4000, 8000 metrelik mesafelerin ölçümü için 8 aktivite takip cihazı ve 5 mobil 

uygulamanın Android ve IOS versiyonları kullanılmıştır. Ölçümlerin tümü aynı lisanslı triatlet 

tarafından olimpik standartlarda (1. kulvar iç hattı 400 metre olan) inşa edilmiş stadyumda koşu 

temposu 5.00-5.15 dk/km olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.  

Çalışma kapsamında ölçümleri kaydedilen fiziksel aktivite takip cihazlarının mesafe ölçümleri 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0,005). Ölçümleri kaydedilen 5 

mobil uygulamanın 4’ünde Android ve IOS versiyonları arasındaki mesafe ölçüm farkı 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0,005). Sağlık için fiziksel aktiviteyi artırmak 

amacıyla kullanıldığında cihaz ve uygulamalardaki mesafe farkları çok anlamlı olmasa da sanal 

yarışlarda bu farkların yarışma sonucunu belirleyebileceği düşünüldüğünde daha ayrıntılı 

çalışmalarla bu farklılığın belirlenmesi ve yarışmacılar arasında adil bir yarışma ortamının 

oluşturulmasına yönelik tedbirler alınması önemli görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite takip, mobil uygulama, cihaz, mesafe 
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ÖZET 

Küresel iklim değişikliği bütün dünyada ortaya çıkmakla birlikte, yaşadığımız yakın 

çevremizdeki alanların bu değişimden ne derecede etkileneceği sahanın fiziki coğrafya 

özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Sahanın fiziki coğrafya özellikleri küresel iklim 

değişikliğinin etkisinin kısa mesafelerde değişmesine neden olmaktadır. Örneğin, iklim 

değişikliği sulanabilir alanlarda avantajlı bir ortam oluştururken, sulanamayan ve taban 

suyuna ulaşmanın güç olduğu yüksek yerler ile yamaç depolarında dezavantajlı bir ortam 

meydana getirmektedir.  Yamaçlarda yeraltı sularının derinlere inmesi yeraltı suyuna erişimi 

güçleştirmekte iken; kıyılarda aşırı yeraltı suyu kullanımına bağlı deniz suyu kıyılardaki 

verimli ovalara doğru ilerlemekte ve bu alanlarda tuzlanma problemi ortaya çıkmaktadır. 

Yeraltı suyunun termal özellikler barındırması tarımsal sulamada yeraltı suyunun kullanımını 

riskli hale getirebilmektedir.  

Bu çalışmada Küçük Menderes Havzası’nda küresel iklim değişikliğinin etkilerini arttıran 

fiziki coğrafya özellikleri incelenmiştir. Arazi kullanımı; bitki örtüsü özelliği, bitki örtüsü 

kapalılık durumları, jeoloji, litoloji, yükselti, eğim, bakı, toprak gibi fiziki coğrafya unsurları; 

akarsu yoğunluğu, topoğrafik nemlilik, akarsu gücü gibi hidrografik özellikler ile güneş 

radyasyon miktarı, sıcaklık ve yağış gibi klimatolojik özellikler haritalanarak küresel iklim 

değişikliği riski altında bulunan alanlar belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziki Coğrafya Özellikleri., Risk Haritası., Küçük Menderes Havzası., 

İklim Değişikliği.  
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GEOGRAPHICAL FEATURES INCREASING THE EFFECTS OF GLOBAL 

CLIMATE CHANGE: 

IN THE CASE OF THE SMALL MENDERES BASIN 

 

ABSTRACT 

Although global climate change is occurring all over the world, the extent to which the areas in 

our immediate environment will be affected by this change vary depending on the physical 

geography characteristics of the area. The physical geography characteristics of the field cause 

the effect of global climate change to change over short distances. For example, while climate 

change creates an advantageous environment in irrigable areas, it creates a disadvantageous 

environment in high places that cannot be irrigated and where it is difficult to reach ground 

water, and in talus deposits. While the deepening of the groundwater on the slopes makes it 

difficult to access the groundwater; Due to the excessive use of groundwater on the coasts, the 

sea water moves towards the fertile plains on the coasts and the problem of salinization arises 

in these areas. The thermal properties of groundwater can make the use of groundwater in 

agricultural irrigation risky. 

In this study, the physical geography features that increase the effects of global climate change 

in the Küçük Menderes Basin were examined. land use; physical geography elements such as 

vegetation characteristics, vegetation cover conditions, geology, lithology, elevation, slope, 

aspect, soil; hydrographic features such as stream density, topographic humidity, stream power 

and climatological features such as solar radiation amount, temperature and precipitation were 

mapped and areas at risk of global climate change were determined. 

Keywords: Physical Geography Features., Risk Map., Küçük Menderes Basin., Climate 

Change. 
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SOSYAL MEDYADA ANNELİK TEMSİLLERİ: GÖSTERİ OLARAK ANNELİK 

 

Dr. Fatmanur Altun 

Researcher 

ORCİD: 0000-0001-8139-1469 

ÖZET 

Günümüzde insan yaşamının hemen her alanında büyük değişim ve dönüşümler meydana 

gelmektedir. Son derece hızlı bir biçimde ortaya çıkan söz konusu farklılaşma sürecine hem 

kaynaklık eden hem de söz konusu farklılaşmanın yeni görüngüleri tarafından işgal edilen en 

önemli alan “yeni medya” olarak adlandırılan iletişim mecralarıdır. Bu iletişim mecraları 

insanlara, büyük medya kuruluşlarının seçme ve karar mekanizmalarına takılmaksızın, 

kendilerini temsil etme, büyük insan toplulukları ile bağ kurabilme ve mesajlarını kitlesel olarak 

yayabilme imkanı sağlamaktadır. Bu imkanın en dolaysız sonuçlarından biri izleyenlerin 

ilgisinin ve merakının merkezinde yer alarak belli bir popülerlik elde edebilme ve belli bir 

seviyeden sonra, tıpkı geleneksel medyada olduğu gibi, takipçilerin ilgisini reklam gelirine 

tahvil ederek maddi kazanç sağlamadır. Bu durum bireylerin merkezinde olduğu, toplumsal 

değişim ve dönüşümde rol oynayan yeni bir medya ekosistemi kadar kazançlı bir endüstrinin 

de ortaya çıkışı anlamına gelmektedir.   

Başlangıç itibarıyla yeme-içme, seyahat, eğlence ve diğer boş zaman faaliyetlerinin sergilendiği 

bir alan olarak ilgi uyandıran sosyal mecraların, zamanla insanlık durumlarının pek çok farklı 

yönünü izleyicilerin dikkatine getirmesi söz konusu olmuştur. Bu yönler içinde “annelik” son 

yılların adeta yükselen trendlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Instagram adlı 

sosyal medya uygulamasında karşımıza çıkan ve “instamom” olarak adlandırılan sosyal medya 

figürlerinin, annelik deneyimlerini ve çocuklarına dair yaşantıları son derece estetize formlarda 

sunarak büyük kitleleri etkilemeleri ve bu yolla ciddi bir ekonomik ve sosyal sermayeye 

ulaşmaları söz konusu olmaktadır.  

Çalışma, aile kavramına ve ebeveyn-çocuk ilişkilerine yaptığı dramatik etkiler ile sosyal 

bilimlerde ilgi çekmeye başlayan bu yeni görüngüyü tanımlama çabalarına katkı vermeyi 

amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Guy Debord tarafından formüle edilen “gösteri toplumu” 

kavramsallaştırması kullanılarak, söz konusu temsillerin sergilendiği başlıca kaynak olan 

Instagram adlı sosyal mecradaki annelik temsilleri ele alınacaktır. 

  

Anahtar Kelimeler : Annelik, gösteri, benlik 
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60 - 72 AYLIK ÇOCUKLARIN OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞLARININ 

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ1 

 

PDR Yüksek Lisans Öğrencisi Senanur EBİL1, Dr. Öğr. Üyesi Seher Merve ERUS2 

1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, -0000-0002-7569 0849 

2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, -0000-0001-5308-3872 

ÖZET 

Bu araştırmada, 60-72 aylık çocukların olumlu sosyal davranış düzeylerinin cinsiyet, kardeş 

sayısı, doğum sırası, okul öncesi eğitim alma süresi, anne-baba yaşı ve anne-baba eğitim düzeyi 

değişkenlerine göre anlamlı farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda araştırmada, 

araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ ve Bağcı (2015) tarafından 

geliştirilen ‘’Çocuk Prososyallik Ölçeği’’ kullanılmıştır. Araştırmaya, 60-72 ay arasında 

çocuğu olan 314 anne katılmıştır. Çocukların 164’ü kız, 150’si erkektir. Olumlu sosyal davranış 

düzeylerinde cinsiyet, okul öncesi eğitim alma süresi ve doğum sırası değişkenlerine göre 

anlamlı farklılığı incelemek için bağımsız gruplar t testi; kardeş sayısı, anne-baba yaşı, anne-

baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılığı test etmek için tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) yapılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda cinsiyet, kardeş sayısı, 

doğum sırası, okul öncesi eğitim alma süresi, anne-baba yaşı ve anne-baba eğitim düzeyine 

göre çocukların olumlu sosyal davranış ortalama puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>.05).  

Anahtar Kelimler: Olumlu Sosyal Davranış, 60-72 Aylık Çocuklar, Okul Öncesi 
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tarafından yüksek lisans tez çalışması kapsamında üretilmiştir. 
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SOSYOLOJİDE GENÇLERİN KARAR VERME SORUNLARI 

 

ZAHİD ALİYEV  

Uluslararası Eğitim ve Bilimsel Gelişim Akademisi. 

0000-0002-7340-2962 

 

 

ÖZET 

Sosyolojide "karar" teriminin üç anlamı vardır: Süreç, seçim eylemi ve seçimin sonucu.  Seçim 

kararları, hızlı bir şekilde ve uygun alternatifler arasında değerlendirilip uygulandığında daha 

etkin olabilir.Yani, seçime ilişkin karar, geçiş modundayken uygulanmaya başlarsa, doğru 

olduğuna karar verilebilir.  Aksi halde ya hayalde, düşüncede, sözde ya da kağıtta kalır.  Bu 

nedenle, karar, seçimin bir sonucu olarak, hedefe ulaşmak için belirli yollardan oluşan süreci 

kapsar. Seçimin tipolojik doğasındaki bir diğer ortak konu, kararların uygulanmasının 

zamanlaması ile ilgilidir.  Seçimin tam adresi sorusu, yönetimde iki önemli bölümden oluşur: 

Genel (organizasyon maliyetlerinin azaltılması) ve özel (herhangi bir çalışanın işten 

çıkarılması).  Bu problemdeki bir diğer önemli konu da karar verme sürecinin bir kısmının 

insanlar tarafından, yani uyarlamaların yapılması ya da sadece belirli eksikliklerin 

düzeltilmesidir. Seçimlerin doğası ayrı bir bilimsel gerekçeye, amaca, nicelik ve kaliteye, 

doğruluk, kanuna uygunluk, optimallik, doğru zamanlama, karmaşık yaklaşım, teşvik 

yöntemlerinin uygulanmasına, kararın doğru uygulanmasına, kararın kapsamlı etkisine 

bağlıdır. Genel olarak rasyonel seçim sorunu, gençlerin hedeflerine ulaşmak için sınırlı 

kaynakları içinde optimal veya maksimum sonuçlara ulaşılmasını ifade eder. Böylece sorunun 

detaylı bir şekilde incelenmesi, gençlerin ekonomik ve sosyal davranışları arasında ortaya 

çıkabilecek farklılıkları ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla gençlerin kamu tercihi sorununu 

çözmek için kullanabilecekleri aracın çok fazla alternatifi yoktu. Burada kişisel kazançla 

karşılaştırmak daha doğru olabilir. Özel kâr, "saf özel mal" ile ilgili bir iştir: yani, herkes, 

herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, kendi çıkarları doğrultusunda bir şeyler alıp 

satabilir. Aksine gençlerin kamu yararına yaptıkları işleri satmaları veya satın almaları 

mümkün değildir.  Sürecin bir diğer özelliği de gençlerin bu tercihinden herkesin 

faydalanabilmesidir. 

Anahtar Kelimeler : seçim eylemi ve seçimin sonucu, tipolojik seçim seviyesi, Liberalizmde 

ve Neoliberalizmde seçim 
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EVLİLİKTE EŞLERİN ÖZEL ALANA MÜDAHALESİNE YÖNELİK TUTUM 

ÖLÇEĞİ (EEÖAMYTÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

 

Prof. Dr. Ahmet AKIN1, Psikoloji Danışman Miray PEKER2 

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi 

Yüksek Lisans Programı, – 0000-0002-5194-5202 
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi 

Yüksek Lisans Programı, - 0000-0002-8283-3545 

 

ÖZET 

Aile kavramının özünü oluşturan evlilik kurumunun; uyum, sevgi ve saygıya dayalı olması 

gerekmektedir. Bu kavram doğrultusunda eşlerin her birinin çeşitli nedenlerden ötürü özel 

alanına ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç evliliğin gerçekleşmesiyle olağan şekilde devam etmektedir. 

Çiftler bu durumun bilinci doğrultusunda hareket ederek, evlilik çerçevesinde özel alanlarına 

karşı duyarlı ve saygılı olurlar. Bazı çiftler ise evlilik kararıyla partnerinin tüm özel alanına 

dahil olmak isteyebilirler. Bu taleple birlikte eşler arası birtakım çatışmalar gerçekleşebilir. Bu 

sebeple evlilikte, eşlerin özel alana müdahalesine yönelik bakış açılarını görebilmek amacıyla 

bir ölçek oluşturmak oldukça önemli olacaktır. Bu araştırmanın amacı ise Evlilikte Eşlerin Özel 

Alana Müdahalesine Yönelik Tutum Ölçeğini geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini 

incelemektir. 

Araştırma 20 yaş üstü, 127’si kadın, 89’u erkek, toplam 216 kişi ile gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcıların eşlerin özel alana müdahalesine yönelik tutumlarını ölçmek üzere 20 maddelik 

bir madde havuzu hazırlanmıştır. Bu maddeler gramer, anlaşılabilirlik ve evlilikte eşlerin özel 

alana müdahalesine yönelik tutumları ölçmesi açılarından incelenip 14 maddelik uygulama 

formu elde edilmiştir. Eşlerin özel alana müdahalesine yönelik Tutum Ölçeği 1 “kesinlikle 

katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye 

sahiptir. Eşlerin Özel Alana Müdahalesine Yönelik Tutum Ölçeği'nin madde analizi için 

düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Eşlerin özel alana 

müdahalesine Yönelik Tutum Ölçeği'nin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi, güvenirliği ise 

Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik 

analizleri SPSS 26 programı ile yapılmıştır.  

Eşlerin özel alana müdahalesine Yönelik Tutum Ölçeği'nin yapı geçerliği için uygulanan 

açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %52’sini açıklayan, öz-değeri 7,38 olan 

tek boyutlu ve 14 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem 

uygunluk katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .52 ile .85 arasında 

sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .92 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 

düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .47 ile .81 arasında sıralanmaktadır. Bu 

sonuçlar eşlerin özel alana müdahalesine yönelik Tutum Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir bir 

ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Eşlerin özel alana müdahalesi, özel alan algısı, özel alan, Geçerlik, 

Güvenirlik 

 

ABSTRACT 

 The institution of marriage, which forms the essence of the concept of family, should be based 

on harmony, love and respect. It is for this reason that each of the spouses needs his own special 

space for various reasons. This need remains normal with the realization of marriage. Couples 

act with the awareness of this situation and become respectful and sensitive to each other's 

private areas. Otherwise, some couples may also want to be involved in their partner's entire 

private life with a marriage decision. With this dec, a number of disagreements may occur 

between the spouses. For this reason, it is quite important to create a scale in order to see the 

perspectives of the spouses on the intervention of the spouses in the private space in marriage. 

The purpose of this study is to develop the scale of spouses' attitudes towards the private sphere 

in marriage, to examine the validity and reliability of the scale. 

 

The research was conducted with 216 people over the age of 20, 127 of whom were female and 

89 of whom were male. A 20-item item pool was prepared to measure the attitudes of the 

participants towards the intervention of the spouses in their private space. These items were 

examined in terms of intelligibility and the attitudes of the spouses towards intervention in the 

private space in marriage and a 14-point application form was obtained. It has a 5-point likert-

type rating of 1 "I strongly disagree" and 5 "I definitely agree" on the attitude scale for 

intervention in the private space. The adjusted total correlation coefficients were calculated for 

the item analysis of the attitude scale for the intervention of spouses in the private space. The 

construct validity of this scale was examined by exploratory factor analysis and its reliability 

was examined by Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient.The validity and 

reliability analyses were performed using the SPSS 26 program.  

As a result of the exploratory factor analysis applied for the structural validity of the attitude 

scale for the intervention of spouses in their private space, a one-dimensional measurement tool 

consisting of 14 items with an eigenvalue of 7.38 was obtained that explains 52% of the total 

variance. The KMO sample fitness coefficient of the scale was found to be 94. The factor loads 

of the scale are ranked between .52 and 85. Cronbach alpha internal consistency reliability 

coefficient was found to be 92. The adjusted item total correlation numbers of the scale are 

decoded between 47 and 81. These results show that the attitude scale for the intervention of 

spouses in the private sphere is a valid and reliable measurement tool.  

 

Keywords: Intervention of spouses in private space, perception of private space, private space, 

validity, reliability. 
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ERGENLERDE AKRAN İLİŞKİLERİ VE ÖZ DUYARLILIĞIN PSİKOLOJİK 

SAĞLAMLIĞI YORDAMA DÜZEYİ 

 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Yusuf İslam DOĞRUÖZ 1, Doç. Dr. Mustafa Yüksel 

ERDOĞDU 2  
1 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Bilimleri,– 0000-0002-5853-8263 
2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, - 0000-0001-6403-5630 

 

 

ÖZET 

Bu araştırma lisede öğrenim görmekte olan ergen bireylerin akran ilişkileri, öz duyarlılık ve 

psikolojik sağlamlık düzeylerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi 2021-2022 

eğitim öğretim yılında Niğde ilinde bulunan iki devlet lisesinde öğrenim görmekte olan 430 

öğrenciden oluşmaktadır. Veriler “Akran İlişkileri Ölçeği”, Öz Duyarlılık Ölçeği”, “Psikolojik 

Sağlamlık Tutum ve Beceri Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin 

analizinde betimsel istatistik, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız 

değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini incelemek için regresyon analizi yapılmıştır. 

Araştırma sonucuna göre psikolojik sağlamlığın tüm boyutlarının sınıf değişkenlerine göre 

anlamlı fark gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca psikolojik sağlamlığın bağımsızlık ve 

girişimcilik alt boyutunun aile tipi, kardeş sayısı ve kardeş sırası değişkenlerine göre, psikolojik 

sağlamlığın ilişkiler ve değerler alt boyutunun aile gelir değişkenine göre anlamlı fark 

göstermektedir. Bununla birlikte psikolojik sağlamlığın cinsiyet, anne eğitim durumu, baba 

eğitim durumu ve ebeveyn medeni durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği ortaya konulmuştur. Akran ilişkileri, öz duyarlık ve psikolojik sağlamlık arasında 

anlamlı ve pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Ayrıca akran ilişkileri ve öz duyarlılık alt 

boyutlarıyla birlikte psikolojik sağlamlığı anlamlı şekilde yordamaktadır. Ulaşılan bulgular 

mevcut literatür doğrultusunda tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Akran İlişkileri, Öz Duyarlılık, Psikolojik Sağlamlık 
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HPV’NİN FEMİNİZASYONUNUN HPV POZİTİF KADINLAR ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

 

Arş. Gör., CEREN ALKAN 1 
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ÖZET 

Bu çalışma kapsamında, cinsel yolla aktarılan bir virüs olan HPV’nin (Human Papillomavirus) 

yalnızca kadınları ilgilendirdiğine dair yaygın toplumsal kanıya HPV pozitif kadınların 

yaklaşımları ve bu konu etrafında üretilen söylemler ele alınmıştır. Yapılan çalışma, hayatının 

bir döneminde HPV pozitif olmuş, yaşları 22 ile 44 arasında değişen toplam 23 kadınla, 2021 

yılının Ocak ve Şubat aylarında çevrimiçi olarak yapılan yaklaşık 30-40 dakikalık 

derinlemesine görüşmelerden elde edilen verilere dayanmaktadır. HPV, birincil olarak rahim 

ağzı kanserlerinden sorumlu bir virüs olsa da her cinsiyetten insanda çeşitli anogenital ve 

orafaringeal kanserlere ve aynı bölgelerde siğillere yol açabilmekte, ancak çoğunlukla bu 

durum göz ardı edilerek HPV’nin yalnızca rahim ağzı kanseriyle ve kadınlarla ilişkisi üzerinde 

durulmaktadır. Derinlemesine görüşmelerde de HPV’nin yalnızca kadınları ilgilendiren bir 

sorun olduğuna ilişkin yanlış kanı sıklıkla tekrar etmiştir. HPV’nin feminizasyonu, yani 

kadınlara atfedilmesi, cinsel ilişki sırasında korunmaya özen gösterme, doktora gitme, test 

yaptırma gibi HPV’yle ilişkili olarak cinsel sağlığı korumaya yönelik davranışlarda tüm 

sorumluluğun kadınların üzerine yüklenmesi anlamına gelmektedir. Bu da hem halk sağlığı 

hem de toplumsal cinsiyet eşitliği perspektiflerinden olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. 

Görüşülen kadınların cinsel sağlık konusunda partnerlerinin yerine de üstlenmek zorunda 

kaldıklarını ve bundan duydukları rahatsızlığı belirttikleri sorumluluklar temelde kendi HPV 

statülerini bilmeyen/öğrenemeyen erkek partnerlerine tek taraflı olarak kendi HPV statülerini 

açıklamak, HPV hakkında bilgi sahibi olmayan erkek partnerlerini bu konuda bilgilendirmek 

ve korunmaya yönlendirmektir. Bu sorumlulukları yalnızca kadınların üstlenmesi hem 

HPV’den korunmayı zorlaştırmakta hem de cinsel partnerler arası ilişkilerde kadınların 

erkekler tarafından damgalanmasına yol açabilmektedir. Görüşmeler sırasında rastlanan bir 

başka söylemse, kadınların HPV statülerini partnerleriyle paylaşırken ya da yayılımı 

engellemek amacıyla belli bir süreliğine cinsel olarak kendilerini izole ederken temel 

motivasyonlarının HPV’yi aktarabilecekleri erkekleri değil o erkeklerin daha sonra HPV 

bulaştırabilecekleri gelecekteki kadın partnerlerini korumak olmasıdır. HPV’ye dair korunma 
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pratiklerinin bir tür kadın dayanışması olarak çerçevelendirilmiş olması HPV’nin 

feminizasyonunun boyutlarını da ortaya koyan önemli bir bulgudur. 

 

Anahtar Kelimeler: HPV, Feminizasyon, Önlem, Sorumluluk, Damga 
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ÖZET   

Farklı kültürlerden gelerek aileyi oluşturan bireyler, kimi zaman bu farklılıkları aile yapısını 

güçlendirici bir çimento gibi kullanabilmekte kimi zaman da yapıya zarar veren bir şeye 

dönüştürmektedir. Dolayısıyla ailedeki bireylerin bu duruma bakışı, aile ilişkilerini de 

etkilemektedir. Kültürün üreticisi ve aktarıcısı rolünü de taşıyan ailenin bu işlevini yerine 

getirebilmesi için üyelerinin tutumu önem taşımaktadır. 

Bu çalışmanın amacı Ailede Kültürel Farklılıklara Yönelik Tutum Ölçeği geliştirmek, ölçeğin 

geçerlik ve güvenirlik incelemesini yapmaktır.  

Araştırma 18 yaş ve üzeri 254’ü kadın 80’i erkek 334 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcıların ailede kültürel farklılıklara yönelik tutumlarını ölçmek üzere 21 maddelik bir 

madde havuzu hazırlanmıştır. Bu maddeler gramer, anlaşılırlık ve ailede kültürel farklılıklara 

yönelik tutumu ölçmesi açılarından incelenip elenerek 14 maddelik uygulama formuna 

dönüştürülmüştür. Ailede Kültürel Farklılıklara Yönelik Tutum Ölçeği 1 “kesinlikle 

katılmıyorum” ve 5 “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert tipi bir derecelendirmeye 

sahiptir. Ailede Kültürel Farklılıklara Yönelik Tutum Ölçeği'nin madde analizi için düzeltilmiş 

madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör 

analizi, güvenirliği ise Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik 

ve güvenirlik analizleri SPSS 20 programı ile yapılmıştır. 

Ailede Kültürel Farklılara Yönelik Tutum Ölçeği' nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı 

faktör analizi sonucunda toplam varyansın %50’sini açıklayan, öz-değeri 7,02 olan tek boyutlu 

ve 14 maddeden oluşan bir ölçme aracı oluşturulmuştur. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk 

katsayısı .92 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .46 ile .81 arasında sıralanmaktadır. 

Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .92 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş 

madde toplam korelasyon katsayıları .50 ile .75 arasında sıralanmaktadır. Analiz sonuçları, 

Ailede Kültürel Farklılıklara Yönelik Tutum Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 

olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ailede Kültürel Farklılıklar, Kültürel Farklılıklar, Geçerlik, Güvenirlik. 



 AEGEAN SUMMIT          4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

ABSTRACT  BOOK        ISBN: 978-625-7341-86-8         www.egekongresi.org        Page | 156 

 

Abstract: 

 The individuals who make up the family from different cultures; sometimes use these 

differences to strengthen the family structure or sometimes fade into something that is 

destructive to the family structure. Therefore, from family members’ perspectives, this situation 

also affects family relations. The attitude of its members is important in order for the family, 

which also takes the role of producer and transmitter of culture, to fulfill this function. 

 This study aims to develop a scale about the approaches to cultural differences within the 

family and analyze the scale’s reliability. The research was carried out with 334 people aged 

18 and over; 254 women and 80 men. An item pool of 25 items was prepared to evaluate the 

approaches to cultural differences in the families. These items were analyzed and eliminated in 

terms of grammar, intelligibility, and measuring approaches to cultural differences in the 

family, and were converted into a 14-item application form.  

The Approaches To Cultural Differences in the Family Scale has a 5 point Likert scale, 1 being 

“strongly disagree” and 5 “strongly agree”. Corrected item-total correlation coefficients were 

calculated for the item analysis of the Approaches to Cultural Differences in the Family Scale. 

Exploratory factor analysis was used to check the construct validity, and the Cronbach alpha 

internal consistency reliability coefficient was used to analyze the reliability. The validity and 

reliability analyses were done using SPSS 20. 

As a result of the exploratory factor analysis applied for the construct validity of The 

Approaches To Cultural Differences in the Family Scale, a one-dimensional, 14-item 

measurement tool with an eigenvalue of 7.02, which explains 50% of the total variance, was 

created. 

The  KMO sampling adequacy of the scale was found to be 92. The factor load of the scale 

lines up between .46 and .81. The Cronbach Alpha internal consistency reliability coefficient 

was found to be .92.  The corrected item-total correlation coefficients of the scale range from 

.50 to .75.  The results of the analysis show that the Cultural Differences Scale is a valid and 

reliable measurement tool. 

Keywords: Cultural Differences, Reliability, Validity, Family 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION: GLANCE AROUND THE WORLD 

 
Tinatin Mshvidobadze 

Professor Gori State University(Georgia) 

 

ABSTRACT 

     The education sector today is adopting the use of technology faster than ever. This trend is 

disrupting the traditional way of teaching and learning by introducing easier and customizable 

learning techniques that bring both the teacher and student into one platform. Artificial 

Intelligence is making these new learning methods possible in many ways. Software 

programmers have developed many AI apps to help teaching experience by educators easier. 

Students can also take advantage of AI on apps to access advanced learning tools on any subject 

or assignment. The importance of AI apps in education can be measured in various ways. 

     Rather than see AI in education as a panacea, we should look at it as a tool with unbounded 

potential in education. A key challenge for education systems today is to find the right balance 

between time-honoured teaching practices that have been handed down through the ages and 

the exciting new opportunities provided by AI. Not just an innovative educational tool, AI, 

when combined with thought and imagination, has the power to completely transform the 

learning experience. Moving beyond the school context, AI can help students understand and 

respect themselves as human beings and fellow citizens of the world. The integration of 

artificial intelligence in education has the potential to address some of the biggest challenges in 

education today. A human-centred and well-defined approach to AI should adhere to the 

mission of education—instruction, socialization, qualification—with the goal of fighting 

knowledge access inequality and improving human capacity, all while protecting human rights 

within the context of effective human/machine collaboration in learning, in line with SDG #4. 

 

 

Keywords: Artificial Intelligence, education, learning, machine collaboration, innovative. 
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ÖZET 

2019 Sonbaharında başlayan ve 2020 Mart ayında da Türkiye’yi de içine alan ve hâlâ devam 

eden Covid-19 salgını uzaktan eğitimi birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de zorunlu hale 

getirmiştir. Mart 2020 de Türkiye’de tüm eğitim öğretim kademelerinde uzaktan eğitime 

geçilmiştir. Ortaokul kademesinde uzaktan eğitime geçilen derslerden biri de sosyal bilgiler 

dersidir. Dolayısı ile pandemi sürecinden etkilenen derslerden bir de sosyal bilgilerdir. Bu 

bakımdan, bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerinde uzaktan eğitime 

yönelik görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma nitel araştırma 

desenlerinden temel nitel araştırma deseni ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun 

belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda çalışma 

grubunda, 3 beşinci sınıf, 3 altıncı sınıf ve 3 yedinci sınıf öğrencisi yer almıştır. Verilerin 

toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, Zoom uygulaması 

vasıtasıyla görüntülü ve sesli olarak toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi 

kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, katılımcılar sosyal bilgiler derslerinde uzaktan 

eğitimin hem olumlu hem de olumsuz yönleri olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte 

katılımcıların çoğunluğu uzaktan eğitimin olumsuz yönlerine daha çok vurgu yaptıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların çoğunluğu sosyal bilgiler derslerinde materyal 

kullanımının yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim arasında önemi bir fark olmadığını 

belirtmişlerdir. Materyal olarak çoğunlukla ders kitabının kullanıldığını bunun da genellikle 

ekran paylaşımı şeklinde gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. Katılımcıların görüşlerine göre, 

öğrencilerin sosyal bilgiler dersi kapsamında uzaktan eğitimde etkinlik yaptıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu etkinliklerin daha çok soru-cevap, kitaptan ve çizim şeklinde olduğu 

görülmüştür. Katılımcıların çoğunluğu sosyal bilgiler derslerinde öğretmenleri ile 

etkileşimlerinin iyi olduğu ifade etmişlerdir. Katılımcıların büyük kısmının uzaktan eğitimde 

teknoloji ve teknik malzeme konusunda sıkıntı yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sorunların, 

bağlantı kopması, telefon, uygulama kullanamama gibi sorunlar olduğunu ifade etmişlerdir. Bu 

araştırmanın sonuçları katılımcı görüşleri ile sınırlı olduğundan genelleme yapmak mümkün 

değildir. Bu bakımdan genelleme yapılabilecek nicel gelenekte araştırmaların yapılması, farklı 

örneklemlerle araştırmalar yapılması, farklı bölgelerde araştırmalar yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Ortaokul Öğrencileri, Uzaktan Eğitim 
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ÖZET 

Türkiye ve dünyada, yoksul kesimin önemli bir geçim kaynağı olan mevsimlik tarım 

işçiliği; sosyal güvencesiz, düşük ücretle kayıtsız çalışma, kötü ve sağlıksız barınma koşulları 

ile yürütülmektedir. Yoksulluğun ve bu çalışma koşullarının eğitime olan kötü etkisi (zorunlu 

göç sebebiyle okula geç başlayıp, erken ayrılma) mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını 

eğitimden soğutmaktadır. Zorlu çalışma koşullarından ve yoksulluktan sıyrılmanın tek 

koşulunun eğitim olduğu düşünülmektedir. Mevsimlik tarım işçiliği zorlu bir süreç olduğundan 

okuldan ve dolayısı ile eğitimden uzaklaşma ile kısır döngü devam etmektedir.  Eğitim 

görmeyen çocuklar, büyüyüp yetişkin olduğunda mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaktan 

başka bir şey bilmediği ve yapmadığı için aynı işte çalışmaya devam edecek, evlenip çocuk 

sahibi olduklarında da aynı kısır döngü devam edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Mevsimlik Tarım İşçileri, Tarım İşçiliği, Çocuk İşçi, Eğitim. 

 

POVERTY AND EDUCATION OF SEASONAL AGRICULTURAL WORKERS 

ABSTRACT 

Seasonal agricultural work, which is an important livelihood of the poor in Turkey and 

in the world; It is carried out with no social services, unregistered work with limited wages, bad 

and unhealthy accommodation. The negative impact of poverty and the study of this study on 

education (late education due to forced migration, early education) is seeing the children of 

seasonal workers out of education. An educated family of one person, freed from hard work 

and education. Seasonal agriculture continues in a barren condition due to a difficult course and 

therefore education. The children of education will continue to grow up and mature at the same 

time and do something other than working as a seasonal seasonal agricultural worker, the same 

decision will be made in the one who gets married. 

Keywords: Agriculture, Seasonal Agricultural Workers, Agricultural Labour, Child Labor, 

Education. 
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Özet: Genel anlamda felsefenin özel anlamda ise matematik ve eğitimin üzerinde durduğu 

noktalardan biri düşünme becerisidir. Düşünme, insanın ayırıcı temel vasıflarından biridir. Öyle 

ki, insanın ancak düşünme yetisi sayesinde insan olduğu söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında 

düşünme gücünü eğitmek, insanı insan yapan özü geliştirmek olacaktır. Düşünme yetisinden 

bazıları; akıl etkin kullanma, mantıklı düşünme ve eleştirel düşünme becerileridir. Bu 

becerilerin gelişimi çağdaş insanın inşasına büyük oranda fayda sağlayabilir. Bu becerileri 

geliştirmenin yollarından biri de ünlü filozofların, bilim adamlarının ve düşünürlerin bireyi 

düşünmeye teşvik eden özlü sözleridir. Bu çalışmada 2018-2019 yılında yedi hafta boyunca 

matematik derslerinde her derste bir düşünürün sözü aktarılıp bununla ilgili kısa açıklama 

yapılmıştır. Bu sözler, Descartes, Platon, Cahit Arf, Immanuel Kant, Bernard Russel, Albert 

Einstein ve Demokritos’a aittir. Ortaokulda yedinci sınıflara yönelik olarak yapılan bu 

uygulamanın amacı, kullanılan özlü sözlerin öğrenciler üzerindeki etkisini yine onların 

görüşleri doğrultusunda incelemektir. Bunun için yarıyapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. 

Görüşme sonucunda öğrencilerin 19’u çok etkili olduğunu, 6’sı biraz etkili olduğunu ve 2’si ise 

hiç etkili olmadığını belirtmiştir. Etkilenen öğrencilerin etkilendikleri sözlerin birbirinden farklı 

olduğu görülmüştür. Öğrencilerin cevapları analiz edildiğinde sonuçlardan bir tema elde 

edilmiştir. Bu tema “farkındalık oluşturma” şeklindedir. Öğrenciler bu sözlerle düşünmenin ve 

aklını kullanmanın öneminin farkına vardıklarını kendilerinde bu becerilere dair bir farkındalık 

oluştuğunu ayrıca soru çözerken veya herhangi bir şey yaparken biraz daha dikkatli düşünmeye 

başladıklarını belirtmişlerdir. Bu etkiler, matematik dersinde “düşünen birey yetiştirme” 

amacının gerçekleşmesine yardım edeceği söylenebilir. Düşünen bireyin ise çağdaş dünyada 

insanlığa yük olmak yerine insanlığın yükünü alan bir formasyona sahip olabileceği iddia 

edilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Düşünme becerileri, özlü söz, düşünür, görüşme 
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Özet: Dünya genelinde öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik 

arayışlarından Türkiye’de belli oranda etkilenmiştir. Bu nedenle sistematik olarak ilk defa 

2006-2007 yılında MEB tarafından “Düşünme Eğitimi” dersi programa eklenerek pilot 

uygulama yapılmıştır. Bu dersin daha son 2007–2008 öğretim yılında tüm Türkiye’de 

ilköğretimin ikinci aşamasında seçmeli ders olarak okutulması karara bağlanmıştır. Dersler, 

sürekli olarak sınıf ortamında ve MEB tarafından hazırlanan kitap yardımıyla yürütülmüştür. 

Bu yöntemin özellikle öğrencilere soyut geldiği rahatlıkla söylenebilir. Bu anlamda çalışmanın 

amacı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak okullarda “Düşünme becerileri 

atölyelerinin” kurulmasına ilişkin bir öneri sunmaktır. Doğası gereği soyut olan düşünme 

zemini böylelikle öğrencilere daha sevimli ve ilgi çekici hale getirilebilir. Okullarda özel bir 

sınıf veya bölüm olarak tasarlanabilecek atölyeler felsefecilerin, matematikçilerin, mantık 

bilimcilerin, dil bilimcilerin ve eğitimcilerin görüşleri doğrultusunda zenginleştirilebilir. 

Uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanacak atölyelerin hemen girişi öğrencileri entelektüel 

anlamda şok edebilecek bazı paradokslarla tasarlanabilir. Sonra atölyenin duvarları, düşünce 

tarihinin büyük isimlerinin görselleriyle süslenebilir. Ayrıca bu görsellerin atlarına bunlara ait 

birer aforizma yazılabilir. Düşünme becerileri atölyelerinde çeşitli akıl-zekâ oyunları olabilir. 

Bu oyunlar; satranç, dokuztaş, dama gibi klasik oyunlara ait araç – gereçler ile akıllı tahtalara 

yüklü olan modern-dijital oyunlar şeklinde olabilir. Ayrıca ilgili dil bilimcilerin ve 

edebiyatçıların geniş bir tarama yaparak bulacağı edebi eserler bu atölyelere yerleştirilmelidir. 

Bu eserler, öğrencilerin akıl yürütme, sebep sonuç ilişkisi kurma, argümantasyon yapabilme 

gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Bunların dışında beceri 

atölyeleri birçok görsel ile zenginleştirilebilir. Bu şekilde dizayn edilmiş atölyelerde yapılan 

derslerle öğrenciler, düşünmenin değerli olan dünyasına daha somut ve eğlenceli adımlarla 

girebilirler. 

 

Anahtar Kelimeler: Düşünme becerileri atölyesi, Düşünme eğitimi, Uzman görüşleri. 
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ABSTRACT 

Educational ethics course (with the title Eğitimde Ahlak ve Etik in Turkish) became a must 

course in 2018 in all faculties of education in Turkey. Therefore, it would not be an 

overstatement that educational ethics course is in its infancy in Turkish teacher preparation 

programs and what content should be included in the course deserves research focus. The 

present study aims to contribute to this research focus by exploring what content an educational 

ethics course should have in the Turkish educational context.  

70 teachers were asked to provide their suggestions and opinions regarding the kind of topics 

and activities that can be included in an educational ethics course at the faculties of education 

in Turkey. Raw data were examined to reveal common categories through open coding, which 

involves the examination, comparison, conceptualization, and categorization of data. The 

identified suggestions regarding possible topics and activities for the content of an educational 

ethics course in a Turkish context are provided in the study.  

Key Words: educational ethics course, educational ethics course content, teacher suggestions 
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ABSTRACT 

This study aims to explore how teachers respond to stealing incidents in their classes. Eight 

teachers participated in the study. They were interviewed and asked to describe stealing 

incidents that happened in their classes in the past. The interviews were transcribed verbatim 

and processed as text. A three-stage coding process derived from grounded theory was utilized 

to process the raw data. Based on the results, suggestions are provided for practicing teachers 

and teacher trainers on how to deal effectively with stealing incidents in classroom 

environments.  

Key Words: Stealing at school, teacher strategies to deal with stealing incidents, stealing 

behavior among students.  
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ABSTRACT 

Islamic work ethic is an ethical concept that is founded on Islamic teachings and practices. In 

the Islamic work ethic, collaboration is emphasized at work, and consultation is viewed as a 

means of overcoming barriers and avoiding mistakes in order to satisfy one's requirements and 

achieve equilibrium in one's personal and social life. In recent years, the Islamic work ethic has 

received a great deal of attention in research. This study aims to present the research 

performance of documents, sources, authors, organizations and countries on Islamic work ethic 

by using citation analysis. For this purpose, the Scopus database was chosen, and it yielded a 

total of 144 Islamic work ethic articles published between 1988 and 2021. After importing the 

data from Scopus, Vosviewer, which is a bibliometric software was used. The findings gave a 

broad overview of the IWE, identifying influential works and examining scholarly contact 

between them. The most referenced document, according to the results of the citation analysis 

of the articles on IWE, is Darish A. Yousef's work from 2001, which has 232 citations. 

Personnel Review is the most cited source, with 284 citations and 91 total link strengths. With 

5 articles, J. Mohammad, F. Quoquab and T. Islam are the most published authors on the 

subject. The most cited country is the United States, and University of the Punjab is the most 

published university among organizations. This study enables the acceleration of the basic 

reading process by using the results of the citation analysis against the numerical increase rate 

of the publications related to IWE. 

Keywords: Islamic work ethic, Citation, Scopus 
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BALKANLAR’DA YUMUŞAK GÜÇ: TÜRK HAVA YOLLARI VE TÜRK SİLAHLI 

KUVVETLERİ’NİN YUMUŞAK GÜÇ ARACI OLARAK KULLANIMI 

 

Dr. Öğr. Üyesi ARMAĞAN ÖRKİ 1, F. ZEHRA ŞENER2 
1 T. C. İstanbul Rumeli Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası 

İlişkiler Bölümü– 0000-0002-6906-0031 
2 T. C. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Doktora Programı 

Öğrencisi- 0000-0003-4407-3183 

 

Özet  

Soğuk Savaş sonrası dönem, uluslararası ilişkiler açısından bir dönüm noktası olmuştur. Doğu 

ve Batı bloğunun “soğuk” savaşının kazananı Batı ve savunduğu ideoloji olurken, devletlerin 

hem iç hem dış politikalarında değişiklikler yaşanmaya başlamıştır. Bu süreçte Türk dış 

politikasında “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne” söylemi yer edinmiş; ancak rol model olabilme 

arayışı, geçen zamanla beraber kendisini merkez ülke olabilmeye bırakmıştır. Türkiye, bölgesel 

ve uluslararası baskınlığını, cazibesini ve ikna ediciliğini artırabilme amacıyla çeşitli 

diplomatik, siyasi, ekonomik, kültürel araçlara başvurmuştur. 

1990’lı yıllarda yazına kazandırılan “yumuşak güç” bir dış politika aracı olarak Türkiye 

tarafından da benimsenmiş ve Kafkasya, Orta Asya, Afrika ile beraber Balkanlar coğrafyasında 

da kullanılmaya başlanmıştır. Yumuşak güç, en yalın ifadeyle, karşı (muhatap) ülkenin 

doğrudan kamuoyunu ikna etme ve isteneni cazip gösterme şekliyle tanımlanabilir. Bu 

çalışmada da Türk Hava Yolları ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin birer yumuşak güç aracı olarak 

Balkanlar’da kullanılabilmesine odaklanılmıştır.  

Çalışmanın amacı, iki tüzel kişiliğin Türk dış politikasında yumuşak güç aracı olarak 

kullanımının tespitini ortaya çıkarmaktır. Tali bir amaç olarak ise, okuyucu ve araştırmacılara, 

verimin artırılmasına dönük ipucu sunabilmektir. Bu doğrultuda, öncelikli olarak akademik 

makale, kitap, kitap bölümü ve tebliğler ile medya ve tüzel kişiliklerin çevrimiçi sayfalarından 

yararlanılmıştır. Yumuşak güç unsuru olarak yazında öne çıkan diğer araçlar yerine, görece 

daha az yer verilen iki unsurun değerlendirilmesinin, yazına katkı sunabileceği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Türk dış politikası, Türk Hava Yolları, Türk Silahlı Kuvvetleri, yumuşak 

güç 
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İNOVASYON YÖNETİMİ İLE KURUMSAL İTİBAR İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

 

Dr. Serdar ÇAKAN 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu MYO,  

Orcid: 0000-0001-7444-9079 

 

ÖZET 

Hızla gelişen teknoloji ve buna bağlı dönüşen müşteri talepleri işletmeleri önceki dönemlere 

oranla daha fazla inovatif (yenilikçi) olmaya mecbur bırakmaktadır. Genellikle stratejik 

yönetim1 ve sürdürülebilirlik2 gibi kavramlarla birlikte ele alınan inovasyon, işletmelerin 

fonksiyonel süreçlerine3 odaklanmaktadır. Çünkü imalat süreçlerinde, pazarlamada ve örgütsel 

formlarda4 yapılan yenilikçi çalışmalara göre şekillenen inovasyon süreçleri özellikle KOBİ’ler 

için fark ve değer yaratan uygulamaları ifade etmektedir. Kurumsal itibar ise; bir örgütün 

çevresi ile ilişkilerinde paydaşların gözlemleyebildiği bütün algılara ve değerlere işaret 

etmektedir5. Rekabet şartları içinde önemli bir avantaj olarak kabul edilen kurumsal itibar 

örgüte özgü, nadir ve ikame edilemez özellikler ile ilişkilidir6. Dolayısıyla “inovasyon 

yönetimi” ile “kurumsal itibar” değişkenleri arasındaki ilişkinin “yenilenmek” ve “özgünlüğü 

korumak” arasındaki kavramsal zıtlık bağlamında incelenmesinin yararlı olduğu 

değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, örgütlerin yenilikçi faaliyetlere odaklanmışken 

aynı zamanda kurumsal itibarlarını nasıl şekillendirmeleri gerektiğine dair ampirik bulgulara 

ulaşabilmektir.  

Anahtar Kelimeler: İnovasyon yönetimi, kurumsal itibar, KOBİ’ler 

 

1 Çetinkaya, F. F. ve Gülbahar, O. (2019). Stratejik yönetim ve inovasyon ilişkisi: KOBİ’ler üzerine bir 

araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 349-367.  

2 Ayral, G., Saracel, N. (2021). Etik İklimin Kurumsal İtibar ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımına Etkisi, 

İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (3), 2376-2395.  

3 Ceylan, A. ve Şakar, B. K. (2021). Küçük ve Orta Ölçeklı̇ İşletmelerde Yenı̇lı̇k (İnovasyon) Yönetı̇mı̇: KOBİ 

Yönetı̇cı̇lerı̇nı̇n Yenı̇lı̇k Yönetı̇mı̇ İle İlgı̇lı̇ Algı ve Tutumlarının Ölçülmesı̇: Kocaelı̇ İlı̇ Örneğı̇, Uluslararası 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(77), 930-946. 
4 OECD. (2018). https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm, Erişim T.: 13.01.2022. 
5 Gotsi, M. ve Wilson, A.M. (2001), Corporate reputation: Seeking a definition, Corporate 

Communications: An International Journal, 6(1),24-30.  
6 Musteen, M., Datta, D.K. ve Kemmerer, B. (2010). Corporate reputation: do board characteristics 

matter?, British Journal of Management, 21,498-510.  
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OTEL KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE DİKKATE ALINAN KRİTERLERİN ÖNEM 

DERECELERİNİN BELİRLENMESİ: TR81 ÖRNEĞİ1 

 

Mehmet PEKKAYA2*, Nuh KELEŞ3, Emel KIYICIOĞLU4 (*: sorumlu yazar) 

2*: Prof. Dr. Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, İşletme, ORCID: 0000-0002-4962-8929. 
3: PhD, Bülent Ecevit Üniversitesi SBE, İşletme, ORCID: 0000-0001-6768-728X. 

 4: YL Öğrencisi, Bülent Ecevit Üni. SBE, İşletme, ORCID: 0000-0002-3630-1185. 

 

ÖZET 

Kurulması planlanan bir otel yerinin doğru seçilmesi, bu alanda yatırım yapmak isteyen 

işletmeler için oldukça önemlidir. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için, 

çalıştırılan personel, müşterilerinin lokasyon temelindeki ihtiyaçlarını gidermeye odaklanmakta 

ve rakiplerine göre daha çok avantaj sağladığı ölçüde daha sürdürülebilir ve kârlı olarak faaliyet 

gösterme imkânı sunabilmektedir. Yanlış belirlenen veya ideal olarak belirlenemeyen otel 

lokasyonu, izleyen yıllarda sürdürülebilirlik veya karlılık için işletme yaşamının sürekliliğini 

sağlama noktasında yatırımcısını beklenen düzeyde memnun etmeyecektir. Bu çerçevede bu 

çalışmada, otel kuruluş yeri seçiminde dikkate alınan kriterlerin önem derecelerinin 

belirlenmesi ile bulguların araştırmacılara ve karar vericilere sunulması amaçlanmıştır.  

Çalışmanın amacı çerçevesinde, ilgili literatürdeki bilimsel çalışmalardan yararlanılarak 7 

ana kriter ve 26 alt kriter otel kuruluş yeri seçiminde önemli kriterler olarak tespit edilmiştir. 

Belirlenen ana kriterler, ulaşılabilirlik, otel bölgesi içinde olma, altyapı (devlet ve özel sektörün 

sunduğu), çevre kalitesi ve kültürel çeşitlilik, gelişme ve büyüme potansiyeli, işletme maliyeti, 

kuruluş maliyetidir. Ana boyutta belirlenen kriterlerin önem dereceleri hesaplamaları için, 

TR81 bölgesi olarak tanımlanan Zonguldak, Bartın ve Karabük ilinde faaliyet gösteren 35 

konaklama işletmesinin sahibi veya yöneticisi uzman olarak değerlendirilmiştir. Uzmanlara 

anket uygulamak sureyle alınan görüşleri, çalışma verilerini oluşturmaktadır. Anket içeriğinde, 

otellerin bazı temel özelliklerinin yanı sıra, ana kriterlerin çift yönlü 9’lu ölçekteki ikili 

karşılaştırma soruları (21 ikili karşılaştırma) ve her alt kriter için tek yönlü 5’li ölçekteki sorular 

bulunmaktadır. Ana kriter önem dereceleri için AHP yöntemi, alt kriter önem dereceleri için 

ise Reciprocal yaklaşımı kullanılmıştır.  

Elde edilen bulgulara göre otel yer seçiminde dikkate alınan tüm ana kriterler oldukça önemli 

bulunmuş, birbirine yakın önem ağırlıklandırmaları gözlenmiştir. Bununla beraber, ana 

kriterlerden gelişme ve büyüme potansiyeli en önemli kriter olurken, bu kriteri ulaşılabilirlik 

ve işletme maliyeti kriterleri izlemektedir. Bahsedilen bu kriterler toplamda %50,84 ile 

yarısından fazla önem verilmesi gereken kriterler olarak listelenmiştir. Elde edilen bulgular 

değerlendirilerek, araştırmacılar ve karar vericilere önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler—Otel yeri seçimi; AHP; Kriter önemi; TR81 Bölgesi. 

 

 
1  Çalışma, Mehmet PEKKAYA danışmanlığı ile Emel KIYICIOĞLU’ nun devam eden yüksek lisans tezi 

çerçevesinde hazırlanmıştır. 
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DETERMINING THE CRITERIA PRIORITIES CONSIDERED IN THE 

SELECTION OF THE HOTEL LOCATION: SAMPLE OF TR81 REGION 

 

ABSTRACT 

Choosing the right location for a hotel planned to be established is very important for 

enterprises that want to invest in this area. For enterprises operating in the service sector, the 

personnel employed focus on meeting the needs of their customers on the basis of location and 

can offer the opportunity to operate more sustainably and profitably to the extent that they 

provide more advantages than their competitors. The hotel location, which is incorrectly 

determined or not determined as ideal, will not satisfy its investors at the expected level in terms 

of ensuring the continuity of business life for sustainability or profitability in the following 

years. In this context, this study aimed to determine the priority levels of the criteria taken into 

account in the selection of hotel establishment locations and to present the findings to 

researchers and decision-makers. 

Within the framework of the purpose of the study, 7 main criteria and 26 sub-criteria have 

been determined as important criteria in the selection of the hotel establishment location by 

making use of the scientific studies in the relevant literature. The main criteria determined are 

accessibility, being within the hotel zone, infrastructure (provided by the state and private 

sector), environmental quality and cultural diversity, development and growth potential, 

operating cost, establishment cost. For the calculation of the priority levels of the criteria 

determined in the main dimension, the owners or managers of 35 accommodation enterprises 

operating in the provinces of Zonguldak, Bartın, and Karabük, defined as the TR81 region, were 

evaluated as experts. The views obtained by applying a questionnaire to the experts constitute 

the study data. In the questionnaire content, besides some basic features of the hotels, there are 

two-way pairwise comparison questions (21 paired comparisons) of the main criteria and one-

way 5-scale questions for each sub-criterion. AHP method was used for main criterion priority 

levels and the Reciprocal approach was used for sub-criterion importance levels. 

According to the findings, all the main criteria taken into consideration in the hotel location 

selection were found to be very important, and the weightings were close to each other. 

However, development and growth potential are the most important criteria among the main 

criteria, followed by accessibility and operating cost criteria. These mentioned criteria are listed 

as the criteria that should be given more than half priority with a total of 50.84%. By evaluating 

the findings, suggestions were made to researchers and decision-makers. 

Keywords- Hotel location selection; AHP; Criterion priority; TR81 Region. 
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TUNNEL EFFECT VS. LOSS AVERSION: EVIDENCE FROM THE WORKPLACE 
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ABSTRACT  

Tunnel effect stipulates that individual subjective well-being may be altered due to a change in 

comparison income through changes in individual's expectations and aspirations. Although 

there is a number of studies supporting the tunnel effect, there also are empirical findings 

against this phenomenon which can be justified referring to behavioral concerns such as 

envy/jealousy or loss aversion. This paper sheds light on the effect of comparison income on 

overall job satisfaction, investigates which effect (tunnel effect vs. loss aversion effect) is more 

dominant, and analyzes possible gender differences regarding these effects. We employ British 

firm-level data called Workplace Employment Relations Survey 2004. Arguing that 

comparison income is a natural reference point for the workers, we define two groups: if 

workers earn more than their co-workers, we categorize them as relatively rich; and if workers 

earn less than their co-workers, then they fall into the category of relatively poor. We observe 

a tunnel effect rather than a loss aversion effect for relatively poor workers, while a loss aversion 

effect outweighs a tunnel effect for relatively rich workers. Loss aversion effect is more 

dominant for relatively rich male and female workers; the tunnel effect is more prominent for 

relatively poor male workers; and these effects cancel each other out for relatively poor female 

workers. The gender-related differences also exist in this comparison when different firm types 

and firm sizes are considered.  

 

Keywords: Job Satisfaction, Hirschman Tunnel Effect, Prospect Theory, Loss Aversion, 

Workplace Employment Relations Survey 2004 
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TÜRKİYE'DE İŞ VE YAŞAM KALİTESİ: LİTERATÜR DERLEMESİ 
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Özet 

 

Yaşam kalitesi, ülkelerin refah düzeyi ölçümlerinde ve politika geliştirmede kullanılan değerli 

bir kriter olarak günden güne önem kazanmaktadır. Yaşam kalitesi, bireylerin kendi değerleri ile 

inançlarını ve maneviyatını özgürce yaşayabilmesi dahil, istediği ideal yaşamla sahip olduğu yaşamı 

kıyaslandığında aradaki memnuniyetidir ve insan yaşamı, kişinin hayalleriyle, beklentileriyle, sosyo-

kültürel yapısıyla, fiziksel ihtiyaçlarıyla bir bütün olarak ele alınmalıdır.  

 

Endüstriyel ilişkiler, rekabetçi piyasa koşulları ve süregelen belirsizlik gibi nedenler, iş 

yaşamında verimlilik ve performans kavramlarının önemini artırmıştır. İş, yaşamı şekillendirmeye 

yarayan, yaşamın önemli bir kısmını kapsayan ve yaşam doyumunu etkileyen vazgeçilmez bir parçadır. 

Bir çalışanın performansı, sahip olduğu kişisel özellikleriyle şekillenir. Bireyin yaşam kalitesi, iş 

yaşamının kalitesine de olumlu yansıyan önemi bir etkendir. Bu araştırmada, iş performansı ve yaşam 

kalitesi kavramları ve boyutları açıklanmış olup OECD ve TÜİK verileri ile Türkiye’de çalışanların iş 

ve yaşam kalitesi seviyelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Kalitesi, İş Performansı, İş Yaşamı Kalitesi 

 

QUALITY OF WORK AND LIFE IN TURKEY: LITERATURE REVIEW 

Abstract 

Quality of life is gaining importance day by day as a valuable criterion used in 

measuring the welfare level of countries and in policy development. Quality of life is the 

satisfaction between individuals' ability to freely live their own values, beliefs and spirituality, 

when compared to the ideal life they want and the life they have and human life should be 

considered as a whole with one's dreams, expectations, socio-cultural structure and physical 

needs. 
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Factors such as industrial relations, competitive market conditions and ongoing 

uncertainty have increased the importance of productivity and performance in business life. 

Work is an indispensable part of life that shapes life, covers an important part of life and affects 

life satisfaction. An employee's performance is shaped by his personal characteristics. An 

individual's quality of life is an important factor that positively reflects on the quality of work 

life. In this research, the concepts of job performance and quality of life are explained, their 

dimensions are detailed, and it aims to reveal the work and life quality levels of employees in 

Turkey with OECD and TUIK data.  

Keywords: Quality of Life, Job Performance, Quality of Work Life 
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SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ MESLEK 

EDİNME DURUMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME 

 

Doktora Öğrencisi, MUSTAFA YILMAZ 1  

1 Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, - 0000-0002-3235-057X 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2016 

yılında mezun olan öğrencilerin mezuniyet sonrasında meslek edinme sürecinde karşılaşmış 

oldukları sorunları saptamak amaçlanmıştır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 

mezun olan öğrencilerin mezuniyet sonrası karşılaştıkları en büyük sorun olan işsizlik aynı 

zamanda birçok yeni sorunu da beraberinde getirmekte ve yeni sorun alanları doğurmaktadır. 

Yapılan araştırmada bu sorunların neler olduğuna cevap aranmıştır. Her yıl binlerce öğrencinin 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olması ve bu mezunların meslek edinme 

süreçlerinde birçok sorunla karşılaşmaları bu çalışmanın dayanak noktasını oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji deseni kullanılmıştır. 

Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formuyla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

bölümünden mezun olan öğrencilerin karşılaşmış oldukları sorunları tespit edip bunlara yönelik 

çözüm önerilerinin sunulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda beş kişiyle görüşmeler yapılarak 

veriler toplanmış ve elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma neticesinde 

bölümün çok sayıda mezun verdiği ve bu mezunların istihdamı noktasında önemli problemlerin 

olduğu, atanmaya ilişkin sınav süreçlerinin uzun olduğu ve erkek mezunların askerlik görevini 

yerine getirme sürecinde zorluklar yaşadığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu bölüm mezunlarının 

mezuniyet sonrasında alanlarının dışında bir meslek seçmek zorunda kaldıkları görülmüştür. 

Elde edilen bu bulgulardan hareketle bazı önerilere yer verilmiştir.   

Anahtar Kelimeler : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Meslek Edinme, Fenomenoloji 

Deseni. 
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ÖZET 

Dünya ekonomileri 21. Yüzyılda teknolojik gelişmelerin etkisiyle çok hızlı ilerleme 

kaydetmektedir. Ekonomiler bu hızlı ilerlemeyi sürekli hale getirerek büyümeye devam etmek 

istemektedirler. Aksi halde birçok zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu zorluklardan önemli biri 

orta gelir tuzağı olarak adlandırılmaktadır. Orta gelir tuzağı, ülkelerin gelişme aşamasında kişi 

başına düşen gelirlerinin artmayarak uzun yıllar aynı kalması durumunu ifade etmektedir. Orta 

gelir tuzağının aşılmasında her ülke bir çözüm yolu bularak tuzağa yakalanmama veya 

çıkmanın peşindedir. Bu nedenle çalışmanın amacı, kırılgan sekizli ülkelerinin (Arjantin, 

Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, Şili, Türkiye ve Rusya)  orta gelir tuzağına 

yakalanıp yakalanmadıklarının tespit edilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amacı 

gerçekleştirmek için Robertson ve Ye’nin (2013) yaklaşımı takip edilerek 1960-2020 dönemi 

için KPSS birim kök testi, Zivot-Andrews (ZA-1992) tarafından geliştirilen tek yapısal 

kırılmalı birim kök testi ve Becker, Enders and Lee (2006) Fourier birim kök testi yapılmıştır. 

Analizin sonucunda Kırılgan Sekizli ülkelerinden KPSS testine göre; Brezilya, Endonezya ve 

Rusya’nın orta gelir tuzağında olduğu, Arjantin,  G. Afrika, Hindistan, Şili, Türkiye’nin tuzakta 

olmadığı, ZA testine göre; Rusya’nın orta gelir tuzağında olduğu, Fourier KPSS testi sonucuna 

göre; Kırılgan Sekizli ülkelerinin orta gelir tuzağında olmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Orta Gelir Tuzağı, Kırılgan Sekizli Grubu Ülkeler, KPSS Testi, FKPSS 

Birim Kök Testi. 

MIDDLE INCOME TRAP: AN ECONOMETRIC STUDY ON FRAGILE EIGHT 

COUNTRIES  

ABSTRACT 

World economies have rapidly advanced in 21st century with the effect of technological 

developments.  Economies want to sustain growth, making this rapid advance continuous.  

Otherwise, they face to many difficulties. One of the most important ones among these 

difficulties is named as middle-income trap. Middle-income trap expresses the case that per 

capita incomes of countries remain the same in development stage over long years, not 

increasing at all.  For overtaking middle-income trap, each country tries not to be stuck in the 

trap or be rid of trap, finding a solution way.  Therefore, the aim of the study is to contribute to 

identify whether or not fragile eight countries (Argentina, Brazil, Indonesia, South Africa, 

India, Chili, Turkey and Russia) are stuck in middle-income trap. For achieving this aim, KPSS 
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unit root test, following the approach of Robertson and Ye (2013); single structural fragile unit 

root test, developed by Zivot-Andrews (ZA-1992) and Fourier unit root test, developed by 

Becker, Enders and Lee (2006) were made. As a result of analyses;  it was identified that, among 

Fragile Eight Countries, Brazil, Indonesia and Russia, were  in middle income trap and 

Argentina, South Africa, India, Chili and Turkey were  not in the trap  according to KPSS test; 

that Russia was  in middle income  trap according to ZA test, and that Fragile Eight Countries 

were   not in middle income trap  according to Fourier KPSS.  

Keywords: Middle Income Trap, Fragile Eight Countries, KPSS Test, FKPSS Unit Root Test.   
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ÖZET 

Bu araştırmada, 22 ile 65 yaş aralığındaki yetişkinlerin affetme düzeylerinin yaş, cinsiyet, 

medeni durum ve çocuk sahibi olma değişkenlerine göre anlamlı farklılık olup olmadığı 

incelenmiştir. Bu bağlamda araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi 

Formu” ve Bugay ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen “Heartland Affetme Ölçeği” 

kullanılmıştır. Araştırmaya 547 birey katılmış olup 345’i kadın, 202’si erkektir. Affetme 

düzeylerinde cinsiyet, medeni durum ve çocuğa sahip olma değişkenlerine göre anlamlı farkı 

araştırmak için bağımsız gruplar t testi, yaş değişkenine göre affetme düzeylerinde anlamlı 

farklılığı test etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Varyans analizi 

sonucunda anlamlı farklılığın hangi gruplar lehine olduğunu belirlemek için Bonferroni testi 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; katılımcıların affetme düzeylerinde cinsiyet, medeni 

durum ve çocuğa sahibi olma değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>.05). 

Bunun yanında affetme düzeylerinde yaş değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur 

(p<.05). Bu sonuca göre 41 yaş ve üstü katılımcıların affetme puan ortalamaları 29-40 yaş arası 

ve 28 yaş altı katılımcılardan anlamlı olarak daha yüksektir (p<.05). 29-40 yaş arası katılımcılar 

ile 28 yaş ve altı katılımcıların affetme puanları arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(p>.05).  

 

Anahtar Kelimler: Affetme, Yetişkinlik Dönemi, Fark Analizi 
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